1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΤΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΟΥΣ

Μόλις κατά Μάρτιον τοΰ 1954 κατέστη δυνατόν νά συνεχίσωμεν την
έρευναν τοΰ παριλισίου ίεροΰ τοΰ Παγκράτους (βλ. Π.Α.Ε. 1953, σ. 47
κ. έ.). Τά έκτελοΰμενα εκεί έργα άποφράξεως τής κοίτης τοΰ ποταμοΰ έπεσώρευσαν επί τοΰ υπό έξερεύνησιν τομέως, δηλαδή έπ'ι τής έκτάσεως από
τοΰ δίδυμου μεγάλου άγωγοΰ, προς Β. μέχρι τής κοίτης, μεγίστην έπίχωσιν, την οποίαν άπεμακρΰναμεν διά μηχανικών μέσων, ως μή παρουσιάζουσαν οΰδέν ενδιαφέρον. Τό δημοσιευόμενον τοπογραφικόν διάγραμμα1
παρουσιάζει κάτοψιν τοΰ έφετινοΰ τομέως, δστις κεΐται βορείως καί άνατολικώς τοΰ κατά τό παρελθόν έτος ερευνηθέντος. Φθάνει δε οΰτος μέχρι
τοΰ χείλους τής ό'χθης τοΰ ποταμοΰ. Αυτό τοΰτο τό πρανές τής δ'χθης έπρεπεν επίσης νά ερευνηθή' διότι έκεΐθεν πρέπει νά έξησφαλίζετο ή άνοδος
προς τό ίερόν. Δυστυχώς δμως τό εγχείρημα ήτο ακατόρθωτου' διότι εις
την κοίτην εΐχεν ήδη σχηματισθή έπίχωσις 15-20 μέτρων.
’Από την συμπληρωματικήν ταύτην έρευναν δεν άνεμένομεν εντυπω
σιακά ευρήματα. Έπετΰχομεν δμως νά συμπληρώσωμεν τάς παρατηρήσεις
ημών και νά λάβωμεν πληρεστέραν έποπτείαν τοΰ χώρου τοΰ ίεροΰ. ’Αγαθή
δε τύχη μάς έφίλευσεν, απερχομένους τοΰ ίεροΰ, καί μέ κινητά τινα ευρή
ματα, λίαν εΰπρόσδεκτα, διότι καταθέτουν τήν αψευδή έξ αντικειμένου μαρ
τυρίαν των περί τής φΰσεως τοΰ λατρευομένου ήρωος. Καί αυτό είναι τό
οΰσιαστικώτερον τής παριλισίου ταύτης έρεΰνης κέρδος.
Προσεκτική στρωματογραφική παρατήρησις γενομένη κατά τό παρελ
θόν έτος έπεβεβαιώθη έκ νέου εφέτος: ολόκληρον τό υπαίθριον τοΰτο
ίερόν εΰρίσκεται υπό διπλήν έπίχωσιν - πλήν τής εσχάτως προστεθείσης καί
άφαιρετθείσης διά μηχανικοΰ έκσκαφέως (μπολτόζας) — τής οποίας τό μεν
άνώτερον στρώμα, βάθους 2 — 3 μ. από τής επιφάνειας τής όδοΰ Βασιλέως Γεωργίου Β', άποτελεΐται από φερτά χώματα άνευ τοΰ παραμικροΰ
άρχαιολογικοΰ ενδιαφέροντος. Τά χώματα ταΰτα ασφαλώς μετεφέρθησαν
εκεί κάποτε άλλοθεν καί εκάλυψαν τό ήδη προ πολλοΰ έσχηματισμένον
στρώμα τής κυρίως αρχαιολογικής έπιχώσεως, ήτις άποτελεΐται από συμπεπιεσμένην άμμον τοΰ ποταμοΰ, κοκκινωποΰ χρώματος. Τό δεύτερον τοΰτο
στρώμα εύρέθη καί πέρυσι καί εφέτος απολύτως άδιατάρακτον καί εντός αυ
τού έγένοντο άπαντα τά ευρήματα.
1 Τό σχέδιον οφείλεται είς τον τότε Επιμελητήν κ. Σπ. Ίακωβίδην, πρός τόν
όποιον εκφράζω τάς ευχαριστίας μου διά τήν συνδρομήν του.
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Τό στρώμα τούτο είναι οπωσδήποτε μεταγενέστερον τού τρίτου η τε
τάρτου αί. μ.Χ. Τό βάθος του έμετρήθη εις τον περυσινόν τομέα, κείμενον
νοτιώτερον τού εφετινού, εις 3-2 μέτρα, εις δε τον εφετινόν εις 1.50-1 μ.,
βαθύτερον προς άνατολάς και ρηχότερον προς δυσμάς τού τομέως. Επειδή
τό έδαφος, επί τού οποίου πατεΐ ή επίχωσις, είναι όριζοντίως σχεδόν
επίπεδον, δ σχηματισμός τής έπιχώσεως δίδει τομήν όμαλώς μειουμένην,
εφόσον πλησιάζει προς τήν κοίτην τού ποταμού. Ό τοιούτος σχηματι
σμός τής επιχώσεως δεν είναι τυχαίος' οφείλεται εις τον σχηματισμόν τού
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Εϊκ. 1. Τοπογραφικόν διάγραμμα τοΰ τομεως τοΰ άνασκαφέντος κατά τό 1954.
Ό Β. είναι πρός τά κάτω, ήτοι πρός τήν κοίτην.

