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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Άνασκαφαί πλατείας Ναυαρίνου

Συνεχίσθη καί έφέτος ή κατά τό παρελθόν 
έτος άρξαμένη άνασκαφή είς τήν πλατείαν Ναυα
ρίνου. Ή πλατεία αΰτη, ώς γνωστόν, εύρίσκεται 
έντός τού χώρου, τόν όποιον κατελάμβανε τό άνά- 
κτορον τού Γαλερίου, έκτεινόμενον άπό τής Ρο
τόντας μέχρι περίπου τής σημερινής όδοΰ Τσι- 
μισκή (βλ. Ε. Dyggve, Recherches sur le palais 
imperial de Thessalonique, Studia Orientalia, 1953, 
σ. 60).

Ή ήμετέρα άνασκαφή άπεκάλυψε κτηριακήν 
ένότητα άποτελουμένην έκ κεντρικής περιστύ
λου αύλής, περί τήν όποιαν εύρίσκονται κανονι- 
κώς διατεταγμένοι διάφοροι χώροι ( Σ χ ε δ. 1 ). 
Ή περυσινή άνασκαφή είχεν άποκαλύψει τό άνα- 
τολικόν καί βόρειον τμήμα τού κτηρίου κατά τό 
ήμισυ περίπου αύτοϋ (βλ. ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, 
σ. 331 κ.έ.).

Κατά τό τρέχον έτος ή έρευνα έπεξετάθη πρός 
Ν. καί Δ. καί είς μικρόν τμήμα τής άνατολικής 
πλευράς. Κατ’ άρχάς προέβημεν είς τήν πλήρη 
άποκάλυψιν τής αύλής, ή όποια είχεν άποχωμα- 
τωθή κατά τό βόρειον αύτής ήμισυ τό παρελθόν 
έτος. Άπεκαλύφθη μικρόν τμήμα τού μαρμάρι
νου στυλοβάτου καί ή γνωστή έκ τοΟ παρελθόντος 
έτους έπίστρωσις έκ πήλινων πλακών. Άπεκα- 
λύφθησαν έπίσης καί τά ύπόλοιπα περί τήν αύ- 
λήν δωμάτια. Είς ένα έκ τών χώρων αύτών άνευ- 
ρέθη έντός τής έπιχώσεως μικρόν τμήμα έξ έν- 
τοιχίου ψηφιδωτού, σώζον πρόσωπον γενειοφό- 
ρου άνδρός άρίστης τέχνης, όμοιάζον πρός τάς 
μορφάς τών στρατιωτικών “Αγίων τών ψηφιδωτών 
τοϋ “Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα).

Πέραν τών δωματίων αύτών καί πρός Δ. καί 
Ν. συνεχίσθη ή άποκάλυψις τού μεγάλου δια
δρόμου, ό όποϊος είχεν άνασκαφή έν μέρει 
κατά τό παρελθόν έτος είς τήν βορείαν καί άνα- 
τολικήν πλευράν. “Ο κατά τό έτος αύτό άποκα- 
λυφθείς διάδρομος άντί ψηφιδωτού δαπέδου φέ
ρει έπίστρωσιν έκ μεγάλων λευκών μαρμάρινων 
πλακών. “Η έπίστρωσις αδτη είς μέν τόν δυτικόν 
διάδρομον σφζεται είς καλήν κατάστασην είς με- 
γάλην σχετικώς έκτασιν, είς τόν νότιον όμως εί
ναι όλοσχερώς κατεστραμμένη, πλήν πολύ μι
κρού τμήματος. Τό πλάτος καί αύτών τών δια
δρόμων κυμαίνεται μεταξύ 8 καί 9 μ.

“Ο δυτικώς τού δυτικού διαδρόμου τοίχος βαίνει

συνεχώς, ή πέραν δέ αΰτοΰ έρευνα ούδέν άπεκά- 
λυψεν. Οΰτω άνάλογοι πρός τούς πέραν τού 
άνατολικοΰ καί νοτίου διαδρόμου όπάρχοντας 
χώρους, δέν ύπάρχουν είς τό δυτικόν τμήμα, άλλ’ 
ούτε καί είς τό βόρειον, ώς ή περυσινή άνασκαφή 
είχεν άποκαλύψει. Είς τό βόρειον τμήμα τού δυ
τικού τοίχου άπεκαλύφθη μαρμάρινον κατώφλιον 
έφθαρμένον έκ τής χρήσεως, σώζον είς τήν βο
ρείαν αυτού πλευράν τμήμα μαρμάρινου ίσχεθύ- 
ρου, σφζόμενον είς ύψος 1.65 μ. (Πί ν. 451 α).

