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seuil qui garde la trace de deux parastades.
C ) Une colonnade dorique (PI. 303 ) est 

venue s’accoler au V6 sifecle aux restes de Γ 
Adifice ionique ; elle se developpe en facade, 
depuis l’angle Ouest de Tedifice, sur 11m en
viron. Au - dessus d’une crepis a degres, le 
stylobate porte la trace d’un pilier d’ante, la 
partie inf6rieure d’une colonne dorique en 
place ( diam. inf. 0,80 m ) et la trace de deux 
colonnes chevauchant les joints (PI. 305 ). 
Le dernier bloc de stylobate, vers le Sud, va 
rejoindre le premier bloc conserve du stylo
bate ionique, qu’il double partiellement vers 
l’ext6rieur (PI. 306 b ). Le mur de fond du 
porche vient rencontrer au Sud I’extr6mit6 
conservee du mur de fond «ionique » et se trou- 
ve dans 1’alignement de ce dernier ; un seuil 
marque l’emplacement d’une porte qui s’ 
ouvrait a peu pr6s dans l’axe d’un deuxifeme 
entrecolonnement Nord ( PI. 306 a ).

La c6ramique recueillie dans les remblais 
remonte au VIII6 sifecle (PI. 307 a) ; on si- 
gnalera un grand morceau de bassin de style 
parien orientalisant ( « melien » ) orne d’ 
une frise de cavaliers et de chiens en chasse 
(PI. 307 b ). Parmi les tessons du VI6 sifecle, 
les plus nombreux appartiennent soit aux 
s6ries corinthiennes, soit a des coupes « ionien- 
nes», importees ou d’imitation locale. La 
grande masse des tessons retrouves dans les 
couches superieures date de l’epoque romaine.

Vers l’Bst a 6te reconnu le long cote d’un 
autre Adifice archalque, separe du grand bati- 
ment carre par un passage large de 2, 19 m. 
Cette construction sera exploree dans une pro- 
chaine campagne. Dans cette region a ete re- 
cueilli un parpaing de marbre portant une in
scription, voeu d’ ενπλοια pour un navire d’ 
Assos et remerciement aux Θεοί Σφζοντες ( P. 
Bernard et F. Salviat, BCH 1962, p. 609 a 611 ).

Un releve topographique de la peninsule 
d’Aliki, avec ses multiples carrieres de marbre, 
a AtA execute par Costa Tousloukof.
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Εισαγωγικά: Κατά τό έτος 1961 τό έργον της 
Εφορείας τών Βυζαντ. ’Αρχαιοτήτων Β' Περι
φέρειας ήτο ^πολύμορφον, άνάλογονπρός τάς 
έκάστοτε παρουσιαζομένας περιπτώσεις καί πρός

τήν Ανέκαθεν έπικρατοΰσαν παρ’ ήμίν άρχήν τής 
έρεύνης τών μή γνωστών άρχαιολογικώς τόπων, 
τών ύπαγομένων εις τήν δικαιοδοσίαν τής ήμετέ- 
ρας ’Εφορείας.

Κατωτέρω θά προχωρήσωμεν κατά περιοχάς, 
έκθέτοντες δ,τι έχει συντελεσθή, παρατηρηθή 
καί έρευνηθή.

Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1. Βασιλική ’Αχειροποιήτου

Ή μελετωμένη ύπό τού Δήμου Θεσσαλονίκης 
διαμόρφωσις είς κηπάριον τού πρό τής δυτικής 
πλευράς τής βασιλικής έκτεταμένου χώρου, έδω- 
κεν άφορμήν είς δοκιμαστικήν σκαφικήν έρευναν 
τούτου. Διότι ή γνώμη, ότι κατά τήν πλευράν 
ταύτην τής βασιλικής έξετείνετο τό αΐθριον τού 
ναού, βασιζομένη είς τά σφζόμενα κατά τήν ΝΔ 
κυρίως γωνίαν τής δυτικής δψεως τού μνημείου 
ύπολείμματα τόξου, ένισχύετο διά τής άπό καιρού 
είς καιρόν άποκαλύψεως παρά τήν βασιλικήν 
καί είς τόν πρό αύτής χώρον πολλών καί σπου
δαίων Αρχιτεκτονικών μελών, Θεοδοσιανών κιο- 
νοκράνων, κιόνων καί βάσεων, όμοιων πρός τά 
τών κιονοστοιχιών τής βασιλικής, μεγάλου τρι
γωνικού Αετώματος, άμφικιονίων, θυρωμάτων κ.ά.

