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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1. Άνασκαφαΐ Πλατείας Δικαστηρίων

Κατά τό 1963 συνεχίσθησαν αί άπό τοΰ παρελ
θόντος έτους άναληφθεΐσαι ύπό τής ’Αρχαιολο
γικής 'Υπηρεσίας άνασκαφαΐ εις τήν Πλατείαν 
Δικαστηρίων, αί όποϊαι εφερον είς φώς ρωμαϊκόν 
Ώδεϊον1.

Αί άνασκαφαΐ διεξήχθησαν δαπάναις τοϋ Υ
πουργείου Προεδρίας καί διενηργήθησαν είς 2 
περιόδους άπό 15-6-62 μέχρι 13-3-63 καί άπό 
27- 5-63 μέχρι 31 - 10-1963.

Αί έργασίαι έπεξετάθησαν κυρίως:
1. είς τόν όπισθεν τοϋ σωζομένου τμήματος τοΰ 

κοίλου χώρον,
2. είς τόν χώρον όπισθεν τής σκηνής καί πρός 

Δ. τοΰ ’Ωδείου.
Πρός Α., λόγω τής μεγάλης έπιχώσεως, ή έρευ

να ύπήρξε σχετικώς περιορισμένη. Είς τόν πρώ
τον τομέα άπεκαλύφθησαν καί έκαθαρίσθησαν οί 
διάφοροι τοίχοι άντιστηρίξεως τοΰ άνω διαζώ
ματος τοΰ κοίλου πολλοί τών όποιων καί έσχημά- 
τιζον δωμάτια καμαροσκεπή χρησιμοποιούμενα 
διά διαφόρους χρήσεις. "Εν τούτων π.χ. φέρει δά- 
πεδον ψηφιδωτόν διά θραυσμάτων λευκοΰ μαρ
μάρου (opus segmentatum) καί τοίχους μετά 
κονιάματος έρυθροΰ χρώματος. Είς έτερον ση- 
μεϊον σχηματίζεται δεξαμενή, διαστ. 4.40 x 1.60 
μ. καί βάθ. 4.10 μ., φέρουσα έσωτερικώς ύδραυλι- 
κόν κονίαμα, τό όποιον επίσης εύρέθη καί είς 
τινα άλλα κάτωθι τοΰ κοίλου σχηματιζόμενα δια
μερίσματα. Είς τό άνωτέρω τμήμα δέν έπερατώθη 
ή πρός Α. άνασκαφή τής ύποδομής τοΰ κοίλου, 
διό-1 οί τοίχοι τοΰ άνω διαζώματος προχωρούν 
ύπό τό κατάστρωμα τής παρακείμενης όδοΰ (Σχέδ. 
1-2).

Είς τόν όπισθεν τής σκηνής χώρον καί πρός Δ. 
τούτου άπεκαλύφθη στοά μετά διπλής κιονοστοι- 
χίας καί ψηφιδωτού δαπέδου. Πρός αύτήν φέρει 
όδός, σωζ. πλ. 1.80 -1.50 μ., τής όποιας άπεκαλύ- 
φθη τμήμα κατά τό δυτικόν άκρον τής άνασκαφής 
καί είς άπόστασιν 23 μ. άπό τής δυτικής παραστά-

1. Είς τήν άνασκαφήν ελαβον μέρος ώς βοηθοί αί δδ 
Ε. Κουρκουτίδου, Ό. Μέντζου, πτυχιοϋχοι άρχαιολόγοι, 
καί οί κ κ. Ν. Κωνσταντινίδης καί Χρήστος Κολιούλης, 
φοιτηταί ’Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Είρ- 
γάσθη έπίσης και ή δ. Ά. Κόντσα, πτυχιοϋχος ’Αρχαιολογίας 
τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης* τά σχέδια όφείλονται είς 
τήν δ. Ε. Μπουρνια, φοιτήτριαν τής ’Αρχιτεκτονικής τής 
Πολυτεχνικής Σχολής Θεσ/νίκης.
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δος τής εΙσόδου τής κλίμακος άνόδου είς τό άνω 
διάζωμα τοΰ κοίλου. Ή όδός αΰτη είναι έστρωμέ- 
νη δΓ άκανονίστου σχήματος μαρμάρινων πλα
κών καί έχει φοράν άπό Β. πρός Ν.· είς άπόστασιν 
13 μ. άπό τοΰ βορείου σωζομένου άκρου αύτής 
φαίνεται ότι κάμπτεται πρός Δ., άλλά τοΟτο δέν 
είναι βέβαιον είσέτι ( Π ί ν. 373 α - β ).

