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τος μετά ήμικυκλικής άψΐδος καί εσωτερικής στοάς. Πρό
κειται περί άρχαιοτάτης χριστιανικής Βασιλικής.

β') Κτίριον τετράγωνον, έσωθεν δέ κυκλικόν, μετά τεσ
σάρων αψίδων έν ταΐς γωνίαις καί τριών εισόδων, άνωθεν 

δε θολωτόν. Έν μια των εισόδων εύρέθη ώραιάτατον μέγα 
κιονόκρανον κορινθιακοί) ρυθμοΟ. Τό κτίριον τοΰτο κείμενον 
παρά τήν Βασιλικήν πιθανόν νά ήτο « Βαπτιστήριον » ώς 

είθιστο κατά τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους.
γ’) Μέγαν Βυζαντινόν ναόν γνωστόν ύπό το όνομα 

«Άνάληψις» άνωθεν τού ιχθυοτροφείου «Μαζώματος» 
Ό Ναός ούτος είχε πέντε τρουλλους καί εσωτερικήν στοάν, 
διετηρήθη δε έπί πολλούς αιώνας, κατεστράφη δέ πιθανόν 
προς αίώνος έμπρησθείς. ’Εντός του ναού ό άνασκαφεύς 
άνεΟρε τό "Αγιον Βήμα, τήν αγίαν Τράπεζαν, γλυπτά κο
σμήματα βυζαντινής τέχνης καί επιτύμβιους έπιγραφάς.

ο) Πολλούς τάφους καί πολλάς λάρνακας σεσυλημένας 
μεν παλαιόθεν καί τεθραυσμένας, αλλά τερούσας θαυμα
στόν γλυπτικόν διάκοσμον, οίον έξοχου εργασίας πελωρίαν 
άκανθαν, άγαλμάτιον Σατύρου όλόσωμον, πολλάς δέ κε- 
φαλάς, χεΐρας, πόδας καί λοιπά μέλη άναγλύπτων μορ

φών καλλίστης τέχνης.
Τετάρτην τέλος άνασκαφήν, κατ’ άπόφασιν ληφθεισαν 

ύπό τού Συμβουλίου άπο τοΟ i 9Ί3, έπεχείρησεν ή Εται
ρία κατά τον λήξαν έτος έν Πέλλτ] τής Μακεδονίας, τή 
πατρίδι τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Ή έκτέλεσις τής άνα- 
σκατής άνετέθη εις τον έφορον τών άρχαιοτήτων Μακεδο
νία Γεώργιον Οΐκονόμον, ό'στις έπιθυμών νά έξακριβώση που 
ακριβώς έκειτο ή Πέλλα ή'ρξατο άνασκαφών έν τώ χώρω 
τψ παρά τούς 'Αγίους ’Αποστόλους, υπέβαλε δέ περί αυ

τών έκθεσιν έχουσαν ώς εξής:
«Πρώτον έθεώρησα σκόπιμον νά έξερευνήσω υπόγειον 

κατασκεύασμα έν τινι άγρώ δεξιά τής εις Γιανιτσά φερού-
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72 Πρακτικά τον 1914

σης όδοΟ. Ή εργασία προέβη ήδη ικανόν, άπεκάλυψε δε 
ύπόγειον λαξευτόν σπήλαιον, εις ό κατέρχεται τις δι’ ώσαύ- 
τως έν τώ μαλακώ βράχω λαλαξευμένης κλίμακας, έχού- 
σης περί τούς είκοσι πέντε αναβαθμούς καί φερούσης κάτω 
είς πλείονα τοΟ ενός διαμερίσματα. Είναι πίθανώτατον, 
οτι πρόκειται περί τάφου επιφανούς οικογένειας τής Πέλλης. 
Έκτος οστράκων αγγείων τινών άγανώτων και άλλων με- 
λαμβαφών, ούδέν άλλο κινητόν εύρημα έχομεν έκεϊ μέχρι 

τοοδε.
»Ιίαραλλήλως προς τήν εργασίαν ταύτην άνέψξα εις 

μικράν προς Β. του τόπου τούτου άπόστασίν δοκιμαστικήν 
τάφρον προς βολιδοσκόπησιν του έδάφους. Μετ’ έλαχίστην 
σκαφήν άνεκαλύψαμεν λείψανα τοίχου, όν παρακολουθή- 
σαντες άπεκαλύψαμεν μέχρι τοΰδε εύμέγεθες οικοδόμημα 
μετά τριών αιθουσών, έχον τούς πώρινους δόμους κανονι- 
κώς επιτεθειμένους κατ’ ισοδομικον σύστημα, μή δεικνύον 
όέ άνάμιξιν μετ’ άλλου προτέρας χρήσεως ύλικοΟ, ούτως 
ώστε είναι προφανές, ό'τι δεν πρόκειται περί προχείρου 
κατασκευάσματος μεταγενεστέρων χρόνων, άλλα περί κτί- 
σματος καλής εποχής, παθόντος ύπό μεγάλης πυρκαϊάς, 
τής όποιας είναι πάμπολλα καί αδρότατα τα ίχνη σχεδόν 
καθ’ όλην τήν εκτασιν τού κτίσματος καλυπτομένου ύπό 
στρώματος τέφρας καί γής κεκαυμένης περιεχούσης πυρί
καυστα τά τε κεράμεια καί τά άλλα γενόυ,ενα έκεϊ εύοή- 
ματα. Ως δεικνύουσι τεμάχια άγγείων μελαμβαφών μετά 
καλοΟ μέλανος καί στιλπνού γανώματος, ωσαύτως δέ καί 
τεμάχια έρυθροβαφών άγγείων, είνε άναμφισβήτητον, ότι 
τό κτίσμα είναι καλών μακεδονικών χρόνων. Είναι δ’ άξιον 
προσοχής, ότι μεταξύ τών κινητών εύρημάτων ούδεμία 
παρατηρεΐται άνάμιξις μετά πραγμάτων νεωτέρων οίων- 
δήποτε.

»Έκ τών κινητών τούτων εύρημάτων μνημονεύω σφό-
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Spa κατιωμένον σιδηρουν κλίβανον (;) καί συμπεπιεσμένον, 
άλλ’ άκέραων χαλκοΟν πύραυνον.

«Άλλα καί έμμέσως ή ευρεσις κτίσματος Ελληνικών 
χρόνων είναι, νομίζω, μεγάλης σπουδαιότητος διά την 
ιστορίαν τής Πέλλης ώς προς το ζήτημα τής Ελληνικής 
καί τής Ρωμαϊκής πόλεως.

» Π ροχωρούσης τής έργασίας, εύρέθησαν άξιόλογα το- 
ρευτικά έργα εκ χαλκοΰ, έν οίς ώραία προτομή Διονύσου 
εστεμμένου κισσώ καί κρατοΟντος προ τοΟ στήθους κάν

θαρον, άναπαύοντος δέ την κεφαλήν επί τής άνειμένης 
δεξιάς »

'Ελληνικού τοπωννμίαι της Μακεδονίας 
και τής Ηπείρου

Έν σχέσει δέ προς ταύτας τάς κατά τήν νέαν Ελλάδα 
έργασίας, άνακοινοϊ ύμΐν το Συμβούλων τά έξης κατ’ έκ- 
θεσιν των συμβούλων Γ. Γαρδίκα καί Άθ. Γ εωργιάδου.