Νοτιώτερον τού νοτίου διαδρόμου ή έρευνα 
περιωρίσθη είς τό άνατολικόν μόνον τμήμα, άπο- 
περατωθείσης τής άποκαλύψεως τής κατά τό πα
ρελθόν έτος έμφανισθείσης καμαροσκεποΰς « κι- 
στέρνας », ή όποια σφζεται καθ’ όλον σχεδόν τό 
ύψος της (Πίν. 451 β). Ή «κιστέρνα» αϋτη 
φαίνεται κατά τι νεωτέρα τοϋ όλου κτίσματος, 
έκτίσθη δέ έντός μεγάλου προϋπάρχοντος χώρου. 
Έσωτερικώς τό μήκος αύτής είναι 12.50 μ., τό 
πλάτος της όμως μόλις ύπερβαίνει τά 2 μ. Παρα- 
πλεύρως αύτής πρός Δ. υπάρχει έτερον έπίμη- 
κες δωμάτιον καί παρ’ αύτό χώρος, ό όποιος 
σφζει εύρεϊαν μαρμαρίνην κλίμακα έκ τριών βα
θμιδών, πλάτους 8.50 μ., ή όποια περίπου άντι- 
στοιχεΐ πρός τόν άξονα τής αυλής (Πίν. 452 α). 
Ή πληθώρα τών άνευρεθέντων τεμαχίων μαρμά
ρινων πλακών διαφόρων χρωμάτων δεικνύει έξαι- 
ρετικόν πλούτον διακοσμήσεως μέ όρθομαρμά- 
ρωσιν καί άλλα διακοσμητικά στοιχεία.

Νοτιώτερον τών προαναφερθέντων χώρων ένε- 
φανίσθη έτερος διάδρομος τού αύτοΰ περίπου 
πλάτους πρός τούς προηγουμένους σφζων δάπε- 
δον καλυπτόμενον έξ όρθογωνίων μαρμάρινων 
πλακών διαφόρων χρωμάτων, είς καλήν κατά- 
στασιν (Πίν. 452 β). Είς τό άνατολικόν πέρας 
τού διαδρόμου αύτοΰ δύο πλατεΐαι βαθμίδες, κατα- 
λαμβάνουσαι όλον τό πλάτος τού διαδρόμου, όδη- 
γοΰν είς μικρόν χώρον ένθα ήμικυκλικόν κρηναΐον 
κατασκεύασμα έφάπτεται τού είς μέγα ύψος σω- 
ζομένου ανατολικού τοίχου (Πίν. 453 α ).

Νοτιώτερον τού διαδρόμου αύτοΰ ή έρευνα δέν 
έπροχώρησεν, όπως δέν έπροχώρησε καί είς τό 
δυτικόν τμήμα τής νοτίας πλευράς, διότι οΰτω θά 
κατηργείτο ή μοναδική όδός ή διερχομένη διά 
μέσου τής πλατείας. Όμοιος πρός τόν προανα- 
φερθέντα διάδρομον, σφζων έπίσης έπίστρωσιν 
έκ λευκών μαρμάρινων πλακών, άπεκαλύφθη είς 
τό άνατολικόν τμήμα τού κτηρίου, δέν άνεσκάφη 
όμως καθ’ όλον αύτοΰ τό πλάτος, διότι ήμποδί- 
σθημεν άπό τό κατάστρωμα τής όδοΰ Γούναρη 
(Πίν. 453 β).

Ήρευνήσαμεν έπίσης καί τό έτερον τμήμα τής 
πλατείας τό εύρισκόμενον δυτικώς τής όδοΰ Βύ-
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ρωνος, ή έρευνα δμως αΰτη άπεκάλυψεν όλίγα 
καί άσήμαντα έρείπια, τό τμήμα δέ αυτό έκαλύ- 
φθη έκ νέου. Οϋτω μετά τό πέρας τής έφετεινής 
άνασκαφής άπεκαλύφθη σχεδόν δλόκληρος ό δυ- 
νάμενος νά έρευνηθή χώρος ( Π ί ν. 454 ), πλήν 
τοϋ μικροΟ νοτιοδυτικοϋ τμήματος, τό όποιον θά 
άποκαλυφθή τό προσεχές έτος, δτε θά καταστή 
δυνατή ή πληρεστέρα περιγραφή καί μελέτη τοϋ 
κτηρίου.

Οϋτως έν συνάψει ή είκών των άποκαλυφθέντων 
έρειπίων παρουσιάζει τήν έξής μορφήν: τετρά
γωνος περίστυλος αύλή έλαφρώς παράγωνος, 
διαστ. 23 x 22,50 χ 22 χ 21 μ., περιβάλλεται κατά 
τάς τρεις πλευράς, άνατολικήν, νοτίαν καί δυτι
κήν, ύπό δωματίων τετραγώνων ή τετράπλευρων 
άπαντα τά δωμάτια πλήν ένός έχουν άνοιγμα πρός 
τήν αυλήν, τινά δέ έπικοινωνοΟν μεταξύ των 
(Πίν. 455).

Είσοδον είς τήν αύλήν έχομεν άπό τήν νοτίαν 
πλευράν είς τό κέντρον περίπου αύτής καί άπό 
τήν βορείαν, ένθα σώζονται είς τά δύο άκρα αυ
τής μαρμάρινα κατώφλια. Τό συγκρότημα τούτο 
κατά τάς τέσσαρας πλευράς περιβάλλουν πλα
τείς διάδρομοι, έκ τών όποιων ό βόρειος καί 
ό άνατολικός φέρουν ψηφιδωτά δάπεδα, ό δέ 
νότιος καί δυτικός έπίστρωσιν έκ μεγάλων 
μαρμάρινων πλακών. Πρός Α. έχομεν σειράν 
έκ τεσσάρων καμαροσκεπών δωματίων έπικοι- 
νωνούντων μεταξύ των καί έπ’ αύτών δεύτερον 
δροφον είς τόν όποιον άγουν δύο έξαιρετικώς 
στενά κλιμακοστάσια (τό βόρειον έξ αύτών 
σφζεται άκέραιον). Άνατολικώτερον αύτών πα- 
ρουσιάσθη όμοιος πρός τούς προηγουμένους διά
δρομος (Πίν. 453 β). Τήν αύτήν περίπου διά- 
ταξιν παρατηρούμεν καί είς τό νότιον τμήμα, 
ένθα τήν σειράν τών δωματίων άκολουθεΐ έπίσης 
πλακόστρωτος, εύρύς διάδρομος.

