
ae 1938 Ή τοιχογραφία τής Άναλήψεως έν τή άψΐδι τοΰ Άγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης 53

γραφίαν. Το θέμα δμως τοΰτο είναι έξω τοΰ πλαισίου τής παρούσης μελέτης καί 
θά έπρεπε ν’ άπασχολήση τον μέλλοντα νά πραγματευθή περί των ψηφιδωτών τής 
'Αγ. Σοφίας.

Οΰτω ή τοιχογραφία τής άψίδος τοΰ 'Αγ. Γεωργίου, ή άπασχολήσασα ημάς, 
αποβαίνει μνημεΐον, τοΰ όποιου ή σημασία είναι καταφανής. Ή τοιχογραφία αΰτη όχι 
μόνον ανήκει εις περίοδον, εξ ής ελάχιστα λείψανα τής επί τοίχου ζωγραφικής διεσώ- 
θησαν έν Έλλάδι, άλλα είναι καί τό παλαιότερυν μέχρι τοϋδε τουλάχιστον γναιστόν 
άντίγραφον μιας των ψηφιδωτών συνθέσεων τοΰ έν Κων/πόλει περιφήμου ναοΰ τών 
'Αγ. ’Αποστόλων, έξ οΰ τίποτε πλέον δεν διασώζεται σήμερον.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΑΛΗΨΟΣ-ΘΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
ΥΠΟ Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΚΑΙ Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑ

Μεταξύ τών ολίγων αρχαίων παραλιακών πόλεων, αί όποίαι έκειντο έπί τών προς 
την θάλασσαν κρασπέδων τοΰ Συμβόλου όρους, άναφέρεται καί ή Γαληψός, ομώνυμος 
τοΰ μυθικοΰ ήρωος Γαληψοΰ, υίοΰ τοΰ Θάσου καί τής Τηλέφης, μητρός τοΰ Κάδμου 
καί τής Ευρώπης1. ~Ητο, όπως καί αί άλλαι γειτονικά! πόλεις, έν έκ τών έμπορίων, τά 
όποια είχον ιδρύσει από τοΰ IV ήδη π.Χ. αίώνος οί Θάσιοι έπί τής άντιπέραν τής 
νήσου παραλίας, τής γνωστής ώς Περαίας ή ’Ηπείρου Θασίων1 2. Πρέπει δέ νά διακριθή 
μιας άλλης ομωνύμου πόλεως, ή όποια έκειτο έπί τής Χαλκιδικής3.

Ή ιστορία τής Γαληψοΰ δεν είναι γνωστή εις όλας αυτής τάς λεπτομέρειας: Είναι 
όμως γνωστόν ότι κατά τον Πελοποννησιακόν πόλεμον ή πόλις κατελήφθη πρώτον υπό 
τοΰ Βρασίδα τφ 424 π.Χ. καί κατόπιν υπό τοΰ Κλέωνος τώ 422 π.Χ. Βραδύτερου δέ, 
τώ 356 π.Χ., ή πόλις κατεστράφη υπό Φιλίππου τοΰ Β'4. Αλλά φαίνεται ότι ή θέσις 
κατωκήθη καί μετά την καταστροφήν, διότι άναφέρεται ότι ό Περσεύς φεύγων έκ 
Πύδνης προς την Σαμοθράκην προσήγγισεν εις τον λιμένα αυτής5. Πότε όριστικώς 
έγκατελείφθη ή τοποθεσία τής Γαληψοΰ δεν είναι δυνατόν νά έξακριβωθή, άλλ’έκ τών 
διασωζομένων ?ιειψάνων δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ότι καί κατά τον μεσαιώνα έγέ- 
νετο χρήσις τών άποκρήμνων αύτής λόφων.

