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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τήν ΙΓ’ ’Αρχαιολογικήν Περιφέρειαν (Θεσ
σαλονίκης) άνέλαβεν άπό 11/10/1965 ό ύπογρα- 
φόμενος τήν παρούσαν έκθεσιν Έφορος ’Αρχαιο
τήτων Φώτιος Μ. Πέτσας, μετατεθείς έκ τής ΙΔ' 
’Αρχαιολογικής Περιφερείας (Βέροιας). ’Από 
τοΟ Δεκεμβρίου 1965 είς τό έπιστημονικόν προ
σωπικόν τής ’Εφορείας προσετέθη ή Έπιμελή- 
τρια ’Αρχαιοτήτων κ. Ευγενία Λεβεντοπούλου - 
Πούρη μετατεθεΐσα έκ τής ΙΕ' ’Αρχαιολογικής 
Περιφερείας (Καβάλας ). Ή προαναφερθεϊσα 
Έπιμελήτρια ήσχολήθη κυρίως μέ τήν έπανέκ- 
θεσιν τοϋ Μουσείου Θεσσαλονίκης, ένφ ή προ
ηγουμένως ΰπηρετοϋσα εις τήν ’Εφορείαν άνα- 
πληρώτρια τοΟ Προϊσταμένου τής Εφορείας, Έ- 
πιμελήτρια κ. Μαρία Καραμανώλη - Σιγανίδου, 
άπό τής τοποθετήσεως ’Εφόρου έν αύτή καί συ
νεπείς ταύτης, ήσχολήθη κυρίως μέ τήν τακτο- 
ποίησιν έκκρεμοτήτων έν τή Έφορείς καί τω 
Μουσείφ τής Θεσσαλονίκης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑI

Παρελήφθη τό νέον κτήριον τοΟ Μουσείου 
Θεσσαλονίκης κατά τό θέρος τοΟ 1965, άλλ’ έξ- 
ετελέσθη συμπληρωματική έργασία διά τήν στε- 
γάνωσιν τής στέγης τοϋ Μουσείου κατά μήνα 
Νοέμβριον. Παρελήφθησαν έπίσης αί προθήκαι 
τοϋ Μουσείου καί έγένετο έναρξις έκθέσεως των 
άντικειμένων αύτοϋ άπό τής προϊστορικής Συλ
λογής.

Ή έκθεσις τών προϊστορικών, άπό τής νεολι
θικής έποχής μέχρι καί τής πρωίμου έποχής 
τοϋ σιδήρου, συνετελέσθη έντός τοϋ έτους 1965 
ύπό τής κ. Αγνής Σακελλαρίου.

Έν τφ μεταξύ, συνεχίσθη ή μεταφορά άρχαίων 
έκ τών άποθηκών, τής αυλής καί όλιγώτερον έκ 
τών αιθουσών έκθέσεως τοϋ Παλαιοϋ Μουσείου, 
ώς καί ή έπιστημονική καί έργαστηριακή έπε- 
ξεργασία τοϋ ύλικοϋ διά τήν τακτοποίησιν καί 
έπανέκθεσιν αύτοϋ είς τό Νέον Μουσεΐον.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Αλ ’Ανακτορικόν σύμπλεγμα Γαλερίου

Ή άνασκαφή τοϋ κατά τήν νϋν πλατείαν Ναυα- 
ρίνου άνακτορικοΰ συμπλέγματος τοϋ Γαλερίου 
έπανελήφθη κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1965, ύπό τήν 
έπιτόπιον έπίβλεψιν τών έπιστημονικών βοηθών 
’Αλίκης Στουγιαννάκη έπί δεκαπενθήμερον καί 
Νίκης Πάλλα έπί τρίμηνον περίπου, μέ σκοπόν

νά συμπληρωθή ή άποκάλυψις τής νοτίας πλευ
ράς τούτου καί νά διαπιστωθή ή σχέσις του πρός 
τό ’Οκτάγωνον (Σχέδ. 1) (πρβλ. ΑΔ 20
( 1965): Χρονικά, Πίν. 454, όπου διακρίνεται 
είς πρώτον έπίπεδον τό άσκαπτον μέρος ).

