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έκαλύπτετο υπό στρώματος νιέλλου. Νίελλον

επιτυγχάνεται διχρωμία έκ τής καλύψεως τμη

ωσαύτως έπλήρου τάς αύλακας τοΰ δακτυλίου

μάτων τοΰ αργυρού αγγείου διά μελανής ΰλης

επί τοΰ ώμου καί επί τοΰ περιθωρίου τής λαβής.

γίνεται πρώτην φοράν γνωστός.

Ό τρόπος τής διακοσμήσεως, διά τοΰ οποίου

ΤΟΠΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ Τ1ΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ
ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΡΟΚΟΝΝΗΣΟΥ

Ή Προκόννησος ύπήρξεν αποικία των Μιλησίων ίδρυθεΐσα επί μιας των εις τά ΝΔ.
τής Προποντίδος κειμένων νήσων, έξειλίχθη
δέ συν τφ χρόνφ εις πόλιν σπουδαίαν καί περι
φανή κατά τους αρχαίους χρόνους, κατά τούς
μεταγενεστέρους

δέ

χρόνους έγένετο

κυρίως

γνωστή εκ των περιωνύμων «Προκοννησίων
μαρμάρων» έξορυσσομένων μέχρι τής σήμερον
έκ τής μεγαλυτέρας των νήσων τούτων τής

ίδωμεν ποία των λοιπών είναι. Ή καλύτερα
άπόδειξις θά ήτο ή άνεύρεσις καταλλήλων αρ
χαιολογικών πειστηρίων. ’Όντως τοιαΰτα ύπάρχουσιν επί τής νήσου 'Αλώνης καί δή εις τά
νοτιοανατολικά αυτής, δπου σήμερον εύρίσκεται
τό χωρίον

«Χουχλιά». Εκεί υπάρχει

μικρά

λοφώδης χερσόνησος μέτριου ύψους σχηματίζουσα μεταξύ αυτής καί τής λοιπής νήσου ευ
ρύ ν κόλπον.
Τό δτι επί τής νήσου 'Αλώνης ήτο 'ιδρυμένη
ή πόλις Προκόννησος καί δτι ή νήσος αύτη
ωνομάζετο ΙΙαλαιά Προκόννησος προκύπτει καί
Στράβωνος. ’Όντως, δταν τις άναπλέων τον

'Ο Στράβων (XIII 588) διακρίνει την Παλαιάν Προκόννησον τής έχούσης τά λατομεία,
γράφων : Έν δε τφ παράπλφ τφ άπο Παρίον
εις Πρίαπον η τε παλαιά Προκόννηαός έοτι και
η νϋν Προκόννησος. πόλιν έχουσα καί μέταλλον
μέγα λευκόν λν&ου σφόδρα επαινούμενοι’.

Έν

δέ τφ Περίπλψ τοΰ Σκυλακος, 94 (C. Mul
Geographi Graeci Minores I, σ. 68)

άναγινώσκομεν : Κατά ταύτην (την Άρτάκην)
νηαός έστι καί πόλις Προκόννησος καί έιέρα νή
σος ενλίμενος 3Ελαφόννησος· γεωργονσι

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

έκ τοΰ ανωτέρω μνημονευθέντος χωρίου τοΰ

γνωστής ώς «νήσου τοΰ Μαρμαρά».

ler,

ΑΓΝΗ

ό’ αυτήν

Προκοννησιοι. ’Όντως δέ επί τής νήσου

τοΰ

Μαρμαρά υπάρχει ευρύχωρος καί ασφαλής λιμήν ό λεγόμενος τοΰ «Πέταλά».
Έκ των μαρτυριών τούτων προκύπτει δτι
άλλη ήτο ή Παλαιά Προκόννησος καί άλλη ή

Ελλήσποντον φθάση προ τής Πριάπου, τής ση
μερινής Καράμπογας, συναντά ακριβώς πρόςΑ.
πρώτην μέν τήν νήσον Άφισιάν (Όφιοΰσαν
τών αρχαίων) καί ολίγον όπισθεν αυτής τήν
νήσον 'Αλώνην. Αί δύο αύται νήσοι δπτικώς
συγχέονται, άτε ούσαι άμφότεραι χθαμαλαί καί
γεοίδεις. Άπωτέρω προς τήν διεύθυνσιν ταύτην
φαίνεται ή χερσόνησος τής Κυζίκου, ύιί>ηλή,
δασώδης καί απόκρημνος, βορειότερου δέ φαί
νεται ή νήσος τοΰ