Κατά τήν προέκτασή τού βορείου καί τού νο
τίου τοίχου καί παραλλήλως πρός τήν δυτικήν 
δψιν τού μνημείου έγένοντο τομαί πλάτους 3 - 
4 μ., πρός διαπίστωσιν ύπαρχουσών ένδεχομένως 
προεκτάσεων τών τοίχων τής βασιλικής. Ή έρευ
να αύτη δέν άπέδωκε μέν θετικά στοιχεία άλλ’ 
είς βάθος 4μ. άπό τής σημερινής στάθμης τού έδά- 
φους καί είς τό αυτό πρός τό δάπεδον τής βασιλι
κής ύψος, άπεκαλύφθησαν τοίχοι ύψους 0,60 μ., 
οϊτινες σχηματίζουν κατά τήν Ανατολικήν πλευ
ράν αύτών παραστάδας, μεταξύ τών όποιων διε- 
πιστώθη κατά χώραν τμήμα μαρμάρινου ουδού. 
Τό δάπεδον τό όριζόμενον διά τών τοίχων τούτων, 
οϊτινες Αποτελούνται έξ έπαλλήλων πλίνθων 
συνεχομένων δι’ ισοπαχούς πρός αύτάς κεραμεικού 
κονιάματος, είναι έστρωμένον διά πολυχρώμου 
άκανονίστου μαρμαροθετήματος, όμοιου περίπου 
πρός τό άποκαλυφθέν πρό έτών ( 1949) είς τά 
κατά τήν ΒΑ πλευράν τής βασιλικής προσκτίσμα- 
τα. Είς βάθος 0,30 μ. κάτωθι τού μαρμαροθετήμα
τος καί είς σημείον όπου τούτο ήτο κατεστραμμέ- 
νον άνεφάνη τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου, όμοιου 
έπίσης πρός τό διατηρούμενον κατά τό βόρειον 
κλιτός τής βασιλικής καί είς βάθος 0,30 μ. - 0,40 μ. 
ύπό τήν σημερινήν πλακόστωσιν αύτής. Τό ψη
φιδωτόν τούτο άνήκει είς άρχαιότερον ρωμαϊκόν 
κτίσμα, έπί τού όποιου κατά τόν 5ον αίώνα φκο- 
δομήθη ή βασιλική.
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Έκ τών δεδομένων τούτων τεκμαίρεται ότι 
δχι μόνον ή βασιλική άλλα και ή όπαίθριος αύλή 
αΰτής κατέλαβε τόν χώρον παλαιοτέρου ρωμαϊ
κού κτίσματος.

Ή δοκιμαστική αύτή σκαφική έρευνα κύριον 
σκοπόν είχε τήν διαπίστωσιν τής ύπάρξεως ή μή 
αίθριου, έξ ού, πιστεύεται, ότι προέρχονται, ώς 
έλέχθη, τά δηλωθέντα ανωτέρω άρχιτεκτονικά 
μέλη. Βεβαίως μέ τήν περιωρισμένην έρευναν 
δέν ήτο δυνατή ή πλήρης διασάφησις τού προ
βλήματος. Ούχ’ ήττον αί ένδείξεις υπέρ τής άπό- 
ψεως ύπάρξεως αίθριου έπολλαπλασιάσθησαν 
μέχρι βεβαιότητος.

Δυστυχώς εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά διακόψω- 
μεν τήν έρευναν ένεκα τής έλλείψεως πιστώσεων 
καί νά έπιτρέψωμεν, μετά γνώμην τής'Υπηρεσίας, 
τήν διαμόρφωσιν τού χώρου είς δημοτικόν κήπον. 
Δέν νομίζω όμως ότι τό έργον τούτο πρέπει νά 
έγκαταλειφθή. Ή Υπηρεσία όφείλει νά έξεύρη 
τά οικονομικά μέσα διά τήν άποκάλυψιν όλου 
τού αρχαιολογικού χώρου.

2. 'Αγία Σοφία

Αί άπό τού προηγουμένου έτους άρξάμεναι 
ένταύθα έργασίαι έν τφ πλαισίιρ τού προγράμ
ματος προβολής τών μνημείων διά τής διευθετή- 
σεως καί διαμορφώσεως τών περιγύρων αύτών 
ώδήγησαν είς λίαν άξιολόγους διαπιστώσεις 
όσον άφορά είς τό μνημεΐον αότό καθ’ έαυτό 
καί είς σημαντικός άποκαλύψεις άρχαιοτέρων 
κτισμάτων είς τόν περίβολον άνατολικώς καί 
βορείως τού ναού (Σχεδ. 1-3), συμπληρούσας 
τά ύπό τού κ. Μ. Καλλιγα πρό έτών εύρεθέντα 
( ΠΑΕ, 1938 - 1939, 67 κέ. 1939, 1940, 73 κ. έ. ).

Μετ’ άπόφασιν τού ’Αρχαιολογικού Συμβου
λίου προέβημεν είς τήν άφαίρεσιν τών τουρκικών 
κονιαμάτων τής άνατολικής πλευράς τού κτηρίου. 
Ή έλευθέρωσις τής δψεως ταύτης έκ τού έπιχρί- 
σματος άπέδειξεν ότι, έκ τών έκάστοτε μετασκευ- 
ών, ήλλοιώθη ή άρχαία αότής μορφή, παραλλή- 
λως δ’ όμως παρέσχε σαφή στοιχεία διά τάς 
άκολούθους παρατηρήσεις :

1) Ή τοιχοδομία κατ’ ίσόδομον σύστημα, 
συνίσταται έκ κατειργασμένων τετραγώνων άσβε- 
στολίθων μετ’ έλαχίστου κονιάματος, άποτελούν- 
των πέντε δόμους, διακοπτομένους ύπό όριζοντίων 
ζωνών έκ πέντε έπίσης έπαλλήλων σειρών πλίν
θων ( Π ί ν. 308 α, β ). 2) Τά είς τήν βάσιν τής 
κεντρικής ήμιεξαγωνικής κόγχης δύο καί άνά 

