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άρκτος, κάπρος, έλαφος, δορκάς, καί λοιπά ζώα. Πάντες 
οί κυνη-fbt εΐνε γυμνοί το σώμα, ρ.ή φέροντες άλλο τι ή 
ένδρομίδας, υψηλά δηλ. οδοιπορικά ύποδήματα, τινές δε 
καί κράνος έπί τής κεφαλής Οδτοι μέ άκόντια μακρά εις 
τάς χεϊρας πλήττουσι καί φονεύουσι τά έναντι αύτών, εν
τός των κύκλων, θηράματα. Οί δε κύκλοι οδτοι εισί δια
κεκομμένοι μετά θαυμαστής καλαισθησίας διά φύλλων 
αμπέλου παντοίων χρωμάτων. Το δ’ δλον τής πλουσιω- 
τάτης ταύτης συνθέσεως αποπνέει ύπέροχον καλλιτεχνικήν 
έμπνευσιν. ’Αλλά καί ολόκληρος 6 Νάρθηξ κοσμείται 
επίσης ΰπό λαμπροτάτων ψηφιδωτών. Τριακόσια περίπου 
ζώα, άνθη, καρποί, πτηνά καί ερπετά πληρουσι τούς ισα
ρίθμους κύκλους καί τά τετράγωνα, εις ά συμμέτρως καί 
έν μεγίστη αρμονία χρωμάτων, εινε διηρημένον τ'ο δάπε- 
δον. ’Ιδίως έξοχου γραφικότητος εϊνε τ'ο μεσημβρινόν τοΟ 
Νάρθηκος δώμα, δπερ καταλήγει εις αψίδα, εντός τής 
όποιας διαγράφονται ριπιδοειδώς ύπ'ο πολύχρωμα τόξα εν
νέα ταώ. ΆνευρέΟησαν δ έν τή άνασκαφή τοΟ ναοΟ καί 
γλυπτά βυζαντιακής τεχνοτροπίας ίκανώς σπουδαία, ένε- 
πίγραφοι κέραμοι καί διάφορα κοσμήματα.

Έξηκολούθησε δέ ή Εταιρεία καί άς άπό του 1913 
έκτελεϊ άνασκαφάς έν Πέλλΐ], τή πατρίδι τοΟ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ύπό την διεύθυνσιν τοΟ έφορου τών έν Μα

κεδονία άρχαιοτήτων Γ. Οικονόμου, οστις έξηρεύνησεν έν 
πρώτοις τό έσωτερικόν τοΟ κατά τό 1913 άνακαλυφθέν- 
τος παρά τάς δύο οικίας οικοδομήματος καί ειτα άνέσκαψε 
τόν μεταξύ τών δύο οικιών χώρον. Κατά την προς τό Συυ.- 
βούλιον έκθεσιν αΰτοΰ «ή τοΟ οικοδομήματος έρευνα άπέ- 
δωκε τεμάχιά τινα μεγαρικών σκύφων καί νομίσματά τινα 
σαφώς βεβαιοΟντα την ηλικίαν του οικοδομήματος άναγο- 
μένην εις τούς τελευταίους χρόνους τοΟ μακεδονικοί) Ελ
ληνισμού. Μεγαλήτερον ενδιαφέρον έχει τό άποτέλεσμα
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της εξερευνήσεως τοϋ μεταξύ των δύο χτισμάτων χώρου, 
ήτις άπεκάλυψε νέα χτίσματα άνήκοντα εις Πρόπυλον 
ίσως, ευρύ καί αξιόλογου. Έντ'ος του ΓΙροπύλου εύρέΟη- 
σαν διακόσια τριάκοντα χαλκά νομίσματα καί εν άργυροΟν 
τετράδραχμου ’Αλεξάνδρου εντός πηλίνου αγγείου. Σπο
ράδην δ εύρισκονται ώσαύτως διάφορα χαλκά καί σιδηρά 
οικιακής χρήσεως σκεύη, δ'σα διέφυγον τήν δήωσιν καί 
την καταστροφήν. Εΐνε δέ ή είκών τής καταστροφής τοι- 
αύτη, ώστε ούδεμία αμφιβολία ό'τι είνε αποτέλεσμα έκ- 
πορΟήσεως. ΆφοΟ δέ οΰδέν ίχνος ΡωμαικοΟ πολιτισμού 
εύρίσκεται εν τω χώρω τούτω, εύνόητον εΐνε ότι ή κατα- 
σκαφή προέρχεται έκ των εΐσελθόντων εις τήν πρωτεύου
σαν νικητών μετά τήν ήτταν το0 Μακεδόνος Βασιλέως. 
’Αξία δέ λόγου εΐνε έπίσης ή περί τήν ύπόγειον λαξευτήν 
κρύπτην έρευνα, ήτις άπεκάλυψε λείψανα περιβόλου τής 
κρύπτης ταύτης καί σχέσιν αύτής προς τά περιβάλλοντα 
οίκοδημήματα. ’Ιδιαιτέρως δέ σπουδαία εΐνε ή άποκαλυ- 
φΟεΐσα οικία, εις ήν ανήκει τό άνωτέρω μνημονευΟέν Πρό
πυλον. Έν τω κέντρω αύτής ύπήρχε μεγάλη παραλληλό
γραμμος αύλή, έν ή ύπάρχει φρέαρ καί περί τήν όποιαν 
ύπήρχε στοά, τήν στέγην τής οποίας ύπεβάσταζον κίονες. 
Καθ’ δλου δέ ή μέχρι τοϋδε εργασία είνε άπό αρχαιολογι
κής άπόψεως πολύ ικανοποιητική, διδάσκει δέ δτι κατά τον 
τόπον τούτον τής Πέλλης πρέπει πάντως νά συνεχισΟή ή 
άνασκαφή έν προσεχεϊ μέλλοντι».