Τέλος, ή πρός Δ. τοϋ ’Ωδείου έρευνα άπεκάλυψε 
Δ. τής προειρημένης κλίμακος, δύο μεγάλα δια
μερίσματα είς τήν κατασκευήν τών όποιων έχρη- 
σιμοποιήθη μαρμάρινον παλαιότερον υλικόν.

Ή στοά βαίνει έκ Δ. πρός Α., τό δέ Ανατολικόν 
άκρον αυτής δέν εύρέθη είσέτι. Τό μέχρι τοϋδε 
άποκαλυφθέν τμήμα έχει μήκ. 69 μ. Αΰτη φέρει

καί διαιρείται είς δώδεκα άνίσου πλάτους πεδία, 
έκαστον μετά διαφορετικής συνθέσεως. Τά κυ- 
ριώτερα θέματα είναι: ζατρικοειδή, συστήματα 
μαιάνδρων, φολίδες, πλοχμοειδεΐς στρόβιλοι έκ 
ζατρικοειδοϋς ή έκ φολιδωτοϋ, ρόμβοι μετά 
ζατρικοειδών καί σπειρών, κύκλοι έντός των ό
ποιων όκτώσχημα, τεμνόμενοι κύκλοι μετά ρόμ
βων κλπ. ( Π ί ν. 374 β - γ).

Είς τό Ανατολικόν τμήμα τής νοτιωτέρας κιο- 
νοστοιχίας, άπό τής κλίμακος περίπου μέχρι καί 
πέραν τοϋ άνατολικοΰ θυρώματος, έφαπτόμενος 
κατά τό έσωτερικόν πρόσωπον αύτής, διήκει, 
είς μικρόν ΰψος σορζόμενος, τοίχος έκ πλίνθων, 
όμοιος των τοϋ ’Ωδείου. Οδτος φέρει έξωτερικώς

Δ

Δ
Λ

Σχέδ. 3. Πλαγία δψις κίονος Στοάς ’Ωδείου

διπλήν σειράν κιόνων, τών όποιων αί βάσεις βαί
νουν έπί τετραγώνων πλακών, πλευράς 0,98 -1 
μ. 'Ενιαίος στυλοβάτης δέν ύπάρχει. ’Εκ τής νο- 
τιωτέρας κιονοστοιχίας σώζονται 17 πλάκες, έξ 
μόνον τών όποιων σφζουν τάς βάσεις (πέντε πρός 
Δ. καί μία πρός Α.). Κατά τό δυτικόν άκρον τής 
βορειοτέρας κιονοστοιχίας άπεκαλύφθησαν τρεις 
πλάκες, αί δύο μετά βάσεων ή μία τούτων δέν 
εύρίσκεται κατά χώραν. Αί βάσεις τών κιόνων εί
ναι άττικοΰ τύπου, άποτελούμεναι έκ δύο τροχί
λων, μεταξύ τών όποιων σκοτία, πλαισιουμένη υπό 
δύο κυματίων2. Ή κάτω διάμετρος είναι 0,90 μ. 
καί ή άνω 0,70 μ. Ύψ. βάσ. μετά πλακάς 0,32 μ. 
(Σχέδ. 3· Πίν. 373 γ).

Τό δάπεδον διά τών κιονοστοιχιών χωρίζεται 
είς δύο τμήματα ( ένός τρίτου ήρχισε μόλις άπο- 
καλυπτόμενον τό δυτικόν άκρον), έκαστον πλ. 
5.90 μ. Είς τό νοτιώτερον σφζεται καλύτερον τό 
ψηφιδωτόν, τό όποιον άποτελεϊται έκ χονδρών 
μαρμάρινων ψηφίδων (opus tessellatum ), χρώ
ματος μελανοφαίου, έρυθροΰ, λευκοϋ καί ίώδους· 
φέρει διακόσμησιν έκ γεωμετρικών σχημάτων

2. Τό σχέδιον τής βάσεως έξεπόνησεν ό μουσειακός καλ-
λιτέχνης κ. Ά. Παπαηλιόπουλος.