’"'έν κατά τό κέντρον τών κογχών τών παστοφορίων 
τετράγωνα παράθυρα ήσαν τά μέν πρώτα νεωτε- 
ρικά (τουρκικάJL κατασκευάσματα, τά δέ δεύ
τερα, υπάρχοντα άνέκαθεν, παρεμορφώθησαν

κατά τήν μετατροπήν τού ναού είς τζαμί. ’Εκ 
τούτων, τής προθέσεως καί τού διακονικού άπ- 
εκατεστάθησαν είς τήν παλαιόν αύτών μορφήν 
(τοξωτά) καί είς τάς άρχικάς των διαστάσεις) 
τής δέ κεντρικής κόγχης έφράχθησαν, συμπλη- 
ρωθέντος κατά τά σημεία ταϋτα τού τοίχου ( Π ί ν. 
309 β ). 3 ) Τά είς τήν άψίδα τού 'Ιερού Βήματος 
άνοιγόμενα τρία παράθυρα είχον παραμορφωθή 
ύπό τών Τούρκων διά τής μειώσεως κατά τό ήμισυ 
τού ύψους αυτών. Καί ταϋτα έπανέκτησαν τό 
άρχικόν αύτών ύψος. ’Επίσης, διεπιστώθη ότι τά 
έσωρράχια καί αί παραστάδες τών παραθύρων 
τούτων έκοσμοΰντο δι’ όρθομαρμαρώσεως ( Π ί ν. 
309 α)· ήποδιά αύτών ήτο κατά τό ήμισυ ( έσωτερι- 
κώς κεκλιμένη (Π ί ν. 309 β). Είς τό κέντρον τού 
πάχους τών παραστάδων τών παραθύρων καί είς τό 
σημεϊον όπου ήρχιζεν ή όρθομαρμάρωσις έστη- 
ρίζοντο οί φεγγΐται, πάχους 0,10 μ. Έπί τή εύκαι- 
ρίςι, έπανετοποθετήθη ό ύπό τών Τούρκων κατά 
τό κέντρον καί έσωτερικώς τής κόγχης άφαιρε- 
θείς μαρμάρινος κοσμήτης. 4 ) 'Υπεράνω έκάστου 
παραθύρου τής κόγχης άνοίγονται μικραί δια- 
κοσμητικαί κόγχαι είς δέ τό δεξιόν τής δευ- 
τέρας καί τό άριστερόν τής τελευταίας ΰπάρχουν 
σταυροί έκ διπλών πλίνθων (Πίν. 310α). 
5) Κάτωθι έκατέρου παραθύρου τής προθέσεως καί 
τού διακονικού σχηματίζεται άνά έν άνακουφι- 
στικόν τόξον πληρούμενον διά τετραγώνων λα
ξευτών άσβεστολίθων (Πίν. 310 β). 6) Διεπι- 
στώθη μεταγενεστέρα ύπερύψωσις τής άνατολι
κής πλευράς τού μνημείου, ήτις παρεμόρφωσε 
τάς άναλογίας αυτού. Ή ύπερύψωσις αΰτη έγέ- 
νετο είς μέν τήν κεντρικήν κόγχην διά προσθήκης 
μετά τήν άνω άπόληξιν τής άψϊδος, δι’ είσέχοντος 
τοιχίου έφ’ οΰ έπικάθηται ή νεωτέρα στέγη, είς 
δέ τάς πλαγίας δι’ απλής άργολιθοδομής, ή όποια 
μετά τής έπ’ αότής έπικαθημένης στέγης, ήχρή- 
στευσε τά κατά τήν άνατολικήν στενήν πλευράν 
τού βορείου καί νοτίου ύπερφου τοξωτά παράθυ
ρα (Πίν. 308 β). Προσέτι διεπιστώθη ότι αί 
άνω άκμαί τού βορείου καί νοτίου τοίχου τών δύο 
άντιστοίχων παστοφορίων άπέληγον είς τρι
γωνικά άετώματα (Πίν. 309 γ ).

Έσωτερικώς έκαθαρίσθησαν τή βοηθείςι συ
στηματικού Ικριώματος τά ψηφιδωτά.

Κατά τήν διαμόρφωσιν τής άνατολικής πλευ
ράς τού περιγύρου τού ναού καί μετά τήν άφαί- 
ρεσιν χωμάτων ΐνα κατέλθη ή στάθμη τού τοι- 
χοβάτου τού κτηρίου άπεκαλύφθησαν είς μι
κρόν άπό τήν στάθμην τής έπιφανείας βάθος δύο 
παραλλήλως βαίνοντες τοίχοι, πλάτους έκαστος 
1,60 μ. Ούτοι, ύπάρχοντες ύπό τό σύγχρονον δά- 
πεδον τού ναού καί διερχόμενοι ύπό τόν άνατο-
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λικόν τοίχον είς τά σημεία ένθα τά άνακου- 
φιστικά τόξα είς τάς βάσεις των κογχών τής 
προθέσεως καί του διακονικοϋ (βλ. Σχεδ. 1), 
προεκτείνονται, άπέχοντες άλλήλων 9,42 μ., πρός 
άνατολάς καί υπό τήν όπισθεν τοϋ περιβόλου περι
φερικήν όδόν. Είς ώρισμένα σημεία των τοίχων 
τούτων παρετηρήθησαν έλαφραΐ έκβαθύνσεις 
διά τήν ύποδοχήν βάσεων, τοΰθ’ δπερ μαρτυρεί 
ότι πρόκειται περί στυλοβατων. Είς τόν μεταξύ 
τούτων χώρον καί είς διαφόρους θέσεις άνεφά- 
νησαν ύπολείμματα μαρμαροθετήματος έξ έγχρώ- 
μων πλακιδίων ρομβοειδών καί τετραγώνων ένφ Β 
τού βορείου στυλοβάτου άπεκαλύφθη τμήμα δα
πέδου μετά πλακώσεως έκ τετραγώνων παραλλη
λογράμμων λευκών πλακών ποικίλων διαστά
σεων.