εδάφους. Διότι είναι μέν επίπεδος ή πλατεία τοΰ υπαιθρίου τούτου ιερού,
άλλα και πέρυσι και εφέτος παρετηρήθη δτι αύτη είναι λαξευμένη επί τής
μαλακής κιμιλιάς τού τόπου, τερματίζεται δε κατά τά τρία τέταρτα τής πε
ριφέρειας της υπό περιχειλώματος φυσικού μέν, τοΰ εδάφους, φέροντος
όμως τεχνητός, σκαλιστός, αναδιπλώσεις εν εΐδει ακανόνιστων αμφιθεατρι
κών βαθμιδών.
Τό φυσικόν τούτο περιχείλωμα τής κιμιλιάς είναι ΰψηλότερον πρός Ν.
και καταπίπτει εις τό μηδέν πρός Β., ήτοι πρός τήν κοίτην τού ποταμού.
Συνεπώς ή επίπεδος πλατεία τού ιερού ήτο βαθυτέρα πρός Ν. καί έλευθέρα πρός τήν κοίτην. Όποιονδήποτε καί αν ήτο τό τέλος τού ιερού, πάν
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τως τήν τελευταίαν λέξιν τήν ειπεν ό ποταμός, όστις έπλημμυρισε κάποτε
τήν αυλήν καί άπέθεσε τήν μεγαλητέραν ποσότητα τής Ιλΰος αΰτοΰ εις τήν
προς νότον κόγχην, ήτις ήδΰνατο νά τήν συγκράτηση. Έσχηματίσΰη τότε
μία απολύτως ομοιογενής, άλλ’ άνομοίου ΰψους έπίχωσις, ήτις έκάλυψε και
διέσωσε πάν δ,τι έσώζετο ακόμη κατά τήν εποχήν εκείνην καί είς οΐαν κατάστασιν ακριβώς έσώζετο.
Ή εφετινή έπέκτασις τής έρεύνης προς Β. μάς έπέτρεψε νά διορΰώσωμεν μίαν έσφαλμένην άντίληψιν τήν οποίαν έσχηματίσαμεν πέρυσι σχε-

Είκ. 2. Τό πρός Α. τέρμα τής αυλής τοΰ ίεροϋ καί ή άναδίπλωσις τής κιμιλιάς.
Ή φωτογραφία έλήφθη μετά τήν καάαίρεσιν διαφόρων τοιχαρίων.