πεσσούς, οί όποιοι πατοϋν έπί τών πλακών τής 
κιονοστοιχίας, έκ τών όποιων άφηρέθησαν αί 
βάσεις.

Ό τοίχος ούτος είναι πιθανώτατα ό όπίσθιος 
τής σκηνής τοϋ ’Ωδείου (τούτου ύπολείπεται νά 
άποκαλυφθή μικρόν μέρος τοΰ άνατολικοΰ ά
κρου ), ένφ αί κιονοστοιχίαι καί τό ψηφιδωτόν 
δάπεδον Ανήκουν είς παλαιότερον κτίσμα (Σχέδ. 
Γ Πίν. 379 α ). Τοΰτο άποδεικνύεται έξ άλλου 
καί έκ τών μαρμαρίνων Αρχιτεκτονικών μελών, 
τά όποια έχρησιμοποιήθησαν είς δευτέραν χρή- 
σιν είς πολλά σημεία τοΰ ’Ωδείου. 'Επομένως, τό 
Ώδείον έκτίσθη έπί τών έρειπίων έτέρου κτηρίου, 
έν τμήμα τοΰ όποιου ( τήν στοάν ) έχρησιμοποίη- 
σε. Τό παλαιότερον τοΰτο κτήριον δέν άποκλείε- 
ται νά ήτο θέατρον ή Ώδείον, διότι παρομοία 
στοά, σχηματίζουσα ορθογώνιον, ύπάρχει είς 
τόν πρό τοϋ θεάτρου τής Κορίνθου χώρον3. "Ισως 
δέ καί τοΰ νΰν εύρεθέντος ’Ωδείου προϋπήρχεν 
έτερον όμοιον, διότι είς τινα σημεία τοΰ προσθίου 
τοίχου τής σκηνής, ώς καί είς κτίσμα κάτωθι τοΰ

3. Μ. Bieber, The History of the Greek and Roman Theater, 
1961, σ. 216, είκ. 726. A.Modona, Gli edifici teatrali grecie 
romani, 1961, σ. 150, είκ. 66.
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Σχέδ. 1. Άνασκαφή Πλατείας Δικαστηρίων ( 1963)
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άνω διαζώματος τοϋ κοίλου, ή τοιχοδομία δέν 
είναι ή χαρακτηριστική τών χρόνων τής Τετραρ- 
χίας, άλλ’ άποτελεϊται έξ όλοκλήρου έκ σει
ρών πλίνθων, λίαν έπιμεμελημένης κατασκευής 
(Σχέδ. 1).

2. Άνασκαφαί Πλατείας Ναυαρίνου Θεσσαλονίκης 

Κατά τάς δοκιμαστικός άνασκαφάς, αί όποϊαι

θεσιν ταύτην1. Κατόπιν τούτου, ή ’Αρχαιολογική 
Υπηρεσία παρηκολούθει καί άπετύπωνε τά οί
κοδομικά έρείπια τών άρχαίων κτηρίων, τά όποια 
άπεκαλύπτοντο κατά τήν διάνοιξιν τών θεμελίων 
άνεγειρομένων νέων οίκοδομών είς τήν περιοχήν2. 
Άνασκαφαί όμως δένήτο δυνατόν νάδιενεργηθοϋν 
είς τήν πλατείαν Ναυαρίνου, διότι ό χώρος κατε- 
λαμβάνετο ύπό ξύλινων προσφυγικών οίκίσκων.