Βορείως τοϋ ναοΰ καί είς βάθος 0,80 μ. άπε
καλύφθη μονόκλιτος βασιλική (Σχεδ. 2) ήτις 
άπολήγουσα άνατολικώς είς ήμικυκλικήν άψϊδα, 
χορδής 4,20μ. καί άκτϊνος 2,30 μ., όρίζεται βορείως 
ύπό άρχαιοτέρου τοίχου πλάτους 1,30 μ. νοτίως δέ 
ύπό τοίχου προχείρου μάλλον, βαίνοντος παραλλή- 
λως πρός τόν βόρειον έξωτερικόν τοίχον τοϋ ύπάρ- 
χοντος ναοϋ. Τό μήκος τοϋ κτίσματος, έξαφανι- 
σθέντος παντός στοιχείου, δέν δύναται νά καθορι- 
σθή. Κατά τό κέντρον τής άψΐδος υπάρχουν είσέτι 
ύπολείμματα τοϋ θρόνου τοϋ έπισκόπου είς άπό- 
στασιν δέ 2, 15 μ. άπό τής κορυφής άπεκαλύφθη τό 
έγκαίνιον. Τοϋτο άποτελεϊται έκ τετραγώνου πα
ραλληλογράμμου σκάμματος, διαστάσεων 0,30 μ. 
X 0, 30 μ. X 0, 32 μ., έπενδεδυμένου είς τάς έσω- 
τερικάς παρειάς καί τόν πυθμένα διά λεπτών μαρ
μάρινων πλακών, έξ ών ή τής δυτικής πλευράς 
έλλείπει. Διά τήν κατασκευήν τής κόγχης ώς καί 
τών άνατολικών τοίχων τής βασιλικής έχρησιμο- 
ποιήθησαν, έκτός τών κοινών λίθων, καί πολλά 
μεγάλα καί μικρά άρχιτεκτονικά μέλη : πεσσίσκοι, 
ούδοί, βάσεις κιόνων, κιονόκρανα κ.ά. προερχό
μενα έξ άρχαιοτέρας βασιλικής ( περί ής κατω
τέρω ), τήν όποιαν διεδέχθη ή περιγραφεΐσα μι
κρά καί πρόχειρος είς κατασκευήν.

Άνατολικώς τής Αγίας Σοφίας καί είς τό έπί 
τής όδοϋ Πρίγκιπος Νικολάου 1 οικόπεδον τοϋ 
Ήλία Βακούρα, είς βάθος 4 μ. άπό τής στάθμης 
τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ, κατά τάς έργασίας 
θεμελιώσεως οικοδομής, άπεκαλύφθη τό βόρειον 
τμήμα μεγάλης μετ’ άντηρίδων κόγχης καί μέρος 
τοϋ συνδεομένου μετ’ αΰτής ΒΑ τοίχου. Είς τό 
κέντρον τής κόγχης ανοίγεται θύρα όδηγοϋσα είς 
περιωρισμένον χώρον, τοϋ οποίου τό δάπεδον 
καλύπτεται διά πλίνθων ( Π ί ν. 311 α ). Ό χώρος 
ούτος, μολονότι παρουσιάζει ιδιαίτερον ένδια- 
φέρον δέν ήρευνήθη πλήρως, διότι έκτείνεται ύπό

τό κατάστρωμα τής κυρίας συγκοινωνιακής τής 
πόλεως άρτηρίας Πρίγκιπος Νικολάου. "Εξω 
τής κόγχης καί είς τήν βορείαν πλευράν άνεφά- 
νησαν καί άπεκαλύφθησαν κατά τό ήμισυ κτιστά, 
εύθύγραμμα καί κλιμακωτά βάθρα, έπενδεδυμένα 
δι’ όρθομαρμαρώσεως (Πίν. 311 β, Σχεδ. 3). 
Μεταξύ αύτών καί τής κόγχης μεσολαβεί στενός 
διάδρομος μετά ώραίου μαρμαροθετήματος (Πίν. 
311 γ) ό όποιος έβοήθει τήν κυκλοφορίαν τοϋ 
κλήρου είς τό σημεΐον τοϋτο τοϋ ναοΰ. Πρόκει
ται περί τών έδρών τών πρεσβυτέρων ή τούς 
δευτέρους θρόνους (Ευσέβιος, Έκκλησ. Ίστορ. 
10,5. έκδ. Ε. Schwartz, 393 ).