Μαρμαρά, ήτις είναι ή

Νέα Προκόννησος τοΰ Στράβωνος, ή έχουσα

λατομεία μαρμάρου, καί ή όνομαζομένη υπό
τοΰ Σκυλακος ’Ελαφόννησος. Αύτη είναι ση
μαντικούς υψηλότερα καί μάλλον απόκρημνος
τής Άφισιάς καί 'Αλώνης, ήττον δέ τής χερ
σονήσου, τής

Κυζίκου,

τέλος

πλησίον

τοΰ

έχουσα τά λατομεία, ετι δέ δτι ή δευτέρα αύτη

Μαρμαρά φαίνονται καί ή μικρά καί χθαμαλή

νήσος ωνομάζετο Ελαφόννησος καί εΰρίσκετο

νήσος Κούταλις.

υπό τήν κυριαρχίαν τής παλαιάς Προκοννήσου.

Κατά ταΰτα έν τφ παράπλφ από Παρίου εις

Γνωστόν δέ δτι τό έπιχωριάζον εις τάς νήσους

Πρίαπον, ως έγγύτερον πρώτον μέν άπαντά τό

ταύτας ζώον πρόξ ή προϊξ, έξ οΰ έ'λαβον τό

σύμπλεγμα τών νήσων

ό'νομα αί νήσοι αύται, ήτο είδος ελάψου (Μεγα
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ

459,49).

(Παλαιά

Άφισσιάς - 'Αλώνης

Προκόννησος), κατόπιν δέ ή νήσος

τοΰ Μαρμαρά (Νέα Προκόννησος ή Έλαφόν-

Άποκλεισθέντος οΰτω δτι Παλαιά Προκόν

νησος) ώς απώτερου καί βορειότερου κείμενη.

νησος δύναται νά είναι ή νήσος τοΰ Μαρμαρά

Τούτων όμως άψευδεστέρα μαρτυρία είναι ή
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ύπαρξις ερειπίων τειχών καί λιμένος επί τής

κατεύθυνσιν εξ ’Ανατολών προς δυσμάς. Έκ

νήσου 'Αλώνης, εις την περιγραφήν των οποίων

τών παρισταμένων δέ εντοπίων ναυτικών έπληροφορήθημεν δτι ύπήρχον δύο σειραί υποθα

ήδη λεπτομερέστερου προβαίνομεν.
Τό μέρος τοϋτο έπεσκέφθην εν έτει 1905

λασσίων όμοιων ερειπίων, τής μέν βορειοτέρας

συνοδεύουν τον μακαρίτην πατέρα μου, δστις

χωρούσης ευθύ προς δυσμάς καί άποτελούσης

φιλάρχαιος ών ήσχολεΐτο περί τά τοιαΰτα καί

κατά τήν γνώμην αυτών τό υπόλοιπον θαλάσ

είχε μελετήσει τά ερείπια τής αρχαίας Κυζίκου

σιον μέρος καταστραφέντος κυματοθραύστου

καί δημοσιεύσει σχετικώς εις τό περιοδικόν τοΰ

προασπίζοντος τον λιμένα, τής δέ κείμενης ολί

εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού

γον νοτιώτερον, επί τι διάστημα χωρούσης καί

Συλλόγου εις τούς τόμους ΙΗ\ 1883 -1884,

ταύτης παραλλήλως καί ολίγον λοξώς προς τήν

σ. 25 - 33 καί ΛΒ', 1908 - 1910, σ. 160 - 177.