ΤΟΜΗ Α-Α~

ΤΟΜΗ Β-Β’

Σχέδ. 5. Πλατεία Ναυαρίνου. Τομαΐ

διενηργήθησαν ύπό τοϋ Ε. Dyggve έν Θεσσαλο
νίκη κατά τό έτος 1939, είς τήν περιοχήν τής ση
μερινής πλατείας Ναυαρίνου καί περί αύτήν μέ
χρι τής Έγνατίας όδοΰ πρός Βορραν καί τοϋ 'Ιπ
ποδρόμου πρός Άνατολάς, είχεν έντοπισθή ό 
χώρος τοϋ άνακτόρου τοϋ Γαλερίου. Ή άνεύρεσις 
καί άποκάλυψις κατά τό 1950, ύπό τοϋ ’Εφόρου 
άρχαιοτήτων κ. Χαρ. Μακαρόνα τοϋ ’Οκταγώνου 
παρά τήν ώς άνω πλατείαν, έπεβεβαίωσε τήν ύπό-

Κατά τό 1962, ό Δήμος Θεσσαλονίκης άπεφά- 
σισε νά προβή είς τήν διαμόρφωσιν τής ώς άνω 
πλατείας. Ή καθαίρεσις τών οίκίσκων καί ή άπο- 
χωμάτωσις τοϋ χώρου ( ή έπίχωσις τής πλατείας 
ύπερέβαινεν είς ΰψ. τά 10 μ.) κατέστησαν δυνα-

Ι.Χ. Μακαρόνας, ΠΑΕ 1950 σ. 320-321.
2. Είς τό Σ χ έ δ. 4 περιλαμβάνονται καί τά κατά καιρούς 

άποτυπωθέντα έρείπια είς τά γειτονικά τής πλατείας Ναυα
ρίνου οίκόπεδα.
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τήν τήν συστηματικήν άνασκαφήν τής περιοχής.
At άνασκαφαί διενηργήθησαν δαπάναις τοΟ 

'Υπουργείου Προεδρίας καί διήρκεσαν από τής 
22ας Αύγούστου μέχρι 31ης ’Οκτωβρίου 19633.

Είς τήν άνασκαφεΐσαν έκτασιν, ή όποια μετρεΐ 
είς μήκ. 35 μ. καί είς πλ. 45 μ., ήλθεν είς φως μέ
ρος μεγάλου οίκοδομικοδ συγκροτήματος ( Π ί ν. 
375 α), κειμένου Α. τοΟ ’Οκταγώνου καί ΝΔ. τοϋ 
Τόξου τοΟ Γαλερίου, είς άπόστασιν 300 μ. από 
αότοΟ. Τό συγκρότημα, ώς φαίνεται έκ τής μέχρι 
τοϋδε άνασκαφής, περιλαμβάνει δύο κτίσματα 
διώροφα (Σχέδ. 5, ΚΙ, Κ2) καί έν τρίτον 
( Κ3 ), τό όποιον έχει έσωτερικώς, κατά μήκος 
τής Β. καί Ν. πλευράς, μεγάλα τετράγωνα δωμά
τια, μέσ. μήκ. πλευράς 5.10 μ., τέσσαρα κατά τήν 
Ν. καί τρία κατά τήν Β. πλευράν. Ταϋτα άνοίγον- 
ται είς κεντρικόν όρθογώνιον χώρον, άσφαλώς 
ύπαίθριον. Κατά τήν Α. πλευράν αύτοϋ υπάρχει 
σειρά πλακών στυλοβάτου, σχήματος Π, έπί τοϋ 
όποιου έβαινε κιονοστοιχία στοάς. ’Εκ τών εύ- 
ρεθέντων κιλλιβάντων συνάγεται, ότι πιθανώς ή 
στοά αΰτη ήτο διώροφος ( Π ί ν. 375 β). Τής 
σχηματιζομένης στοάς τό δάπεδον είναι έστρω- 
μένον διά κεράμων, ό δέ τοίχος θά έφερεν έπέν- 
δυσιν δι’ όρθομαρμαρώσεως, ώς συνάγεται έκ 
τών εύρεθέντων τεμαχίων πολυχρώμων μαρμαρί- 
νων πλακών.

