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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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φή ίχνη, άλλά καί λείψανα όρθομαρμαρώσεως 
διά πολυχρώμων πιθανώς μαρμάρινων πλακών, 
έξ ών μία τούλάχιστον πλάξ πρασίνων άποχρώ- 
σεων σφζεται έν μέρει κατά την άνατολικήν γω
νίαν (Π ί ν. 339 α , δεξιά είς τά βάθος ), ένφ 
διαχωριστική ζώνη έκ λευκοΟ μαρμάρου όρίζει 
τό ϋψος τής κατωτέρας σειράς, ύψους 0,56 μ., 
έκ λευκών πιθανώς πλακών. Τά δάπεδα ίσως έκα- 
λύπτοντο διά ψηφιδωτού μέ γεωμετρικά σχήμα
τα έκ ψηφίδων λευκών ή τεφρομέλανος χρώματος, 
ώς προκύπτει έκ παρατηρήσεων κατά μήκος κυ
ρίως τού δυτικού τοίχου τού χώρου 15. Τό δάπε- 
δον τούτο έκάλυπτε κατά τό ήμισυ περίπου τήν 
κατωτάτην μαρμαρίνην βαθμίδα τής κατά τό προ- 
ηγούμενον έτος άποκαλυφθείσης μνημειώδους 
είσόδου.

Ή πλήρης άρχική διαμόρφωσις τού χώρου ύπ’ 
άριθ. 17 δέν είναι βέβαια. Ώς έχουν σήμερον τά 
πράγματα ό χώρος οΰτος έχει σχεδόν τριγωνι
κόν σχήμα, άλλ’ είναι βέβαιον, ότι τούτο είναι 
άποτέλεσμα τής προσθήκης τού προσκτίσματος 
είς τό ’Οκτάγωνον. Τούτο προκύπτει όχι μόνον 
έκ τής άνωμάλου τριγωνικής κατόψεως τού χώ
ρου, άλλά καί έκ τών έξής: ή νοτία γωνία τού 
προσκτίσματος, έν άντιθέσει πρός τήν βορείαν, 
τέμνεται έξωτερικώς είς σημείον, όπου προσεγγί
ζει τόν διαχωριστικόν τών χώρων όπ’ άριθ. 15 
καί 17 τοίχον, είς τόν όποιον, ώς έλέχθη, ήνοίχθη 
ακριβώς κατά τήν κατασκευήν τού προσκτίσμα
τος διάβασις. Τούτο πείθει ότι τό πρόσκτισμα εί
ναι μεταγενέστερον όχι μόνον τού ’Οκταγώνου, 
άλλά καί τής νοτιάς μνημειακής εισόδου τού ανα
κτορικού συμπλέγματος. Τό δάπεδον τού χώρου 
Οπ’ άριθ. 17 έπίσης δέν έχει σήμερον τήν άρχικήν 
διαμόρφωσίν του, άλλ’ είναι έπηρεασμένον άπό 
τήν κατασκευήν τού προσκτίσματος, κατά μήκος 
τού άνατολικού τοίχου τού όποίου βαίνει όχετός, 
τομής όρθογωνίου, είς τό αυτό όριζόντιον έπίπεδον 
πρός τό νΰν δάπεδον. Τούτο είναι ΰψηλότερον τού 
δαπέδου τών χώρων όπ’ άριθ. 15 καί 16, ήτοι ακρι
βώς είς τό ύψος τής άνω έπιφανείας τού κατωφλιού 
(Π ί ν. 341 α). Άξιοσημείωτον έπίσης είναι 
ότι ή έπικάλυψις τού μεταγενεστέρου τούτου δα
πέδου έγένετο διά πλακών όμοιων πρός τήν μετα- 
γενεστέραν πλακόστρωσιν τών χώρων ύπ’ άριθ. 
14 καί 14 α.

Τομή είς βάθος, γενομένη έν έπαφή πρός τόν 
άνατολικόν τοίχον τού προσκτίσματος τού ’Οκτα
γώνου καί μεταξύ αύτοΰ καί τού όχετοΰ ( Π ί ν. 
341 α), έβεβαίωσε τό βάθος τού θεμελίου, άλλ’ 
έφερεν είς φώς έπίσης όστρακα έλληνιστικά.

Τό πρόσκτισμα τού ’Οκταγώνου, έχον λειτουρ
γικόν χαρακτήρα, παρουσιάζει έν κατόψει σχήμα

έγγεγραμμένου σταυρού καί ήτο προφανώς θο- 
λοσκέπαστον. Δέν συνδέονται όργανικώς οί τοί
χοι του μετά τών τοίχων τού ’Οκταγώνου, άλλ’ 
ή τοιχοδομία του δέν διαφέρει ούσιωδώς ( βλ. 
κυρίως Π ί ν. 340 γ). Τό πρόσκτισμα είναι προ
σιτόν άπό τού ’Οκταγώνου μέν διά τοξωτής διό
δου πρός τούτο διανοιγείσης, έξωθεν δέ διά 
προπύλου καμαροσκεπάστου διαμορφωθέντος συγ
χρόνως μέ τήν κατασκευήν του (Π ί ν. 340 γ, 
341 β). Είς τήν πρόσοψιν τού προπύλου διαμορ
φώνεται τρίλοβος είσοδος, ένφ άπό τού πλαγίου 
έπικοινωνεΐ τό πρόσκτισμα μετά τού ανακτορι
κού συμπλέγματος διά κλίμακος, τής όποιας ή 
κατασκευή είναι πιθανώς σύγχρονος μέ τό πρό- 
πυλον ( Π ί ν. 340 β ).

Έσωτερικώς τό πρόσκτισμα φαίνεται ότι είχε 
λαμπράν κατασκευήν. Περί αύτού πείθουν καί 
ένδείξεις όρθομαρμαρώσεως καί λείψανα έντοι- 
χίων ψηφιδωτών, ώς καί τμήματα κονιαμάτων 
μετά γραπτής ταινιωτής διακοσμήσεως. Πλακίδια 
μαρμάρινα φέρουν έγχάρακτον «άποτρόπαιον 
οφθαλμόν» μέ χρώματα έρυθρόν καί κυανούν 
είς τά χαράγματα. Τό δάπεδον τού προσκτίσμα
τος ήτο μαρμάρινον, μαρμάρινα δέ άρχιτεκτονικά 
μέλη εύρέθησαν έντός τής έπιχώσεως. Τό πρόπυ- 
λον πιθανώς έφερεν έπίσης όρθομαρμάρωσιν. 
Εύρέθησαν καί τινα τεμάχια μαρμάρινων πλακι
δίων είς Ιδιόρρυθμα σχήματα, προερχόμενα πι
θανώς έκ διακοσμήσεως κατά τήν τεχνοτροπίαν 
opus sectile.