« Έκ των σπουδαίων μελημάτων τής Εταιρίας ημών 
ήτο καί ή άποκάθαρσις τής χώρας έκ τών βαρβαρωννμιών, 
δι’ ό ευθύς ώς ό στρατηλάτης ημών βασιλεύς άπηλευθέ- 
ρωσε τήν Μακεδονίαν καί τήν Ηπειρον, το Συμβούλων 
ένεπνεύσθη τήν ιδέαν, ΐνα εις τήν πανένόο'ξον τοΟ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου καί του Πύρρου χώραν άποδοθώσιν αί εύ- 
κλεεΐς Έλληνικαί τοπωνυμίαι- το δέ Τπουργεΐον τών 
Εσωτερικών, εις ό ίεραρχικώς άνηνέχθη ή άπόφασις αύτη 

του Συμβουλίου, προεθυμήθη να δηλώση, ότι άσμένως 
τήν φιλότιμον ταύτην εργασίαν άπεκδέχεται.

« Δι ό καί εύθύς το Συμβούλων συνέστησε προς τοΟτο 
’Επιτροπείαν έκ τών μελών αύτοΟ καί έξ άλλων έπιστη- 
μόνων άνεγνωρισμένης άξίας καί ένθουσιώντων διά παν 
Ελληνικόν ουτω δέ τήν έπιτροπείαν άπήρτισαν έκ μεν
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Είκ. 1. uΛποψις τών Αγ. 9Αποστόλων και 6 προ αυτών χώρος 

της άναοκαψής προ τής ενάρξεως τών εργασιών.

ΠΕΛΛΑ

Πρώτη εκ&εαις περί τών άνασκαφών 
της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. 1914.

’Απαρχήν τής έξερευνήσεως τής Μακεδονικής γής ή ’Αρ
χαιολογική Εταιρεία Ιθηκε τήν Πέλλαν. Τήν πρωτεύουσαν τού 
Μακεδονικού κράτους, ή όποια έγέννησε και έξέθρεψε μεγάλα 
Μακεδονικά δνόματα καί έφιλοξένησε έπιφανεστάτους Έλληνας, 
εκ τής όποιας έξεπορεύθη ή μεγάλη άπόφασις τής ένώσεως 
τοΰ Ελληνισμού καί τής έξαπλώσεως τοΰ πολιτισμού αύτού άνά 
τόν κόσμον καί ή όποια παρέσχε τόν Μέγαν Μακεδόνα τόν ά- 
ξιον να φέρη τό πράς τό εκτατόν εγχείρημα άναλογοΰν βαρύ 
ξίφος, έξαντληθεΐσαν βαθμηδόν μετά τής Μακεδονικής βασιλείας 
καί έν τω μετέπειτα δρόμω τοΰ μακροΰ χρόνου έκπεσοΰσαν εις 
άφανές πόλισμα, οόδέ τό παλαιόν πλέον φέρον όνομα, άποβα- 
λοΰσαν δέ καί τήν πάτριον γλώσσαν, εύτυχεΐς καιροί τής Ελ
λάδος άπέδωκαν είς τούς κόλπους τής άναγεννωμένης ΙΙατρίδος.
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128 Πρακτικά τοϋ 1914

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία είς τα περίπυστα Ονόματα 
αρχαιολογικών αύτής άνασκαφών προσθέτει νΰν και τό ένδοξον 
δνομα τής Μακεδονικής πρωτευούσης χάρις είς τόν εύκλεά αύ- 
τής Πρόεδρον, 'Όστις άποσείσας άπό τοΰ τόπου τό άχθος ψυ- 
χοφθόρου δουλείας παρέσχεν αύτόν είς τά έργα τής ειρήνης 
και τής μητρός παντός ανθρωπισμού ελευθερίας.

Ή Πέλλα κεΐται έν τοϊς ΝΔ άγροΐς τοΟ 1 περίπου ώραν 
άπέχοντος των Γενιτσών χωρίου Άγιων 'Αποστόλων, υπό πτω
χών επίμορτων καλλιεργητών πλουσίου ’Οθωμανού αύθέντου κα- 
τοικουμένου, άλλως δέ άναςίου παντός λόγου καί μόνον οίκτον 
προκαλοΰντος διά την άθλίαν αύτοΰ αληθώς κατάστασιν. Ή 
έλλειψις πάσης βλαστήσεω; και ή άδιατάρακτος' όμαλότης τοΰ 
έδάφους γεννώσιν, ιδία εν καιρφ θέρους κόρον καί άνίαν. Ό- 
σονδήποτε δέ καί άν ύπήρξεν ή Πέλλα έν τή ακμή αύτής πο
λυτελής καί μεγαλοπρεπής, πάντως ποικιλία καί καλλοναί φυ- 
σικαί δεν θά άπετέλουν ούσιώδες χαρακτηριστικόν τοΰ τόπου. 
Μόνον δέ ή παρά τόν Λουδίαν ποταμόν πρόσφορος θέσις καί ό 
λόγος τής διά τούτου συνδέσεως μετά τής θαλάσσης πρός διευ- 
κόλυνσιν τών συγκοινωνιών, αϊτινες συν τή άναπτύξει τοΟ Μα
κεδονικού κράτους καθίσταντο άναγκαιότεραι, δύναται νά έρμη- 
νεύση τήν εκ τής Εδέσσης, τόπου τών γραφικωτάτων τής Ελ
λάδος δλης, μετατόπισιν τής πρωτευούσης είς Πέλλαν. ’Αναφέ
ρει δέ ό Σκύλαξ έν Μακεδονία δτι ύπήρχεν όντως συγκοινωνία 
άπό τής θαλάσσης μέχρι τής Μακεδονικής πρωτευούσης διά τοΰ 
Λουδίου καί τής λίμνης, ή οποία σήμερον καλείται λίμνη τών 
Γενιτσών. Φέρεται δέ καί έν επιτομή έκ τοΰ Στράβωνος Ζ σελ. 
330. 22: άπό δε Λουδίου είς Πέλλαν πάλιν ανάπλους στάδια 

εκατόν εικοσιν (Leake Travels in Northern Greece III 
265) Ή έκ τοΰ ποταμού προελθοΰσα πρόσχωσις, ήτις νΰν εί
ναι τοσοΰτον μεγάλη, δέν ήτο τοσαύτη βεβαίως καί έν άρχαιο- 
τάτοις χρόνοις, δτε ή θάλασσα έφθανε καί περιελάμβανε τήν 
μετέπειτα σχηματισθεΐσαν λίμνην (πρβ. τούς διδακτικούς χάρ
τας τής έξελίξεως παρά Struck Makedon. Niederlande 96).
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'Ότι δέ ή Πέλλα δεν ήτο ύγιεινός τόπος, ούδέ ήτο δυνατόν νά 
είναι διά τήν γειτνίασιν της λίμνης και των έκ ταύτης σχημα- 
τιζομένων έλών, λέγει βητώς ήδη ό Άϋήναιος VIII 348 θ f. 
352 a Στρατόνικος άπεδήμηαεν εις Πέλλαν ποτέ, παρά πλει- 
όνων έμπροα&ε τοϋτ’ άκηκοάος ώς απληνικους εΐωέέεν ή πό
λις ποιεϊν εν τφ βαλανείφ καταμαϋάιν οΰν πλείονας γυμνα- 
ζομένους των μειρακίσκων παρά το πΰρ, κομφώς τό τε χρώ
μα και ιό σώμ' ήσκηκότας, διαμαρτάνειν έφασκε τους είρηκότας 
αντω' καταμαύών δ’, ήνίκ' έξήει πάλιν, τής κοιλίας τον απλήν’ 
έχοντα διπλάσιαν. . . . κλπ. 352 a: Έν Πέλλη δέ προς φρέαρ 

' προαελ&άον ήρώτησεν ει πότιμόν Ιστιν. είπόντων δέ των Ιμάν
των ιιήμεις γε τούτο πίνομεν», « ούκ άρ' » έφη απύτιμόν ίστιν.ν 
Έτύγχανον δ’ οι δν&ρωποι χλωροί δντες.