1 Σουΐδας, Γαληψός. Μέγ. Έτυμολ. Τηλέφη 274. άμφότεραι Θασίων άποικου».
2 Θουκυδ. IV, 107, 3 « . . . Γαληψός οΰ πολλψ ΰστε- 3 Έκαταΐος άπόσπ. 122. Ήρόδ. VII, 122. West, Ηί-

ρον και Οίσΰμη" είσί δ’ αΰιαι Θασίων άποικίαι » καί V, story of the Chalcidic Leaque, σ. 7 σημ. 9 καί αλλαχού.
6, Ια «Γαληψόν δέ τήν Θασίων αποικίαν λαμβάνει κατά 4 Θουκυδ. IV, 107, 3 : Διόδ. XII, 68, 4. V, 6,1. Στρά-
κράτος». Σκύλαξ, 67: «Άμφίπολις, Φάγρης, Γαληψός, βων, VII, 331 άπόσπ. 35.
Οίσΰμη καί άλλα έμπόρια Θασίων». Διόδ. XII, 68, 4 5 Β. C. Η. LV, 1931, σ. 198 έξ. Διόδ. XXX, 21, 1.
« . . . έν αΤς ήσαν άξιολογώταται Οίσΰμη καί Γαληψός,
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Είκ. 1. Τμήμα βορείου τοίχου τής Γαληψοΰ.

Ή θέσις τής πόλεως άνεγνωρίσθη ύπό τοΰ Perdrizet, τοΰ Picard και τοΰ Avezou1, 
τελευταίως δέ τά λείψανα αυτής περιεγράφησαν κάπως έκτενέστερον ύπό τοΰ Collard 
κα'ι τοΰ Devambez1 2. Κατά τον Ιούλιον τοΰ 1938 κα'ι κατά τό διάστημα τής σκαφής

τοΰ νεολιθικού συνοικισμού 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου παρά 
τό σημερινόν χωρίον τοΰ 
Άκροποτάμου3, μάς έδόθη 
ή ευκαιρία νά έπισκεφθώ- 
μεν έκ νέου την θέσιν τής 
Γαληψοΰ καί νά έπιβεβαιώ- 
σωμεν τάς παρατηρήσεις 
τών σοφών Γάλλων συνα
δέλφων.

Ή Γαληψός κείται 
περ'ι τά τέσσαρα χιλιόμετρα 
προς άνατολάς τοΰ σημε
ρινού χωρίου τής Καρυανής 
κα'ι είναι γνωστή εις τον 
λαόν μέ τό όνομα «Γαϊδου- 
ρόκαστρον». Κατέχει δύο 
υψηλούς λόφους, έκ τών 
οποίων δ βορειότερος είναι 
ό υψηλότερος καί διά λαι
μού ένοΰται από βορρά 
προς τάς λοιπάς παραφυά
δας τοΰ Συμβόλου. Ό βο
ρειότερος ούτος λόφος έχει 
τον άξονά του περίπου πα
ράλληλον προς την γραμ
μήν τής ακτής καί από 
ανατολών προς δυσμάς, πα
ρουσιάζει μάλλον όμαλάς 

πλευράς καί σχετικώς επίπεδον επιφάνειαν κατά τήν κορυφήν καί ιδίως κατά τό ανατο
λικόν καί τό δυτικόν αυτού άκρον. Ή βορεία πλευρά τοΰ λόφου τούτου αρκούντως 
ομαλή κατά τον λαιμόν, τον ένοΰντα αυτόν προς τούς γειτονικούς λόφους, έχρησίμευεν 
ώς ή είσοδος εις τήν πόλιν καί περιεβάλλετο ύπό τείχους, τοΰ οποίου λείψανα έχουσι 
διασωθή. Τό τείχος τούτο ήκολούθει τήν πλαγίαν τοΰ λόφου καί κατα?νήγει είς τάς από
κρημνους αύτοΰ πλευράς προς άνατολάς καί δυσμάς, όπου αί χαράδραι ήσαν άρκεταί

Είκ. 2. Τμήμα βορείου τείχους τής Γαληψοΰ. Λεπτομέρεια ϋεμελιώσεως.

1 Perdrizet εν Β. C. Η., XVIII, 1894, σ. 440 εξ. Collard, Philippes, 1937, σ. 78 κα'ι αλλαχού.
Picard κα'ι Avezou, εν C. R. A. I., 1913, σ. 696. 3 Πρβλ. κα'ι Πρακτικά 193Ρ, σ. 696.

2 Collard-Devambez εν Β. C. Η., LV, 1931, σ. 194 έξ.
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δια την προστασίαν τής πόλεως. Είναι κατεσκευασμένον κατά τον ίσόδομον τρόπον καί 
εχει ογκολίθους άδρώς κατειργασμένους καί ιδρυμένους επί βάσεως λελαξευμένης 
έπ αύτοΰ τοΰ βράχου (είκ. 1-2)1. Εις των ογκολίθων τούτων έχει μήκος 2,75, ύψος 
0,85 καί πάχος 0,75-1,35 μέτρων. Συνηθέστεροι δμως είναι μικρότεροι ογκόλιθοι 
έχοντας μέσας διαστάσεις 1,60x0,45X0,40 μέτρων.