Κατά τό 1965 άνεσκάφη έπίσης τό άνώτερον 
στρώμα τού χώρου μεταξύ τού ’Οκταγώνου καί 
τού άνακτορικοϋ συμπλέγματος, ώς καί ή έπίχω- 
σις ύπεράνω δύο θόλων κατασκευής μεταγενεστέ- 
ρας (Π ί ν. 341 γ - δ ), τής όποιας ή άνασκαφή 
θά συνεχισθή καί κατά τό 1966, δθεν τά απο
τελέσματα θά περιληφθούν είς τήν έκθεσιν 
τού έτους 1966. ’Αρκεί ένταύθα νά σημειωθή ότι 
τό ’Οκτάγωνον, άντιστοίχως πρός τήν δίοδον τήν 
άνοιγείσαν πρός τό περιγραφέν πρόσκτισμα, φέρει 
καί πρός τήν πλευράν ταύτην σύγχρονον πιθα
νώς άνοιγμα ( Π ί ν . 341 γ ).

Τ α φ α ί. Ή άνασκαφή τού άνακτορικού συμ
πλέγματος καί κατά τό 1965 άπεκάλυψε καί τινας 
ταφάς: α) ό τοίχος, ό διαχωρίζων τούς χώρους 
όπ’ άριθ. 14 καί 14 α, εόρέθη διάτρητος είς ϋψος 
περίπου 0,30 μ. άπό τού δαπέδου, έντός δέ τής 
διανοιγείσης όπής εύρέθησαν όστά νηπίων καί 
βάσις όξυπυθμένου άμφορέως, β) όμοια ταφή εύ- 
ρέθη κατά τόν καθαρισμόν τοίχου τών δωματίων 
άνατολικώς τής κεντρικής αύλής, γ) είς τήν δυ
τικήν γωνίαν τού συμπλέγματος εόρέθη καί κατά 
τό 1965 τάφος, όμοιος πρός έτέρους δύο άποκα-
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λυφθέντας προηγουμένως, περιέχων μέγαν άρι- 
θμόν όστών καί άγγεϊα, μεταξύ των όποιων καί τά 
έν Π ί ν. 343 γ. Ό τελευταίος τάφος ήτο τετα- 
ραγμένος, εύρέθη δέ καί τουρκικόν νόμισμα, χρο- 
νολογούμενον εις τό 1255 έτος έγίρας, ήτοι 1839 
μ.Χ.

Κινητά ευρήματα. ’Εκτός τών προ- 
αναφερθέντων καί πολλά άλλα κινητά εύρήματα 
προήλθον έκ τής άνασκαφής, όχι όμως αξιόλο
γα κατά τό πλεΐστον. Εις τούς Π ί ν. 342 α - δ, 
343 β-ς' καί 344 α-γ, παρατίθενται δείγματα 
πήλινων εύρημάτων, τά όποία χρονολογούνται 
άπό τών ρωμαϊκών χρόνων (π.χ. τά έν Π ί ν.
343 β, ς'), τής παλαιοχριστιανικής έποχής (π.χ. 
τά πλεΐστα έν Π ί ν. 342 α - δ καί Π ί ν. 343 ε, 
προερχόμενα έκ διαφόρων διαμερισμάτων) καί 
βυζαντινής έποχής (π.χ. τά πλεΐστα έν Π ί ν.
344 α-γ, προερχόμενα έκ τών κατωτέρων στρω
μάτων τής περί τούς θόλους περιοχής) μέχρι 
τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας (π.χ. τά έν Π ί ν. 
343 α, 344 β άριστερά, καί γ ό λύχνος καί τό 
τμήμα άγγείου άριστερά, εύρεθέντα είς τά άνώτερα 
στρώματα διαφόρων διαμερισμάτων). Αντίστοι
χος είναι καί ή κατανομή τών εύρεθέντων νομι
σμάτων άπό τών ρωμαϊκών χρόνων διά τών βυ
ζαντινών (Κωνσταντίνου, ’Ιουστινιανού, Θεο
φίλου) είς τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας.

Βλ Άνασκαφή Πανεπιστημιουπόλεως 
Θεσσαλονίκης

Τήν 4ην Φεβρουάριου 1965, έκτελουμένων διά 
μηχανικών μέσων γενικών έκσκαφών πρός οίκο- 
δόμησιν τού οίκοπέδου τής Θεολογικής Σχολής 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άνεφέρθη 
ύπό τών έργολάβων, ότι άπεκαλύφθησαν τάφοι. 
Μετά έπιτόπιον έξέτασιν τού προϊσταμένου τής 
’Εφορείας Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλο
νίκης κ. Μύρωνος Μιχαηλίδου καί τής Έπιμε- 
λητρίας κ. Μαρίας Καραμανώλη - Σιγανίδου, 
έγένετο πρόχειρος έρευνα τών τάφων, περισυν- 
ελέγησαν τά κινητά εύρήματα είς τό Μουσεΐον 
τής Θεσσαλονίκης καί άπό τής 15ης Μαρτίου 
1965, χορηγηθείσης τής σχετικής πιστώσεως, 
άνελήφθη ύπό τής ’Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιο
τήτων άνασκαφική έρευνα τών συνεχώς άποκα- 
λυπτομένων τάφων.

Τήν άνασκαφήν έπέβλεψεν έπί τόπου μέχρι 
τής 24ης Μαΐου ό τότε έπιστημονικός βοηθός 
καί νύν ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων κ. Κωνσταν
τίνος Τσάκος, άπό δέ τής 15ης ’Ιουνίου, έπανα- 
ληφθείσης τής άνασκαφής, έκταθείσης δέ καί 
είς τό οίκόπεδον τού κτηρίου Διοικήσεως τού 
Πανεπιστημίου, έπέβλεψε ταύτην μέχρι τέλους,

ήτοι μέχρι 10ης Νοεμβρίου 1965, ή έπιστημονική 
βοηθός δ. ’Αλίκη Στουγιαννάκη.