Μόνον έφημίζοντο τό πάλαι ή ΙΙελλαία σταφυλή καί ό 
Πελλαϊος οίνος ώς έξάγω έκ τοΰ Πολυδεύκους Όνομαστ. 
6,82. 6,16.

Ή Πέλλα έγένετο, ώς γνωστόν, πρωτεύουσα τής Μακεδο
νίας επί ’Αρχελάου (41.3—399 π. X. Δήμιτσα Τοπογραφία τής 
Μακεδονίας (1874) 28 μετά προγενεστέρας βιβλιογραφίας καί 
άναγραφής τής διαφωνίας των παλαιοτέρων. Μακεδονία (1896) 
99 κέ.). ΙΙρό τής έπικρατήσεως των Μακεδόνων εκαλείτο ή 
πόλις Βούνομος (Στέφανος Βυζ. έν λ. Πέλλα) τό δέ δνομα τοΰτο 
φαίνεται δτι άνήκει είς τήν ’Ηπειρωτικήν καί ’Ιλλυρικήν γλωσ
σικήν οικογένειαν, έν τή όποια άπαντώσι τό Βούννος· πόλις 
'Ιλλυρίας καί Βοΰνειμα· πόλις ’Ηπείρου (Στεφ. Βυζ. Πρβ. Kre
tschmer Einleitung in die Geschichte der griech. Spra- 
che 275.286. Hoffmann Die Makedonen 257. Struck 
Makedon. Niederl. 85 Fick Vorgriechische Ortsnamen 
85.142). Τίς ή σημασία τής λέξεως δέν είναι σαφές, μόνον δέ 
εικασία τοΰ Kretschmer είναι δτι τό νέον δνομα Πέλλα είναι 
πιθανώς μετάφρασις τοΟ προγενεστέρου Βούνομος. Ζητείται νυν 
ή σημασία τής Πέλλης. Γλωσσά τις έλλιπής τοΰ Ησυχίου δι
δάσκει δτι πελλάτας’ λί&ος σκληρός από τόπου, σχόλιον δέ τοΰ 
Κλήμεντος Άλεξ. [Ιροτρεπτ. IV. 47.7 (Ικδ. Stahlin 1311) έχει:

9
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φελλάτα από ορούς Φελλέως καλούμενου, άναλόγως προς τό 
όποιον πρέπει νά συμπληρωθώ και τδ χωρίον του Ησυχίου &πό 

τόπον Πελλέως ή μάλλον Πέλλης καλούμενου. Ό Φελλενς έν 
τη αττική είναι χωρίον δνοεργες η τόπος πετρώδης μεν κά

τωθεν, Ιπιπολήν δε ε'χων γην, επιτήδειος εις βόοιν αιγών (Η
σύχιος. Σουίδας. 'Αρποκρατίων) ορεινόν λιβάδιον, pratum 
montanum. Άλλ’ άπδ ταύτης της λέςεως να παραχθη ό Πελ- 
λάτης λίθος δεν είναι νοητόν, διότι οί φελλεΐς δεν είναι δυνατόν 
να παρηγον ίδιον τι είδος λίθου, διά τοΰτο δέ φαίνεται ακριβέ
στερα ή γλωσσά τοΰ Ησυχίου από τόπου ήτοι άπδ τοπωνυμίας 
παράγουσα τδ έπίθετον. Ό τόπος ούτος θά εκαλείτο Πέλλα ή· 
Φελλενς ό κατ’ έξοχήν φελλεύς. Διά την άντιστοιχίαν τοΟ Φ 

καί Π ό Herwerden Lexicon έν λ. ηκασεν δτι Πελλάτης εί
ναι Κρητικόν. (Ιΐρβ. καθ’ δλου δσα έ'γραψα έν Athen. Mitteil. 
1910 308).

Είναι έν τούτόις άςιον σημειώσεως τδ εις Δημοσθένους πε
ρί της Παραπρεσβείας σ. 376 σχόλιον τοΰ Ουλπιανοΰ, καθ’δ 
«Πέλλη δε πατρίς Φιλίππου εκλήίλη διά το υπό βοός εϋρήοϋαι 

την προοηγορίαν, πέλλης τό χρώμα, δ εστι τεφρώδες κατά την 

Μακεδόνων φωνήν ή παρά τούς πέλλας λί&ους κατά την 
Μακεδόνων φωνήν (Sturz De dialecto Macedonica et 
Alexandrina 45. Δήμιτσα Τοπογραφία τής Μακεδονίας 320). 
Τό πρώτον μέρος τοΰ σχολίου είναι προφανές δτι έχει ύποστη 
έπίορασιν έξ άλλης σχολαστικής έρμηνείας τοΰ παλαιοτέρου ο
νόματος της Πέλλης, τοΰ Βούνομος, διότι έν τη περί τοΰ Βον- 

νειμα γλώσση δ Στέφανος ό Βυζάντιος ερμηνεύει παρά τό βουν 

νειμαι. ’Απομένει δέ άςιον προσοχής τδ δεύτερον μέρος τοΰ σχο
λίου τοΰ Ούλπιανοΰ. Ό Kretschmer Einl. 286 σημ. 1 λέγει 
«Vielleicht bedeutete βουνός im illyrischen, wie im ky- 
renaischen iHerodot IV 199), Hiigel und ist Πέλλα, in 
der makedon. Sprache s. v. a. «λίθος Fels (zu alt- 
hochdeutsch felis Felsen altnord. fjall Berg) eine un- 
genaue tibersetzung des illyr. Wortes wie im folgen- 
den Falle [Έδεσσα-Αίγαί]». Πέλλα έκ τοΰ πέλσ σανοκρ. pas-
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yam (*pars-)= λίθος κλ. πρβ. Brugmann-Thumb Griech. 
Grammatik 4 141.

Νομίζω δέ δτι παρά πάντα ταΟτα δεν πρέπει φωνητικώς να 
ταράξη ή αντιστοιχία πέλ-φέλ (έν Μακεδονία θά άνεμενέ τις /?έλ. 
Hoffmann Die Makedonen 233 κέ.) διότι ή αύτή £ίζα άπαν
τα ώς τοπωνυμία καί άλλως καί είναι φανερόν δτι δέν πρόκειται 
περί καθαρως Μακεδονικής λέξεως, άλλά περί δανείου έν ύστέ- 
ροις χρόνοις γενομένου. Καί ό Ησύχιος δέ λέγει άπλώς πέλλα- 

λίέλος.