Παρομοίαν διάταξιν σύνθρονού τών κληρικών, 
πλήν τοϋ έν τώ μέσω τής κόγχης τοποθετημένου 
έπισκοπικοϋ θρόνου, έχουν πολλαί παλαιοχρι
στιανικοί βασιλικοί έν Έλλάδι καί άλλαχοΰ. 
(Πρβλ. Γ. Σωτηρίου. Αϊ χριστιανικοί Θήβαι τής 
Θεσσαλίας, Άθήναι 1931, 122 κέ. είκ. 167-168 
222 κέ. Ρ. Lemerle, Philippes et la Macedoine 
Orientale a 1’ Epoque Chretienne et Byzantine, 
Paris, 1945, 367 είκ. 14. Άν. Όρλάνδου, Ή Ευ- 
λόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική, Άθήναι 
1956, 497 κέ. ένθα καί ή σχετική βιβλιογρα
φία ).

Άπαντα τά άνωτέρω κτίσματα συνδέονται 
όργανικώς πρός άλληλα, άποτελοϋντα τά έπί μέ
ρους αρχιτεκτονικά τμήματα μεγάλης τρικλίτου, 
ώς είκάζω, βασιλικής τοϋ 5ου αίώνος, ήτις κα- 
ταστραφεϊσα έκ βιαίας αίτιας, άντικατεστάθη, 
προχείρως μάλλον, διά μονοκλίτου βασιλικής, 
ήτις κατέλαβε μέρος μόνον τοϋ βορείου κλιτούς 
τής μεγάλης βασιλικής, χρησιμοποιηθέντων καί 
πολλών άρχιτεκτονικών μελών (κιονοκράνων, 
άμφικιονίων, θυρωμάτων κ. ά. ) αύτής ώς οίκο- 
δομικοΰ ύλικοΰ.

Κατά ταϋτα εις τόν ίδιον χώρον έχομεν τρία 
διαδοχικά κτίσματα : 1 ) τήν μεγάλην καί πλού
σιον είς διάκοσμον βασιλικήν τοϋ 5ου αίώνος, 2 ) 
τήν μικράν καί πρόχειρον μονόκλιτον βασιλικήν 
τοϋ 7ου ή 8ου αίώνος, καί 3 ) τόν υπάρχοντα μετα
βατικού τύπου έκ τής βασιλικής πρός τούς περι- 
κέντρους ναούς, ναόν τής Αγίας Σοφίας, ό όποιος 
ύπέστη άρχιτεκτονικάς μεταλλαγάς κατά τούς 
τελευταίους βυζαντινούς χρόνους ή τήν έποχήν 
τής Τουρκοκρατίας. Αί μεταλλαγαί αύταί, ίκαναί 
διά νά παραμορφώσουν έξωτερικώς τό κτίσμα, πε
ριορίζονται κυρίως είς τήν πρόσθεσιν καθ’ ϋψος 
τοίχων καί έμφραξιν παραθύρων καί άνοιγμάτων 
προσπελάσεως είς τό έσωτερικόν τοϋ ναοϋ. ’Ε
παναλαμβάνω καί ένταϋθα ότι ένδείκνυται ή 
συστηματική τοϋ κτηρίου μελέτη ώς προεργασία 
διά τήν άποκατάστασιν αύτοϋ.
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3. Ναός Προφήτου Ήλιοϋ

Ή άπό έτών άρξαμένη έργασία διά τήν συντή- 
ρησιν τοδ τελείως παραμορφωμένου μνημείου 
έληξε κατά τό έτος τοΰτο.

'Ως γνωστόν, ό ναός περιεβάλλετο έξωτερικώς 
διά τεραστίων άντηρίδων (Π ί ν. 312 α, β )· έσω- 
τερικώς, ήλλοιώθη ή μορφή τοϋ χώρου καί μετε- 
βλήθη ή κάτοψις τοϋ ναοϋ διά τής προσθήκης 
πρός άνατολάς δύο μεγάλων τετραγώνων κτιστών 
όγκων, οίτινες περιέβαλλον πρός ένίσχυσιν τούς 
πρός άνατολάς δύο κίονας, άντιστοίχους πρός τούς 
εις τήν δυτικήν πλευράν ύπάρχοντας. Έπϊ τών όγ- 
κωδών τούτων πεσσών έβαινεν ένισχυτικόν τόξον, 
ύποβαστάζον τήν άνατολικήν καμάραν τοϋ ναοϋ 
(πρβλ. Άν. Όρλάνδου, Ή κάτοψις τοϋ Προφήτη 
Ήλίατής Θεσσαλονίκης, ΑΒΜΕ, Α(1935) 178 κέ.).

Αί προσθήκαι αυται, γενόμεναι ύπό τών Τούρ
κων δτε ό ναός έχρησιμοποιείτο ώς τζαμί, βεβαί
ως παρήλλαξαν τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν 
μορφήν τοϋ μνημείου, ούχ’ ήττον ήσαν λίαν εύερ- 
γετικαί διότι έσωσαν τοϋτο έκ τοϋ κινδύνου τής 
καταρρεύσεως, διότι τό κτίσμα ένεκα τής άνι- 
σομεροϋς καί άνομοιομόρφου έδράσεώς του, ύπέ- 
στη μερικήν καθίζησιν, ή όποια προύκάλεσε, κατά 
τήν έννοιαν τοϋ άπό άνατολάς πρός δυσμάς άξο- 
νος, δκρως έπικινδύνους άποκλίσεις καί μεγάλα 
ρήγματα καθ’ όλον τό άνατολικόν τμήμα αύτοΰ.