Τήν άνασκαφήν τάφων, άποκαλυφθέντων ύπό 
τάς αύτάς συνθήκας είς ένα τρίτον τομέα, ήτοι 
μεταξύ τού κτηρίου τής Νομικής Σχολής καί τού 
άμφιθεάτρου τής αύτής Σχολής, έπέβλεψεν ό 
έπιστημονικός βοηθός κ. Γεώργιος Μάντζιος. 
Συνειργάσθησαν ό ζωγράφος κ. Κωνσταντίνος 
Ήλιάκης, δστις έξετέλεσε καί άντίγραφα τοι
χογραφιών, ό σχεδιαστής κ. Άργύριος Κούντου- 
ρας καί ό φωτογράφος κ. Σπόρος Τσαβδάρογλου, 
είς τόν όποιον όφείλονται αί δημοσιευόμενοι έν- 
ταύθα φωτογραφίαι.

Κατωτέρω έκτίθενται λίαν συντόμως τά άπο- 
τελέσματα τών σωστικών τούτων άνασκαφών.

Τό Σ χ έ δ. 2 δεικνύει τήν θέσιν τών οικοπέ
δων τής Θεολογικής καί τής Νομικής Σχολής, 
ώς καί τού κτηρίου Διοικήσεως, έν σχέσει πρός 
τό Κεντρικόν κτήριον τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης (πρβλ. Π ί ν. 345 α ). Δεικνύει έπί- 
σης τήν θέσιν πολλών τάφων, άλλ’ όχι όλων.

Ένεκα τού χαρακτήρος τής σωστικής άνασκα
φής δέν άπεφεύχθη μερική ή όλική καταστροφή 
τάφων ύπό τών μηχανημάτων έκσκαφής. Έλλει- 
ψις πληρότητος είς τάς άνασκαφικάς παρατηρή
σεις, όφείλεται κυρίως είς τό γεγονός, ότι αί γε
νικοί έκσκαφαί διεξήγοντο έν σπουδή, ένίοτε 
νυχθημερόν, ή δέ έπέμβασις τής ’Υπηρεσίας δέν 
ήτο πάντοτε άποτελεσματική. Πρέπει έπίσης νά 
σημειωθή ότι ό ύπογραφόμενος άνέλαβε μετά τής 
’Εφορείας καί τήν εΰθύνην τής άνασκαφής μόνον 
άπό τής 11ης ’Οκτωβρίου 1965.

Διά τήν κατανόησιν τού κειμένου άπαιτεϊται 
νά λεχθούν όλίγα τινά περί τών κατηγοριών άπο
καλυφθέντων τάφων καί τού συστήματος άριθ- 
μήσεως αύτών, τό όποιον, έφ’ όσον ή άνασκαφή 
δέν ήτο προσχεδιασμένη, έπεβλήθη έκ τών πραγ
μάτων σύν τφ χρόνφ.

Εύρέθησαν γενικώς άνάμικτοι τάφοι:
1) καμαροσκεπεΐς ( Π ί ν. 346 α, 357 γ ), άρι- 

θμούμενοι διά λατινικών άριθμών, 2) όρθογώνιοι 
κτιστοί (Π ί ν. 345 β, 357 γ ), άριθμούμενοι δι’ 
άραβικών άριθμών, 3) κεραμοσκεπεΐς (Π ί ν. 
346 β), όνομαζόμενοι διά μικρών γραμμάτων 
τού άλφαβήτου, καί 4) λακκοειδεΐς, άριθμούμενοι 
δΓ άλφαβητικοΰ συστήματος άριθμήσεως. Παρεκ
κλίσεις τού συστήματος τούτου θά φανούν έν 
οίκείω τόπφ, όπου ό λόγος περί τών τάφων ύπό 
τήν « άποθήκην » καί περί τών τάφων τής Νο
μικής Σχολής. Είς τό σύστημα άριθμήσεως δέν 
περιλαμβάνονται ήρώον, ταφικόν συγκρότημα, 
μαρμάρινοι σαρκοφάγοι κλπ.

Εύρέθησαν κατά τό 1965 περί τούς είκοσιοκτώ
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καμαροσκεπεϊς τάφοι έντός τοϋ οίκοπέδου τής 
Θεολογικής Σχολής. Έτεροι όκτώ έντός τοΟ οι
κοπέδου τοΟ κτηρίου Διοικήσεως, άριθμηθέν- 
τες κεχωρισμένως. ’Ορθογώνιοι κτιστοί τάφοι 
εύρέθησαν είς τό οίκόπεδον της Θεολογικής 
Σχολής περίπου τριάκοντα καί είς. Έτεροι είκο-

είς τό οίκόπεδον τής Θεολογικής Σχολής καί 
όκτώ είς τό κτήριον Διοικήσεως, άριθμηθέντες 
κεχωρισμένως άλφαβητικώς, παρετηρήθησαν δέ 
καί τρεις καύσεις νεκρών έκτός τάφου, σύγχρονοι 
πρός τούς λακκοειδεΐς τάφους (άριθμηθεΐσαι 
άπό Α' - Γ').

σι τρεις εύρέθησαν είς τό οίκόπεδον τοΟ κτηρίου 
Διοικήσεως. Κεραμοσκεπεΐς τάφοι εύρέθησαν 
ύπέρ τούς έκατόν έντός τού οικοπέδου τής Θεο
λογικής Σχολής, είς δέ μόνον παρετηρήθη καί 
ήρευνήθη έν τφ οίκοπέδιρ τού κτηρίου Διοική- 
σεως. Διά τούς ύπερεκατόν κεραμοσκεπεΐς τά
φους τής Θεολογικής Σχολής, μή άρκέσαντος 
τοΟ άλφαβήτου διά τήν όνομασίαν αύτών, έπανε- 
λήφθη τούτο ύπέρ τάς τρεις φοράς (άπό α - 4 μ ). 
Οί λακκοειδεΐς τάφοι παρετηρήθησαν κυρίως είς 
τό οίκόπεδον τού κτηρίου Διοικήσεως (ήριθμήθη- 
σαν έπτά άπό A' - Ζ'), ίσως διότι δντες άρχαιό- 
τεροι κατεστράφησαν είς τήν περιοχήν τού οί
κοπέδου τής Θεολογικής Σχολής κατά τήν διά- 
νοιξιν τών πυκνών έκεΐ μεταγενεστέρων τάφων, 
ώστε μόνον διάσπαρτα κτερίσματα έκ τών τά
φων τούτων συνελέγησαν.

Τέλος εύρέθησαν περί τούς είκοσιεννέα έγχυτρι- 
σμοί ( Π ί ν. 348 α, πρβλ. Π ί ν. 349 α-δ καί 350 δ )

Αί τελευταίοι κατηγορίαι τάφων καί ταφών δέν 
περιλαμβάνονται είς τό Σ χ έ δ. 2.