Μεταξύ τών χώρων ΚΙ καί Κ3 σχηματίζεται 
μακρύς διάδρομος, μήκ. 20 μ. καί πλ. 4.20 - 4.50 μ., 
ό όποιος φέρει ώραιότατον καί είς άρίστην κατά- 
στασιν σψζόμενον ψηφιδωτόν πολύχρωμον δά
πεδον (Π ί ν. 376 α - β) Ή διακόσμησις διά 
μαρμάρινων λεπτών ψηφίδων (opus tessela- 
tum) χρώματος μελανού, λευκοϋ καί έρυθροΰ, 
άποτελεϊται έκ γεωμετρικών σχημάτων. Ό ώς 
άνω χώρος έκαλύπτετο πιθανώτατα διά καμαρών, 
διότι άρχή άψΐδος σφζεται είς τοίχον ένός τών 
δωματίων τής νοτίου πλευράς τοϋ Κ3. Ή πρόσβα- 
σις έγένετο έξ άνατολών, όπου σφζεται τμήμα 
μαρμάρινου κατωφλιού. Άνατολικώς τοϋ δια
δρόμου τούτου καί κατά μήκος τών χώρων ΚΙ 
καί Κ3 άπεκαλύφθη έτερος διάδρομος, μήκ. 29 μ. 
καί πλ. 4.20 μ., μετά ψηφιδωτού έπίσης δαπέδου’ 
τοϋτο άτυχώς σφζεται είς όλίγα σημεία, λόγφ 
κυρίως τών καθιζήσεων, τάς όποιας όπέστη έκ 
τής πτώσεως τών όγκων τοϋ οίκοδομικοϋ ΰλικοϋ 
κατά τήν κατάρρευσιν τοϋ κτηρίου. Καί τοϋ δια
δρόμου τούτου ή διακόσμησις άποτελεϊται έκ

3. ΕΙς τήν άνασκαφήν έλαβε μέρος ώς βοηθός ή δ. Ά. 
Ξανθοπούλου, φοιτήτρια ’Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσ/νίκης, τά δέ σχέδια έξεπόνησεν ή δ. Ε. Μπουρνια, φοι
τήτρια τής ’Αρχιτεκτονικής τής Πολυτεχνικής Σχολής Θεσ
σαλονίκης.

γεωμετρικών σχημάτων, διαφόρων όμως τών τοϋ 
προηγουμένου· μεταξύ τούτων είναι: όκτάγωνον 
φέρον συνθέσεις κύκλων καί τετραγώνων μετά 
μαιάνδρων, πέριξ τοϋ όποιου ζώναι πλοχμών, σπει- 
ροειδοΰς καί τριγωνιδίων όρθογώνια μετά πλο
χμού περιβαλλόμενα ύπό κυμοσπείρας καί έξά- 
γωνα μετά ρόμβων, έσωτερικώς διηρημένων. Κατά 
τό μέσον περίπου τοϋ δαπέδου άπεκαλύφθη φρε- 
άτιον καθαρισμού άποχετευτικών άγωγών, διαστ. 
0,62 X 0,94 μ. Τά έσωτερικά τοιχώματα φέρουν 
ύδραυλικόν κονίαμα. Τό σωζόμενον έπί τοϋ άνα- 
τολικοϋ τοίχου τοϋ δευτέρου έξ άνατολών δω
ματίου τής νοτίου πλευράς τοϋ χώρου Κ3 κονία
μα φέρει άπλήν γραπτήν διακόσμησιν έξ έρυθροΰ 
καί μελανού χρώματος ( Π ί ν. 377 α - β ). Παρο- 
μοίαν περίπου διακόσμησιν φέρει καί τό κονία
μα έπί τής άνατολικής παρειάς τοϋ τοίχου, ό ό- 
ποϊος όρίζει άνατολικώς τόν δεύτερον μέγαν διά
δρομον (Π ί ν. 378 α - β ). Τό άποκαλυφθέν τμή
μα τοϋ ώς άνω τοίχου, πάχ. 0,92 μ., φθάνει είς μή
κος 7.30 μ. καί συνεχίζεται πρός νότον, καθ’ όλον 
τό πλάτος τής προσφάτως χαραχθείσης όδοϋ Δημ. 
Γούναρη. Πρός τό άνατολικόν άκρον τοϋ δευτέ
ρου διαδρόμου ΐσταται κατά χώραν, πλησίον μαρ
μάρινου κατωφλιού, μαρμάρινος πεσσός μετά βά- 
σεως έξ άργών κυματίων ( Π ί ν. 380 β). Τό άνω 
τμήμα αύτοϋ είναι κατεστραμμένον. Σφζεται είς 
ΰψος περίπου 2 μ. Παρ’ αύτόν καί έπί τοϋ δαπέδου 
εύρέθη τμήμα έτέρου παρομοίου πεσσού.