Ή έργασία λοιπόν τής στερεώσεως έπροχώ- 
ρησε μετά μεγάλης περισκέψεως έπί τή βάσει 
στατικής μελέτης, καταρτισθείσης ύπό τής Διευ- 
θύνσεως Άναστηλώσεως. Μετά τήν κατά τμήματα 
καί σταδιακώς γενομένην πολύμορφον έργασίαν 
στερεώσεως καί τήν άφαίρεσιν τών άντηρίδων 
άνεφάνησαν τέσσαρα παρεκκλήσια καταλαμβά- 
νοντα τάς έκ τών κογχών σχηματιζομένας γω
νίας. Έκάστου τών παρεκκλησίων τούτων αί 
δύο πλευραί, αί ένσωματωμέναι είς τό κτίσμα διε- 
τηροϋντο μετά τών τοιχογραφιών αύτών είς καλήν 
σχετικώς κατάστασιν (Πί ν. 313 α, β). Τών έτέ- 
ρων δύο πλευρών άπεκαλύφθησαν δι’ έκσκαφών 
αί θεμελιώσεις. Έπί τή βάσει τών κατά χώραν 
τούτων στοιχείων καί άλλων τινών ίσχυρών έν- 
δείξεων έγένετο ή άναστήλωσις τών παρεκκλη
σίων έν συνεχείςι δέ καί τής έν σχήματι Π στοάς, 
ήτις καταλαμβάνουσα όλον τό πλάτος τής δυ
τικής δψεως άπολήγει κατά τήν βορείαν καί νο- 
τίαν πλευράν είς τά παρεκκλήσια. Προσέτι, έστε- 
ρεώθη όλη ή άνωδομή τοϋ ναοϋ (μεγάλα τόξα, 
τροϋλλος, παράθυρα).

4. Παναγία Χαλκέων
Ή στέγη τοϋ ναοϋ τής Παναγίας τών Χαλκέων, 

παρουσιάσασα εις ώρισμένα σημεία αύτής καθί-

ζησιν, ύπεχρέωσε τήν υπηρεσίαν νά προβή είς 
τήν άνακατασκευήν καί άνακεράμωσιν αυτής.

Κατά τόν αυτόν χρόνον έστερεώθησαν καί 
έκαθαρίσθησαν δλαι αί διατηρούμενοι είσέτι 
τοιχογραφίαι, αί όποΐαι, ώς γνωστόν, χρονολο
γούνται έκ τής κτητορικής έπιγραφής τοϋ μνη
μείου είς τό έτος 1028.

5. Παλαιοχριστιανικοί τάφοι

Κατά τήν άνατολικήν πλευράν τής πόλεως, 
έκτός τών τειχών καί είς τόν χώρον τής Πανεπι- 
στημιουπόλεως, ένθα θεμελιοϋται τό κτήριον τής 
Νομικής Σχολής, άπεκαλύφθη τμήμα τοϋ παλαιο
χριστιανικού νεκροταφείου, τό όποιον καταλαμ
βάνει τήν άπό τών όδών 'Αγίου Δημητρίου - Άγ- 
γελάκη - Άναπαύσεως όριζομένην έκτασιν.

Ένταϋθα διεπιστώθη πλήθος τάφων καμαρω
τών μετά ή ανευ δρόμου, κιβωτιοσχήμων, μεμονω
μένων ή είς συστάδας. Τινές έξ αύτών φέρουν 
γραπτήν άνθικήν διακόσμησιν, ύποδηλοϋσαν τόν 
παράδεισον, προσέτι σταυρούς, παγώνια καί άλ- 
λας παραστάσεις. Έτεροι δύο καμαρωτοί τάφοι 
είς τό ΝΑ ακρον τής Ρωμαϊκής - Χριστιανικής 
νεκροπόλεως φέρουν έπί ύπολεύκου λίαν λεπτής 
άμμοκονίας άπλήν διακόσμησιν έξ όριζοντίων 
έρυθρών ταινιών κατά τό μέσον τοϋ ύψους τών τοί
χων, ένθα ή γένεσις τής καμάρας, καί παραστά- 
σεως τής έπταφώτου λυχνίας είς τούς στενούς 
τοίχους. Ό έτερος τάφος φέρει καί έλληνικάς 
έπιγραφάς έντός στεφάνου, έκ τοϋ όποιου έκφεύ- 
γουν διακοσμητικαί ταινίαι ( Π ί ν. 314 α, β ). 
Πιθανώτατα πρόκειται περί τάφων έβραϊκών.

Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

6. Είς τό χωρίον Νεόκαστρον Μελι
κής καί είς οΐκόπεδον τής Ίεράς Μητροπόλεως 
Βέροιας καί Ναούσης, έφ’ ού έπρόκειτο νά άνε- 
γερθή νέος ναός, διεπιστώθη παλαιοχριστιανική 
τρίκλιτος βασιλική μετά ψηφιδωτοϋ δαπέδου. 
Αί διαστάσεις τοϋ κτίσματος προχείρως μετρη- 
θεϊσαι είναι: Μήκος 19,70 μ., πλάτος 14 μ., 
χορδή άψΐδος 4,50 μ., πλάτος νάρθηκος ( έσωτερι- 
κόν) 3,20 μ., πάχος τοίχων 0,70 μ. Παρά τήν 
βασίλειον πύλην εύρέθη ψηφιδωτόν δάπεδον 
μέ γεωμετρικήν διακόσμησιν έκ τετραγώνων 
έγγεγραμμένων είς έξάγωνα. Τό όλον δάπεδον 
περιβάλλεται ύφ’ άπλής ταινίας, ήτις φέρει κατά 
διαστήματα τετραγωνίδια, τής όποιας αί πλευραί 
άποτελοϋνται έκ τεθλασμένων γραμμών. Είς 
τό ψηφιδωτόν έχουν χρησιμοποιηθή τρία χρώ
ματα : λευκόν, ώχρινον καί βαθύ πράσινον.

7. ’Επίσης είς τήν περιφέρειαν Μελικής 
καί βορείως τοϋ χωρίου Νεόκαστρον, είς θέσιν
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«'Αγία Τριάς» άνευρίσκονται πολλαϊ κέραμοι πα- 
λαιαί, «μανχαλένια» κατά τήν έκφρασιν τών 
έντοπίων χωρικών.

8. Περί τό χωρίον τούτο καί πολλαϊ ίίλλαι 
τοποθεσίαι, ώς τό «Πλοχώρι», τό δασόκτημα 
« Φυλλοριας », Άγιος Νικόλαος, Προφήτης Ή- 
λίας, ή κορυφή λόφου ΝΔ τοϋ χωρίου, Μύλος 
τοΟ Καραγκιζοπούλου καί οί άγροί άνατολικώς 
τού χωρίου, ένθα άνευρέθη καί έπιγραφή, φυλασ- 
σομένη εις τήν αύλήν οικίας τοϋ χωρίου, πα
ρουσιάζουν άρχαιολογικόν ένδιαφέρον καί πρέ
πει νά έρευνηθοϋν.

r ΣΕΡΡΑΙ

9. Καί έφέτος συνεχίσθη ή περί τήν άποκα- 
τασταθεϊσαν βασιλικήν τής Παλαιας Μητροπό- 
λεως έργασία διαμορφώσεως τοΟ περιγύρου αύ- 
τής. Έγένετο προσέτι ή περίφραξις διά τοίχου 
έκ πελεκητών ποταμίων λίθων όλου τοϋ χώρου.

Δ' ΑΡΙΔΑΙΑ

10. Εις έρευνητικήν περιοδείαν άνά τήν πε
ριφέρειαν Άλμωπίας, εις τό χωρίον Ά ψ α λ ο ς 
καί εις θέσιν « Α' Ποτιστικά », εις κοινόχρηστον 
άγροτικήν έκτασιν, συνορεύουσαν πρός τά άγρο- 
κτήματα Σ. Καρακασίδη καί Σ. Παϊταρίδη, έση- 
μειώσαμεν κτίσμα κογχωτόν μετά θαυμάσιου 
εις ποιότητα καί έκτάκτως καλής διατηρήσεως 
ψηφιδωτού δαπέδου. Εις τούς πέριξ τοϋ κτηρίου 
άγρούς καί εις μεγάλην έκτασιν περί αύτό δια- 
κρίνονται μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη, άπό 
τμήματα πλακών όρθομαρμαρώσεως, θραύσματα 
στρωτήρων καί καλυπτήρων, παλαιαί κέραμοι, 
πλίνθοι μετά σημάτων καί δακτυλίων προσφύ- 
σεως.

11. Εις τό όλίγον άπό τοϋ χωρίον Άψάλου 
άπέχον χωρίον Άλωρα, έντός λαχανοκήπου 
μικράς άγροικίας, διεπιστώθη παλαιοχριστιανι
κόν κτίσμα μέ ώραϊον πολύχρωμον μαρμαροθέτη
μα. Παρακείμενα εδρίσκονται μάρμαρα μετά 
γλυφών άπό τμήματα θωρακίων, κοσμήται κ.ά.

12. Εις τό νεκροταφεϊον τοϋ αύτοϋ χωρίου έπί 
τής έπιφανείας μικροϋ έξάρματος γής ύπάρχει 
σύστημα παλαιοχριστιανικών τάφων συνεχομέ
νων, μεγάλων εις μέγεθος. Οί τάφοι ούτοι έκτος 
τής ίδιαζούσης μορφής, τήν όποιαν παρουσιάζουν 
ώς άρχιτεκτονικόν σύνολον, είναι καί λίαν έν- 
διαφέροντες ένεκα τής είς τόν πυθμένα αυτών 
διαμορφωμένης έσχάρας διηθήσεως. Ή συστημα
τική έρευνα τοϋ ταφικοϋ τούτου συγκροτήματος 
ένδείκνυται.