Ποικιλία μορφών παρατηρεΐται είς τήν όμάδα 
τάφων τής Νομικής Σχολής, όπου παλαιότερον 
ό καθηγητής κ. Στ. Πελεκανίδης είχεν άνασκάψει 
ένδιαφέροντα μεγάλον τάφον, εύρισκόμενον πρός 
Α.τών νΰν άνασκαφέντων τεσσάρων τάφων (Σχέδ.
2). Έκ τών τεσσάρων νέων τάφων (άλλοι πέ- 
ριξ μάλλον άσήμαντοι παραλείπονται ένταϋθα), 
ό σπουδαιότερος άπό άρχιτεκτονικής άπόψεως 
είναι όέν Σχεδ. 3-5 είκονιζόμενος, φέρων 
έπί τής μαρμάρινης θυρίδος έξωτερικώς έγχάρα- 
κτον τό όνομα:

ΒΕΝΙΑΜΗΣ 0) ΚΑΙ ΔΟΜΕΤΙΟΣ

’Από άλλης άπόψεως σπουδαιότερος είναι ό 
τέταρτος πρός Β. τάφος, ό όποιος έφερε ν έπέν- 
δυσιν διά μαρμάρινων πλακών, τοιχογραφίας καί 
γραπτήν έπιγραφήν, έξ ής διεσώθη:
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ΕΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΕΝ ΒΑΤΗΝ ΤΗ ΘΟΙΓΑΤΡΙ

Χρονικως προηγούνται οί λακκοειδεΐς τάφοι, 
καλυπτόμενοι δι’ άργών σχιστόλιθων, ώς οί πρό 
τής σαρκοφάγου έν Π ί ν. 357 γ, άριστερά. Εν
τός τοιούτων τάφων εύρέθησαν έλληνιστικά πή
λινα άγγεϊα καί ειδώλια. Σύγχρονοι περίπου πρέ
πει νά είναι καί τινες κεραμοσκεπεϊς τάφοι, έκ 
τών όποιων προήλθον άγγεϊα ώς τά έν Π ί ν. 
353 δ, ένφ τά έν τφ Π ί ν. 353 α - γ έλληνιστικά 
βαλσαμάρια καί τό κάλυμμα άγγείου, μέ διακό- 
σμησιν τής κατηγορίας « δυτικής κλιτύος », εύ
ρέθησαν έν τή έπιχώσει μεταξύ τών μεταγενεστέ-

δέν είναι δυνατόν νά περιγραφοϋν έδώ λεπτομε
ρώς. ’Ανήκουν γενικώς εις τούς αιώνας τής Ρω
μαιοκρατίας μέχρι τών πρώτων χριστιανικών 
χρόνων καί είναι σπουδαιότατοι διά τήν μελέτην 
τών ταφικών έθίμων καί τής τέχνης κατά τήν 
μετάβασιν άπό τής είδωλολατρίας εις τόν Χριστια
νισμόν. Τάφοι τινές καμαροσκεπεΐς καί όρθογώ- 
νιοι φέρουν όχι μόνον γραπτήν διακόσμησιν καί 
σύμβολα (Π ί ν. 348 β, 357 α), άλλά καί πα
ραστάσεις έκ τής Παλαιός καί τής Καινής Δια
θήκης (βλ. καί ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, σ. 29).

Είς τόν ύπ’ άριθ. 18 τάφον είκονίζονται κατά

Σχέδ. 3. Κάτοψις καί τομή κατά μήκος τάφου έξ οίκοπ. Νομικής Σχολής

ρων τάφων τού οίκοπέδου τής Θεολογικής Σχο
λής, προφανώς διότι οί τάφοι, είς οδς άνήκον, 
κατεστράφησαν άπό τούς μεταγενεστέρους. Με
ταξύ τών διασπάρτων έλληνιστικών ευρημάτων 
περιλαμβάνονται καί λύχνοι (Π ί ν. 354 α ), 
τά βαλσαμάρια έν Π ί ν. 356 δ, ς' καί νομίσματα 
τού Κασσάνδρου (Πίν. 359Χ) καί τού Φιλίπ
που Ε'. Έκ λακκοειδοΰς τάφου έπικεχρισμένου 
προέρχονται μεταξύ άλλων καί τά έν Π ί ν. 358 ε 
βαλσαμάρια. Ευρήματα έκ τής καύσεως νεκρών 
ή έκ τάφων καταστραφέντων άποτελούν τά υπό
λοιπα έν Πίν. 358 α - η εύρήματα, άπαντα έκ 
τού οίκοπέδου τού κτηρίου Διοικήσεως.

Οί έλληνιστικοί τάφοι τής περιοχής ταύτης 
συνιστοϋν σπουδαίαν ένδειξιν διά τήν τοπογρα
φίαν τής έλάχιστα γνωστής προ-ρωμαϊκής Θεσ
σαλονίκης.

Τό πλήθος καί ή ποικιλία τών άλλων τάφων

μέν τάς δύο στενάς πλευράς ό Χριστός ώς Καλός 
Ποιμήν καί ό Δανιήλ έν μέσφ τών λεόντων, κατά 
δέ τάς μακράς πλευράς σκηναί άνά δύο, ήτοι τό 
θαύμα τού Παραλυτικού καί ό Νώε άποστέλλων 
τήν περιστεράν άφ’ ένός, καί άφ’ έτέρου ή Θυ
σία τού ’Αβραάμ καί ή Άνάστασις τού Λαζάρου. 
Είς τό γλωσσικόν ένδιαφέρον τών έπιγραφών 
τών δύο έκ τών τάφων τής Νομικής Σχολής ( βλ. 
άνωτέρω), προστίθεται ή συμβολή τών έπιγρα
φών έπί τών περιγραφεισών τοιχογραφιών, π. χ.

HEICOY, ΝΟΕΡ, ΑΒΡΑΑΣ

Πολλοί ρωμαϊκοί καί χριστιανικοί τάφοι χρο
νολογούνται μέ σχετικήν άκρίβειαν έκ τών κτε- 
ρισμάτων, ήτοι πήλινων ειδωλίων, άγγείων καί 
λύχνων (Πίν. 350 α - γ, ε, 353 ε, ς', η, 354 β - δ ), 
ύαλίνων δοχείων (Πίν. 351 α-ζ), δακτυλιό
λιθου (Πίν. 352 α) καί μάλιστα έκ τών εύ-
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ρεθέντων νομισμάτων, τά όποια ό νεαρός νομι- 
σματολόγος κ. ’Ιωάννης Τουράτσογλου έχρονο- 
λόγησε μεταξύ των χρόνων τού Αΰγούστου καί 
τής έποχής τού ’Ιουστινιανού περίπου, μέ πυκνό
τερα τά νομίσματα ( όπως καί τά έν γένει εύρή-

τος. Αί δριζόντιοι διαστάσεις τού κτίσματος τού
του, όνομασθέντος συμβατικώς « ήρφου » , ήσαν 
5 χ 5 μ. (Σ χ έ δ. 2, Η ).