Είναι δέ άναμφισβητήτως της αύτης (5ίζης καί ή τοπωνυ
μία Πέλη περί ής ό Στέφανος ό Βυζάντιος λέγει: Πέλη πόλις 

Θεσοαλικτ/ διττή μία μεν νπδ Ενρνπϋλω, έζέρα δε νπδ Άχιλλεΐ 

(Paton-Hicks Inscriptions of Cos Fick Ortsn. 51. ΌΤα- 
φραλής Thessalonique au XIVe siecle a. 53 σημ. 4 θεωρεί 
αύθαιρέτως τάς πόλεις ταύτας ώς τάς αύτάς καί ή Μακεδονική 
πρωτεύουσα). 'Ομοίως δέ καί ή ωσαύτως θεσσαλική Πέλιννα 

καί Πελλήνη - Παλλήνη, άλλαχοϋ τε καί έν Χαλκιδική τής Μα
κεδονίας (Grasberger Studien zu den griech. Ortsnamen 
(1888) σ. 163). Άλλους δέ τόπους ύπό τά αύτό δνομα Πέλλα 
αναφέρει ό Στέφ. ό Βυζ. καί έν άλλαις Έλληνικαΐς χώραις. 
Ό Fick αύτ. 150 σημειοί δτι τά Μακεδονικά όνόματα Αίγαί, 

’Αταλάντη, ’Αλαλκομεναί, Είδομενή, Πέλλα φέρουσιν Ελληνικόν 
τύπον.

Κατά ταΰτα, έάν δεχθώμεν την είρημένην έτυμολογίαν, 
Πέλλα σημαίνει τόπον πετρώδη = δρος = ύψωμα. Μέρος του τό
που, έφ’ ου ήτο ώκοδομημένη ή Μακεδονική πρωτεύουσα είναι 
τής ύπολοίπου πεδιάδος τοΰ Λουδίου υψηλότερος καί πως έξέ- 
χων, λέγει δέ καί ό Livius XLIV, 46 : sita est in tumulo 
vergente in occidentem hibernum.

Παρά τω Stolz Sehmalz Lateinische Grammatilk 88 
ευρίσκω pullus (rein) aus *pur-lo nicht zu verwechseln 
mit pullus aus *plno-vgl. griech. πελλ δς und pul
lus (jung) zur selben Sippe wie griechisch πώλος. Έάν 
τό πελλός έδήλου ποτέ τόν νέον, τότε Πέλλα θά ήτο ή Νέα
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(πόλις) έν Αναθέσει προς τήν παλαιοτέραν πόλιν, την Βού- 
νομον.

Ή πόλις όιετήρησε τό όνομα τοϋτο καί κατά τήν 'Ρωμαϊ
κήν κυριαρχίαν, δτε είναι γνωστή ως colonici Julia Augu
sta Pella (Plin N Η. IV 34. Imhoof-Blumer Monn. grec- 
ques 86 άρ. 98. 99. Eckhel Doctr. num. II 74. OIG 1997. 
GIL III σελ. 116 κλπ. Pauly2 RE IV. 549 άρ. 243. Head- 
Σβορώνου Ίστορ. Νομ. A 312 Plead HN2 244). Ό Leake 
θεωρεί πιθανόν ότι έπϊ βραχύ ή Πέλλα ηύνοήθη ύπό τής όίκο- 
δομικής μανίας τοΟ Διοκλητιανοΰ, δστις μετέβαλε το όνομα αύτής 
είς Διοκλητιανονπολις = Diocletianopolis. Κατά τήν παρά τε 
τφ Leake καί τφ ανεξαρτήτως τούτου γράφοντι Philppson 
(Pauly RE2 V 658) άρχαίαν παράόοσιν ή Διοκλητιανούπολις 
έκειτο μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Εδέσσης, έν τή επαρχία Θεσ
σαλία καί τέλος παρά τήν λίμνην τής Καστοριάς. Elvat προφα
νές, παραδόξως δέ δεν έλέχθη, δτι πρόκειται περί δύο τούλάχι- 
στον διαφόρων πόλεων όμωνύμων, άν δέ ή μεταξύ Θεσσαλονίκης 
καί Εδέσσης κειμένη ήτο ή Πέλλα, δεν δύναται νά πιστωθή άλ- 
λοθεν. (Πρδ. Itinerarium Antonin. 319. 330. Itinerar. Hie- 
rosolymitanum 606. 'Ιεροκλής 638. Περί τής έν τή επαρχία 
Θεσσαλία κειμένης Διοκλητιανουπόλεως). Κωνσταντίνου Πορ
φυρογέννητου περί θεμάτων II σ. 49, εκδ. Βόννης). Περί της 
έν Δυτ. Μακεδονία, τής αύτής καί ή προηγουμένη 'Ιεροκλής 
642. Περί τής παρά τήν λίμνην τής Καστοριάς, ήτις ήδη έπί 
’Ιουστινιανού διά τάς έπιδρομάς των βαρβάρων ήτο έγκαταλε- 
λειμένη, Προκόπιος περί κτισμάτων IV. 3). "Οτι έν υστέρας 
χρόνοις τό όνομα Θεσσαλία περιελάμβανεν εστιν δτε καί τήν 
Μακεδονίαν είναι γνωστόν. Τελευταΐον περί τούτου κατά τόν 
Tafel Thessalon. 11 καί Via Egnatia 46 καί ό Ταφραλής 
Thessalonique 54.

Καί έν χριστιανικούς χρόνοις άναφέρεται έπίσκοπος Πέλλης 
παρακαθήσας έν τή έν Χαλκηβόνι δ' οικουμενική συνόδω τφ 
451 (Δήμιτοα Τοπογραφία 241).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:31 EEST - 18.237.180.167



Πέλλα. 133

Έν μεταγενεστέροις χρόνοις ή τοπωνυμία εκσλαβίζεται, ση
μείωμα δέ Εύαγγελίου της μοναστηριακής βιβλιοθήκης 'Ρουκο- 
πίσα τοϋ έτους 1368 λέγει «τό τοιοϋτον &έΐον άγιον Εναγγέλι- 

ον fjv τοϋ πανιερωτάτου επισκόπου Σλανίτξης ήτοι Πέλλης 

Κνρον 'Αντωνίου (Πρβ. Περιοδικόν Ύωσσικοΰ Άρχαιολογ. ’Ιν
στιτούτου Κων]πόλως 1899 σ. 131 καί Αάμπρου Ν. Έλληνο- 
μνήμ. 1911 σ. 100). Μέχρι προ τίνος δέ άκόμη, ώςπαρετήρη- 
σα έν τη άνακαη^στικη επιγραφή της έν ’Εδέσση μονής της 
'Αγίας Τριάδος, ήτο έν χρήσει έν τη ’Εκκλησία ημών δ τίτλος 

τοΟ έπισκόπου ’Εδέσσης ώς ’Εδέσσης και Σλανίτσης.
•

Μετά τήν μεγάλην Ελληνικήν έπανάστασιν τοϋ 1821 πρό
σφυγες έκ το0 τόπου ίδρυσαν τήν έν Φθιώτιδι παρά τήν Άτα- 
λάντην Νέαν Πέλλαν. "Ισως δέ ήσαν ούτοι λείψανα των ύπδ 
τον Γάτσον καί τόν Καρατάσον κατά τήν διάρκειαν της έπανα- 
στάσεως έπιτεθέντων τη 8η Νοεμβρίου 1826 κατά της ’Αταλάν
της καί κατόπιν πάλιν άπομακρυνθέντων έκεΐθεν καί διασκορπι- 
σθέντων Θεσσαλομακεδόνων (Τρικούπη Ιστορία Έλλην. Έπα- 
ναστάσεως τόμ. 4 σ. 81).

