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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα μελέτη υποβλήθηκε ως κύρια εργασία στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 1998. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ανασκαφή 
στο οικόπεδο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, και ειδικότερα το μέρος της ανασκαφής 
όπου εκτεινόταν τμήμα του ανατολικού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης. Ως γνωστόν η ανασκα
φή είναι μια περιπέτεια με πολλούς πρωταγωνιστές, όπου ο ρόλος του καθενός είναι σημαντικός 
και πάντα σε σχέση με το ρόλο των υπολοίπων. Είναι μια αλυσίδα, που αν λείψει κάποιος κρίκος 
της, το τέλος της περιπέτειας, η τελική δημοσίευση της ανασκαφής, θα ήταν αβέβαιο ή ατυχές.

Κάτω από αυτό το πρίσμα οι ευχαριστίες μου ως υπευθύνου της ανασκαφής, που έχει και την 
υποχρέωση της δημοσίευσης, απευθύνονται εξίσου σε όλους τους συνεργάτες. Επιβλέποντες 
αρχαιολόγοι: Α. Μπελεσιώτη,Α. Παναγιωτοπούλου, Ν. Παπαγεωργίου, Μ. Σαρρή. Αποτύπωση ανα
σκαφής: Ζ. Ομήρου. Αξονομετρικά σχέδια τάφων 89, 90, 93: Δ. Μαγκιτούκα. Τοπογραφικό συ
νεργείο: Β. Σταματόπουλος, Α. Παπαμανώλης, Γ. Κοτρώτσιος, Σ.Αιολίδης. Συντήρηση τοιχογραφιών: 
Γ. Κωνσταντινίδης. Συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων: Κ. Μαθιός, Μ. Φραντζή. Συντήρηση κε
ραμικής: Μ. Κάλλιας, Β. Κυπριανού. Συντήρηση γυάλινων αντικειμένων: Β. Κωστοπούλου, Μ. 
Μουρατίδου. Συντήρηση του ΒΑμ 22/1: Ο. Ματυοηί-Παπαδέλη, αρχιτέκτων-συντηρήτρια. Συντή
ρηση των ΒΑμ 22/2, ΒΞυ 3/1 και ταύτιση των λίθων των δαχτυλιδιών ΒΚο 215/2, 13 και του ΒΑμ 
22/3: Δ. Ιγνατιάδου, αρχαιολόγος-συντηρήτρια της ΤΣΤ ΕΠΚΑ. Σχεδίαση κεραμικής: X. Μαλλιά. 
Σχεδίαση γυάλινων αγγείων: Θ. Ζωντανός (ΒΥ244/5, 6, 7, 8, 9, 12, 13), X. Μαλλιά (ΒΥ244/1, 2, 3, 
4). Σχεδίαση μικροαντικειμένων: Μ. Γκίλου (ΒΚο 215/2, 3, 9, ΒΑμ 22/4, Β Χ 235/13), Φ. Κορναράκη 
(ΒΚο 215/1, 8, 13, 18, ΒΑμ 22/1, 2, ΒΥμ 12/4, ΒΞυ 3/1, ΒΧ  235/2). Εκτύπωση φωτογραφιών: Α. 
Ιωσηφίδης, Σ. Χαϊδεμένος.

Ευχαριστίες οφείλω στην τότε Προϊσταμένη της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και 
σήμερα Επίτιμη Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Ευ. Κουρκουτίόου-Νικο- 
λαΐδου για την υπηρεσιακή και ηθική υποστήριξη, καθώς και για τη γενικότερη στάση της απέ
ναντι στους ανασκαφείς σε θέματα δημοσιεύσεων. Επίσης, ευχαριστώ τις φίλες συναδέλφους της 
9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δ. Μακροπούλου και Ευ. Μαρκή για τη βοήθεια και τις 
συζητήσεις σχετικά με το θέμα. Ευχαριστώ τους νομισματολόγους I. Τουράτσογλου και Β. Πέννα 
για την ταύτιση δεκαπέντε νομισμάτων της ανασκαφής. Για την παρουσίαση της εργασίας αυτής 
ως μεταπτυχιακής ευχαριστώ τους καθηγητές Α. Μέντζο για την ανάληψη της εποπτείας και τη 
βοήθειά του στη μεθοδολογική οργάνωση της μελέτης, τη Σ. Δρούγου για τη συμμετοχή της στην 
επιτροπή κρίσης και τη βοήθειά της στη διαπραγμάτευση της κεραμικής, καθώς και τους Η. 
Μυκονιάτη και Ε. Σκοπετέα, που ανέλαβαν την εποπτεία των δευτερευουσών εργασιών του μετα
πτυχιακού.