Πέραν τοΰ τείχους τούτου προς βορράν καί πιθανώς έξωθεν τής βόρειας πύλης 
τής πολεως εύρίσκεται έν των αρχαίων νεκροταφείων, πολλοί των τάφων τοΰ οποίου 
είναι καταφανείς καί έχουσιν ήδη συληθή υπό των χωρικών. "Ετερον νεκροταφεϊον 
έπίσης άνεγνωρίσθη πέραν τής νοτίας πλευράς τής πόλεως.

Η κορυφή τοΰ βορείου λόφου κατά τον μεσαίωνα περιεβάλλετο υπό ετέρου 
τείχους, θεμέλια τοΰ οποίου σώζονται εις διάφορα αυτού σημεία. Έτι δε κατά τό 
δυτικόν τοΰ λόφου άκρον 
διεσώθησαν θεμέλια με
σαιωνικού κτίσματος, πύρ
γου πιθανώς. Πλήν τών 
μεσαιωνικών τούτων κτι- 
σμάτων θεμέλια κτηρίων, 
προφανώς αρχαίων, είναι 
κατεσπαρμένα επί τής κο
ρυφής ταύτης, μεταξύ δ’ 
αυτών άνεύρομεν πολλά 
μελαμβαφή όστρακα.

Ό δεύτερος, νοτιώτε- 
ρος λόφος, είναι χαμηλό
τερος καί ένοΰται μετά τοΰ 
ανατολικού άκρου τοΰ πρώ
του βορειοτέρου λόφου δι’ 
απόκρημνου καί στενής λωρίδος γής. "Εχει διάφορον τοΰ πρώτου διάταξιν καί ό άξων 
του, κάθετος προς την γραμμήν τής ακτής καί προς τον άξονα τοΰ βορειοτέρου λόφου, 
βαίνει περίπου άπό νότου προς βορράν. Ό δεύτερος ούτος λόφος περιβάλλεται κατά 
τάς τρεις απόκρημνους αύτοΰ πλευράς υπό φαράγγων, ύψοΰται δε είς δύο επίπεδα, 
εις μίαν χαμηλοτέραν προς νότον επίπεδον επιφάνειαν καί είς άλλην ΰψηλοτέραν 
προς βορράν έκτασιν. Ή τελευταία έχει μικράς διαστάσεις καί κλείεται προς άνατολάς 
υπό απόκρημνων βράχων, ύψουμένων δίκην τείχους περί τά τρία καί πλέον μέτρα 
άνωθεν τής επιφάνειας αΰτής. Έπί τής έκτάσεως ταύτης ειχον ήδη διακρίνει οί προη- 
γηθέντες έρευνηταί λείψανα υπαιθρίου βωμού λελαξευμενου επι τοΰ βράχου (εικ. 3)1 2. 
Είς μικράν άπόστασιν άπό τοΰ βωμού τούτου προς βορράν άνεύρομεν καί βαθμίδα 
λελαξευμένην είς τον βράχον, ή οποία προφανώς έφερεν είς έτερον υπαίθριον βωμόν

1 Όρα καί Collard-Devambez, έ. ά., είκ. 13. 4.25 μ. Διεσώθησαν μόνον τρεις βαθμίδες, λελαξευμεναι
2 Αΰτ. καί είκ. 12, σ 196 ύποσ. 1. Αί διαστάσεις τοΰ είς τόν βράχον ύψους περίπου 0,35, 0,15 καί 0,20 μ. 

βωμού έχουσιν ούτως: μήκος περίπου 5,50 μ. πλάτος
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Είκ. 3. Βαθμίδες (α-β-γ.) βωμοΰ λελαξευμενου 
έπί τοΰ βράχου έπί τοΰ νοτίου λόφου τής Γαληψοΰ.
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Είκ. 4. Άναλημματικόν τείχος τοΰ νοτίου λόφου τής Γαληψοΰ.