τικώς με τον προσανατολισμόν τής πλατείας τοΰ ίεροΰ καί τήν πρόσβασιν
είς αυτό. Τό περιχείλωμα τής κιμιλιάς, τό όποιον περιβάλλει τήν πλατείαν
τοΰ ίεροΰ—ΰψους μεταξύ 1—2 μ.—-, παρετηρήθη πέρυσι κατά τήν νοτίαν
και εν μέρει τήν δυτικήν πλευράν τής αυλής. Έπίστευσα δέ τότε δτι ή
αυλή -θά ήτο ανοικτή πρός άνατολάς. Τοΰτο είναι έσφαλμένον. Ή εφετινή
έρευνα άπέδειξεν δτι τό περιχείλωμα τής κιμιλιάς τερματίζει τήν αυλήν
πρός άνατολάς μέχρι τής κοίτης. Είς τό ένταΰθα δημοσιευόμενου διάγραμμα
(είκ. 1) σημειοΰται μάλιστα καί ή πρώτη άναδίπλωσις τοΰ εδάφους, πρός
άνατολάς, ήτις είναι ΰψους 0.50 μ. καί ή δευτέρα, ήτις ΰψοΰται μέχρι τοΰ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
01/12/2020 23:59:38 EET - 18.213.192.104

44

Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1954

1.70 μ. (βλ. και εΐκ. 2). Συνεπώς είναι βέβαιον πλέον δτι ή αυλή τοϋ ίεροϋ
ήχο ανοικτή προς Β. ήτοι προς τήν κοίτην τοΰ ποταμού, άφ’ δπου και μό
νον ήτο βατόν τό ιερόν, ενώ κατά τήν απέναντι πλευράν, τήν νοτίαν, εσχηματίζετο κόγχη τις διά τής άνυψώσεως τής φυσικής κιμιλιάς μέχρι τών 2 μέ
τρων. Διά τοϋ νέου προσανατολισμού αποβαίνει στενώτερος ό σύνδεσμος
τοϋ ίεροϋ μετά τοϋ ποταμοΰ, δπως ήτο φυσικόν να συμβαίνη. Υπολογίζω
τό υπαίθριον τοΰτο ιερόν άκανόνιστον κύκλον διαμέτρου περί τά 17 μ.,

Είκ 3. Τά τοιχάρια IV καί V βαίνοντα επί τοϋ τεχνητού δαπέδου τής
πατημένης κιμιλιάς.

τοϋ οποίου τά τρία τέταρτα περίπου ήρευνήθησαν, τό δέ τέταρτον κατεστράφη υπό τών μηχανικών εκσκαφέων προ τής ήμετέρας έπεμβάσεως. Περισυνελέγησαν δμως και τά εις τό καταστραφέν τμήμα εύρεθέντα κινητά
αρχαία, ενώ δυνάμεθα να εϊμεθα ήσυχοι δτι «οικοδομήματα» δεν ύπήρχον
οϋτε εις τό τμήμα εκείνο.
’Αξιοπρόσεκτος είναι ή διαμόρφωσις τοϋ δαπέδου τής αυλής τοΰ ίεροΰ, τοΰ σημειουμένου εις τό τοπογραφικόν διάγραμμα διά τοΰ + 0. Είναι
κατεσκευασμένον από τριμμένην και πατημένην κιμιλιάν, τήν ιδίαν κιμιλιάν
τοϋ τόπου, επί τοΰ στρώματος δέ τοΰτου υπήρχε χονδροειδές ψηφίδωμα
έξ αργών λίθων ή χαλίκων, τοϋ οποίου ίχνη μόνον διεσώθησαν. Τοιαϋτα
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δάπεδα, αναγόμενα εις τούς ύστεροαυτοκρατορικούς χρόνους, συναντώνται
συχνά εν Άθήναις και είναι απατηλοί μάρτυρες' διότι εκ πρώτης όψεως δί
δουν την έντΰπωσιν δτι πρόκειται περί φυσικού εδάφους, ενώ καλύπτουν
ενίοτε παλαιότερα στρώματα. Οί νέοι ανασκαφείς ας μη παραλείπουν νά
τα διατρυπούν. Προσωπικώς μοΰ έτυχεν άλλοτε υπό τοιούτο τεχνητόν δάπεδον νά εύρω πρωτογεωμετρικός ταφάς.
Τά τοιχάρια, τά όποια σημειοΰνται εις τό τοπογραφικόν διάγραμμα

Είκ. 4. Εντοιχισμένα ανάγλυφα, φωτογράφου μένα κατά χώραν
μετά τήν διάλυσιν των τοιχαρίων.