πρώτην προς δυσμάς, μετ’ ολίγον δέ καμπτομέ-

Άνελθόντες τότε επί τής κορυφής τής χερ

νης υπό άμβλεΐαν γωνίαν προς νότον εν σχήματι

σονήσου ταΰτης, ήτις ήτο ομαλή εις εύρείαν

κεκλιμένου Γ κεφαλαίου έχοντος άμβλεΐαν τήν

ε'κτασιν, παρετηρήσαμεν εΰρύν περίβολον τει

γωνίαν, τούτο δέάπετέλειτό υποθαλάσσιον τμή

χών άριστα διατηρουμένων περιβαλλόντων ολό

μα καταστραφέντος λιμενοβραχίονος. Οί πλοιο-

κληρον τήν ε'κτασιν ταΰτην, όμοιων προς τά

κτήται τών Χουχλιών πρό τινωνέτών ήθέλησαν

σφζόμενα τότε τείχη τής Κυζίκου, ήτοι έπενδε-

νά μωλώσωσι τά υποθαλάσσια ταΰτα ερείπια

δυμένων διά πρισματικών τετραγωνικών γρανι-

προς πληρεστέραν προστασίαν τού λιμένος αυ

τικών ογκολίθων. (Τά τείχη ταΰτα τής Κυζί

τών άλλ’ ήμποδίσθησαν υπό τής Τουρκικής

κου, μετ’ ολίγα έτη κατεστράφησαν, χαρακτη-

Κυβερνήσεως.

ρισθέντα υπό τών τουρκικών ’Αρχών ώς λα
τομεία γρανίτου καί έκχωρηθέντα εις έκμετάλλευσιν. Οΰτω τά μεγαλοπρεπή τείχη τής Κυζί
κου έξέλιπον μεταβληθέντα εις κυβολίθους προς
όδοστρωσίαν!)

Έμετρήσαμεν

τάς διαστάσεις

τών τειχών τούτων καί έκρατήσαμεν καί άλλας
σχετικάς σημειώσεις, έντύπωσιν δέ ένεποίησεν
εις ημάς δτι ήσαν επενδεδυμένα διά γρανιτικών
ογκολίθων, έφ’ δσον δέ ούτε επί τής νήσου

Τά ερείπια ταΰτα ό μακαρίτης πατήρ μου
έσκόπει νά μελετήση

πληρέστερον καί δημο-

σιεύση άλλ’ ήμποδίσθη υπό αντίξοων περιστά
σεων, άπωλέσθησαν δέ καί αί σχετικαί σημειώ
σεις αυτού κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν τής
Άρτάκης τού έτους 1917, τήν άποτεφρώσασαν
τό πλεΐστον τής πόλεως ταύτης καί τήν προ
γονικήν ημών οικίαν.

'Αλώνης ούτε επί τίνος τών λοιπών Προκον-

’Ήδη έθεωρήσαμεν σκόπιμον δπως έστω καί

νήσων υπάρχει γρανίτης, προφανώς ούτος εκο-

άτελώς καί από μνήμης γράψωμεν τά ανωτέρω

μίσθη εκ τής γειτονικής Κυζικηνής χερσονή

προς βοήθειαν τυχόν μέλλοντος νά άσχοληθή

σου δπου άφθονε!. Τούτο μαρτυρεί καί τήν
δύναμιν

τής Προκοννήσου καί

σχέσεις αυτής προς τήν

τάς

φιλικός

Κύζικον, έκτος εάν

ύποθέσωμεν δτι τά τείχη ταΰτα έκτισαν οί Κυ-

μέ τό ζήτημα τοϋτο, έσχεδιάσαμεν δέ καί πρό
χειρον

τοπογραφικόν σχεδιογράφημα (είκ. 1)

έμφαΐνον τήν θέσιν τών τειχών καί τών ερει
πίων τοΰ λιμένος.

ζικηνοί μετά τήν επιβολήν τής ηγεμονίας αυ

’Εκ πάντων τών άνωτέρω ό πατήρ μου έφρό-

τών επί τών Προκοννησίων, όπερ άπόκειται

νει δτι όντως αυτόθι έκειτο ή ΓΙαλαιά Προκόν-

εις τούς ειδικούς νά διαλευκάνωσι.