Τέλος, ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλο
τριώσεων, που συμπεριέλαβε τη μελέτη αυτή στις εκδόσεις του, καθώς και την Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων Ντ. Ζαφειροπούλου και το επιστημονικό και καλλιτεχνικό προσωπι
κό που επιμελήθηκαν της έκδοσης.
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Jersey 1959.
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Antique Silver from Serbia, Κατάλογος έκθεσης, Belgrade 1994.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ιστορικό της ανασκαφής

Ο χώρος ανέγερσης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, εμβαδού 15.400 τ.μ., ιδιοκτησία του 
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού το 19841.

Η θέση του οικοπέδου στην ευρύτερη περιοχή, όπου εκτεινόταν μέχρι και τα παλαιοχριστια
νικά χρόνια το ανατολικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης, καθιστούσε πιθανή την ύπαρξη τά
φων και απαραίτητη την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών στην εμβαδού 6.170 τ.μ. 
έκταση θεμελίωσης του Μουσείου. Στην πρώτη περίοδο των εργασιών, από 4-7-1988 έως 27-10- 
1988, έγιναν τομές με εκσκαπτικό μηχάνημα σε βάθος 1,50-2 μ., με αποτέλεσμα τον εντοπισμό 
και την ανασκαφή εννέα τάφων, ενός τοίχου και ενός αγωγού. Οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν 
λόγω εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων. Στη δεύτερη περίοδο, από 9-3-1989 έως 11-7-1989, 
επαναλήφθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εκσκαπτικές εργασίες, στη διάρκεια των οποίων εντο
πίστηκαν και ανασκάφηκαν ακόμη 79 τάφοι (Πίν. 1), ένα κτίσμα, υπολείμματα δύο κεραμικών 
φούρνων, ένα πηγάδι και ένας αποθέτης. Στην τρίτη περίοδο, τον Οκτώβριο του 1992, αφού είχε 
ολοκληρωθεί η ανέγερση του Μουσείου, στη διάρκεια των εργασιών κατασκευής αποχετευτικού 
αγωγού, εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν έξι τάφοι.

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι λόγω του επείγοντος του έργου η ανασκαφή είχε σωστικό 
χαρακτήρα. Η χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος για την απομάκρυνση των επιχώσεων είχε ως 
αποτέλεσμα τη διατάραξη και συχνά τη μερική καταστροφή τάφων, κυρίως των ευτελέστερων, 
όπως είναι οι κεραμοσκεπείς και οι ελεύθερες ταφές.

Στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει η εξέταση των συνολικώς 94 τάφων, η πλειο
νότητα των οποίων ήταν συγκεντρωμένη στο νότιο τμήμα της ερευνημένης έκτασης.

Μεθοδολογία

Στο πρώτο κεφάλαιο, «Το νεκροταφείο», παρουσιάζεται ο κατάλογος των τάφων2 με περιγραφή 
των ίδιων και των ευρημάτων που βρέθηκαν σε αυτούς. Η τυπολογική διαπραγμάτευση των ευρη
μάτων γίνεται σε ιδιαίτερα κεφάλαια. Χρονολόγηση προτείνεται μόνο για όσους τάφους έχουν ευ
ρήματα ή τα αρχιτεκτονικά τους στοιχεία αποτελούν ενδείξεις για πιθανές χρονολογικές ομαδο
ποιήσεις3. Στο τέλος του κεφαλαίου δίνεται κατάλογος των ευρημάτων από ανερεύνητους τάφους 
και από περισυλλογή.

1. Με την 26/8-3-84 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και την 141/5-9-84 Απόφαση της Κτηματικής Εταιρείας 
Δημοσίου.

