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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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οίνοχοίσκη είς τεμάχια καί σκύφος έλλιπής καί 
άποκεκρουμένος, έπίσης κορινθιακά.

Άπαντα τά άνωτέρω άντικείμενα χρονολογούν
ται είς τόν 4ον αί. π.Χ.

3) Γέφυρα Θεσσαλονίκης

Είς τό χωρίον Γέφυρα Θεσσαλονίκης, πλησίον 
τοΟ μακεδονικοΰ τάφου τοϋ Άγ. ’Αθανασίου, 
άνευρέθη τυχαίως κατά τόν Αύγουστον τοϋ 1965 
καί παρεδόθη είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης 
υδρία - κάλπις έκ καθαρού σφυρηλάτου άργύρου 
( Π ί ν. 361 ς'), διακεκοσμημένη περί τό χεί
λος δι’ ίωνικοϋ κυματίου. Συνεπληρώθη τό κάτω 
τμήμα τής κοιλίας καί ή μία τών όριζοντίων λα-

ώνα (Bericht iiber die Ausgrabungen in Olym
pia, VI, σ. 138 κ.έ. )· είς τήν Βόρειον Ελλάδα 
όμως ό τύπος έξακολουθεΐ καθ’ δλον τόν 5ον μέ
χρι τοϋ 4ου αίώνος ( Snodgrass, Early Greek Ar
mour and Weapons, σ. 20 καί όποσ. 75 ).

β) Κατά τό έτος 1965 παρεδόθησαν ώσαύτως 
δεκατέσσαρα άργυρα νομίσματα, έκ των όποιων 
τά δέκα τετράδραχμα Φιλίππου Β' τοϋ έτους 356 
π.Χ., δύο άθηναϊκά τετράδραχμα, μία δραχμή 
Βοιωτών καί μία δραχμή Φιλίππου Γ'.

7) Τορώνη

Είς Τορώνην Σιθωνίας Χαλκιδικής άνευρέθη 
καί μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης

βών. Ή βάσις έχει όποστή σημαντικήν άλλοίω- 
σιν καί άπώλεσε τό άρχικόν σχήμα. Ύψος 0,30, 
διάμ. κοιλίας 0,24, διάμ. χείλους 0,12, διάμ. βά- 
σεως 0,14 μ. Χρονολογείται είς τό τέλος τοϋ 5ου 
ή τάς άρχάς τοϋ 4ου π.Χ. αί.

4) Λητή Θεσσαλονίκης

Παρεδόθησαν είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονί
κης, προερχόμενα κατά τάς μαρτυρίας τοϋ εύ- 
ρέτου, έκ τάφων πλησίον τοϋ χωρίου Λητή Θεσ
σαλονίκης, ζεϋγος χρυσών ένωτίων, χαλκά ψέ- 
λια καί πηλίνη πυξίς μετά καλύμματος, έρυθρο- 
βαφής.

5) Είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης πλήν άλ
λων είσήχθησαν δύο κράνη, τό §ν έκ τής Μονής 
τής Άγ. Αναστασίας, τό δέ έτερον έκ τής περιο
χής Γιαννιτσών ( χωρίον Μάνδαλον). Άμφό- 
τερα ανήκουν είς τόν ’Ιλλυρικόν λεγόμενον τύπον, 
ό όποιος κυριαρχεί έν Μακεδονίμ. Τά κράνη τοϋ 
τύπου αύτοϋ χρονολογούνται είς τόν δον π.Χ. αί-

πλαστικόν άγγεΐον είς σχήμα κριοΰ φέρον γά- 
νωμα μελανόν κακής ποιότητος, άποτετριμμένον, 
ΰψ. 0,23 καί μήκ. 0,25 μ. ( Π ί ν. 361 ε ). ’Ανή
κει είς τόν 3ον π.Χ. αιώνα, ώς έμφαίνεται έκ μι
κρού χαλκοϋ νομίσματος, τό όποιον άνευρέθη 
έντός τοϋ άγγείου. Παρόμοιον άγγεΐον, όλίγον μι- 
κροτέρων διαστάσεων, υπάρχει είς τήν έν Πο- 
λυγύρω εύρισκομένην ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν 
Λαμπροπούλου.