υπό τάς ενδείξεις III, IV και V, πατούν επί τής άναδιπλώσεως τού φυσι
κού εδάφους καί προχωρούν προς τό πατημένον δάπεδον, χωρίς νά θεμελιώνται εντός αυτού. Είναι λοιπόγ τά τοιχάρια ταύτα (πρβ. είκ. 3) μεταγε
νέστερα τοΰ δαπέδου καί κατά τάς συγκεντρωθείσας ενδείξεις πρέπει ν’
άνάγωνται τουλάχιστον εις τον 3ον αί μ.Χ. ’Ακόμη νεώτεροι εινε δύο χρι
στιανικοί στενόμακροι τάφοι (2 μ. x Ο,δΟ μ.) εκ κεραμίδων, οΐτινες μόλις
βυθίζονται εντός τού πατημένου δαπέδου. ΕΙχον τήν κεφαλήν τοΰ νεκρού
προς Β. καί ως μόνον κτέρισμα εφερον άνά εν οικιακόν άγγεΐον παρά τού
την. Τά άναφερθέντα τοιχάρια ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τήν θρησκευτικήν
ζωήν τού ιερού, ανήκουν δε εις μικροσυνοικισμόν, δστις ίδρύθη εντός τής
αυλής του, όταν ή λατρεία είχεν ήδη εκπνεύσει εν αύτφ.
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Αΰο αποδείξεις υπάρχουν τοΰτου: πρώτη δτι εις τά τοιχάρια ταΰτα
ήσαν Ινιοιχισμένα περί τά δέκα περίπου αναθηματικά ανάγλυφα τοΰ ίεροΰ,
δι° δ και ήναγκάσθημεν νά τά καθαιρέσωμεν. Ή εικών 4 παρουσιάζει
κατά χώραν τά εντοιχισμένα ανάγλυφα, μετά την καθαίρεσιν των τοίχων.
Δευτέρα άπόδειξις είναι δτι αυτό τοΰτο τό δάπεδον τής πατημένης κι μιλιάς
δέν είναι τό αρχικόν δάπεδον τοΰ ίεροΰ. Περί τοΰτου έβεβαιώθημεν, δταν
έτρυπήσαμεν την πατημένην κιμιλιάν καί εΐδομεν δτι εκάλυπτεν εν στρώμα

Είκ. 6. Εις τό κέντρον διαγωνίως τό φυσικόν έδαφος μετά τοΰ τοιχαρίου II έγκαρσίως. ’Αριστερά τό επί τοΰ στακτοχώματος δεύτερον δάπεδον τής πατημένης κιμιλιας.