Έξηκολούθησαν δέ καί αί έν Θεαοαλία άπό πολλών 
έτών ένεργούμεναι ύπό τής Εταιρείας άνασκαφαί διά τοϋ 
έφορου αρχαιοτήτων Α. Άρβανιτοπούλου, δστις έν τή 
προς τό Συμβούλιου εκθέσει του άνακοινοΐ τά εξής: «Σκο
πός τών έφετεινών άνασκαφών ύπήρξεν ή έν τή νεωστί 
άναγνωρισθείση Δημητριάδι εύρεσις τοϋ τάφου τοϋ βασι- 
λέως Δημητρίου. Ό Πλούταρχος βέβαιοι, δτι ό υιός τοϋ
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ΠΕΛΛΑ

Δευτέρα εχ&εσις περί των άναοκαφών 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. 1915.

Αί έν ΙΙέλλη έργασίαι έξηκολούθησαν καί κατά τό θέρο; 
τοΰ 1915, διεκόπησαν δέ άποτόμως υπό τής κηρυχθείση; γενι
κή; Ιπιστρατεύσεως, διαρκέσασαι περίπου ενα μήνα.

1 Ιρώτος σκοπό; της έπαναληφθείση; εργασίας ήτο ή όλοσχε- 
ρή; άποκάλυψι; των εύρεθέντων πέρυσι μεγάλων κτισμάτων καί 
ή συμπλήρωσις τοΰ διαγράμματος αυτών διά τής εκσκαφής τή; 
μεταξύ των τοίχων όπολειφθείσης μετά τήν πρώτην εργασίαν 
άσκάφου γή;. Ή έκτέλεσι; ήρξατο άπό τή; οικία; Β και τοΰ 
περί τήν λαξευτήν κάθοδον Λ χώρου (πρβ. τό περυσινόν διά
γραμμα 11AΕ 1914), κατά δέ τήν διακοπήν τή; εργασίας ή οι
κία αύτη ήτο άπό τε νότου καί από δυσμών, πιθανώτατα δε 
και άπό ανατολών, συμπεπληρωμένη έν τω διαγράμματι αυτής, 
ή δέ λαξευτή κάθοδο; άπεκαλύφθη άποτελοΰσα μέρο; αυτή; ανα
πόσπαστου, τό δέ δλον ώκοδομημένον γήπεδον έχον εμβαδόν τε- 
τρακοσίων περίπου τετραγωνικών μέτρων (πρβ. τό συνημμένου 
έν τέλει σχεδιογράφημα).