ή παρόμοιον χτίσμα1. Ούδέν έτερον θεμέλιον ή λείψανον παρετηρήθη εις την έκτασιν 
ταΰτην, ή όποια ’ίσως έχρησιμοποιεΐτο διά θρησκευτικός τελετάς κα'ι ώς γέφυρα 
ένοΰσα τον βόρειον λόφον καί την είσοδον τής πόλεως μετά την χαμηλοτέραν

επίπεδον επιφάνειαν τοΰ 
νοτίου λόφου.

Ή χαμηλοτέρα αυτή 
επιφάνεια προφανώς άπε- 
τέλει τον ετερον κατοική- 
σιμον χώρον τής πόλεως, 
θεμέλια δε χτισμάτων δια- 
φαίνονται εις πολλά αυτής 
σημεία. Μεταξύ τούτων 
άνεύρομεν καί πάλιν πολλά 
μελαμβαφή καί άγραφα 
όστρακα. Κατά την δυτι
κήν πλευράν τοΰ χώρου 
τούτου άνεύρομεν καί τεί
χος, διασωθέν εις δύο δό
μους, έκ καλώς είργασμέ- 
νων λίθων τοποθετημένων 
κατά τον ίσόδομον τρόπον 
(ε’ικ. 4). Τό τείχος τούτο 
ακολουθεί τό περίγραμμα 
τοΰ λόφου καί ύπέρκειται 
βαθείας φάραγγος, προφα
νώς δέ ήτο άναλημματικόν. 
Πέραν τής «ταράτσας» ταύ- 
της, αί πλευραί τοΰ ?ιόφου 
κατέρχονται άποτόμως προς 
την παραλίαν, είναι τελείως 
απόκρημνοι καί ή δι’ αυτών 
κατάβασις καί άνάβασις 
είναι δυσχερεστάτη ίσως δέ

καί επικίνδυνος. Ώς έκ τούτου τό τμήμα τής πόλεως, φυσικώς οχυρόν, δεν είχεν 
ανάγκην τείχους.

Έκ τής ανωτέρω περιγραφής καθίσταται φανερόν ότι ό υπό τής πόλεως κατεχό- 
μενος χώρος έ'χει σχήμα ορθογωνίου περίπου τριγώνου έ'χοντος την βάσιν προς τον βορράν 
καί από ανατολών προς δυσμάς έστραμμένην καί την κορυφήν βαίνουσαν καθέτως προς 
τήν θάλασσαν. Ό βόρειος λόφος αποτελεί τήν βάσιν τοΰ τριγώνου, ό δέ νότιος τήν 
κάθετον αύτοΰ πλευράν. Είναι άξιον ιδίας σημειώσεως ότι ή πόλις αυτή, μολονότι

Είκ. 5. ’Επιτύμβιο» άνάγλυφον έκ Γαληψοΰ.

1 Πλάτος τής βαβμίδος 0,70 μ., ΰψος 0,30 μ.
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«έμπόριον», παρουσιάζει προς την θάλασαν αποτόμους και άποτρεπτικάς πλευράς, έχει 
δε την φυσικήν αυτής είσοδον εις την προς την ξηρόν έστραμμένην πλέυραν τοΰ βορείου 
/ιόφου. Ιδίως αί προς την θάλασσαν πλευραί τοΰ νοτίου λόφου είναι απότομοι από 
ύψους 80 καί πλέον μέτρων καί ένύυμίζουσι τάς αποτόμους πλευράς των Μετεώρων 
τής Θεσσαλίας. Ούτε καί λιμένα άξιον τοΰ ονόματος έχει ή πόλις, άλλα προ τών λόφων 
αυτής εκτείνεται πλατεία άνευ άμμου, επί τής οποίας θά άνειλκύοντο τά πλοία.

Τά λείψανα τής Γαληψοΰ κατά καιρούς έχρησιμοποιήΰησαν υπό τών κατοίκων 
τών γειτονικών χωρίων ώς λατομεία ετοίμου υλικού, πολλοί δέ λίθοι έκ Γαληψοΰ 
άνευρέΰησαν έντετοιχισμένοι εις τά οικήματα τοΰ χαιρίου Καρυανής. Εις τό χωρίον 
τούτο καί εις την οικίαν τοΰ Ελευθερίου Κ. Καρδαμυλιώτου άνευρέθη καί τό άνά-

Κ 0.075 *

Τ

0.29 m.

Είκ. 6. Τμήμα ένεπιγράφου μαρμάρινης λεκάνης έκ Γαληψοΰ.