Τό ΚΙ είναι εν όρθογώνιον κτίσμα, μήκ. 22 μ., 
πλ. 3.30 μ., φέρον είς τάς δύο στενάς πλευράς αύ
τοϋ, Α. καί Δ., άνά μίαν κλίμακα όδηγοϋσαν είς 
τόν δεύτερον όροφον.Έκ τών κλιμάκων καλύτερον 
διατηρείται ή πρός Α., τής όποιας σφζονται 13 βα
θμίδες ϋψ. 0,23 μ. ( Π ί ν. 379 α). Τό δάπεδον τοϋ 
πρώτου όρόφου είναι έπεστρωμένον διά κερά
μων. Κάτωθι έκάστης κλίμακος άνά μία άψίς, 
πλ. 1.30 μ., όδηγοϋσα είς τούς 4 καμαροσκεπεΐς 
χώρους τοϋ κτίσματος. Παραλλήλως πρός τάς 
δύο μακράς πλευράς τοϋ ΚΙ διήκει άνά είς συνα- 
πτόμενος πρός τό κυρίως κτίσμα τοίχος, μήκ. 
20 μ. καί πάχ. 0,70 μ. Διά τών τοίχων τούτων ( ό 
άνατολικός κατά τό νότιον πέρας αύτοϋ είναι 
κατεστραμμένος) συνδέονται οί χώροι ΚΙ καί 
Κ2 (ό τελευταίος διώροφος σώζεται είς ϋψ.9 μ.).

Ό άνατολικός τοίχος σχηματίζει καμπύλην καί 
φέρει αψιδωτήν κόγχην, άρχομένην είς ΰψ. 0,88 
μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους (Π ί ν. 379 β ). 
Ό τοίχος οδτος προχωρών κάτωθι τής όδοϋ Δημ. 
Γούναρη διαγράφει ήμικύκλιον, κατά τόν άξονα 
τής Άψΐδος τοϋ Γαλερίου.

Έπί τής έξωτερικής όψεως τοϋ δυτικού τοί
χου ίχνη γραπτοϋ κονιάματος (Πίν. 380α).
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Έπΐ τοΰ δαπέδου τοΰ Κ2 άπεκαλύφθη όρθογώ- 
νιον άνοιγμα, μήκ. 1.15 καί πλ. 0,85 μ., τό όποιον 
έχρησίμευεν ώς είσοδος είς δπόγειον χώρον, 
κείμενον Ν. καί ΝΔ. τοΰ Κ2 μέ κατεόθυνσιν πρός 
τήν όδόν Τσιμισκή. Ή έξερεύνησις αύτοΰ δέν κα
τέστη δυνατή λόγω τής συσσωρεύσεως χωμάτων 
είς μικρόν άπόστασιν άπό τοΰ σημείου καθόδου.

ΒΔ. τοΰ Κ2 όρθογωνία δεξαμενή, μήκ. 4.30 μ., 
πλ. 1.20 μ. (Πίν. 380γ), φέρουσα έσωτερικώς 
ύδραυλικόν κονίαμα.

Τέλος, ΒΔ. τοΰ Κ3, έξωτερικώς τοΰ τοίχου άπε
καλύφθη μέρος δαπέδου έκτεινομένου ΒΔ., φέ- 
ροντος ψηφιδωτόν έκ θραυσμάτων λευκοΰ μαρ
μάρου (opus segmentatum).

Ή τοιχοδομία τοΰ οίκοδομικοΰ συγκροτήματος 
είναι ή χαρακτηριστική διά τήν έποχήν τής Τε- 
τραρχίας, ήτοι δομή άκατεργάστων λίθων μετ’ ί- 
σχυροϋ άσβεστοκονιάματος έναλλασσομένη πρός 
έπαλλήλους ζώνας έξ όπτοπλίνθων. "Υψ. άργο- 
λιθοδομής 0,80 μ. ώς καί είς τό ’Οκτάγωνον4.