Ιίρά; τω δυσμικώ πέρατι τοΰ ύπέρ τό λάξευμα και πρό; νό
τον τής οικίας εδάφους άπεκάλυψεν ή σκαφή τόν πυλώνα τοΰ 
κτίσματο;, δστις άπετελεϊτο έκ τριών διαμερισμάτων, ένό; με
σαίου, τοΰ τή; θύρα;, καί δύο εκατέρωθεν ταύτης διαμερισμάτων, 
ή άμφοτέρων εις οίκησιν τοΰ θυρωροΰ χρησίμων ή τοΰ ετέρου 
μόνου, τοΰ άλλου τότε δντο; ιπποστασίου, εύρέων δέ του μεν 
δεξιά τω εισερχομένω 2.30x3.80, τοΰ δ’αριστερά 2.90x3.80 
περίπου, τοΰ δέ τής θύρας τέλος ανοίγματος έχοντο; πλάτος 
περίπου μέτριου 2,10.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:55 EEST - 18.237.180.167



Πρακτικά τον 1915238

Τό δεξιόν διαμέρισμα έχει παρά τάν νότιον τοίχον τό έδα
φος έπεστρωμένον οι’ άργών λίθων έν πλάτει ενός μέτρου περί
που, από δέ τής ανατολικής γωνίας δψηλότερον ώκοδομημένον 
άργόλιθον τοίχον εν είδει εδωλίου, μήκους νον ενός μέτρου και 
πλάτους 0.50, (οίκίαι Αίγίνηζ). Εις άπόστασιν 1 μέτρου από τοΰ 
στρώματος ευρέθησαν τά λείψανα υδραγωγού δχετοΰ λελαξευ- 
μένου εν δόμοις επιχωρίου λίθου.

Ό οδός τής πρώτης ταύιης ιΐύρας, της σημερινής εξωθύ- 
ρας, εύρίσκεται κατά τό μέσον περίπου τοΰ θυραίου διαμερίσμα
τος. Ό δ’ εισερχόμενος εύρίσκεται εντός άλλου περικεκλεισμέ- 
νου διά τοίχων, έχοντος δέ αριστερά μέν ασφαλώς, κατά τά σω- 
ζόμενα ίχνη άνοιγμα ή θύρας ή άπλής εισόδου πλάτους περίπου 
1 μ., δεξιά δέ πιθανώτατα σύμμετρον άνοιγμα άλλης θύρας ή 
άπλώς εισόδου άνευ θύρας. Τό διαμέρισμα τοΰτο αντιστοιχεί καθ’ 
όλου πρός τό μέρος τής έλλην. οικίας, τό όποιον περιγράφει ό 

Βιτρούβιος VI. 7 Hicautem locus inter duas ianuas graece 
·&υρ<ορεϊον appellatur (οικία Πριήνης). ’Αλλά περί των ζητη
μάτων τούτων διά την άνάγκην εύρυτέρας εςετάσεως των κρα- 
τουσών σκέψεων είναι ανάγκη ν’ άναβληθή άκριβεστέρα διάΑη- 
ψις μετά τήν όλοΟχερή άποκάλυψιν τής οικίας τής Πέλλης, άρ- 
κοΰμαι δ’ έπί του παρόντος νά παραπέμψω είς τήν πραγματείαν 
τοΰ Fiechter Das Haus (Pauly RE2) καί εις τό νεώτερον 
βιβλίον τοΰ J. Prestel Zehn Bucher iiber Architektur 
des M. Vitruvius Pollio.

Ιίεραιτέρω άπεκάλυψεν ή εργασία τοΰ 1915 τήν αύλήν καί 
τό περιστύλων, είς δ εισήρχετό τις διά των εκατέρωθεν τοΰ «θυ
ρωρείου» (άλλως ϋνρώνος ή πυλώνας) είρημένων διόδων ή θυρών.