Κτίσματά τινα όρθογώνια παρουσιάζουν όμοι- 
ότητας, άλλά καί διαφοράς, αί όποίαι έμποδίζουν

Σχέδ. 4. Τομή κατά πλάτος τού τάφου έν Σχεδ. 2

ματα) των χρόνων περί τήν Τετραρχίαν ( Π ί ν. 
359 )ι.

’Εκτός τών τάφων άπεκαλύφθησαν καί τινα άλ
λα ταφικά κτίσματα, περί τών όποιων πρέπει νά 
γίνη ιδιαίτερος λόγος.

’Επί τάφων τού δυτικού τμήματος τού οικοπέδου

τήν ύπαγωγήν των ύπό μίαν κατηγορίαν. Έν έκ 
τούτων έφερε κοιλότητα 0,60 x 0,30 μ., έντός τής 
όποιας εύρέθησαν άνάμικτα μετά άποτεφρωμένων 
όστών ειδώλια πήλινα καί βαλσαμάριον (Π ί ν. 
355 α-β).

Τό άξιολογώτερον τών ταφικών τούτων

Σχέδ. 5. Προοπτικόν σχέδιον τού τάφου έν Σχεδ. 2

τής Θεολογικής Σχολής έβαινεν άσχετον προς 
αύτούς καί μεταγενέστερον κτίσμα, τού όποιου 
διετηρεϊτο ή θεμελίωσις, τό δάπεδον, έκ τού όποι
ου είχεν άφαιρεθή ή πλακόστρωσις, έκ τής άνω 
δομής δέ μόνον μέρος κυματίου διά κονιάμα-

1. Έν Π ί ν. 359 είκονίζονται νομίσματα κατ’ έκλογήν 
καί κυρίως έκ τάφων (έκτος τών ύπ’ άριθ. 1 καί 13) ήτοι: 
1. Κασσάνδρου 316-297 π.Χ., 2. Φιλίππων* έπί Αΰγούστου, 
3. Θεσσαλονίκης* χρόνοι Αΰγούστου - Γαλλιηνοϋ, 4. Χρυ-

κτισμάτων ήτο συγκρότημα τάφων (Π ί ν. 347 α), 
τού όποιου έσφζοντο μέρη άπό τρία έπάλ- 
ληλα διαμερίσματα. Εις τό ύψηλότερον ( Π ί ν. 
347 α, άνω άριστερά ) διεσώθη κατά χώραν πλάξ

σοΰν έλασμα, έκτυπο ν νομίσματος ’Ιουλίας Δόμνας +217, 
5. Μαξιμίνου Α' 235 - 238, 6. Γορδιανοϋ Γ' 238 - 244, 7. Λι- 
κινίου Α' 308 - 324, 8. Κωνσταντίνου Α' 307 - 337, 9. Μαξι
μίνου Β' 309 - 313, 10 - 11. Κωνσταντίνου Β' 337 - 361, 12. 
Γρατιανοϋ 367 - 383, 13. ’Ιουστίνου 565 - 578.
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μαρμάρινη, διαστάσεων 1.60 χ 0,60 μ., άνήκουσα 
εις δάπεδον τάφου καί φέρουσα γλυφήν είς σχή
μα κατακεκλιμένου άνθρώπου διά τήν υποδοχήν 
τοΟ νεκρού. Ή πλάξ φέρει έπίσης όπάς διηθήσεως.

’Εκτός τών προαναφερθέντων τάφων, των τα
φών καί τών ταφικών κτισμάτων, εύρέθησαν καί 
τρεις μαρμάρινοι σαρκοφάγοι, έκ των όποιων αί

Έξ άλλου τά είκαζόμενα σχήματα των άγγείων 
είναι έπίσης διάφορα κατά τό πλεΐστον άπό τά 
άγγεΐα, τά εύρεθέντα είς τούς τάφους. ΕΙς τούς 
τοίχους τού κτηρίου εύρέθησαν έντετειχισμέναι 
μήτραι διά τήν κατασκευήν λύχνων (Πί ν. 356 α,γ· 
πρβλ. Π ί ν. 356 ε ) καί ή έν Π ί ν. 352 β κεφα
λή ΣειληνοΟ. Ύπό τοίχον εύρέθη έπίσης μαρ-

Σχέδ. 6. Κάτοψις άνασκαφής οίκοπέδου άδελφών Λολίδη

δύο ένεπίγραφοι. Μία έκ τούτων είκονίζεται έν 
Πίν. 357 γ,κάτω άριστερά. Εύρέθησαν έπίσης μαρ
μάρινοι ένεπίγραφοι « βωμοί »έπιτύμβιοι, μαρμάρι
νοι πλάκες άνάγλυφοι καί ένεπίγραφοι (Πίν. 352 
γ ) καί άλλα κινητά εύρήματα διάσπαρτα, ή μαρ
μάρινη εικονιστική κεφαλή τού Πίν. 357 β, 
κιονίσκοι μαρμάρινοι, μετάλλινά τινα εύρήματα 
καί πήλινα, έν οίς καί ό λύχνος έν Πίν. 353 ζ, 
εύρεθείς παρά τόν τάφον 2ψ.

Τόν χώρον τών τάφων τοϋ οίκοπέδου τής Θεο- 
λογικής Σχολής διέσχιζον τοίχοι παράλληλοι, 
κατά μέρη έν έπαφή πρός άλλήλους (Σ χ έ δ. 2' 
Πίν. 345 α). Ούτοι έβαινον έπί τάφων, άλλ’ 
ό προορισμός των δέν έγένετο σαφής. Όμοιοι 
τοίχοι διετή ροϋντο κατά μικρά μέρη μεταξύ τών 
τάφων, πιθανώς δέ περιέβαλλον όμάδας τάφων ή 
άπετέλουν τόν περίβολον τού νεκροταφείου κατά 
τινας περιόδους τής Ιστορίας του.