Διά τον προορισμόν τοΰ άποκαλυφθέντος κτη
ρίου είς τάςάνασκαφάς τής πλατείας Ναυαρίνου εί
ναι πρόωρον νά έκφράση τις ύποθέσεις, έν τούτοις 
είναι φανερόν, ότι πρόκειται περί σημαντικωτά- 
του οικοδομήματος, εχοντος μάλλον έπίσημον 
χαρακτήρα, είς τό όποΐον πιθανώτατα θά άνήκη 
καί τό ’Οκτάγωνον.

Ή συνέχισις των άνασκαφών θά βοηθήση είς 
τήν πλήρη διαμόρφωσιν γνώμης έπί τοΰ θέματος 
καί ίσως είς τήν άποκάλυψιν τών ανακτόρων τοΰ 
Γαλερίου.

3. Άνασκαφαΐ περιοχής Ραμόνας παρά τήν αρχήν 
τής όδοΰ Λαγκαδά

Είς τήν περί τήν άρχήν τής όδοΰ Λαγκαδά 
καί παρά τήν πλατείαν Βαρδαρίου περιοχή ήτο 
πρό πολλοΰ γνωστή ή δπαρξις άρχαίου νεκροτα
φείου, πολλαί δέ σαρκοφάγοι τοΰ Μουσείου Θεσ
σαλονίκης προέρχονται έκεϊθεν.

’Αφορμή διά τήν ώς άνω μικρόν άνασκαφικήν 
έρευναν έδόθη ότε μετά τήν άνέλκυσιν, είς τήν 
συνοικίαν Ραμόνας παρά τήν πλατείαν Βαρδα
ρίου, εύρεθεισών μαρμάρινων σαρκοφάγων, ήρχι- 
σαν άποκαλυπτόμεναι συστάδες τάφων ( Σ χ έ δ·
6) διαφόρων έποχών (έλληνιστικοί έως παλαιο
χριστιανικοί )5. Οί τάφοι ήσαν κιβωτιόσχημοι, 
τινές δέ καμαροσκεπεϊς (Πίν. 381 α-β). Οί 
πλείστοι τών κιβωτιοσχήμων ήσαν άμελώς έκτι- 
σμένοι δΤ άργολιθοδομής· είς όλίγους μόνον εΐ-

4. X. Μακαρόνας, ε. ά. σ. 307.
5. ΕΙς τήν ώς άνω άνασκαφικήν έρευναν έβοήθησεν ή δ. 

Ά. Κόντσα, πτυχιοϋχος ’Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Βιέννης.

χον χρησιμοποιηθή καί πλίνθοι. Οί πλέον έπι- 
μεμελημένοι εφερον άσβεστοκονίαμα καί έκαλύ- 
πτοντο διά μαρμάρινων πλακών. Τά κυριώτερα 
τών εδρεθέντων κτερισμάτων είναι δύο πήλινα 
ειδώλια, έκ τών όποιων τό έν παριστμ γυναικείαν 
μορφήν τύπου Ταναγραίας καί τό άλλο γέρον
τα μουσικόν, έν χαλκοΰν κάτοπτρον, χαλκά νο
μίσματα ρωμαϊκών καί χριστιανικών χρόνων, λύ
χνοι, μαρμάρινοι έπιγραφαί κ. ά.

ΦΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

Αί έργασίαι έν Πέλλη, κατά τήν έβδομη ν ταύ- 
την άνασκαφικήν περίοδον, ήρξαντο τήν 12ην 
Αύγούστου καί διεκόπησαν τήν 24ην ’Οκτωβρίου. 
Ό καθαρισμός όμως, ή συγκόλλησις, ή κατα
γραφή καί ή λοιπή έπεξεργασία τοΰ δλικοΰ συ- 
νεχίσθη μέχρι τέλους Νοεμβρίου 1963.

Αί άνασκαφαί περιωρίσθησαν είς τήν κάτω 
πόλιν, ήτοι βορειοανατολικούς τής δημοσίας όδοΰ 
Θεσσαλονίκης - ’Εδέσσης, καί είς τόν νέον το
μέα VI, νοτιοδυτικώς τής όδοΰ.