Τοΰ περιστυλίου σφζεται ό βόρειος στυλοβάτης καλώς εκ 
τοΰ αύτοΰ πελλάτου λίθου πεποιημένος. ’Απέχει δέ ό στυλοβά
της άπό τοΰ τοίχου τών πρός βορράν δωματίων τέσσαρα περίπου 
μέτρα, έξ ού άναπαρίσταται εύρυχωρότατον τό περιστύλων εύ- 
'λόγως δε έν τόπω καί νΰν καί τό πάλαι ήλιθερεστάτω. Έπί τοΰ 
βορείου στυλοβάτου ευρέθησαν κατά χώραν πρισματικά! βάσεις 
τέσσαρες εν συμμέτοοις άπ’άλλήλων άποστάσεσι, φέρουσαί ποτέ 
τούς βαστάζοντας τήν στέγην τοΰ περιστυλίου κίονας, οίτινες
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ήσαν ή κτιστοί ή πιθανώτατα ξύλινοι, καθ’ δσον ούδέν ίχνος μο
νολίθου ή σπονδυλωτού κίονος εύρέθη, εί καί διά τήν καταστρο
φήν των λειψάνων δέν θά ήτο δυνατόν μετά πάσης βεβαιότητας 
νά στηριχθή τις εις τό δεδομένον τούτο (είκ. 1).

Κατά τήν άπέναντι τής αυλής πλευράν δέν εύρέθη όλόκλη- 
ρος ό στυλοβάτης, αλλά μόνον μέρος αυτού, ούδεμία δέ βάσις. 
Υπολείπεται δ’ δμως ακόμη κατά τον πέραν τού στυλοβάτου χώ
ρον εκείνον συμπληρωτική ερευνά πρός διευκρίνησιν των πραγ
μάτων διότι έκ των μέχρι τοΰδε λειψάνων φαίνεται δτι τό περι
στύλιο'/ δέν περιέθεε τήν αύλήν, άλλ’ ήτο πιθανώς μονόπλευρον 
ύπόστεγον έκτεινόμενον κατά μήκος τής κυρίως κατοικίας. Τό 
μήκος τής βόρειας πλευράς τού περιστυλίου μέχρι τού περιορί- 
ζοντος τήν λαξευτήν κάθοδον τοίχου, περί ού κατωτέρω, είναι 
μέτρων 10.20. Ή αύλή ή περιλαμβανομένη υπό τού βορείου 
στυλοβάτου, τού πρός δυσμάς τοίχου τού θυρωρείου, τού πρός 
νότον ευρεθέντος μέρους στυλοβάτου ή άλλου κρηπιδώματος καί 
τού πρός άνατολάς τοίχου τού υπέρ τήν λαξευτήν κάθοδον έχει 
εμβαδόν εξήκοντα πέντε περίπου τετραγ. μέτρων (6.50x10.00). 
Παρά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν αύτής άπό μέν τού πρός βορ- 
ράν στυλοβάτου άπέχον 1.35 μ., άπό δέ τού πρός δ. τοίχου μόλις 
0.25, εύρέθη στόμιον φρέατος κτιστού τετράγωνον (1.06x1.06) 
έκ δύο παχειών πλακών άποτελούμενον, ύψούμενον δέ ύπέρ τό 
έδαφος τής αδλής περί τά 0.15 καί έχον έν τφ μέσω κυκλικόν 
άνοιγμα (δμ. 0.62) μεθ’ ύπερεχόντων χειλέων. Τό στόμιον εύ
ρέθη κεκαλυμμένον διά μεγάλων καί μικρών αργών λίθων, μετά 
δέ τήν άπόφραξιν αυτού κπεκαλύφθη ό καταγωγός τού φρέα
τος εχων τά τοιχώματα μετ’ έπιμελείας πολλής κατεσκευασμένα 
ίσοδομικώς έκ πώρου. Έν βάθει §ξ μέτρων ύπάρχει ξένη γή φράσ- 
σουσα τήν κάθοδον. Ή παρατήρησις δτι τό στόμιον τούτο εύρί- 
σκεται περίπου έν τή προεκτάσει τού άξονος τής λαξευτής κα
θόδου πείθει άοιστάκτως δτι αμφότερα ήσαν άλληλένδετα. δτι δέ 
ή κατάβασις Iκείνη έφερε πρός τόπον ύδρεύσεως, έκ τού όποιου 
ύδρεύοντο είτε κατερχόμενοι διά τής. κλίμακος είτε έκ τής αυ
λής διά τού φρέατος άντλοΰντες. Όντως δέ μικρά δοκιμή, καθ’ 
δ σημεΐον πέρυσιν έφάνη ύπαρχων αυτοφυής βράχος ήτοι κατά
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τον άξονα τής καθόδου τής κρήνης έδειξεν δτι ό ύπόγειος δρόμος 
εξακολουθεί πρός δυσμάς, έχοντες δέ 5π’ όψει ότι τό μήκος τοΰ 
Οπό τήν γήν δρόμου τής κρήνης είναι 8,20, ή δέ άπόστασις τοΰ 
φρέατος άπό τής θύρας τής κρήνης (πρβ. ΠΑΕ 1914 σ. 136) 
περίπου μέτρα 10.50, παρατηροΰμεν ότι δεν ύπολείπεται πολλή 
εργασία μέχρι τής συναντήσεως τοΟ καταγωγοΰ τοΰ φρέατος η 
άκριβέστερον τής δεξαμενής, είς ήν κατέληγεν ό καταγωγός. 
Όμοιας λαξευτής κρήνης μετά φρέατος παράδειγμα είναι ή έν