στακτοχώματος πάχους 0,20 — 0,30 μ., τό όποιον έβαινεν επί τοΰ φυσικού
πλέον εδάφους τής κιμιλιας. Κατελάμβανε δε τό στρώμα τούτο ολόκληρον
σχεδόν την έκτασιν τής αυλής τοΰ ίεροΰ και εντός αυτού εύρέθησαν δυο
ανάγλυφα. Ή εικών άρ. 5 παρουσιάζει αριστερά μέν, διαγωνίως, τό πρώ
τον (έκ τών άνω) δάπεδον τής πατημένης κιμιλιας (δπου τά τοιχάρια και
οί δυο τάφοι), δεξιά δε τό κατά 0,30 μ. βαθΰτερον φυσικόν έδαφος. Ή
τομή φανερώνει τό πάχος τοΰ στακτοχώματος.
Ό τοίχος που εδράζεται επί τοΰ φυσικού εδάφους, μόνος αυτός εξ
όλων τών άλλων, είναι ό υπό ένδειξιν II τοΰ σχεδιαγράμματος. Φερόμενος
από Ν. προς Β. έχει σωζόμενον μήκος 2.45 μ. ασφαλώς δέ ή προς Ν.
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προέκτασίς του κατεστράφη υπό τών άνασκαφέων τής άναδόχου τών έρ
γων Εταιρείας. Εύρίσκεται εις τό μέσον περίπου τής αυλής, όπισθεν δέ
αύτοΰ, πλησίον, υπήρχε τό χάσμα, περί τοΰ οποίου ωμιλήσαμεν εις τήν
προηγουμένην έκθεσιν. ”Αν καί είναι ασφαλώς ρωμαϊκής εποχής δεν φέρει
εντοιχισμένα ανάγλυφα καί είναι ό μόνος ίσως σημειωθείς τοίχος, δστις έθεμελιώθη λειτουργοΰντος ακόμη τοΰ ιεροΰ. Μήπως άποτελή επισκευήν ή
διασκευήν τοΰ θεμελίου τοΰ βωμοΰ τοΰ ήρωος ; Τό λέγω τοΰτο, επειδή ή
μαρμάρινη έπίστεψις μεγάλου βωμοΰ, ή εύρεθεΐσα κατά τό παρελθόν έτος
καί φέρουσα τήν επιγραφήν «παγκρατει στρατών ςιδωνιος» (βλ. ΓΙ.Α.Ε.
1953, σ. 57 είκ. 8), εύρέθη ακριβώς νοτίως καί κατά τήν προέκτασιν τοΰ
τοιχαρίου τοΰτου, αν καί τό ένεπίγραφον τοΰτο μάρμαρον είναι άρχαιότερον
τοΰ τοιχαρίου.
Τέλος πρέπει νά σημειωθή δτι καί τά κατά τήν περυσινήν έρευναν
καθαρισθέντα τοιχάρια κατά τό Ν.Δ. τέρμα τής πλατείας τοΰ ιεροΰ, ελέγ
χονται σήμερον ως απολύτως δμοια με τά εφετινά, τά βαίνοντα επί τοΰ
δαπέδου τής πατημένης κιμιλιάς καί συνεπώς είναι μεταγενέστερα τής κα
ταστροφής τοΰ ιεροΰ καί άμοιρα οίασδήποτε θρησκευτικής σημασίας. Τά
εντός εύρεθέντα ανάγλυφα ήσαν ασφαλώς εντοιχισμένα εις τά μεταγενέ
στερα ταΰτα τοιχάρια. Ύπό τό στρώμα τοΰ στακτοχώματος καί επί τής
φυσικής κιμιλιάς έκαθαρίσθησαν τέσσαρες μικροί λάκκοι, βάθους από 0,10
έ'ως 0,60 μ., οΐτινες δεν περιεΐχον τίποτε ιδιαιτέρως ενδιαφέρον. Αγνοώ
τήν χρησιμότητά των.
Έάν τό στρώμα τοΰ στακτοχώματος είναι στρώμα «καταστροφής» δεν
τό γνωρίζω ακόμη, διότι δεν συνεπληρώθη ή μελέτη τών πολλών μικροευρημάτων τοΰ στρώματος. Πάντως έν είναι βέβαιον : δτι οι άνθρωποι, οί
όποιοι έπάτησαν τήν κιμιλιάν διά νά καλύψουν τό στρώμα τοΰτο και νά
δημιουργήσουν έν νέον δάπεδον, οΰδέν κτιστόν οικοδόμημα έκάλυψαν,
έστω καί μικρόν, παρά ’ίσως-ίσως μόνον τό υποτιθέμενον θεμέλιον τοΰ
βωμοΰ. Ουδέ ίχνος οικοδομήματος ύπήρχεν εις τήν αυλήν τοΰ ιεροΰ, εφόσον
έγίνετο εκεί λατρεία. Καί δμως εις ήρως έλατρεύετο εκεί επί έξ ή επτά συν
απτούς αιώνας, ήτοι, τουλάχιστον από τοΰ 4ου αι. π.Χ. μέχρι τοΰ 3ου αί.
μ. X., δπως μαρτυρεί μία μεγάλη σειρά αναθηματικών αναγλύφων καί αρ
κετά τιμητικά ψηφίσματα κατά χώραν εύρεθέντα. Παράμερον, βεβαίως,
ήτο τό ιερόν τοΰτο, εντελώς άσήμαντον δμως και ούτως είπείν λαθρόβιον,
ασφαλώς δχι. Ή σημασία του ενέκειτο ακριβώς εις τήν ΐδιάζουσαν φύσιν
τοΰ λατρευομένου ήρωος, προς τήν οποίαν ήσθάνετο ιδιαιτέραν έ'λξιν θίασός
τις πιστών. Διαιωνίζων τήν ύπαρξίν του ό θίασος ούτος, διαιωνίζει καί τήν
μνήμην τοΰ μικροΰ χθονίου ιεροΰ. Διότι, όσονδήποτε καί αν είναι έν τώ
χώρφ αισθητή ή παρουσία τών συμβόλων τοΰ Ήρακλέους, έν είναι άναμ-
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Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1954