’Οκτάγωνον

Κατά τήν αύτήν περίοδον ήρευνήσαμεν τόν 
χώρον τόν έντός τού όκταγωνικοΰ οικοδομήμα
τος τοϋ άποκαλυφθέντος κατά τό έτος 1950 (ίδέ 
X. Μακαρόνας, Τό 'Οκτάγωνον Θεσσαλονίκης, 
ΠΑΕ 1950). Μετά τήν άφαίρεσιν τών χωμάτων 
άπεκαλύφθη τό δάπεδον, τού όποιου τό σύνολον 
κατανέμεται συμμετρικώς είς διάχωρα, κοσμού
μενα, ώς έκ τού σιρζομένου άνατολικού τμήματος 
καί τινων στοιχείων τοϋ ύπολοίπου δύναταί τις 
νά συμπεράνη, γενικώς ώς έξής (Πίν. 456 α - β ): 
μέγα τετράγωνον κατά τόν κύριον άξονα τοϋ κτη
ρίου, τοϋ όποιου τετραγώνου αί γωνίαι έμπί- 
πτουν είς τάς χορδάς τών τεσσάρων έκ τών όκτώ

κογχών, κατανέμεται είς διάχωρα ποικίλα μέν, 
άλλά συμμετρικά μεταξύ των, καλυπτόμενα ύπό 
τετραγώνων πλακιδίων διαγωνίως διατεταγμένων, 
τών όποιων ή ΰλη καί τό χρώμα ποικίλλουν.

Τά διάχωρα χωρίζονται μεταξύ των διά ζωνών 
όρθογωνίων πλακών. Έμπροσθεν τών υπολοίπων 
κογχών, είς τόν έναπομείναντα χώρον μεταξύ τής 
χορδής αύτών καί τών πλευρών τοϋ μεγάλου τε
τραγώνου ύπάρχουν όρθογώνια διάχωρα όμοιά- 
ζοντα κατά τήν ΰλην καί τήν διάταξιν πρός τά 
τοϋ κεντρικού τετραγώνου.

Τά έναπομένοντα κενά, ώς καί τά δάπεδα τών 
κογχών, καλύπτονται ύπό μεγάλων όρθογωνίων 
μαρμάρινων πλακών διαφόρων διαστάσεων. ’Ι
διαιτέρα σημασία έδόθη είς τήν παρά τήν είσο
δον διακόσμησιν τοϋ δαπέδου, δπου ή συμμετρία 
τοϋ συνόλου διασπάται διά τής τοποθετήσεως 
κατά τόν άξονα τεσσάρων διακοσμητικών τετρα
γώνων διατεταγμένων είς κανονικόν όρθογώνιον 
καί κοσμουμένων διά ποικίλων μαρμαροθετημά
των. Έκ τούτων τό έν έλλείπει όλοσχερώς, έκ τών 
ύπολοίπων δέ τριών, τό έν σφζεται σχεδόν έξ 
ολοκλήρου (Πίν. 457 α), τά δέ άλλα δύο έν 
μέρει, δυνάμενα δμως νά άποδώσουν τό σύνολον 
τοϋ σχεδίου (Πίν. 457 β - γ ).

Πλεΐστα διακοσμητικά τεμάχια μαρμάρων προ
ερχόμενα έκ τών όρθομαρμαρώσεων τοϋ κτηρίου 
άνευρέθησαν έντός τών χωμάτων. Τά πλέον έν- 
διαφέροντα έκ τών εύρημάτων είναι τέσσαρα μαρ
μάρινα γλυπτά, ΰψους 0,61 καί πλάτους 0,82 μ., 
έξ έπενδύσεως έπικράνων φέροντα έκατέρωθεν 
έλικας καί φύλλα άκάνθης, κατά τό κέντρον δέ 
άνά μίαν μορφήν, γυμνήν άνδρικήν μετά φρυγικού 
πίλου τό έν (Πίν. 458 α), άνδρικήν γυμνήν 
μετά πτηνοϋ παρά τούς πόδας τό δεύτερον (Πίν. 
458 β ), άνδρικήν μετά βραχέος χιτώνος καί ίμα- 
τίου τό τρίτον (Πίν 458 γ ), γυναικείαν μορφήν 
μετά δφεως τό τέταρτον (Πίν. 458 δ ). Μικρόν 
τεμάχιον έκ τοϋ προσώπου άγαλματίου όμοιου 
πρός τά άνωτέρω, άλλά όλίγον μεγαλυτέρου, Τύ
χης πόλεως (τής Θεσσαλονίκης ) μαρτυρεί τήν 
ϋπαρξιν έτέρων όμοιων γλυπτών. "Απαντα τά 
άνωτέρω άνευρέθησαν έπί τοϋ δαπέδου, πλησίον 
τής εισόδου.

Έρευνα εις τινα σημεία τοϋ ’Οκταγώνου είς 
βάθος 0,30 μ. κάτωθι τοϋ δαπέδου άπεκάλυψεν 
έτερον προϋπάρχον δάπεδον έκ πολυχρώμων ψη
φίδων.