Ή έπίχωσις άπετελεϊτο κατά μέν τά ανώτερα 
στρώματα άπό λιθοσωρούς μεταγενεστέρων κτι- 
σμάτων, κατά τό κατώτερον δέ στρώμα κυρίως 
άπό καταπεσόντα τμήματα τοϋ άνακτορικοΰ συμ
πλέγματος, μεταξύ τών όποιων καί πλινθόκτιστα 
τόξα. Χωμάτινον στρώμα σημαντικού πάχους 
ούδαμοΰ παρετηρήθη. Μεταξύ τών έρειπίων συν- 
ελέγησαν όστρακα μεταβυζαντινών, βυζαντινών 
καί, είς τό κατώτατον στρώμα, πρωτοχριστιανι
κών χρόνων, περί ών κατωτέρω.

Έν άρχή άπεκαλύφθησαν κατά σειράν οί χώ
ροι 14-17, ώς άριθμοΰνται έν Σχεδ. 1, καί 
τμήμα τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου τοϋ νοτίου δια
δρόμου (Πίν. 339 β).

Τά διαμερίσματα ύπ’ άριθ. 14 καί 14 α εύρέθη- 
σαν έχοντα ένιαϊον κεκλιμένου πρός Ν. δάπε- 
δον, τοϋ όποιου σφζεται μέρος τής έπικαλύψεως 
διά τεφροχρόων πλακών. Κατά τό άνατολικόν 
άκρον τό δάπεδον όρίζεται νϋν άπό άγωγόν μέ 
τήν αυτήν κλίσιν καί μέ κατεύθυνσιν λοξήν. Τό 
δάπεδον τοϋτο είναι σαφώς μεταγενέστερον έτέ- 
ρου ύποκειμένου δαπέδου μέ έπίστρωσιν διά 
πλακών έκ λευκοΰ μαρμάρου, έκ τών όποιων τινές 
διακρίνονται άνατολικώς τοϋ όχετοΰ έν Πίν. 
340 α. Κατά τόν χώρον 14, τό ύποκείμενον δά
πεδον άντί μαρμαροστρώσεως φέρει κεραμόστρω- 
σιν. Τά δάπεδα ταΰτα εύρίσκονται είς βάθος 4 μ. 
περίπου άπό τοϋ επιπέδου τοϋ καταστρώματος 
τής νϋν πρός Ν. τής άνασκαφής όδοΰ.

Είς τόν χώρον 14 α εισέρχεται τις άπό τής μνη
μειακής νοτίας εισόδου τοϋ άνακτορικοΰ συμ
πλέγματος, διαιρουμένης είς διακεκριμένους χώ
ρους, έκ τών όποιων είς ( ύπ’ άριθ. 15 έν τφ Σ χ ε δ. 
1 ) άπεκαλύφθη μόνον έν μέρει, μή διαπιστωθέν- 
τος πέρατος πρός Ν., ό δ’έτερος όδηγεΐ κυρίως 
μέν πρός τόν νότιον διάδρομον, δευτερευόντως 
δέ πρός Δ. είς χώρον ύπ’ άριθ. 1 (Σχεδ. 1), 
διά κανονικού ανοίγματος θύρας. Μεταγενεστέρως 
καί πιθανώς κατά τήν κατασκευήν τοϋ προσκτί- 
σματος τοϋ ’Οκταγώνου (Ιδέ κατωτέρω ), ήνοί- 
χθη είς τόν δυτικόν τοίχον τοϋ χώρου ύπ’ άριθ. 
15, διάβασις άπό τοϋ χώρου τούτου πρός τόν χώ
ρον ύπ’ άριθ. 17.

Έν συντομίμ τά σωζόμενα λείψανα τής μνημεια
κής νοτίας είσόδου περιγράφονται περαιτέρω ώς 
έξής: Τό διαχωρίζον τούς χώρους ύπ’ άριθ. 15 
καί 16 θεμέλιον σφζει λείψανα έπικαλύψεως διά 
μαρμάρινων πλακών, οί τοίχοι δέ διατηρούν σα-
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