νησος, αλλά τό ζήτημα

βεβαίως δεΐται τής

Έν συνεχεία κατήλθομεν εις τήν παραλίαν

εγκύρου γνώμης τών αρμοδίων. Ώς προκύπτει

καί έξητάσαμεν τον λιμένα. Εις τό βόρειον μέ

εκ τοΰ γεωγραφικού σχηματισμού ή θέσις ήτο

ρος αυτού παρετηρήσαμεν έμπεπηγμένον εντός

κατάλληλος προς ΐδρυσιν ναυτικής πόλεως καί

τής ά'μμου

άγαλμα άνδρός, οΰ-

λιμένα εϊχεν ασφαλή καταστάντα ασφαλέστερου

τινος θραυσθέντες έλειπον οί βραχίονες καί

διά τών περιγραφέντων λιμενικών έργων καί

μαρμάρινον

δστις έχρησίμευε τότε ΐνα δένωνται επ’ αυτού

ό λιμήν ούτος ήτο άπόκρυφος, ίκανός νά άπο-

τά πρυμνήσια τών ιστιοφόρων, εκεί δέ πλησίον

κρύψη τά έν αύτφ ναυλοχοΰντα πλοία τών άρ-

έφαίνοντο ερείπια αρχαίου κτηρίου είσχωροΰντα

χαίων χρόνων, προσόν πολύτιμον διά τυχόν

εις τήν θάλασσαν εις αρκετόν μήκος καί μέ

αιφνιδιαστικήν ενέργειαν.
2
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Κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους μέχρι

υπαλλήλου

(Μουδίρη)

κατορκειτο υπό

1.000

τής νήσου

περίπου έλλήνων κατοίκων ασχολούμενων εις

'Αλώνης ύπήρχον πέντε χωρία κείμενα, όπου επί

όσα καί οί κάτοικοι τής γειτονικής 'Αλώνης.

τού εκπατρισμού

τού

1922

έπι

τού συνημμένου χάρτου σημειούνται. ’Ησαν
δέ ταύτα τά εξής :

3ον. Τό Βώρυ κείμενον εις τό ανατολικόν
μέρος τής βορείου παραλίας τής νήσου. 5Ητο

Ιον. Ή 'Αλώνη. "Εδρα τού Μητροπολίτου

τό μόνον χωρίον τής νήσου, εν τφ δποίφ κα

Είκ. 1. Σχεδιογράφημα τής Προκοννήσου.

Προκοννήσου αποκλειστικούς δέ υπό Ελλήνων

τοικούν καί ολίγοι τοΰρκοι. Οί μέν ελληνες

οικουμένη 1.100 περίπου τον αριθμόν άσχολου-

κάτοικοι ήσαν 715 οί δέ τούρκοι 55. Ήσχο-

μένων εις την αλιείαν, ναυτιλίαν, αμπελουρ

λοΰντο εις όσα έργα καί οί λοιποί κάτοικοι

γίαν, παραγόντων άφθονον καί εκλεκτόν οίνον

τής νήσου μέ ύπεροχήν τινα επί των δημη

καί ολίγα δημητριακά.

τριακών, χωρίς όμως ταύτα να έπαρκώσιν ούτε

2ον. Το Πασαλιμάνι, εχον μέγαν καί ασφαλή

διά. την επιτόπιον κατανάλωσιν τού χωρίου.

λιμένα, είναι έδρα τού Τούρκου διοικητικού

4°ν. Τά Σκουπιά. Χωρίον αποκλειστικούς υπό
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έλλήνων οίκούμενον έ'χον περί τούς 960 κατοί

ύπήγαγεν ύπό την ηγεμονίαν αυτής την γειτο

κους, ασχολούμενους ως επί τό πολύ εις την

νικήν Άρτάκην καί ολόκληρον την Κυζικηνήν

ναυτιλίαν και αλιείαν.

χερσόνησον. ’Ίσως έ'κτοτε χρονολογούνται καί

5ον. Τα Χουχλιά, τό ναυτικώτατον των χω-

τά μέχρι σήμερον σφζόμενα έν Άρτάκη τείχη

ΕΙκ. 2. Τά επί τοΰ λόφου τοΰ Άγ. Συμεών Άρτάκης ερείπια αρχαίων τειχών «Τό Κάστρο του Χρίστου».

ρίων

τής νήσου, κείμενον εντός τοΰ εύρέος

κόλπου όν

(είκ. 2 καί ο) επί τοΰ λόφου τοΰ 'Αγίου Συμεώ-

άνεφέραμεν ανωτέρω καί όπου τά

νος, τά όποια καί ημιτελή φαίνονται καί εν βία

ερείπια τοΰ λιμένος τής αρχαίας Προκοννήσου.