Άπό μεταγενεστέρων χρόνων μέχρι σήμερον καλείται ό τό
πος "Αγιος 'Απόστολος ή Απόστολοι, σλαβιστί ΓΙοστόλ καί τουρ
κιστί Άλά κλησε ή Άλακλήσια, μετά τοΰ όνόματρς συναπολέ- 
σας τήν τε λαμπρότητα καί τβ παλαιόν μεγαλεΐον. Πέλλαν ή ΤΓελ 

καλοΰσι σήμερον οί ώσεί ξένοι πρός τόν τόπον καί τήν ιστορίαν 
αύτοΟ ζωντες έκεΐ δουλοπάροικοι δεξαμενήν τινα άρχαίαν 20' 
άπέχουσαν πρός τά ΒΔ των ’Αποστόλων.

Ή Ελληνική σκαπάνη, ή όποια μετά μακράν δουλείαν δι- 
ανοίγει έλευθέραν πλέον τήν Μακεδονικήν γην θά συγκινήση 
καί θά ένισχύση τούς δυστυχείς έπιχωρίους, δσους ό τρόμος των 
έπιδρομέων άφήρεσε καί τήν γλώσσαν καί τό θάρρος τοΰ έθνι- 
κοΰ φρονήματος.

Τήν άνασκαφικήν έργασίαν ήρχισα έν άγρφ τινι δεξιά της 
είς Γενιτσά φερούσης όδοΰ καί εϊς όλίγην άπ’ αύτής άπόστασιν,
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ένθα οπή τις φαινομένη έν τφ έδάφει ύπεδήλου τήν δπαρξιν 
υπογείου τίνος κατασκευάσματος. Ίο πράγμα τούτο φαίνεται δτι 
είδε καί δ Struck, δ όποιος γράφει έν Makedonische Nieder- 
lande 91" «’Ακολουθών τήν όδδν, ή όποια φέρει προς Ν. πρός 
τήν λεωφόρον και πρός τήν έν τή λίμν-ig νήσον Φακόν, διέρ
χεται τις δεξιά διά λειψάνων τειχών, τά όποια θά άνήκόν πο
τέ είς μέγα τι οικοδόμημα. Έν τή γωνία, τήν οποίαν σχηματί
ζει ή ατραπός μετά τής λεωφόρου δεξιά, υπάρχει σήραγξ κε- 
καθαρμένη έν μέρει από τών είσχωρησάντων έκεΐ χωμάτων καί 
έντός τής οποίας λίθινη κλϊμαξ βάθους 15 περίπου μέτρων φέρει 
είς κατακεχωσμένους θόλους καί δρόμους μετά παρακειμένων 
δωματίων. Τόν καθορισμόν τοΰ κτίσματος όφείλομεν νά άναμεί- 
νωμεν παρά τίνος άνασκαφής». Φαίνεται δτι ολίγον πριν έπι- 
σκεφθή τόν τόπο ν δ Struck, είχε γίνει υπό τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ 
κτήματος ή άτεχνος άνασκαφή, περί ής ήκουσα παρά τών έπι- 
χωρίων, ουτω δέ τό ύπόγειον ήτο όπωσδήποτε έν μέρει κεκα- 
θαρμένον. Έγκαταλειφθέν δμως καί πάλιν είς τήν τύχην του 
κατεχώσθη δλον, ώστε κατά τό έτος 1914 συνεργούσης καί τής 
άγριας βλαστήσεως, ούδέν πλέον έφαίνετο πλήν όπής τίνος.

Ή γενομένη ύπ’ έμοΰ έργασία άπεκάλυψεν δλην τήν είς 
τήν υπόγειον κρύπτην κάθοδον καί δύο εκατέρωθεν ταύτης δια
μερίσματα. Τοΰ άριστεροΰ διαμερίσματος (A. 1 έν τώ σχεδίφ) αί 
διαστάσεις δεν ήτο δυνατόν νά καθορισθώσιν άκριβέστερον πέρυσι, 
διότι ή έργασία έν τώ κατωτάτω στρώματι ήτο δυσχερεστάτη 
διά τήν ύγρασίαν καί τόν έκ ταύτης σχηματισθέντα πηλόν, τοΰ 
όποιου ή έκσκαφή καί ή άποκόμισις δεν ήτο ταχεία. Σημειώ- 
σεως άξιον είναι δτι κατά τήν έντός τής κρύπτης έργασίαν τά 
ευρήματα δεν ήσαν πολλά. Έν τφ άνωτάτφ στρώματι, πάχους 
0.50 περίπου, καί πριν άναφανή ή πρώτη βαθμίς τής κλίμακος, 
ύπήρχον άφθονα όστρακα άγανώτων χονδροειδών άγγέίων. Βα- 
θύτερον εύρέθησαν τεμάχια μελαμβαφών άγγείων μετά χαρα
κτηριστικών λαβών τών ελληνιστικών ή Μακεδονικών χρόνων, 
ήλοι σίδηροί καί χαλκοί μετά πλατειών κεφαλών θυραΐοι καί 
χαλκά τινα νομίσματα, ών δύο μόνον ό τύπος κατά τό πρωτό-
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κολλον τής εις το Νομισματικόν Μουσείον παραδόσεως, είναι 
εύδιάκριτος. "Εν τούτων φέρει κεφαλήν ήρωος Περσέως καί όπι
σθεν άετόν Εστάμενον έπΐ κεραυνού, τδ δέ άλλο φέρει κεφαλήν 
νεαρού Διονύσου και όπισθεν τράγον προς δ. (Πρβ. Head-Σβο- 
ρώνου Ίστορ. Νομισμ. A 304.309). Τό δλον κτίσμα, ώς άπε-

ΕΙκ. 2. ° Υπαιθρον μέρος κλίμακος λαξευτής κρυπτής.

καλύφθη μετά τήν ερευνάν, είναι λελαξευμένον έν τφ μαλακφ 
ψαμμολίθφ, κατέρχεται τις οέ εις αύτό διά κλίμακος έχούσης 
τριάκοντα βαθμίδας, βάθους έκάστης 0.25-0.28 καί μήκους 
0.91 περίπου. Μέρος τής κλίμακος άπδ τής άνωτάτης βαθμΐδος 
καί είς εδθεϊαν άπόστασιν μ. 4.10 είναι ύπαιθρον, μόνον έκτων
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πλαγίων περικλειόμενο'/ (είκ. 2). Παραιτέρω τό κτίσμα καθίστα
ται ύπόγειον (είκ. 3), κατά όέ τό σημεΐον εκείνο ό λίθος σχημα
τίζει θύραν, τής όποιας το υπέρθυρον είναι έλαφρώς τριγωνικόν. 
Ή θύρα εχεί ύψ. 2.40 καί πλάτος 0.90. Κάτω, έν τή βαθμΐδι 
τής λαξευτής κλίμακος υπάρχουσι κατά τά πέρατα δύο κοιλό
τητες εντός των όποιων θά έσφηνοΰντο τά σκέλη τοΰ ξυλίνου 
πλαισίου τής θύρας. Κατά τάς παρειάς τής καθόδου κατ’ απο
στάσεις λελαξευμέναι κόγχαι τέσσαρες, άνά δύο απέναντι άλλή-