ΕΙκ.Γ·2. Πλακόστρωτος αυλή μετά φρέατος.

Κφ εύρεθεΐσα (Ross Insel-reisen III, 131. Arch. Zeitg. 1850, 
241), παραπλήσια δέ ή τοΰ Συλλίου τής Παμφυλίας (Lancko- 
ronski Stadte Pamphyliens und Pisidiens I. 75) καί ή 
έν Κύπρφ παρά τήν Αάρνακα. Περί πάντων των ζητημάτων τού
των πρβ. τήν άκριβεστάτην περί κρηνών όιάληψιν τοΰ Michon 
έν Daremberg-Saglio DA II, 2 σ. 1229.

Ό περί τό στόμιον τοΰ φρέατος καί περαιτέρω μέχρι τοΰ 
νοτίου στυλοβάτου ή τής κρηπΐδος τοΰ τοίχου τής αύλής χώρος 
είναι έπεστρωμένος διά παραλληλογράμμων πωρίνων πλακών

16
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περιλαμβάνω'/ εμβαδόν 20 περίπου τετραγων. μέτρων (είκ. 2). 
ϊό λοιπόν μέρος της αύλης ούδέν εύρέθη φέρων επίστρωμα, 
ούτω γυμνόν άρχήθεν πιθανώτατα καταλειφθέν.

Περί τό στόμιον της όπογείου δεξαμενής, άφαιρεθέντος τοΰ 
ξένου χώματος, άπεκαλύφθη τοίχος περιφράσσω'/ την κατάβα- 
σιν, εχων δέ αύτήν ούχί έν συμμετρική έν τω μεταξύ χιό ρω θέ
σει. Έν τφ βορείφ ήμίσει εύρέθη κατά χώραν επίστρωμα τοΰ 
εδάφους ές άργολίθων, πρός τή βάσει δέ τοΰ τοίχου λείψανον 
λευκοΰ επιχρίσματος και κονιάματος (είκ. 3).

Πρακτικά τοϋ 1915

Είκ. 3. 'Ο περί την κάθοδον τής κρήνης χώρος.

Ιίράς νότον της αύλης άπεκαλύφθησαν διαμερίσματα τινα 
πολύ κατεστραμμένα, ούχί μεγάλων οέ διαστάσεων. Επειδή εν
τός ενός έξ αδτών εύρέθη μέγας πίθος, τό πλεϊστον άλλως διά 
μολυβδίνων ελασμάτων κατά τον γ/ωστόν τρόπον συγκεκολλη- 
μένος, είναι ασφαλές νά ύποθέσωμεν δτι ό χώρος περιελάμβανε 
τάς άποθήκας τής οικίας, τάς οποίας θά έρευνήση περισσότερον 
ή μέλλουσα εργασία.