Έντός τής βόρειας κόγχης τοϋ ’Οκταγώνου 
καί κάτωθι τοϋ θεμελίου τοϋ καθαιρεθέντος μι- 
ναρέ είς βάθος 0,60 - 1.40 μ. άπό τοϋ δαπέδου 
άνευρέθησαν όλίγα δστρακα ύστέρων έλληνι- 
στικών χρόνων.
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Τυχαία ευρήματα

Τό έτος 1964 ΰπήρξεν έξαιρετικώς πλούσιον 
είς τυχαία εύρήματα:

α) Θεσσαλονίκη

Εντός έκσκαπτομένου οίκοπέδου, κειμένου έπΐ 
τής όδοΰ Σωκράτους, πλησίον τής όδοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου άπεκαλύφθη λίαν ένδιαφέρον ψηφι
δωτόν δάπεδον μέ μυθολογικός παραστάσεις. Τό 
άποκαλυφθέν τμήμα είναι περίπου τετράγωνον 
διαστ. 4.20 x 4.40 μ., περιβάλλεται δέ κατά τάς 
τρεις πλευράς πλήν τής νοτίας, ή όποια είναι 
κατεστραμμένη, ύπό πλατείας ζώνης έκ συνθέτου 
μαιάνδρου, πλατ. 0,60 μ., καί συνθέτου πλοχμού, 
πλατ. 0,22 μ. Οΰτω δέν είναι βέβαιον έάν τό δάπε
δον έπερατούτο είς τό σημεΐον αύτό ή έσυνεχί- 
ζετο έτι πλέον πρός Ν. Τό σωζόμενον τμήμα 
χωρίζεται είς δύο ήμίση περιβαλλόμενα ύπό ζώ
νης έξ άπλού πλοχμού, πλάτ. 0,15 μ. Έξ αύτών 
τό μέν πρός Β. φέρει παράστασιν κοιμωμένης 
’Αριάδνης μετά τού Διονύσου καί τής άκολου- 
θίας του, τό δέ έτερον χωρίζεται καί πάλιν είς 
τρία Ισομεγέθη περίπου τμήματα έκ τών όποιων 
τά δύο άκραΐα (άνατολικόν, δυτικόν) φέρουν 
παραστάσεις, άρπαγής τό έν, Γανυμήδους μετά 
τού άετού τό έτερον ( Π ί ν. 459 ).

Ό μεγαλύτερος τών « πινάκων » ( Π ί ν. 460 ), 
διαστάσεων 2.40 x 1.20 μ., είκονίζει είς τό κέντρον 
τήν Άριάδνην κατακεκλιμένην έπί δοράς πάν- 
θηρος άναπεπταμένης έπί φαιού βράχου, έπί τού 
όποιου προβάλλεται έναργώς ό λευκός, γυμνός 
κατά τό άνω τμήμα κορμός αύτής. Πολύχρωμον 
ίμάτιον καλύπτει τούς πόδας της. 'Εκατέρωθεν 
αύτής ΐστανται δύο ζεύγη, άριστερά μέν ό Διό
νυσος μετά μικρού Σατύρου, δεξιά δέ Νύμφη καί 
Σάτυρος ένηγκαλισμένοι. Ό Διόνυσος παριστάνε- 
ται ίστάμενος, γυμνός, έρειδόμενος διά τής δεξιάς 
είς τόν ύψηλόν θύρσον, στηρίζεται έπί τού άρι- 
στερού σκέλους, ένφ τό άνετον δεξιόν καλύπτει 
τό πολύχρωμον ίμάτιον. Λεπτόταται φωτοσκιάσεις, 
άποδιδόμεναι διά τών χρωματιστών ψηφίδων (ό τε
χνίτης χρησιμοποιεί τέσσερεις άποχρώσεις διά τήν 
άπόδοσιν τής σαρκός), δίδουν έντονον πλαστικότη
τα είς τόν κορμόν τού θεού, ό όποιος προβαλλόμε
νος έπί τού λευκού βάθους δίδει τήν έντύπωσιν έκ- 
τύπου άναγλύφου. Ό μικρός ζωηρός Σάτυρος, τόν 
όποιον έναγκαλίζεται διά τής άριστεράς χειρός ό 
Διόνυσος, φέρει μόνον δοράν πάνθηρος, κρατεί 
δέ λαγωβόλον. Άντιθέτως, τό δεξιά ίστάμενον 
ζεύγος τής Νύμφης καί τού Σατύρου είναι ένδε- 
δυμένον διά πολυτελών καί πολυχρώμων χιτώνων 
καί ίματίων ό δέ Σάτυρος κρατεί διά τής άριστε

ράς δμοιον πρός τόν τού Διονύσου θύρσον. Μορ
φή γενειοφόρου πολιοΰ Σατύρου καί μικρού Έρω- 
τιδέως ΐστανται, είς δεύτερον έπίπεδον, όπισθεν 
τού βράχου. Ό Σάτυρος φέρει μόνον ίμάτιον, 
άφήνον άκάλυπτον τό άνω μέρος τού κορμού, 
διά τής άριστεράς δέ κρατεί κάνθαρον.