λων, πέμπτη δε αριστερά 
τφ κατερχομένφ, έχουσα 
άπέναντι αύτής είσοδον 
εις δεξιόν διαμέρισμα ώς 
καί έν τφ σχεδίφ όηλοΰ- 
ται. Τό άνοιγμα των κογ
χών τούτων είναι περίπου 
μηκ. 0.65-0.60, βάθους
0.60 καί ύψους περίπου 
τού αύτοΰ. Ή τελευταία 
βαθμίς τής κλίμακος είναι 
πλατυτέρα καί βραχυτέρα, 
άφινουσα κενόν τι διά
στημα κατά πλάτος τής 
είσόδου. Ή είσοδος αυτή 

Είκ. 3. Υπόγειος κάθοδος λαξευτής κρύπτης, πλάτους 0.90 σερεI κυκλί-
κώς καί δι’ άλλου ανοίγ

ματος πάλιν πρός τόν κεντρικόν δρόμον. ’Άλλο διαμέρισμα πε
ραιτέρω τοΰ κυκλικοΰ (άριθ. 2 έν τφ σχεδίφ) δεν φαίνεται νά 
υπήρχε. Όφείλομεν έν τούτοις νά συνεχίσωμεν τήν έρευναν, ή 
όποια θά διαφώτιση τά τε κατά τό σημεΐον τοΰτο καί τά κατά 
τό αριστερόν διαμέρισμα (άριθ. 1 έν τφ σχεδίφ), ού αί διαστά
σεις δεν είναι ακόμη ακριβώς καθωρισμέναι. Κατά μήκος έν 
τούτοις φαίνεται ότι ό δρόμος δεν έξετείνετο, διότι προσεκρού- 
σαμεν είς λίθον αύτοφυή.

’Άνω έν τφ ύπαίθρφ ή πρώτη βαθμίς τής κλίμακος είναι
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πλατυτέρα, σχηματίζουσα πλατύ τι άνώφλιον, τό όποιον περι
βάλλεται ύπό τοίχου έκ λίθων της χύτης καί ό βράχοςΤφύσεως. 
’Έξωθεν δέ τοΰ μικρού τούτου ξηρολίθου περιτοιχίσματος ήσαν 
έστρωμένοι έν ούχί παχεΐ στρώματι. Ό.30 περίπου, λίθοι δμοιοι. 
'Ύψος τού σημερινού έδάφόυς άπό της φλιας μ. 1.80.

Είκ. 4. Μεοημβρινη πλευρά οικοδομήματος Β άπο Ανομων.

Ό προορισμός τού λαξεύματος τούτου της Πέλλης δεν είναι 
άμέσως σαφής, δέν δύναται δέ τις πάντως νά.είπη δτι ήτο τά
φος τού είδους τοΰ ύπό τοΰ Μ. Χρνσυχόου έν τη Έπετηρίδι τοΰ 
Παρνασοϋ I 1896 σ. 13 περιγραφέντος (Πέλλης).
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Β. Μετά την ερευνάν ταύτην έπιθυμων νά δοκιμάσω τδ περί 
τήν κρύπτην έδαφος, τό όποιον ούδεμίαν απτήν άρχαιολογι- 
κήν έ'νδειξιν παρεΐχεν, είχε δέ τήν δψιν τοΰ άγροΰ, οΐον δεικνύει 
ή είκών 1, άνέφςα εις έλαχίστην άπά τής εισόδου τής κρύπτης 
προς Β άπόστασιν τάφρον, ήτις εις βάθος 0.80 πζρίτζοχ) τζροαί- 
κρουσεν εις ΐ^νη κτίσματος, τοΰ οποίου ταχέως άπεκαλύφθη τό 
δλον διάγραμμα, οΐον καί έν τώ σχεδίω τής άνασκαφής ύπό στοι-

ΕΙχ. Ο. Οικοδόμημα Β άπ ’Ανατολών.

χεϊον Β άπέδωκα. Είναι μέγα οικοδόμημα μήκους περίπου μ. 
19.70 διαιρούμενου είς τρία διαμερίσματα, μή συγκοινωνοϋντα 
πρός άλληλα, εχοντα οέ εισόδους κατά τήν μεσημβρινήν πλευ
ράν (είκ. 4 καί 5). Τό άποκαλυφθεν μέρος τοΰ οικοδομήματος 
δεν φαίνεται δτι άποτελεΐ τό δλον αυτοΰ, ως συμπεραίνεται έκ 
τής συνεχείας τοΰ Βορείου έπιμήκους τοίχου καί τίνος τεμαχίου 
τοίχου καθέτου είς αύτόν. Ή έξακρίβωσις τοΰ πράγματος είναι 
Ιργον τής προσεχούς έπαναλήψεως τής έργασίας.
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Οί τοίχοι σφζονται εις μέσον ϋψος 0.80 περίπου. Ένεκα δέ 
τοϋ είδους τοΰ λίθου, δστις είναι, φαίνεται, ό επιχώριος μαλακός, 
και ή διατήρησις αυτών δεν είναι καλή. Τήν εξωτερικήν ·δψιν 
τμήματος τοίχου, τοΰ κάλλιον σωζομένου μεταξύ των εισόδων 
τοΰ μεσαίου (Β 2) και τοΰ άνατολικοΰ (Β 3) διαμερίσματος πα
ρέχει ή είκών 6, έν τή οποία διακρίνεται καλώς ή έκ τής ψα- 
θυρότητος τοΰ Πελλάτου λίθου, έπελθοΰσα φθορά των αρμογών

Είκ. 6. Τοίχος μεσημβρινός οικοδομήματος Β.

και τής επιφάνειας των δόμων. Οί έσωτερικοί διάμεσοι τοίχοι 
είναι έκ μικροτέρων λίθων κατασκευαμένοι, άλλα καί έν αύτοίς 
παρατηρείται ό αύτός οίκοδομικός τρόπος τοΰ άκανονίστου πο
λυγώνου τών μεταγενεστέρων Ελληνικών χρόνων. Έν τφ οια- 
μέσω τοίχφ τοΰ διαμερίσματος 2 καί 3 παρατηρείται καί χρή- 
σις σειράς κεραμίδων μεταξύ δύο στρωμάτων λίθων. Καθ’ δλου 
δέ ούδέν παρατηρείται λείψανον ύλικοΰ οικοδομικού έν δευτέρα 
χρήσει, οδδέ ίχνος άσβέστου ώς συνδετικής ύλης.
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Ή καταστροφή τοΰ οικοδομήματος επήλθε κατόπιν πυρκαϊάς, 
ώς έφάνη κατά τήν έργασίαν έκ παχέος στρώματος τέφρας καί 
άνθράκων, καλύπτοντος σχεδόν άπαν τό κτίριον, ιδία τό μεσαΐον 
διαμέρισμα, εις ύψος 0,40 περίπου άπό τοΟ παρθένου εσωτε
ρικού εδάφους.