οικοδομηύέντα, διότι ύπάρχουσιν έν αύτοίς κτι-

Κατφκεϊτο μέχρι τοΰ εκπατρισμού τοΰ 1922
ύπό έλλήνων ναυτικών 610 περίπου.
Τά ανωτέρω περιγραφέντα αρχαιολογικά ευ
ρήματα νομίζομεν ως άποδεικνΰοντα έπαρκώς
ότι ή αρχαία Προκόννησος έ'κειτο επί τής νή
σου 'Αλώνης· προς την άποψιν ταύτην συγκλίνουσι καί συμπεράσματα τινα έξ ιστορικών
γεγονότων, άτινα ήρύσύημεν έκ τών προσιτών
εις ημάς πηγών καί άτινα έκύέτομεν κατω
τέρω έν συνδυασμφ προς τά ονόματα δύο φυλών
τών Κυζικηνών, αΐτινες φαίνεται ότι προσετέ•θησαν μεταγενεστέρως καί αΐτινες φυλαί πιύα-

Είκ. 3. Άρτάκη-"Αγ. Συμεών. Ερείπια

νώτατα δηλοΰσι προκοννησίους· αί φυλαί αΰται

αρχαίων τειχών.

είναι ή τών «Οίνώπων» καί τ) τών «Βορέων».
έκ τής Ιστορίας (ΐδέ

σύέντα τεμάχια μαρμάρινων κιόνων, όπερ ύπό

Marquardt, Ιστορία Κυζίκου, σ. 72, τής ελ

κανονικάς περιστάσεις δεν ύά έγίνετο. Είναι πι-

ληνικής μεταφράσεως ύπό Κυρίλλου Γρηγοριά-

ύανόν ότι έπικειμένης τής έπιθέσεως τών Κυ-

δου, Κωνσταντινούπολή 1878), κατά την τετάρ-

ζικηνών κατά τών Άρτακηνών, οΐ τελευταίοι

την προ Χριστού εκατονταετηρίδα ή Κύζικος εύη-

οΰτοι ήρχισαν έν βία τει^ίζοντες τον λόφον

μερούσα έξώρμησεν εις κατακτήσεις καί πρώτον

τοΰ 'Αγίου Συμεώνος καί έν συνεχεία δέ άπο-

“Οπως είναι γνωστόν
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τόμως έσταμάτησε τό έ'ργον, διότι σαφώς φαί

Κυζίκου καί προφανώς οί Προκοννήσιοι, ώς

νονται τά τείχη ταΰτα ημιτελή κατά τό ανατο

φυλαί πλέον, συγκατηριθμήθησαν μεταξύ τών

λικόν άκρον αυτών άφήνοντα ακάλυπτον αρκε

φυλών τών Κυζικηνών.

τήν έ'κτασιν μέχρι σειράς αποτόμων βράχων,

Οί

Κυζικηνο'ι ήσαν διηρημένοι εις φυλάς

δπου προφανώς θά έσταμάτα ή τείχισις ως πε

(RE2 XII εν λ. Kyzikos, στ. 232), έκ τών δποίων

ριττή. Έν συνεχείς; οί Κυζικηνο'ι εστράφησαν

αί τέσσαρες, Γελέοντες, Άργαδεϊς, Αίγικορεΐς,

κατά τών ΙΙροκοννησίων, συμμάχων τότε τών

“Οπλητες, είναι αί κοιναί ίωνικαί φυλαί. Αί

’Αθηναίων. Οί Προκοννήσιοι άντέστησαν έπι-

δυο άκολουθοϋσαι, Οϊνωπες καί Βωρεϊς, ήσαν

καλεσθέντες καί την βοήθειαν τών ’Αθηναίων,

πιθανώς Προκοννήσιοι. Καί Οϊνωπες μέν ωνο-

άλλ’ ή βοήθεια έβράδυνε νά φθάση καί οί Προ-

μάσθησαν

κοννήσιοι ύπέκυψαν προ υπερτερών δυνάμεων,

οίνοφόρου Προκοννήσου παραγοΰσης μέχρι τής

ως προερχόμενοι έκ τής ανέκαθεν

παραδώσαντες καί τό περιώνυμον άγαλμα τής

σήμερον άφθονον, έκλεκτόν καί γενναΐον οί

Μητρός τών θεών Δινδυμίνης έκ χρυσοϋ καί

νον εξαγόμενον καί εις την Ευρώπην, ιδία τήν

όδόντων ποταμίων ίππων έξειργασμένον (ίδέ

Γαλλίαν ή υπό τό ο'νομα «Πασαλιμάνι» έκ τοΰ

Marquardt, αυτόθι σ. 102).