μάρινον άγαλμα γυναικεϊον, τού τόπου τής μικρός 
Ήρακλεώτιδος, τάφοι δέ υπάρχουν έπίσης ύπό 
τοίχους τού κτηρίου, οί όποιοι χρονολογούνται 
είς όστέρους ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι τοϋ ’Ιου
στινιανού, ώστε τμήματα τούτου τουλάχιστον 
πρέπει νά άνήκουν είς τούς πρώτους βυζαντινούς 
αίώνας' άλλά τό πράγμα άπαιτεΐ περαιτέρω με- 
λέτην.'Ως πρός τόν προορισμόν τού κτηρίου τού
του σημαντικά είναι ίσως τά έξής: Τά είδη τών 
άγγείων, τά όποια εύρέθησαν ύπό τό δάπεδον καί 
μεταξύ τών τοίχων ή καί έντετειχισμένα, ύποδη- 
λοΰν κτήριον πρακτικής χρήσεως. Είδικώτερον 
αί μήτραι ύποβάλλουν τήν Ιδέαν, ότι έκεϊ πλη
σίον ήτο έργαστήριον κατασκευής λύχνων. Ση- 
μειωτέον ότι καί πηλοσωλήνες εύρέθησαν είς 
έν μέρος ύπό τό δάπεδον συσσωρευμένοι. Πάντα 
ταΰτα έν συνδυασμφ πρός τό σχέδιον τού κτηρίου 
έξηγοϋνται, έάν δεχθώμεν ότι έκεΐ πλησίον ήσαν
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κατασκευαί διά τήν έξυπηρέτησιν τών αναγκών 
τοΰ νεκροταφείου, τό δέ άποκαλυφθέν κτίσμα 
είναι υστέρας έποχής « άποθήκη » ( Π ί ν. 347 β) 
μετά διαδοχικών προσθηκών ή τι τοιοΰτον.

Γενικά συμπεράσματα

Ή άνασκαφεΐσα, ώς ανωτέρω, περιοχή τοΰ άνα- 
τολικοϋ νεκροταφείου τής Θεσσαλονίκης παρέ- 
σχεν ένδείξεις δτι έχρησιμοποιήθη άπό τών έλλη- 
νιστικών χρόνων. ΕΙς τό οίκόπεδον τής Θεολογι- 
κής Σχολής τούς έλληνιστικούς τάφους κατέστρε
ψαν οί μεταγενέστεροι πυκνοί τάφοι, ώστε τά κτε-

όδών Φιλίππου, Χριστοπούλου καί Κοζάνης 
( Σ χ έ δ. 6 ), άπεκαλύφθησαν σπουδαία λείψανα 
τοίχων, δαπέδων καί θεμελίων, τά όποια άτυχώς 
κατεστράφησαν κατά μέγα μέρος ύπό τών μηχα
νικών έκσκαφέων. Άνασκαφική ερευνά περιωρι- 
σμένη έπέτυχε, μόνον έν μέρει, νά έξακριβώση 
τό σχέδιον, τήν τοιχοδομίαν καί λεπτομέρειας 
τών κατασκευών. Έν Σ χ ε δ. 6, κατά τό βόρειον 
τμήμα τοΰ οίκοπέδου είκονίζονται κυρίως τά άπο- 
καλυφθέντα λείψανα δεξαμενής, ώς προκύπτει 
μάλιστα έκ τοΰ ύδραυλικοΰ κονιάματος, τών έν- 
ισχυτικών άποτμήσεων τών εσωτερικών γωνιών

ρίσματα εύρέθησαν διάσπαρτα, ένφ είς τό κτή- 
ριον τής Διοικήσεως οί άραιοί μεταγενέστεροι 
τάφοι έπέτρεψαν τήν διατήρησιν καί πολλών έλ- 
ληνιστικών.

Γενικώς όμως τό νεκροταφεϊον παρουσίασε τά
φους, οί όποιοι άνήκουν είς τούς χρόνους τής 
μεταβάσεως άπό τής ειδωλολατρίας είς τόν Χρι
στιανισμόν, καί άπό τής άπόψεως ταύτης τά εύ- 
ρήματα καθ’ εκαστα καί έν τφ συνόλω παρου
σιάζουν μέγιστον ένδιαφέρον.

Είναι λυπηρόν ότι μόνον τά κινητά εύρήματα 
καί έκ τών τάφων μόνον είς διεσώθη καί μετεφέρ- 
θη είς τό Μουσεϊον τής Θεσσαλονίκης. Θά ήτο 
εύχής έργον ή άνασκαφή νά ένηργεϊτο μέ δνεσιν 
χρόνου καί χωρίς άντιδράσεις, ή Υπηρεσία νά 
διέθετε έπαρκή μέσα καί τό άναγκαίον έπιστημο- 
νικόν καί τεχνικόν προσωπικόν, καί μέρη τοΰ 
νεκροταφείου μέ τούς σπουδαιοτέρους τάφους 
τούλάχιστον νά διετηροΰντο έπί τόπου, ένσωμα- 
τούμενοι είς τάς πανεπιστημιακός έγκαταστάσεις.

Άνασκαφαί οικοπέδων

α) Οίκόπεδον Αδελφών Λολίδη

Κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου 1965, έκσκαπτο- 
μένου οίκοπέδου τών άδελφών Λολίδη έπί τών

καί τής ένισχύσεως τής νοτίας πλευράς διά κατα
σκευής 6τι παχυτέρου τοίχου μετά ένισχυτικών 
παραστάσεων. Τό δάπεδον τής δεξαμενής, εύ- 
ρισκόμενον εις βάθος 5.10 μ. άπό τοΰ καταστρώ
ματος τής όδοΰ Φιλίππου, εΐχεν άνάλογον κατα
σκευήν. Τρεις έπάλληλοι σειραί πλίνθων ήσαν 
έμβαπτισμέναι μέ παχύ κονίαμα, τό όποιον κατά 
τήν έπιφάνειαν άπετέλει αρμούς μεγάλου σχετι- 
κώς πλάτους. Ή διάκο σμητική διάταξις τών πλίν
θων καί οί ένδιάμεσοι άρμοί διεμόρφωνον έπι- 
φάνειαν τοΰ δαπέδου έντεχνον. Ύπό τό δάπεδον 
ένιαχοϋ παρετηρήθησαν τοίχοι ένισχυτικοί.

Άνατολικώς τής δεξαμενής, κατά τήν άνατολι- 
κήν γωνίαν τοΰ δαπέδου, άνεσκάφη μέρος διαμερί
σματος, τό όποιον έφερε δάπεδον ψηφιδωτόν μέ 
πολύχρωμον γεωμετρικήν διακόσμησιν καί, είς 
βάθος 0,60 μ. άπ’ αύτοϋ, έτερον δάπεδον διά κο
νιάματος (Σ χ έ δ. 7 ).