13. Είς τό χωρίον Μαργαρίτα καί έντός 
τοϋ ναοϋ αύτοϋ, ό όποιος άνήκει είς νεωτέρους

χρόνους, έπεσήμανα πολλά παλαιοχριστιανικά 
μάρμαρα, μεγάλα ψηφιδωτά θωράκια, έπιθήματα 
άμφικιονίων, βάσεις κιόνων καί εις τόν περίγυ
ρον τής έκκλησίας κίονας άκεραίους. Υποθέτω 
ότι ή νεωτέρα έκκλησία έκτίσθη έπί παλαιοχρι
στιανικού ναού. Ενισχύει τήν γνώμην μου αύτήν 
καί ή θαυμασία τοποθεσία, ήτις καί ώς όχυρά 
δύναται νά χαρακτηρισθή, άλλά καί ή καθ’ όλην 
τήν γύρω έκτασιν ϋπαρξις θραυσμάτων κεράμων 
καί όστράκων τής όψίμου άρχαιότητος καί τής 
πρώτης βυζαντινής περιόδου.

Ε' ΦΙΛΙΠΠΟΙ

14. Αί κατά τό έτος τοϋτο συνεχισθείσαι 
άνασκαφαί είς τόν ’Οκτάγωνον ναόν ( Π ί ν. 315 ) 
σκοπόν είχον: 1) τήν άποκάλυψιν έν τφ συνόλω 
τοϋ προπύλου τής τρικλίτου στοάς όδηγούσης 
πρός τόν νάρθηκα τοϋ ναοϋ καί τής σχέσεως τοϋ 
προπύλου τούτου πρός τήν βορείως καί άμέσως 
πρό αύτοϋ έκτεινομένην Έγνατίαν όδόν, 2) τήν 
άποκάλυψιν τών άνατολικώς καί δυτικώς τής 
στοάς καί τής φιάλης προσκτισμάτων.

Τό έξ άρχής τεθέν πρόγραμμα τής άνασκαφής 
έξετελέσθη κανονικώς, άποκαλυφθέντων βορείως 
μέν τής στοάς τοϋ προπύλου καί τής πρό αύτοϋ 
διερχομένης Έγνατίας όδοϋ, άνατολικώς αύτής, 
συγκροτήματος λουτρώνος μεθ’ όλων τών έπί 
μέρους γνωστών ειδικών διαμερισμάτων, προσέτι 
συγκρότημα έκ τριών μετ’ άλλήλων έπικοινω- 
νούντων χώρων, πιθανώς άνηκόντων είς τό βαπτι
στή ριον καί τέλος δυτικώς καί κατά μήκος τής 
στοάς δωματίων - άποθηκών. Ή άνασκαφή θά 
συνεχισθή. Πλείονα περί τής άνασκαφής τοϋ 
’Οκταγώνου βλ. είς Τό έργον τής Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας, έπιμελεία Α.Κ. Όρλάνδου, Άθήναι 
1958, 76-80· 1954, 46-52· 1960, 80- 87· 1961, 
73 - 82.

ΣΤΥΛ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΛΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΘΡΑΚΗ

Ό ύπογράφων, διά τρίτην φοράν κατά τό θέ
ρος τοϋ 1961 καί συγκεκριμένως άπό 14 ’Ιουλίου 
μέχρι τής 24ης Αύγούστου, περιήλθε τήν περιο
χήν τήν έκτεινομένην άπό τών παραλίων τής Κο
μοτηνής μέχρι τοϋ άπομεμονωμένου τριγώνου 
Άρδα - "Εβρου. Ή έρευνα αύτη κατέστη δυνατή 
χάρις είς τήν άξιόλογον χορηγίαν τοϋ Βασιλικοϋ 
'Ιδρύματος ’Ερευνών.

Ένφ διά τήν « Περαίαν τών Θασίων » (δυτι
κώς τής Μαρωνείας ) καί «τών Σαμοθράκων »
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Θεσσαλονίκη : α. Η ΝΑ. δψις της 'Αγίας Σοφίας πρό των εργασιών μερικής άποκαταστάσεως, 
β. Ή Α. δψις τής Άγ. Σοφίας μετά τήν άποκατάστασιν

ΣΤΥΛ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ
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Θεσσαλονίκη : α. Έσωρράχια των παραθύρων τής κόγχης τής 'Αγίας Σοφίας μετά τών ένδείξεων τής 
όρθομαρμαρώσεως, β. Ή αρχαία ποδιά τών παραθύρων τής κόγχης, γ. Νοτία πλευρά τού διακονικού, 

εις τήν όποιαν διακρίνεται ή αρχαία έξωτερική διαμόρφωσις αυτού

στυλ, πεαεκανιδης
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Θεσσαλονίκη: α. Τμήμα τής κόγχης καί εις τό κέντρον αύτής άνοιγομένη θύρα οδηγούσα εις λατρευ
τικόν διαμέρισμα, β. Αί έδραι των πρεσβυτέρων ή δεύτεροι θρόνοι, γ. Τοιχοβάτης καί μαρμαροθε

τήματα δαπέδου, μεταξύ σύνθρονού καί κόγχης

ΣΤΥΑ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ
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Θεσσαλονίκη: α-β. Ό ναός τοϋ Προφήτου Ήλιου πρό καί μετά τήν άναστήλωσιν

ΣΤΥΛ. ΠΕΛΕΚΑΝ ΙΔΗΣ
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