γλυφόν τής (είκ. 5). Είναι έπιτύμβιον καί φέρει τό γνωστόν τών νεκροδείπνων θέμα, 
δύναται δέ νά άναχθή εις τούς υστάτους 'Ρωμαϊκούς χρόνους1.

Ή όλη επιφάνεια τοΰ αναγλύφου διαιρείται δι’ απλής ταινίας π?ιάτους 0,015- 
0,02 μ., εις δύο πεδία. Εις τό κύριον πεδίον παρίστανται έν στηθαίω (busto) τέσσαρες 
ανάγλυφοι μορφαί, εναλλάξ θήλειαι καί άρρενες. Αί θήλειαι μορφαί έχουσι την αύτήν 
διάταξιν τής κόμης, τά αυτά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου, την αύτήν σχηματοποίησιν 
τοΰ ίματίου, έν γένει δ’ όμοιάζουσι καθ’ όλα προς άλλήλας. Μεγαλητέρα διαφορά 
παρατηρεΐται εις τάς μορφάς τών άνδρών, μολονότι καί εις αύτάς έχομεν τό αυτό 
ξηρόν ύφος καί την αύτήν νεκράν έκφρασιν. Ό ε!ς τών άνδρών είναι αγένειος καί 
φέρει χιτώνα καί ίμάτιον έμπεπορπημένον επί τοΰ δεξιού ώμου, έν φ ό έτερος, ό πρεσβύ- 
τερος, είναι μάλλον αμελής καί ένθυμίζει ξυλογραφίαν μέ τά γενειώδη περιγράμματα 
τών μορφών καί τήν «πελεκητήν» επιφάνειαν. Εις τό δεύτερον πεδίον παρίσταται ώς

1 Προέρχεται έκ τοΰ νεκροταφείου τής Γαληψοΰ καί όποιας τό άνάγλυφον ένεσφηνοΰτο εις τήν βάσιν του. Τό 
είναι έκ Θασίου μαρμάρου. ”Εχει μήκος 0,75 μ., ΰψος άνάγλυφον τοΰτο παρεχιορήθη υπό τοΰ Καρδαμυλιώτου 
0,45 καί πάχος 0,10 μ. Κατά τό μέσον κάτω μόλις δια- εις τό Μουσεΐον Καβάλας, 
κρίνεται τετράγωνος άποκεκρουσμένη άπόφυσις, διά τής

8
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συνήθως τριποδική τράπεζα, βαστάζουσα καρπούς, εκατέρωθεν δι’ αυτής έχομεν 
την μορφήν παιδίσκης κα'ι την μορφήν δούλου εν στηθαίω.

Εις τό ίδιον χωρίον τής Καρυανής εύρίσκεται καί τμήμα μαρμάρινης λεκάνης, 
δυναμένης να άναχθή εις τούς πρωτοχριστιανικούς χρόνους (είκ. 6). Επί τοΰ χείλους 
ή λεκάνη αΰτη φέρει την επιγραφή M€MNHC0AI ΥΠ6Ρ ΤΟΥ ΠΡΟ06Ν6ΓΚΑΝΤ OC 

Εις τό ανατολικόν άκρον τοΰ βορείου λόφου τής Γαληψοΰ άνεύρομεν καί θραύ
σμα βάσεως, τό όποιον είχε χρησιμοποιηθή ώς οΐκοδομήσιμον υλικόν υπό των κτιστών

τοΰ μεσαιωνικού τείχους καί 
τό όποιον, έξαχθέν υπό λιθο- 
λογούντων χωρικών έκ τού 
τείχους εκείνου, κατέκειτο 
παρά τό χείλος τής απόκρη
μνου πλευράς τοΰ λόφου.Έπί 
τής λείας καί είργασμένης 
επιφάνειας αύτοΰ φέρει την 
επιγραφήν ΙΗΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 
(είκ. 7). Ό τύπος τών γραμ
μάτων ανάγει την επιγραφήν 
εις τούς χρόνους τοΰ Δ', π. X. 
αίώνος.