Εύρήματα κατά τήν άποκάλυψιν τοΰ κτίσματος Β, ών τινα 
καί μοναδικά,πάντα δέ διδακτικά διά τήν χρονολογίαν έγένοντο 
τά έξης-

Έκτος πλήθους σιδηρών ήλων συνδετικών τε καί διακοσμη- 
τικών μετά χαλκών κεφαλών καί άλλων σιδηρικών οικιακής 
χρήσεως, χαρακτηριστικά είναι όστρακά τινα αγγείων μελαμ- 
βαφών, άρυβάλλων μετ’ άνθεμίων καί δικτυωτοΰ κοσμήματος, 
δίδυμα φαιόχροα ληκύθια τοΰ κακώς λεγομένου Ύωμαϊκοΰ, 
δντος δέ ύστέρου Έλληνικοΰ τύπου, χαρακτηριστικαί λαβαί άγ- 
γείων έν Ήρακλείιρ άμματι, λύχνοι ύστέρων Έλλην. χρόνων καί 
τέλος νομίσματα χαλκά, έντός τοΰ κτίσματος εύρεθέντα καί διά 
τοΰτο πολυτιμότερα διά τήν παρεχομένην άσφαλεστέραν χρονο
λογικήν βάσιν. Τά νομίσματα ταΰτα, άποκείμενα μετά τών άλ
λων τής άνασκαφής νομισμ. εύρημάτων έν τώ Νομισματική) 
Μουσείω είναι:

1. Δύο Φιλίππου τοΰ Β' χαλκά- (κεφαλή ’Απόλλωνος -'Ιπ- 
πεύς προς δ. καλπάζων). Head-Σβορώνου IN. A 292.

2. Έν ’Αλεξάνδρου άργυροΰν. (Κεφαλή ’Αλεξάνδρου Έρα- 
κλέους-Ζεύς άετοφόρος καθήμενος επί θρόνου. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ). 
Ό Head-Σβορώνος IN A 294 αποδίδει εις τήν εποχήν τοΰ Μ. 
’Αλεξάνδρου ώς καί τό επόμενον.

3. "Εν ’Αλεξάνδρου χαλκοΰν (Κεφαλή ’Αλεξάνδρου Έρα- 
κλέους - Τόπαλον, τόξον, φαρέτρα. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)

4. Δύο ’Αντιγόνου χαλκά τοΰ 288 π. X. (κεφαλή Άθηνάς 
δεξιά-σάτυρος έγείρων τρόπαιον). Head-Σβορώνος A 301.

5. Δύο Βασιλέως ΙΙερσέως χαλκά (κεφαλή ή'ρωος Περσέως- 
άετάς ίστάμενος επί κεραυνοΰ. ΒΑ- . . . ΕΡ· .)

6. Έν Μακεδονικόν χαλκοΰν (Μακεδονική άσπίς-κράνος
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Μακεδονικόν μετά λόφου εκατέρωθεν. ΒΑΣ), της εποχής των 
βασιλέων.

7. Έν της Πέλλης χαλκοΰν (Άθηνά Άλκίδημος μαχομένη 
πρός δ. Π ΕΛΛΗΣ-κεφαλή νεαροΰ Ήρακλέους) των .πρώτων 
μετά τό 168 π. X. χρόνων της 'Ρωμαιοκρατίας. Head - Σβο- 
ρώνος 312.

Έκ της σειράς ταότης των νομισμάτων είναι σαφές δτι τό 
οικοδόμημα κατεστράφη άρχομένης της ρωμαϊκής κατακτήσεως 
ήτοι έν Έλληνικοΐς ακόμη κατ’ ουσίαν, ώς και οί πλεΐστοι τών 
μετεπειτα, χρόνοις. ΤοΟτο δέ συμφωνεί καί πρός τα κεραμεικά 
ευρήματα, χρησιμεύει δέ πρός ένίσχυσιν της χρονολογικής έν- 
τυπώσεως τών άλλων εύρημάτων. Έκ τών τελευταίων τούτων 
έξαίρω πρώτον χαλκά προσαρτήματα κλίνης τετορευμένα, τών 
οποίων έν μέν παριστ^ϊ Διονυσιακόν όνον έν προτομή, έστεμμέ- 
νον διά κισσού κορυμβοφόρου καί κλήματος καί βοτρύων μετ’ 
ένθέτων όφθαλμών, έξαιρέτου τέχνης τό δλον και τών άλλων έν 
τε τφ Βρεττανικφ Μουσείω καί έν τφ ήμετέρω Έθνικω Μου- 
σείω και τών έκΐΐριήνης κλπ. όμοιων κατά τήν άπεργασίαν άναμ- 
φισβητήτως όπερέχον, υψ. 0.155: πρβ. προχείρως τό βιβλίον 
τής Ransom Ancient Greek Furniture. ’Άλλο τεμάχιον 
παριστά έν προτομή, Σιληνόν ή Διόνυσον μεθύοντα, περιβεβλημέ- 
νον νεβρίδα καί κρατούντα έν τή αριστερά κάνθαρον, διά δέ τής 
δεξιάς άνέχοντα δπισθεν τήν οίνοβαρή κεφαλήν, δψ. 0.12 (είκ. 
7). Έκ τής αύτης κλίνης πιθανώς προέρχεται καί χαλκούς άε- 
τός, άντωπός, άναπεπταμένας έχων τάς πτέρυγας και τήν κεφαλήν 
κατ’ άριστερόν κρόταφον (είκών 8). Τών χαλκών τούτων άςιολογο- 
τάτων τορευμάτων αί παρατιθέμεναι εικόνες διά τήν σμικρότητα 
μόνων άδρομερώς άποδίδουσι τήν δψιν, θέλουσι δέ προσεχώς 
άναπληρωθή έν λεπτομερεστέρα τών χαλκωμάτων τούτων δημο
σιεύσει, δπ’ άλλων, τών όποιων τήν παρασκευήν μετά φιλικωτά- 
του ένδιαφέροντος διηυκόλυνε καί ό κύριος Γεώργιος Κάρο. Είς 
τήν τεχνικήν όπηρεσίαν τού Εθνικού Μουσείου όφείλεται ό κα
θαρισμός καί ή συντήρησις τών πολυτίμων αρχαίων.
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Είκ. .9. Κλίβανος η θερμάστρα αρχαία.
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144 Πρακτικά τον 1914

'Ωσαύτως εδρέθη έν τφ αδτφ οικοδομήματα κατασκεύασμά 
τι, πρωτοφανές δλως, έφ’ δσον γνωρίζω, έκ πηλού καί έλασμά- 
των σίδηρων, ϋψ. περίπου 0.75, έχον κάτωθεν έσχάραν, ής πε- 
ριεσώθησαν τά λείψανα καί άνω κυκλικήν βάσιν πρδς εφαρμο
γήν τού καπνοδόχου σωλήνος. Κλίβανός τις ή θερμάστρα. ΈπΙ 
τού παρόντος άς άρκέση ή παρατιθέμενη πρόχειρος είκών 9 
καί 10.

Εικ. 10. Έσχάρα και βάσις καπνοδόχον.

Έν τω άνατολικω διαμερίσματα 3 τού αύτού οικοδομήμα
τος εύρον επί τής φλιάς τής θύρας κατακείμενον χαλκούν μαγ- 
γάλιον στρογγύλον Ιχον διάμετρον βάσεως 0.46, ύψος έν τή 
συμπεπιεσμένη νΰν καταστάσει αυτού 0.20, διάμετρον τού πυθ- 
μένος τής πυροθήκης 0.26. Ό χαλκούς οΰτος πύραυνος (είκ.
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11) είναι σχήματος σχεδόν συγχρόνου ήμΤν, δυσκόλως δέ θά 
άπέδιδέ τις αυτόν εις ούτω μεμακρυσμένην χρονικήν περίοδον, 
αν δεν εύρίσκετο, υφ’ οΰς 'όρους εύρέθη.

“Αλλα κινητά ευρήματα έκ τοΰ χύτου τόπου είναι φιάλη 
χαλκή όμφαλωτή, λεκάναι λίθιναι λειοτριβικαί, λειοτριπτήρες 
λίθινοι, σμίλη χαλκή, μικκύλον χαλκοΰν πτυάριον φαρμακευ-

Είκ. 11. Χαλκούς πνραννος.