φισβήτητον : δχι χό ιερόν δεν έπιζή ώς «ηράκλειον», άλλ’ ως «παγκράχιον». Αύχή ή ειδοποιός διαφορά τοΰ εξασφαλίζει χήν ϋπαρξιν, παρά χά
μεγάλα «ηράκλεια» χών ’Αθηνών. Είναι δε άξιολΰπητον σφάλμα νά ύπάρχη
εσχω και εις αρχαιολόγων, χαυχίζων χό προκείμενον υπαίθριον και ασφα
λώς χθόνιον ιερόν προς χό 'Ηράκλειον εν Κυνοσάργει, χό όποιον έπρεπε
νά άνήκη εις χόν παλαισχρίχην Ήρακλέα. Όπουδήποχε άλλου δΰναχαι ν’
άναζηχηθή χό Κυνόσαργες, εσχω καί εις άπόσχασιν ολίγων μέτρων ακόμη,
άλλ’ ασφαλώς ό'χι εδώ, δπου ό λατρευόμενος Ηρακλής προσφωνεΐχαι ΙΙαγ-

Είκ. 6. ’Αναθηματικόν άνάγλυφον μέ τήν κεφαλήν τοΰ λατρευομένου ήρωος
προβάλλουσαν έκ τής γής.

κράχης καί Παλαίμων πεισμόνως καί μέχρις εξαφανισμοϋ χοϋ κυρίου ονό
ματος του.
Διά νά μή υπάρξη δέ πλέον καμμία άμφισβήτησις διά χήν χθονίαν
φΰσιν τοΰ ενταύθα λατρευομένου ήρωος, ή εφετινή έρευνα μάς προσεκόμισε δυο ακόμη αναθηματικά ανάγλυφα, εις χά όποια εϊκονίζεχαι ή κεφαλή
χοϋ λατρευομένου ήρωος προβάλλουσα από χήν γην (είκ. 6 καί 7). Περίερ
γος δμως έσχάθη ή τύχη μας κατά τήν τελευταίαν ημέραν τής Ιρεύνης.
Διότι όλίγην μόνον ώραν πριν εγκαχαλείψωμεν όρισχικώς χό ιερόν τοΰ ΓΙαγκράτους, έπεσεν εις χειράς μας ως άναπάντεχον δώρον εν χελευταίον ανα
θηματικόν άνάγλυφον — χό μόνον διά χοϋ οποίου έπιγραφικώς καθορίζε
ται ό λατρευόμενος ως ηρακλης — παγκρατης.
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Ή πληροφορία της τελευταίας στιγμής δεν είναι ασήμαντος. Επιβε
βαιώνει κάτι, τό όποιον από την εικονογραφίαν εΐχομεν συμπεράνει: ότι
υποκατάστατου τοΰ Ήρακλέους είναι ό ΙΙαγκράτης. Επισημοποιεί όμως και
καταξιώνει την δυάδα ηρακλης — παγκρατης παράλληλον προς την προϋ-

Είκ. 7. ’Αναθηματικόν άνάγλυφον μέ τήν κεφαλήν τοΰ λατρευομένου ήρωος
προβάλλουσαν έκ τής γης.

πάρχουσαν ηρακλης — παλαιμων. Ουτιο αί ενταΰΰα τιμώμεναι δΰο ήρωϊκαί
μορφαί, τοΰ ΓΙαγκράτους, νΰν τό πρώτον καλισταμένης γνωστής, καί τοΰ
Παλαίμονος, γνωστής παλαιόθεν, πλησιάζουν — παρά τήν διαφοράν των
συμβόλων των — άλλήλας διά τής κοινής αναγωγής των εις τον Ήρακλέα
καί άποδεικνύονται μετέχουσαι τής αυτής χθονίας φΰσεως.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ
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