Ωσαύτως εύρέθη έξωθεν τού νοτίου πυλωρίου κτιστός όδρα-
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γωγός όχετός σφζόμενος μέχρι περίπου τοΰ νοτίου πέρατος της 
αυλής, άγνωστον δέ άν προς κομιδήν χρησίμου ή προς άποφο
ράν άχρηστου ύδατος. Είναι κατεσκευασμένος έξ άργών καί έξ 
αρχιτεκτονικών λίθων (έπικρανίτιδος) έν δευτέρα χρήσει. δεν φαί
νεται δέ ύστερος της οικίας. ’Άλλο λείψανον όμοιου κτίστου ύδρα- 
γωγοϋ εύρέθη παρά τον άνατολικδν τοίχον καί εντός τοΰ αύτοΰ 
πυλωρίου ή ίπποστασίου.

Έκ των κινητών ευρημάτων είναι άξιον μνείας νομισματι
κόν εύρημα έκ διακοσίων τριάκοντα ενός χαλκών νομισμάτων 
καί ενός άργυροΰ τετραδράχμου απάντων άσφαλώς τοΰ Κασσάν- 
δρου, ευρεθέντων δέ εντός μικρού πήλινου άγανώτου αγγείου έν 
τφ νοτίφ πυλωρίφ καί παρά τον δυτικόν τοίχον αύτοΰ. έγκεχω- 
σμένων έν τη γη, έν βάθει μείζονι τοΰ τών θεμελίων τών τοίχων. 
Τό εύρημα τούτο, καί καθ’ εαυτό άξιάλογον, είναι, δπως καί τά 
άλλα έν τφ συγχρόνφ τη οικία στρώματι εύρεθέντα νομίσματα, κα- 
διά την χρονολόγησιν τοΰ κτίσματος πολύτιμον. Κϊναι δέ τά νο
μίσματα ταΰτα τοΰ Κασσάνδρου τά αρχαιότατα χρονολογικά τεκ
μήρια τών μέχρι τοΰδε ευρεθέντων έν τη οικία. Καί νομισματικώς 
δ’ δμως ή μετά τών χαλκών ένεπιγράφων νομισμάτων τοΰ Κασ
σάνδρου εΰρεσις τοΰ άργυροΰ τετραδράχμου ’Αλεξάνδρου, όμοιου 
τφ Αν άργυρφ τύπφ (L. Muller Numism. d’Alexandre le 
Grand), είναι κύρωσις εικασίας τών νομισματικών δτι ό Κάσ- 
σανδρος έκοπτεν αργυρά νομίσματα τοΰ τύπου τοΰ ’Αλεξάνδρου 
μή έπιγράφων τό δνομα αύτοΰ, άλλά τό τοΰ ’Αλεξάνδρου (Head 
ΗΝ2 228).

Μεταξύ ευρεθέντων άλλων σκευών της οικίας αναφέρω τούς 
δίσκους δύο ζυγών χαλκών, σιδηράν δίκελλαν, σφυρίον, σκύφον 
χαλκοΰν. φιάλην χαλκην βαθεΐαν, σιδηράς ξύστρας, κλοιούς σι- 
δηροΰς τροχών άμάξης, σιδηροΰν ψαλλίδιον κλπ. τά πλείστα σφο
δρά κατιωμένα.

Στρώμα τέφρας άφθονον εύρον μεταξύ τοΰ βορείου τοίχου 
τοΰ σηκοΰ της κρήνης καί τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ κυρίως οίκου, 
ένθα ό στενός χώρος δέν είναι αναρμόδιος πρός υποδοχήν έστίας 
τινός, otat υπήρχον έν τοΐς περιστυλίοις ή περιαυλίοις.

'Ωσαύτως εύρέθησαν λείψανά τινα κονιάματος έρυθροΰ έπί
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επιχρίσματος πάχους περίπου 0.004, εντός της προστάδος με
ταξύ τοΰ βορ. περιστυλίου καί τοΰ κυρίως οίκου.

Ή εργασία τοΰ έτους τούτου, ολίγον πριν διακοπή, ειχεν 
άρχίσει καί τήν άκριβεστέραν έξερεύνησιν της δευτέρας πρός νό
τον της πρώτης οίκΐας, άλλα δεν ήδυνήθη νά προβη πολύ έν τη 
εκσκαφή τοΰ έσωτερικοΰ των διαμερισμάτων αύτης.

'Ωσαύτως εμεινεν άτελεσφόρητος διά τήν απότομον διακοπήν 
καί ή παρά τό υποτιθέμενον στάδιον άρξαμένη δοκιμή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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