Διά τόν καλύτερον κατατοπισμόν τοΰ άναγνώ- 
στου έπί τής τοπογραφίας τής κάτω πόλεως δη
μοσιεύονται ένταΰθα τρεις φωτογραφίαι, ληφθεϊ- 
σαι ή μέν τοΰ Π ί ν. 382 έξ άεροπλάνου τής 113 
Πτέρυγος Μικτής Έκπαιδεύσεως1, αί δέ τών 
Π ι ν. 383 καί 384 έξ έλικοπτέρου δπό τοΰ φω
τογράφου Θεσσαλονίκης κ. Ίωάννου Κυριακί- 
δου. Ή πρώτη έλήφθη τήν 26ην ’Ιουνίου 1958, 
πρό τής ένάρξεως τών άνασκαφών τής δευτέρας 
περιόδου, μέ κατεύθυνσιν άπό Νότου πρός τόν 
κύριον τομέα I. Είς αδτήν σημειοΰνται αί περιο- 
χαί όπου έπεξετάθησαν αί άνασκαφαί κατά τάς 
έπομένας περιόδους καί άλλαι χρήσιμοι ένδεί- 
ξεις. Αί δύο άλλαι έλήφθησαν κατά μήνα Σεπτέμ
βριον τοΰ 1963, κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών 
τής παρούσης περιόδου, άμφότεραι μέ κατεύθυνσιν 
άπό βορειοανατολών. Καί ή μέν τοΰ Πίν. 383 
περιλαμβάνει όλους τούς άνασκαφικούς τομείς 
τής κάτω πόλεως, ή δέ τοΰ Πίν. 384 τόν μεγα- 
λύτερον καί σημαντικώτερον τομέα I.

Συνεργάτας καί βοηθούς κατά τήν περίοδον 
ταύτην εϊχομεν τήν κ. Εύγενίαν Λεβεντοπούλου - 
Γιούρη, Έπιμελήτριαν ’Αρχαιοτήτων Καβάλας, 
καί τάς δεσποινίδας Φανουρίαν Δακορώνια, Δέ-

1. Πρός τήν Διοίκησιν τής 113ης Πτέρυγος Μικτής Έκ- 
παιδεύσεως έκφράζονται καί έντεϋθεν θερμότατοι εύχαρι- 
στίαι διά τήν διάθεσιν άεροπλάνου καί τοϋ άναγκαίου προ
σωπικού χάριν τής άεροφωτογραφήσεως τών άρχαιολογι- 
κών χώρων Πέλλης.
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Θεσσαλονίκη. Πλατεία Δικαστηρίων. Άνασκαφή ’Ωδείου: α. Δυτικόν ΐίκρον, 
β. Πλακόστρωτον δυτικού δκρου, γ. Άποψις έκ Δ. τής πρό τού ’Ωδείου στοάς
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Θεσσαλονίκη. Πλατεία Δικαστηρίων. Άνασκαφή ’Ωδείου: α. Άποψις τοϋ ’Ωδείου έ 
β - γ. Τμήματα τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου τής στοάς τοϋ ’Ωδείου 

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

’Ανατολών,
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Θεσσαλονίκη. Πλατεία Ναυαρίνου: α. Γενική αποψις των άνασκαφών από Α. Τό βέλος αριστερά 
εις τό βάθος δεικνύει τόν χώρον τοϋ ’Οκταγώνου, β. Άποψις τής ανατολικής πλευράς τής άνασκα-

φής από Α.
Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:40 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 376 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Θεσσαλονίκη. Πλατεία Ναυαρίνου: α. Ψηφιδωτόν δάπεδον, β. Τμήμα τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου
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Θεσσαλονίκη. Πλατεία Ναυαρίνου: α. Τμήμα τοίχου μετά γραπτού κονιάματος, β. Μερική αποψις 
τοϋ χώρου τών άνασκαφών άπό ΝΑ. Τό βέλος δεικνύει τόν τοίχον τοΰ Π ί ν. 377 α
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Θεσσαλονίκη. Πλατεία Ναυαρίνου: α-β. Γραπτόν κονίαμα έπϊ τοίχου τοϋ κτηρίου
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Θεσσαλονίκη. Περιοχή Ραμόνας: α. Συστάς τάφων, β. Δύο καμαροσκεπεϊς τάφοι

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:40 EEST - 34.211.113.242