τικής χρήσεως καί άλλα σιδηρά καί πήλινα σκεύη ώς καί άφθο
νοι πήλιναι πυραμίδες καί κώνοι (άγνυθες) κλπ.

Γ. Πρός Α τοΰ οικοδομήματος τούτου καί σχεδόν συνεχό
μενα αύτώ εύρον τά έν τφ σχεδίω υπό στοιχεϊον Γ σημειού- 
μενα τοιχάρια, έκ μικρών λίθων συγκείμενα καί έκ τίνος άρχαι- 
τέρου πιθανώς κτίσματος προερχόμενα, καθ’ όσον έπί τοΰ τόπου 
εκείνου εύρέθησαν έκτός τών άλλων καί όστρακα έρυθρογράφων

10
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146 Πρακτικά τον 1914

άγγείων τού υστάτου ρυθμού, ών δύο μετά παραστάσεως Νίκης 
πτερωτής. Συμπληρωματική τις ερευνά εκεί πέριξ θά διαφώτιση 
ίσως περισσότερον τόν τόπον.

Δ. Έκτελουμένης έν τω μεταξύ τής έργασίας πρόςάποκάλυψιν 
τοΰ πρώτου οικοδομήματος έγένετο προς Ν τής υπογείου κρύ-

Είκ. 11. νΑποψις νοτίου τοίχον οίκοδομ Δ.

πτης άλλη δοκιμαστική τάφρος, ή όποία έν βραχεί χρόνω άπε- 
κάλυψε τά λείψανα άλλου κτίσματος, ού τό μέχρι τοΰδε άποκα- 
λυφθέν μέρος περιέλαβον είς τό σχέδιον υπό τά στοιχεΐον Δ.

Τό οικοδόμημα τούτο είναι μέν πως τακτικώτερον καί εύ-
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θυγραμμότερόν, άλλ’ οί τοίχοι αύτοϋ είναι κατασκευασμένοι έκ 
μικρών άργολίθων, παρατηρεΐται δέ καί υλικόν έν δεύτερα 
χρήσει. Ωσαύτως δεν είναι συμμετρική ή θέσις των θυρών των 
διαμερισμάτων. Μέσον πάχος των τοίχων 0.50. Σωζόμενον αυτών 
ύψος 0.50-0.90. Έν τινι τών διαμέσων τοίχων σφζεται επί 
τής επιφάνειας αύτοϋ παχύ στρώμα 0.04 χονδροκόκκου επιχρί
σματος (αστάρι) καί επ’ αυτού λεπτότερον στρώμα 0.005 επι
χρίσματος ή άμμοκονιάματος. Ένεκα τής διακοπής τής εργασί
ας κατωρθώθη να άποκαλυφθή μόνον μέρος τοΰ διαγράμματος, 
ύπολείπεται δέ νά συμπληρωθή νΰν τοϋτο καί να άνασκαφώσι 
τά διάφορα διαμερίσματα καί έσωτερικώς (είκ. 11).

Έκ τών ευρεθέντων έκει κινητών άρχαίων τά νομίσματα είναι
1. Έν χαλκοΰν ΙΙερσέως (κεφαλή ήρωος ΙΙερσέως - άετός 

ίστάμενος άντωπός επί κεραυνοΰ). Head - Σβορώνου 1Ν 304.
2. Έν χαλκοϋν Θεσσαλονίκης (κεφαλή Παλλάδος κρανοφο- 

ρούσης-ίππος πρός δ. βαίνων, κάτωθεν τών σκελών τοϋ όποιου 
ΝΙΚΗΣ). Head-Σβορώνου ΙΑ 311. BMC Macedonia 109/10 
άρ. 19 όπισθεν «bull feeding r.» Μετά τό 168 π. X.

3. Έν χαλκοΰν Μακεδόνων (Μακεδονική άσπίς- κράνος Μα
κεδονικόν εχον καθειμένας τάς παραγναθίδας MAKtAON[nN). 
Head-Σβορ. IN 307. BMC Maced. 9. Χρόνων 158-146π.Χ.

Καί εν τω κτίσματι τουτω άρα μόνων Ελληνικών χρόνων 
νομίσματα εχομεν μέχρι τοΰδε. Είς Ελληνικούς δέ ωσαύτως 
χρόνους άγουσι καί τά πήλινα λείψανα καί λαβαί τινες γνησίου 
«Έλληνιστικοϋ» ή Μακεδονικού τύπου μετά διπλών κρίκων καί 
άλλων λεπτομερειών καί γανώματος σαφών ως πεποιημένων κατά 
χαλκά πρότυπα Ή μέλλουσα εργασία θέλει βεβαίως παράσχει 
ήμΐν άφθονώτερα τά μέσα πρός μελέτην τής κεραμεικής τής ΙΙέλ- 
λης. Άγγεΐον μελαμβαφές μετ’ άξιολόγων έκτύπων παραστάσεων 
έλληνιστικών χρόνων έφθασε πρό τινων ετών είς τό έν Βερο- 
λίνω Μουσείον καί έδηλώθη ως έκ ΙΙέλλης προ ερχόμενον, πρβ. 
R. Zahn έν Amtliche Berichte aus den kgl. Kunst- 
sammlungen 1914 σ. 294 κέ. είκ. 156 έν σ. 306.
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Έκ των άνωτέρω έκτεθέντων περί της μέχρι τοΰδε γενομέ- 
νης έν Πέλλη έργασίας είναι σαφές τό πόρισμα δτι ή άνασκαφή 
τοΰ 1914 μόνον Ελληνικά πράγματα άνεκάλυψε. Τό υπό τό 
σημερινόν έδαφος βάθος τοΰ αρχαίου στρώματος είναι τόσον 
μικρόν καί ή παρατηρηθεΐσα ελλειψις οίουδήποτε όπερκειμένου 
αρχαίου κτίσματος τόσον χαρακτηριστική, ώστε νά καθιστά του
λάχιστον έκ τής μέχρι τοΰδε έργασίας πιθανωτάτην τήν εικασίαν 
ότι ή 'Ρωμαϊκή πόλις δεν έχει κτισθή έπί τής Ελληνικής, άλλα 
ίσως περαιτέρω. Είναι δέ καί τοΰτο σκοπός τής μελλούσης έρ
γασίας, νά έξακριβώση τήν όρθότητα τής εικασίας καί νά άνα- 
ζητήση τήν θέσιν τής 'Ρωμαϊκής συνοικίας ή ακριβέστερο'/ τής 
'Ελληνικής συνοικίας των 'Ρωμαϊκών χρόνων.

Ή Τύχη τής σκαπάνης νά κτυπήση τό Ελληνικόν έδαφος 
καί ή άποκάλυψις των πρώτων Μακεδονικών οικιών, δι’ ών 
ύποφώσκουσιν οίκοδομικαί όμοιότητες πρός έν Μ. ’Ασία Έλλη- 
νικάς πόλεις, τάς όποιας ένεψύχωσεν ό Μακεδονικός 'Ελληνισμός 
καί ήέξαίρετος τέχνη, τής όποιας δείγματα εϊδομεν άνωτέρω, 
καί τά ένδιαφέροντα οίκιακά σκεύη, είναι άγαθώτατος οίωνός 
περί τής προόδου τής άνασκαφής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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