Τά λείι!>ανα ταΰτα, ώς καί αί μαρτυρίαι τών αρχαίων ιστορικών καί γεωγράφων 
άποδεικνύουσι πλήρως ότι τό σημερινόν Γαϊδουρόκαστρον είναι ή αρχαία Γαλη-ψύε. 
Μόλις προ ολίγου έγένετο γνωστόν ότι ή Γαληψός εΐχεν ίδιον νόμισμα διά τίνος 
χάλκινου κέρματος, εύρεθέντος μεταξύ τών νομισμάτων τών άνακαλυφθέντων εις την 
Θάσον υπό τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής 
Σχολής ’Αθηνών2. Εις τό μοναδικόν εκείνο 
νόμισμα δυνάμεθα ήδη νά προσθέσωμεν καί 
έτερον, προερχόμενον εξ αύτής τής αρχαίας 
πόλεως, έκ τοΰ σημερινού δηλαδή Γαϊδουρο- 
κάστρου. Άνευρέθη εις τον βόρειον λόφον 
υπό τοΰ έκ Μουσθένης τοΰ Παγγαίου χωρι
κού Βασιλείου Μυλωνά καί παρεδόθη εις 
τον έπιμελητήν αρχαιοτήτων Καβάλας Γεώρ
γιον Μπακαλάκην, άπόκειται δέ εις τό Εθνικόν Νομισματικόν Μουσεΐον.

Τό νόμισμα τούτο (είκ. 8) είναι χάλκινον, έχει διάμετρον 0,013 μ. καί βάρος 1,36 
γραμμαρίων καί είναι τοΰ αύτοΰ τύπου ώς τό έκ Θάσου προερχόμενον ήτοι:

Α. Κεφαλή Διονύσου κισσοφόρου, έστραμμένη προς τά αριστερά.
Β. Προτομή τράγου-κεφα?α] έστραμμένη προς τά όπίσω. Επιγραφή, ΓΑ-ΛΗΥΙΩ^]. 1

Είκ. 7. Έκτυπον επιγραφής έκ Γαληψοϋ.

Α Β

Είκ 8. Χαλκοΰν νόμισμα έκ Γαληψοϋ. 
(έν μεγεθόνσει).

1 Είναι έντετοιχισμένον εις τήν οικίαν τοΰ Ίωάννου 2 Bon, Α. Μ., έν Β. C. Η., LX, 1936, σ. 172 έξ. καί 
Κατρίτου εις Καρυανήν. "Υψος 0,020 00,35 μ. Πιν. XXIV, 1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:53 EEST - 54.226.8.97



AE 1938 Γαληψός-Θασίων έμπόριον 59

Ή διατήρησις τοΰ νομίσματος είναι αρκετά καλή, ή δέ επιφάνεια του καλύπτεται 
υπό πράσινης σχεδόν ενιαίας κατιώσεως. Παρουσιάζει περισσότερον έπιμεμελημένην 
έργασίαν ή τό έκ Θάσου νόμισμα. ’Ιδίως τούτο καταφαίνεται έκ τής πρόσθιας όψεως 
τού νομίσματος όπου ή κεφαλή τού κισσοφόρου Διονύσου έχει τεθή κανονικώς εις τό 
πεδίον, εν φ εις τό έκ Θάσου παράδειγμα ή κεφαλή έχει τεθή άσυμμέτρως και έλαττω- 
ματικώς. Προς τούτοις φαίνεται ότι κατεσκευάσθησαν εις διάφορον μήτραν, διότι ό 
πρόσθιος πούς τού τράγου εις τό έκ Γαληψού νόμισμα είναι περισσότερον έσχηματο- 
ποιημένος, κάμπτεται σχεδόν κατά γωνίαν όξεΐαν και ομοιάζει κατά τούτο περισσότερον 
προς τον τύπον των περιφήμων νομισμάτων τού ’Αρχελάου.

Τά δύο ταύτα γνωστά νομίσματα τών Γαληψίων—καί τό έκ Θάσου καί τό έκ τής 
Γαληψού — είναι σύγχρονα. Ή Aime Marie Bon άπέδειξεν ότι τό έκ Θάσου νόμισμα 
έκόπη μεταξύ τού 411 καί τοΰ 356 π. X.1. Εις τό αυτό χρονικόν διάστημα πρέπει νά 
άναχθή καί τό ήμέτερον, τό όποιον προερχόμενον έξ αυτής τής Γαληψού μαρτυρεί περί 
τής σπουδαιότητος τού έμπορικού τούτου λιμένος, ό όποιος είχε καί ίδιον νόμισμα.

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ 1

1 Αύτ. σ. 172 · 174.
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