Τό τοπίον άποδίδεται διά τού πλαστικώς είκο- 
νιζομένου φαιού βράχου καί διά τού γυμνού 
φαιού έπίσης κορμού δένδρου.
Ή όλη σύνθεσις τού πίνακος είναι πράγματι 

έξαίρετος, έντύπωσιν όμως προξενεί καί ή ποικιλία 
τών χρωμάτων. Τό κυριαρχούν χρώμα είναι τό κυα- 
νόφαιον είς τέσσερεις άποχρώσεις διά τού όποιου, 
ώς άνωτέρω έλέχθη, άποδίδεται ό βράχος καί τό 
δένδρον. Διά τού αύτοΰ χρώματος άποδίδονται τά 
ίμάτια τού θεού καί τού γενειοφόρου Σατύρου, 
αί πτέρυγες τού Έρωτιδέως καί ό χιτών τού δε
ξιά εύρισκομένου Σατύρου. ΔΓ ώχροκιτρίνου είς 
πολλάς άποχρώσεις, τονισμένου διά καστανού, 
άποδίδονται αί δοραί τών πανθήρων καί τά ίμά
τια τής Νύμφης καί τού Σατύρου, καστανόν δέ 
παριστάνεται τό έδαφος. Τό ίμάτιον τό καλύπτον 
τούς πόδας τής ’Αριάδνης είναι έρυθρωπόν. Διά 
τεχνητών πρασίνων ψηφίδων άποδίδονται τά φύλ
λα τού στεφάνου τού θεού καί τού Σατύρου, οί 
θύρσοι ώς καί αί παρυφαί τού ίματίου τής Νύμ
φης. ’Ερυθρά παρυφή κοσμεί έπίσης τόν χιτώνα 
αύτής. Όλίγαι κίτριναι τεχνητοί, όμοΰ μέ φυσικάς, 
ψηφίδες ποικίλλουν τό ίμάτιον τού θεού. Όλίγαι 
δέ μελαναί ψηφίδες τονίζουν τό σύνολον. Αί φθο- 
ραί, τάς όποιας έχει ύποστή ό πίναξ ούτος, είναι 
σχετικώς όλίγαι, δέν βλάπτουν δέ ούσιαστικώς 
τήν παράστασιν.

Ό είς έκ τών μικρών « πινάκων » φέρει παρά- 
στασιν άρπαγής (Π ί ν. 461 α ). Νεαρός άνήρ, 
ό ’Απόλλων πιθανώτατα, φέρων τόξον διά τής 
άριστεράς καί φαρέτραν έπί τού ώμου, άρπάζει διά 
βιαίας κινήσεως νεαράν γυναίκα ( τήν Δάφνην ;) 
έκ τής μή σωζομένης κόμης. Ό γυμνός κορμός 
τού θεού προβάλλεται έναργώς έπί τής βαθέος 
καστανερύθρου χρώματος χλαμύδος, ή όποια πορ- 
πουμένη έπί τού ένός ώμου άνεμίζεται έλευθέρως. 
Είς τήν προσπάθειαν τής νεαράς γυναικός νά έκ- 
φύγη έκ τών χειρών τού θεού διέφυγεν ό πλού
σιος χιτών άποκαλύψας τόν άριστερόν μαστόν. 
"Εντονα χρώματα ποικίλλουν τό ένδυμα τής κόρης. 
’Ωχροκίτρινος είς πέντε άποχρώσεις άπό βαθέος 
μέχρι σχεδόν λευκού είναι ό χιτών αύτής φέρων 
είς τό κέντρον κάθετον έρυθράν ταινίαν. Πλατεΐαι 
παρυφαί έκ πρασίνων τεχνητών ψηφίδων κοσμούν 
τό κάτω τμήμα τού χιτώνος καί τό άπόπτυγμα. 
Τό άνεμιζόμενον ίμάτιον είναι κυανοΰν μετά κί
τρινης παρυφής. Ή κεφαλή τής κόρης μετά τού
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λαιμοΟ καί τοΰ δεξιού ώμου έλλείπει παντελώς, 
έκ τοΟ προσώπου δέ τοΰ θεοΰ μόνον μικρόν τμή
μα σφζεται.

Έτερος πίναξ φέρει αρπαγήν τοΰ Γανυμήδους 
( Π ί ν. 461 β ). Ούτος παριστάνεται γονυκλινής, 
γυμνός, φέρει δέ χλαμύδα πορπουμένην είς τόν 
ώμον, ώς καί τά συνήθη βαρβαρικά ύποδήματα καί 
τόν φρυγικόν πίλον. Διά τής ύψουμένης αριστε
ρός χειρός κρατεί από τοΰ λαιμοΰ τόν άετόν, αΐ 
άνοικταί πτέρυγες τοΰ όποιου καλύπτουν τό με- 
γαλύτερον μέρος τοΰ λευκοΰ βάθους. Ή παρά- 
στασις αΰτη σώζεται είς τό σύνολόν της, παρου
σιάζει όμως τάς περισσοτέρας φθοράς.

Έκ μικροΰ κιβωτιοσχήμου τάφου, άνευρεθέν- 
τος τυχαίως είς τήν περιοχήν Σταυρουπόλεως Θεσ
σαλονίκης κατά τόν Δεκέμβριον τοΰ έτους αύ- 
τοΰ, έξήχθησαν πλούσια εύρήματα, χαλκά άγ- 
γεΐα, χρυσά άντικείμενα καί όλίγα άλλα κτερί- 
σματα.