Νοτίως τοΰ προαναφερθέντος διαμερίσματος 
διαμορφοϋται έτερον διαμέρισμα, τοΰ όποιου τό 
δάπεδον πιθανώς κατεστράφη κατά τό άνασκαφέν 
μέρος, πάντως δέν διεπιστώθη. ’Αλλά είς μικρόν 
σχετικώς βάθος, ήτοι 1.20 μ. άπό τοΰ καταστρώ
ματος τής όδοΰ Φιλίππου, παρετηρήθη κατά τήν 
άνατολικήν παρειάν τοΰ σκάμματος καί έν μέρει 
άπεκαλύφθη ύπό τήν όδόν Χριστοδούλου, δά-
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πεδον έκ κονιάματος συνανήκον μετά τοΟ πρός 
Ν. ένισχυτικοΰ τής δεξαμενής τοίχου.

Άτυχώς κατά τό νοτιοδυτικόν τμήμα τοΟ οί- 
κοπέδου, μολονότι ή έκσκαφή τοδ οίκοπέδου παρη- 
κολουθήθη έκ τοΟ σύνεγγυς, ούδέν άξιόλογον 
άπεκαλύφθη. Μόνον κατά τό νοτιοανατολικόν 
τμήμα άπεκαλύφθησαν, άφ’ ένός τμήμα τοίχου 
όμοιας τοιχοδομίας πρός τούς προηγουμένους 
μετά άνοίγματος πλάτους 1.15 μ., άφ’ έτέρου λεί
ψανα τοίχων, μεταξύ τών όποιων καί καμπυλό
γραμμος, πάχους υπέρ τά 2 μ., οϊ όποιοι ήσαν έκτι- 
σμένοι άποκλειστικώς διά λίθων, ένφ οί χαρα
κτηριζόμενοι έν Σ χ ε δ. 1 ώς όπτοπλινθόκτι- 
στοι άπετελούντο κυρίως έκ σειρών πλίνθων μέ 
άραιάς στρώσεις λίθων.

β) ΟΙκόπεδον επί τής δδοϋ Φωτίου

Κατά τήν έκσκαφήν οίκοπέδου έπί τής όδού 
Φωτίου πλησίον τοϋ Όσιου Δαυίδ, άπεκαλύφθη 
τμήμα άψιδωτοΰ τοίχου καί μέρος ψηφιδωτού 
δαπέδου ρωμαϊκών χρόνων, τά όποία άνεσκάφη- 
σαν μόνον έν μέρει, διότι ή όδός καί αί παρακεί
μενα! οίκίαι δέν έπέτρεπον περαιτέρω άνασκα- 
φήν (Π ί ν. 362 α ).

φ. ΠΕΤΣΑΣ

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ

1) Περιστερών Ν. Θεσσαλονίκης

Εντός τού χωρίου Περιστερών Νομού Θεσσα
λονίκης, κατά τόν Φεβρουάριον τού έτους 1965, 
κατά τήν άνόρυξιν σκάμματος άνευρέθη μεγάλη 
πηλίνη έρυθρόμορφος λεκανίς μετά πώματος 
( Π ί ν. 360 α). Αΰτη φέρει έπί τού πώματος παρά- 
στασιν προετοιμασίας γάμου είς δύο σκηνάς. Τό 
σώμα τής λεκανίδος κοσμεί πλατεία ζώνη έξ άν- 
θεμίων καί άνθέων λωτού, παρόμοιον δέ κόσμη
μα φέρει τό κομβίον τού πώματος. Διάμ. άνευ 
λαβής 0,39, μήκ. μετά λαβής 0,58, Οψ. 0,22 μ. Ή 
λεκανίς χρονολογείται είς τό τρίτον τέταρτον τού 
4ου π.Χ. αίώνος.

2) Περιοχή Άλλατίνι

Κατά Μάϊον τοδ 1965, πλησίον τοδ έργοστα- 
σίου Άλλατίνι, άπεκαλύφθησαν τυχαίως άρχαΐοι 
τάφοι. Ό είς έξ αύτών ( Π ί ν. 360 β) άνευρέθη 
είς καλήν κατάστασιν, άλλά σεσυλημένος. Κατά 
τήν έρευναν έντός αύτού άνευρέθησαν μόνον πή
λινοι έπίχρυσοι ψήφοι έξ όρμου. Ό τάφος ήτο 
κατεσκευασμένος έκ μεγάλων λίθινων πλακών, 
πάχους 0,25 μ., όμοια δέ πλάξ έκάλυπτε τήν όρο- 
φήν. Τό μήκος αύτού ήτο 2.30, τό πλάτος καί τό

ύψος 1.30 μ. Έσωτερικώς οί τοίχοι κατά τά τρία 
τέταρτα τού ύψους έκαλύπτοντο δι’ έρυθρού χρώ
ματος.

Πολλά κτερίσματα έξήχθησαν άπό σημεΐον 
άπέχον όλίγας δεκάδας μέτρων έκ τού άνωτέρω 
τάφου, άνήκον δέ είς έτερον τάφον, έκτος έάν προ
έρχονται άπό τόν προαναφερθέντα καί άπερρί- 
φθησαν έκεί. Ταύτα είναι τά έξής: Λάγυνος χαλκή 
μέ γωνιώδες περίγραμμα, ραμφόσχημον στόμιον 
καί λαβήν, ής τό άνω τμήμα άπολήγει είς κεφαλήν 
γυναικός μέ κόμμωσιν καλώς είργασμένην (ΰψ. 
0,22, διάμ. κοιλίας, 0,14, διάμ. βάσεως 0,122 μ.). 
Χαλκή φιάλη μετά λαβής (patera) φέρουσα 
έγχαράκτους όμοκέντρους κύκλους, όριζόντιον 
περιχείλωμα καί λαβήν άπολήγουσαν είς δακτύ
λιον μετά δύο βλαστοειδών άποφύσεων (διάμ. 
χείλους 0,278, διάμ. βάσεως 0,21, ύψ. 0,047, μήκ. 
μετά τής λαβής 0,416 μ.). Χαλκή πρόχους μέ 
σφαιρικόν σώμα καί λαβήν ταινιωτήν προσηρμο- 
σμένην δι’ήλων (ύψ. 0,13, διάμ. κοιλίας 0,15, 
διάμ. χείλους 0,106 μ. ). Άγγεΐον άρυβαλλόσχη- 
μον, έχον τά χείλη έξαιρετικώς άνεπτυγμένα 
(ΰψ. 0,125, διάμ. κοιλίας 0,071, διάμ. βάσεως 
0,056 καί άνοιγμα χείλους 0,80 μ.). Άρύταινα 
χαλκή, άποκεκρουμένη κατά τό άκρον τής λαβής 
( διάμ. 0,06 μ. ).