ονόματος τοΰ λιμένος, έκ τοΰ οποίου κυρίως

'Υπέρ τής βοήθειας προς τούς ΓΙροκοννη-

έξήγετο, Βωρεϊς δέ οί έκ τών βορειότερων με

σίους συνηγόρησε καί δ Δημοσθένης διά τοΰ

ρών τής νήσου προερχόμενοι, τών δποίων κα

προς Πολυκλέα λόγου (L, 5), δν ολίγον μετά τό

τάλοιπον μέχρι τών ημερών ημών παρέμεινε

έτος 361 π.Χ. έξεφώνησε : Προκοννήσιοι δε σύμ

τό χωρίον Βώρυ, οΰτω δνομαζόμενον καί μετά

μαχοι δντες ικέτευαν υμάς εν τφ δήμφ βοηϋή-

τό έτος 1922 καί τήν έκκένωσιν αύτοΰ έκ τών

ααι αύτοΐς, λέγοντες δτι υπό Κνζικηνών κατέχον-

προαιώνιων έλλήνων κατοίκων αύτοΰ.

ται τφ πολέμφ και κατά γην καί κατά ύλάλατΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ταν} καί μη περιιδεΐν απολυμένους.

Κ.

ΜΑΚΡΗΣ

Σχετικώς δέ δ Παυσανίας ιστορεί (VIII 46):
Κυζικηνο'ι άναγκάσαντες πολέμφ Προκοννηαίους
αφίσι

συνοίκους

γενέαέάαι μητρός

Δινδυμίνης

1 Μεγάλαι ποσότητες τοΰ οίνου τούτου έΐήχθησαν
είς Γαλλίαν κατά τήν παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα,
οτε κατεστράφησαν έκ φυλλοξήρας αί άμπελοι τής

άγαλμα ελαβον έκ Προκοννήσον. Ούτω ή Προ-

Γαλλίας πρός βελτίωσιν κατωτέρας ποιότητος οίνων

κόννησος ένεσωματοδθη εντός τοΰ κράτους τής

δι’ άναμείξεως μετ’ αυτών.

ΔΥΟ ΛΙΘΟ! ΕΚ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΕΩΣ

κώς τό ζήτημια ταυτίσεως τής πόλεως

πρός

ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΙ

τά έρείπια τοΰ λόφου τοΰ κειμένου παρά τήν

Έξ έκθέσεως τοΰ εκτάκτου έπιμελητοϋ ’Αρχαιο
τήτων κ. Χρ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ «Περί δύο ενεπίγραφων

λικής γέφυρας καί τής σιδηροδρομικής γραμ

έκ Πλωτινοπόλεως λίθων» δημοσιεύομεν ενταύθα τά
κατωτέρω:

όχθην τοΰ Έρυθροποτάμου μεταξύ τής γαλ
μής1·
1. Ή πρώτη έκ τών δύο τούτων εύρέθη έπί

Είς τάς ήδη γνωστός έπιγραφικάς μαρτυρίας

τοΰ λόφου «'Αγία Πέτρα» καί άπόκειται νΰν

έκ τής Θρακικής Πλωτινοπόλεως προσετέθη-

έν τφ Μουσείφ Διδυμοτείχου. Πρόκειται περί

σαν έσχάτως δύο νέαι, δΓ ών λύεται όριστι1 Περί τής γνωστής ενεπίγραφου στήλης τής αφιε
ρωμένης υπό τής Βουλής καί τοΰ Δήμου ΙΤλωτ(ε)ινοπολιτών είς τόν αύτοκράτορα Μ(αρκον) ’Ιούλιον Φί
λιππον
τό

τόν

’Άραβα

πρόβλημα

βλέπε:

Α.

(241-249 μ.Χ.), δι’

τοποθετήσεως τής

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ,

Ιστορία

ής έτέθη

Πλωτινοπόλεως,
Θράκης,

1939,
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βάθρου έκ σκληροΰ λίθου μιέ είργασμένας τάς
τρεις αύτοΰ πλευράς, ύψους 0.46 μ., μέ βάσιν
σ. 188-189. Θρακικά Η', σ. 190-195 (Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ),
σ. 196-210 (Ν.

Θ', σ. 407-414 (Απο198 - 208 (X. Δρακοντιδης^
σ. 208-218 καί 387-8 (Αποςτολιδης), σ. 388-89
ςτολιδης),

I,

(Σταματιαδης).

Βαφειδης),

σ.