8) Σταυρούπολις Θεσσαλονίκης

Είς Σταυρούπολιν, συνοικίαν κειμένην είς τό 
βορειοδυτικόν τμήμα τής πόλεως Θεσσαλονίκης, 
κατά τήν άνόρυξιν φρέατος ύπό ίδιώτου, άνευρέθη- 
σαν όκτώ ύπερμεγέθεις πήλινοι πίθοι, έκ τών όποι
ων τέσσαρες ακέραιοι καί τέσσαρες είς τεμάχια, 
κατά χώραν ό είς παραπλεύρως τοϋ άλλου. Τό άνω 
τμήμα αύτών έκειτο είς βάθος 1 μ. άπό τής έπι- 
φανείας τοϋ έδάφους. Ό μέγιστος έκ τών άκεραίων 
( Π ί ν. 361 γ) έχει ύψος 2, μέγιστον πλάτος
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0,80, ό δέ μικρότερος ύψος 1.10 καί πλάτος 0,50 
μ. ’Ανήκουν είς τήν πρώιμον έποχήν τοϋ σιδήρου, 
ώς άποδεικνύεται έκ τών όμοϋ μετ’ αύτών άνευ- 
ρεθέντων όστράκων.

ΠΟΤΕΙΔΑΙΑ

Άρχομένου το0 ’Ιανουάριου τοϋ έτους 1965, κατά 
τήν διάρκειαν έργασιών διανοίξεως νέας τουρι-

ματος. Ή έπικάλυψις τοϋ τάφου είχε γίνει κατ’ 
έκφορικόν τρόπον διά δύο σειρών πλακών. ’Εξ 
αύτών σφζονται μόνον αί πλάκες τής δυτικής 
πλευράς.

’Εκ τοϋ τάφου αύτοΰ έξήχθησαν τά κάτωθι άντι- 
κείμενα: Χρυσά φύλλα δρυός καί αύλοειδές 
στέλεχος, τά όποια μετά τόν καθαρισμόν των 
άπετέλεσαν χρυσοϋν στέφανον ( Π ί ν. 361 α ).

Σχέδ. 9. Τομή καί κάτοψις τάφου Ποτειδαίας

στικής όδοϋ 2 χλμ. Β. τής Ποτειδαίας, άπεκαλύ- 
φθησαν τάφοι άνήκοντες είς τό γνωστόν άπό τοϋ 
1959 νεκροταφείον (BCH 1960: Chron. des Fouil- 
les, 1959, σ. 793, είκ. 4 - 7). 'Ο μεγαλύτερος 
έκ τών τάφων άνευρέθη κατά μέγα μέρος κατε-

Πηλίνη οίνοχόη άρίστης τέχνης μέ διακόσμησιν 
τύπου « δυτικής κλιτύος », ΰψ. 0,19 μ. ( Π ί ν. 
361 β). Δύο σκυφίδια μέ διακόσμησιν έπίσης 
« δυτικής κλιτύος», ΰψ. 0,05 καί διαμ. 0,10 μ. 
έκάτερον. Τρία σκυφίδια άνευ διακοσμήσεως,

Σχέδ. 10. Προοπτική άπεικόνισις τοϋ τάφου έν Σχέδ. 9

στραμμένος, ήρευνήθη όμως συστηματικώς. 06- 
τος έχει μήκος 3, πλάτ. 1.52 καί ΰψ. 1.63 μ., ήτο 
δέ έκτισμένος κατά τό ψευδοϊσοδομικόν σύστημα 
δι’ άσβεστολιθικών πλίνθων καλώς είργασμένων 
καί έπιμελώς προσηρμοσμένων(Σχέδ. 9-10). 
Έκαλύπτετο έσωτερικώς διά λεπτοτάτου κονιά-

ΰψ. 0,037 καί διαμ. 0,08 μ. έκαστον. Σιδηρά στλεγ- 
γίς καί σιδηροϋν ξίφος, σώζον έπ’ αύτοϋ ίχνη ξύ
λου, ώς έπίσης καί δύο δακρυδόχοι, ΰψ. 0,13 μ.

Τά άνωτέρω κτερίσματα άνευρέθησαν συγκεν
τρωμένα είς τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ τάφου, 
ένθα ύπήρχε λίθινη βάσις, ΰψ. 0,25 άποτελουμένη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:14 EEST - 34.211.113.242
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Ερυθρόμορφος λεκανϊς έκ τοϋ χωρίου Περιστερών, β. Τάφος άποκαλυφθείς εις περιοχήν
έργοστασίου Άλλατίνι

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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α. Χρυσοϋς στέφανος έκ τάφου παρά τήν Ποτείδαιαν, β. Οίνοχόη τύπου « δυτικής κλιτύος » έκ τοϋ ίδιου 
τάφου, γ. 'Υπερμεγέθης πίθος έκ Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης, δ. ’Αργυρά αγγεία έκ τάφου παρά τήν 
Ποτείδαιαν, ε. Πλαστικόν άγγεϊον έκ Τορώνης Χαλκιδικής, ς'. ’Αργυρά κάλπις έκ χωρίου Γέφυρα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ-ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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