Τό πλέον ένδιαφέρον έξ όλων είναι μικρός 
κρατήρ (Πίν. 462α-β), φέρων άντί τών συ
νήθων λαβών, λαβήν πρός άνάρτησιν. Περί τήν 
βάσιν καί τό χείλος φέρει έσχηματοποιημένον φυλ
λοειδές κόσμημα, ό βραχύς δέ λαιμός αύτοΰ κο
σμείται διά συνθέτου πλοχμοΰ, μόλις διαγραφο- 
μένου, έκτελεσθέντος διά διαβήτου. Δύο έπίθετα 
άρχαΐζοντα γοργόνεια (Πίν. 462 β ) είναι προ- 
σηρμοσμένα δΤ ήλων έπί τοΰ λαιμοΰ κάτωθι τών 
λαβών. "Υψος κρατήρος άνευ λαβής 0,235, ύψος 
μετά λαβής 0,365, διάμετρος χείλους 0,18, διά
μετρος κοιλίας 0,225, διάμετρος βάσεως 0,120 μ. 
Διατηρείται είς καλήν κατάστασιν.

Άνευρέθησαν έπίσης άπιόσχημος τριφυλλό- 
στομος οίνοχόη μετά πλατείας βάσεως καί ύπερυ- 
ψουμένης λαβής (Πίν. 463 β), ύψους 0,18 καί 
διαμέτρου κοιλίας 0,14 μ., μικρά πρόχους ραμ- 
φόστομος (Πίν. 463 α) φέρουσα άνάγλυφον 
έπίθετον δστρεον είς τό κάτω μέρος τής λαβής, 
ύψους 0,12 καί διαμέτρου 0,085 μ., ώς καί φιάλη 
μετά λαβής (Patera), φέρουσα είς τό άνω καί 
κάτω μέρος τής λαβής, ή όποια καταλήγει είς 
κεφαλήν χηνός, έγχάρακτα άνθέμια καί έλικας.

Άπαντα τά άνωτέρω άγγεϊα μετά τόν καθαρι
σμόν των παρουσίασαν χρυσίζουσαν καί είς τά 
καλύτερον διατηρούμενα σημεία έξαιρετικώς 
στίλβουσαν έπιφάνειαν.

Χρυσά κτερίσματα: Διπλή περόνη ίλλυρικοϋ 
τύπου είς άρίστην κατάστασιν, όμοιάζουσα έν 
πολλοϊς πρός τάς άνευρεθείσας κατά τό 1962 είς 
τό νεκροταφεΐον Δερβενιού. Μήκος 0,088 μ.

Τρία έλάσματα διαστάσεων 0,022 x 0,012 μ. 
έκαστον φέροντα, τά μέν δύο έκτυπον παράστα- 
σιν έφορμώντος λέοντος (Πίν. 462γ), τό δέ

τρίτον έκτυπον λεοντοκεφαλήν κατά μέτωπον 
(Πίν. 463 γ ). Άπαντα έξαιρετικής άποδόσεως.

Λεπτότατα άνθέμια καί άνθη λωτοΰ, έξαιρέτου 
έργασίας, συνδεδεμένα μεταξύ των διά λεπτού 
σύρματος, έκόσμουν άπολεσθέν άγνωστον άντι- 
κείμενον. Προσηρμόζοντο είς τοΰτο διά μικρών 
ήλων, τινές τών όποιων σώζονται.

Έλασμα, πλάτους 0,008 καί μήκους 0,088 μ., 
φέρον έκτυπον πλοχμόν, ώς καί μία ψήφος έπι- 
μήκης, οκταγωνική, μήκους 0,01 μ.

Άνευρέθη έπίσης έρυθρόμορφος άρυβαλλοει- 
δής λήκυθος φέρουσα μόλις διακρινομένην παρά- 
στασιν καθημένης γυναικός μετά ίσταμένης θερα- 
παινίδος, ύψους 0,205 μ., άλάβαστρον έφθαρμένον, 
χαλκή στλεγγίς, καί σιδηρά αίχμή δόρατος, μή
κους 0,58 μ. Ό ώς άνω τάφος χρονολογείται είς 
τά μέσα περίπου τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 5ου π.Χ. 
αίώνος.

Έξ έκσκαπτομένου οίκοπέδου έπί τής όδοΰ 
Γιαννιτσών (έναντι τοΰ σιδηροδρομικοΰ στα- 
θμοΰ) μετεφέρθη είς τό Μουσεϊον Θεσσαλονί
κης μαρμάρινη σαρκοφάγος είς σχήμα τραπέζης. 
Έπί τοΰ καλύμματος νεαρός πτερωτός δαίμων 
κατακεκλιμένος έπί λεοντής (Πίν. 464 α).

Έπί τής πρόσθιας δψεως φέρει τήν έπιγραφήν:

Πυρρία ίκγόνφ έτους ΗΤ Πανήμο(υ)
’Ακέραιοι γαμβρώ έτους ΘΤ Αίδοναι(ου) 

Κόρραγος

Πάνημος : Μήν τοΰ μακεδονικοΰ ήμερολογίου. 
ΑΙδοναΐος : ούχί γνωστός τύπος τοΰ μακεδονι
κού μηνός Αύδνυναίου ή Αύδναίου. Αί χρονολο- 
γίαι ΗΤ καί ΘΤ άντιστοιχοΰν πρός τά έτη 160 
καί 161 μ.Χ., λαμβανομένου ώς άρχής τοΰ έτους 
148 π.Χ.