Άνευρέθησαν έπίσης τεμάχια πηλίνων διακο- 
σμητικών άναγλύφων έπιχρύσων, τά όποια άνή- 
κουν είς πέντε συμπλέγματα έκ δύο άντιμετώπων 
γρυπών σπαρασσόντων ίππον (Σ χ έ δ. 8 ). Ά
παντα φέρουν άνά δύο όπάς είς τά ίδια πάντοτε 
σημεία, ήτοι είς τό κέντρον τών πτερύγων τών 
γρυπών, άπετέλουν δέ πιθανώτατα έξωτερικήν 
διακόσμησιν ξύλινης λάρνακος ή νεκρικής κλί
νης. Κωδωνόσχημος κρατηρίσκος, έρυθρόμορ
φος, φέρει έπί τής μιας όψεως παράστασιν δύο 
μορφών γυναικείας καί άνδρικής γυμνής, έπί δέ 
τής έτέρας έφηβον κεκαλυμμένον διά τού ίματίου. 
Εργασία πρόχειρος, δπτησις κακή. "Υψ. 0,17, 
διάμ. χείλους 0,185, διάμ. βάσεως 0,095 μ. Δύο 
έρυθρόμορφα άρυβαλλοειδή ληκύθια φέροντα πα- 
ράστασιν Αφροδίτης καί "Ερωτος. Τό έν έξ αύ
τών, άκέραιον, έχει ΰψ. 0,116 καί διάμ. κοιλίας 
0,052 μ. Τό έτερον, άποκεκρουμένον άπό τού 
μέσου τού λαιμού, έχει ΰψ. 0,10 καί διάμ. κοιλίας 
0,06 μ. Άνευρέθησαν ώσαύτως τρεις λύχνοι, ό είς 
τών όποιων δίμυξος μέ γάνωμα άρίστης ποιότητος, 
φέρων ΰπολείμματα σιδηρού άντικειμένου, έπί 
τού όποιου πιθανώτατα έστηρίζετο. Κύλιξ μέ 
ΰπερυψωμένας λαβάς άποκεκρουμένη, δίωτος χα
μηλός σκύφος έχων τάς λαβάς άποκεκρουμένας, 
κυάθιον, άπαντα μελαμβαφή μετά έμπιέστων άν- 
θεμίων, μικρός κορινθιακός κώθων άκέραιος.
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Θεσσαλονίκη. ’Ανακτορικόν σύμπλεγμα Γαλερίου: α. Είσοδος τοϋ άνασκαπτομένου συμπλέγματος 
από τής Ν. πλευράς, β. Μέρος άποκαλυφθέντος μωσαϊκού δαπέδου κατά τόν διάδρομον τής Ν. πλευράς

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Θεσσαλονίκη. ’Ανακτορικόν σύμπλεγμα Γαλερίου: α. Τά διαμερίσματα Α. τής εισόδου, 
β. Πρόσβασις από τοΰ Ν. διαδρόμου πρός τό σταυροειδές πρόσκτισμα τού ’Οκταγώνου από Δ., 

γ. Είσοδος τού σταυροειδούς προσκτίσματος άπό Β.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Θεσσαλονίκη: α, γ - ε. Πήλινα αγγεία καί όστρακα βυζαντινών περιόδων καί των χρόνων τής 
Τουρκοκρατίας, β, ς'. Όστρακα ρωμαϊκών χρόνων

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Θεσσαλονίκη: α - γ. Βυζαντινών καί μεταγενεστέρων χρόνων όστρακα καί λύχνος

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Θεσσαλονίκη. Οίκόπεδον Θεολογικής Σχολής: α. Μερική άποψις τής άνασκαφής άπό Ν.. 
β. Μερική άποψις τοϋ βορείου άκρου, άπό Δ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Θεσσαλονίκη. Οίκόπεδον Θεολογικής Σχολής: α. Ή περιοχή των καμαροσκεπων τάφων III-VIII, άπό 
ΒΔ., β. Οί κεραμοσκεπεΐς τάφοι μ, ν καί ξ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:12 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 347

Θεσσαλονίκη. Οΐκόπεδον Θεολογικής Σχολής: α. Ταφικόν συγκρότημα άπό Δ., 
β. Ή « αποθήκη » άπό ΒΑ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Θεσσαλονίκη. Οίκόπεδον Θεολογικής Σχολής: α. Έγχυτρισμός, β. Γραπτή διακόσμησις τοΰ 
τοίχου τοΰ βάθους καμαροσκεποϋς τάφου, κατ’ αντιγραφήν Κ. Ήλιάκη
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Θεσσαλονίκη. Οΐκόπεδον Θεολογικής Σχολής: α-δ. Πήλινα αγγεία δι’έγχυτρισμούς

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Θεσσαλονίκη. Οίκόπεδον Θεολογικής Σχολής: α-ζ. 'Υάλινα αγγεία έκ τάφων
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Θεσσαλονίκη. Οίκόπεδον Θεολογικής Σχολής: α. Δακτυλιόλιθος, β. Μαρμάρινη κεφαλή Σειληνοϋ, 
γ. Μαρμάρινον έπιτύμβιον ένεπίγραφον άνάγλυφον
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Θεσσαλονίκη. Οίκόπεδον Θεολογικής Σχολής: α-η. Πήλινα άγγεΐα καί λύχνοι έκ του άρχαίου
νεκροταφείου
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Θεσσαλονίκη. Οίκόπεδον Θεολογικής Σχολής: α - β. Πήλινα ειδώλια καί βαλσαμάριον, 
γ. Όστρακα « άρρετινών » αγγείων, δ. Όστρακα άγγείων τής κατηγορίας «terra nigra », 

ε. Χείλος « άρρετινοΰ » αγγείου
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Θεσσαλονίκη. Οίκόπεδον Θεολογικής Σχολής: α. Τεμάχια μητρών διά τήν κατασκευήν λύχνων, 
β. Λύχνος μετά κερασφόρου προτομής, γ, ε. Τεμάχια μητρών καί εκμαγεία αυτών,

δ, ς’. Βαλσαμάρια
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Θεσσαλονίκη. Οΐκόπεδον κτηρίου Διοικήσεως: α. Βορειοδυτικόν τμήμα τοϋ καμαροσκεποϋς τάφου ύπ' 
άριθ. III, β. Μαρμάρινη εικονιστική κεφαλή, γ. Μερική άποψις τής άνασκαφής τοϋ οικοπέδου άπό Ν.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Θεσσαλονίκη: Νομίσματα έκ τοϋ οικοπέδου τής Θεολογικής Σχολής
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