"Υψος σαρκοφάγου 1.10, πλάτος 1.55 μ.
Τά γράμματα, ύψους 0,05 - 0,06 μ., άποδίδονται 

άναγλύφως, περιορίζονται δέ έντός διπλής άνα- 
γλύφου έπίσης ταινίας.

Έξ δρύγματος έπί τής όδοΰ Αγίου Νικολάου 
καί πλησίον τοΰ ναοΰ Αγίου Δημητρίου έξήχθη 
μαρμάρινη κεφαλή γυναικός, ύψους 0,39 μ., ένθε
τός ποτέ είς κορμόν άγάλματος. Σφζεται είς κα
λήν κατάστασιν πλήν τής άποκεκρουμένης ρινός. 
Τό τμήμα μεταξύ ρινός καί άνω χείλους ώς καί 
δ λαιμός δέν έχουν ύποστή τήν τελικήν έπεξερ- 
γασίαν. Τέχνη σχετικώς καλή. Ή κεφαλή έκ 
τοΰ σχήματος τής κόμης χρονολογείται είς τό 
200 μ.Χ. περίπου (Πίν. 465 β ).

Μετεφέρθη έπίσης είς τό Μουσεϊον Θεσσαλο
νίκης, έξαχθεΐσα έκ τοΰ τόπου ένθα άπορρίπτον- 
ταισ υντρίμματα οικοδομών (μπάζα ), μαρμάρινη 
κεφαλή νέου άνδρός φέροντος βραχεΐαν ούλην
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κόμην. Τό πρόσωπον λίαν έφθαρμένον- ύψος 
0,28 μ. ( Π ί ν. 465 γ ).

Βωμός μαρμάρινος ρωμαϊκής έποχής μετεφέρ- 
θη είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης έκ τής περιο
χής Συντριβανίοο, ύψους 0,77 μ. Είς τήν κυρίαν 
όψιν φέρει τρεις προτομάς. Τέχνη καί διατήρησις 
μέτρια ( Π ί ν. 464 β).

β) Πιερία

Έκ Ρυακίου Πιερίας μετεφέρθη ένταύθα, άνευ- 
ρεθεϊσα τυχαίως κατά τήν άροσιν άγρού, χαλκή 
κεφαλή άνδρός φυσικού περίπου μεγέθους έξ άν- 
δριάντος τοΟ 3ου μ.Χ. αίώνος, άνήκουσα είς τόν 
τύπον τοΟ αότοκράτορος Γαλλιηνοΰ, άρίστης τέ
χνης. Σφζεται είς πολύ καλήν κατάστασιν πλήν 
μικρας βλάβης είς τό όπίσθιον τμήμα τοΟ κρα
νίου ( Π ί ν. 465 α).

Μουσειακοί έργασίαι

Συνεχίσθησαν καί κατά τό έτος 1964 αί προ
παρασκευαστικοί έργασίαι διά τήν έκθεσιν τών 
συλλογών έν τφ νέφ Μουσείω Θεσσαλονίκης. 
Έπερατώθη ή έπεξεργασία, καταγραφή καί φω- 
τογράφησις τού προϊστορικού όλικού, τό όποιον 
είναι έτοιμον πρός έκθεσιν, άμα τή παραδόσει 
τών παραγγελθεισών προθηκών. Έπερατώθη έπί- 
σης ό καθαρισμός, ή συγκόλλησις καί φωτογρά- 
φησις τών εύρημάτων τού νεκροταφείου τού Δερ
βενιού, ώς καί άλλων χαλκών άντικειμένων έκ 
διαφόρων τόπων. Συνεπληρώθη έξ άλλου ή έπε
ξεργασία τών όαλίνων άγγείων, τά όποια είναι 
έτοιμα καί αυτά πρός έκθεσιν. Ώλοκληρώθη ή 
μεταφορά τών πήλινων άγγείων καί ειδωλίων έκ 
τού παλαιού Μουσείου.

Έτακτοποιήθη ή μεγάλη άποθήκη τών άγγείων, 
ένθα είς ράφια καί προθήκας έξετέθη τό δευτε- 
ρευούσης σημασίας όλικόν, ταυτισθέν, καταγρα- 
φέν καί έν μέρει φωτογραφηθέν.

Ή μεγάλη άποθήκη τών γλυπτών έφωδιάσθη 
διά ραφίων, όπου έτοποθετήθη τό έκ τών άποθη- 
κών τού παλαιού Μουσείου μεταφερθέν ύλικόν, 
τό μή έκθέσιμον είς τάς κυρίας αίθούσας.

Καθυστερεί ή μεταφορά έκ τού παλαιού Μου
σείου, τελοΰντος άκόμη έν λειτουργία, τών πλεί- 
στων τών είς τάς κυρίας αίθούσας τού νέου Μου
σείου μελλόντων νά έκτεθώσι γλυπτών.

Ή καθυστέρησις ώφείλετο άφ* ένός μέν είς τήν 
έπιβράδυνσιν τής παραλαβής τού νέου μουσεια
κού κτηρίου, δι’ ήν παράδοσιν ό άνάδοχος ύπε- 
χρεώθη νά έκτελέση ώρισμένας έργασίας έπα- 
νορθωτικάς κακοτεχνιών κλπ., άφ’ έτέρου δέ είς 
τήν διαπιστωθεΐσαν άνάγκην έκτελέσεως ώρισμέ- 
νων συμπληρωματικών έργων καί τής λήψεως

άσφαλιστικών μέτρων, κατόπιν μάλιστα τών 
προσφάτως σημειωθεισών διαρρήξεων καί κλο
πών είς τά Μουσεία τής χώρας. Έν τφ μεταξύ 
συνεχίζεται ή κατασκευή λίθινων καί μαρμάρινων 
βάθρων διά τά γλυπτά έκθέματα, άντί τών προ
χείρων κτιστών, πού ύπήρχον είς τό παλαιόν 
Μουσεΐον.

Τέλος έγένετο διευθέτησις τού έργαστηρίου 
συγκολλήσεως πήλινων καί χαλκών άντικειμέ- 
νων, ώς καί τού φωτογραφικού, έφοδιασθέντων 
άμφοτέρων διά τών άναγκαίων τραπεζών, ραφίων, 
φωριαμών κλπ.

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΪ ΠΕΛΛΗΣ

Τήν 20ήν ’Ιουλίου 1964 ήρξατο δΓ όλίγων έρ- 
γατών καί τού άναγκαίου τεχνικού προσωπικού 
τό προπαρασκευαστικόν έργον τών άνασκαφών 
τής όγδόης ταύτης περιόδου, ήτοι ό καθαρισμός, 
ή συγκόλλησις καί ή ταξινόμησις τών εύρημάτων 
τών άνασκαφών τού προηγουμένου έτους 1963, 
όσων ή έπεξεργασία διά τεχνικούς λόγους δέν 
είχε περατωθή, ή τακτοποίησις τών άποθηκών, ή 
συμπλήρωσις τής καταγραφής τού υλικού, ό κα
θαρισμός τών άνεσκαμμένων χώρων άπάντων τών 
τομέων κλπ.

Τό κυρίως άνασκαφικόν έργον ήρξατο τήν 24ην 
Αύγούστου καί έπερατώθη τήν ΙΟην Νοεμβρίου 
1964, περιωρίσθη δέ καί πάλιν είς τήν κάτω πό- 
λιν, δηλαδή είς τόν τομέα I, βορειοανατολικώς 
τής έθνικής όδού Θεσσαλονίκης - Εδέσσης, καί 
τόν τομέα VI, νοτιοδυτικώς τής αυτής όδού. Μι- 
κράς έκτάσεως άνασκαφικαί έργασίαι διενηργή- 
θησαν πρός τούτοις είς τάφους άνατολικώς καί 
δυτικώς τής περιοχής τής κάτω πόλεως. Αί άνα- 
σκαφεΐσαι έν δλφ έκτάσεις άνέρχονται είς 2.150 
περίπου τετραγωνικά μέτρα.

Καθ’ δλην τήν περίοδον συνειργάσθησαν αί 
έμπειροι ήδη έπιστημονικαί βοηθοί δδ. Δέσποι
να Παπακωνσταντίνου καί Κλαίρη Παπαπαύλου, 
τών όποιων ό ζήλος καί ή εύσυνειδησία έξαί- 
ρονται καί ένταύθα. Έπί μικρότερον χρονικόν διά
στημα, άλλά μέ άξιοσημείωτον έπιμέλειαν καί 
δραστηριότητα συνειργάσθησαν έπίσης αί πτυ- 
χιούχοι δδ. Φανουρία Δακορώνια καί Νίκη Πάλ- 
λα. Είς τήν άπεικόνισιν τών άρχαίων άξιόλογος 
ύπήρξεν ή συμβολή τού ζωγράφου-σχεδιαστού κ. 
Κωνσταντίνου Ήλιάκη καί τού δεξιοτέχνου φω
τογράφου κ. Σπυρ. Τσαβδάρογλου. Διά τόν κα
θαρισμόν, συγκόλλησιν κλπ. έπεξεργασίαν τών
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Θεσσαλονίκη. Πλατεία Ναυαρίνου: α. Κατώφλιον καί Ισχέθυρον δυτικού τοίχου, β. « Κιστέρνα » 

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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Θεσσαλονίκη. Πλατεία Ναυαρίνου: α. Νοτιά κλϊμαξ, β. Νότιος έξωτερικός διάδρομος
(ανατολική πλευρά)

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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Θεσσαλονίκη. Πλατεία Ναυαρίνου: α. Κρηναΐον κατασκεύασμα, β. ’Ανατολικός διάδρομος 
(έσωτερικός καί εξωτερικός) καί ή σειρά των συνεχομένων δωματίων

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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Θεσσαλονίκη. ’Οκτάγωνον. Έπίστρωσις δαπέδου: α. "Αποψις από Δ., β. ΒΔ. περιοχή

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΑΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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Θεσσαλονίκη. 'Οκτάγωνον: α - γ. Διακοσμητικά τετράγωνα μέ μαρμαροθετήματα 
έκ τής διακοσμήσεως τοΰ δαπέδου

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΑΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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Θεσσαλονίκη: Ψηφιδωτά δάπεδα, α. Σκηνή αρπαγής, β. Γανυμήδης

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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Θεσσαλονίκη. Σταυρούπολις: α - β. Χαλκοϋν έπίχρυσον άγγεΐον (εμπρόσθια καί πλαγία όψις),
γ. Χρυσοϋν έλασμα

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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α. Ρυάκιον Πιερίας. Χάλκη κεφαλή, β - γ. Θεσσαλονίκη. Μαρμάρινοι κεφαλαί

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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