2. Η αρίθμηση των τάφων έγινε σύμφωνα με τη σειρά της εύρεσής τους.
3. Ο βαθμός της πιθανότητας και το εύρος της χρονολόγησης εξαρτάται από τα στοιχεία που προσφέρει ο κάθε τά

φος. Από τα ευρήματα το πλέον βάσιμο χρονολογικό στοιχείο αποτελούν τα νομίσματα, η παρουσία τους όμως συνδέ
εται με το ερώτημα για τη χρονική διάρκεια της κυκλοφορίας τους και τη στιγμή που τοποθετήθηκαν στον τάφο, ερώ-
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Το δεύτερο κεφάλαιο, «Χρονολόγηση-Νομίσματα», πραγματεύεται το γενικό χρονολογικό 
πλαίσιο του νεκροταφείου και τα νομίσματα. Προτιμήθηκε η διαπραγμάτευση του θέματος σε 
αυτό το σημείο της εργασίας, διότι τα νομίσματα αποτελούν τη βάση για τον ορισμό του χρονολο
γικού πλαισίου των ρωμαϊκών τάφων της ανασκαφής, για τη χρονολογική-τυπολογική ομαδο
ποίηση των κτιστών τάφων και για τη μελέτη των υπόλοιπων ευρημάτων, για τα οποία συχνά δεν 
υπάρχει δημοσιευμένο και χρονολογημένο συγκριτικό υλικό. Όσον αφορά τον καθορισμό του 
χρονολογικού πλαισίου των ελληνιστικών ταφών, βάση υπήρξε η παρουσία της ελληνιστικής 
κεραμικής. Στο τέλος του κεφαλαίου δίνεται συγκεντρωτικός κατάλογος των νομισμάτων.

Στο τρίτο κεφάλαιο, «Τυπολογία τάφων», παρουσιάζεται η τυπολογία των τάφων με ανάλυσή 
τους κατά κατηγορία και όπου υπάρχει δυνατότητα (κιβωτιόσχημοι τάφοι) προτείνεται αρχιτε- 
κτονική-χρονολογική κατάταξη.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, «Κατάταξη και τυπολογία ευρημάτων», παρουσιάζεται η τυπολογία 
των ευρημάτων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, «Ανασκαφικά πορίσματα», παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 
συνάγονται από τα διάφορα δεδομένα της ανασκαφής.

Στο έκτο κεφάλαιο, «Το νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης», παρουσιάζονται το χρονικό των ανα- 
σκαφικών ερευνών στο ανατολικό και δυτικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης και η ομαδοποί
ηση κατά περιοχές των μέχρι σήμερα δημοσιευμένων ανασκαφών με αναφορά του αριθμού των 
τάφων και των χρονολογήσεων, που συνήθως είναι γενικές.

τη μα που είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να απαντηθεί. Γι’ αυτό η ε'νταξη ενός τάφου σε στενό χρονολογικό πλαίσιο με 
terminus post quem το χρόνο κοπής του ευρεθέντος νομίσματος θα πρέπει να θεωρείται συμβατική και το ενδεχόμενο 
της διεύρυνσης του πλαισίου προς τα εμπρός πολύ πιθανό. Τα υπόλοιπα ευρήματα έχοντας συνήθως από τυπολογική 
άποψη μεγάλη χρονική διάρκεια προσφέρουν ευρέα πλαίσια χρονολόγησης. Ό σο για την αρχιτεκτονική μορφολογία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιφύλαξη.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Τάφος 1

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΙ· Πίν. 2α-β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΑ.-ΝΔ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,70x0,65, ύψ. 0,57 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με τρεις πλάκες, δυο από λευκό μάρμαρο και μία από λευκο- 
ρόδινο, που βρέθηκαν η μεσαία ακέραιη και οι ακραίες σπασμένες από τον εκσκαφέα. Η τοιχο- 
δομία του από μικρούς λίθους και τμήματα κεραμιδιών τελείωνε στο χείλος με μία σειρά μακρό
στενων, τοποθετημένων κατά το μήκος τους, άψητων πλίνθων, πλ. 0,12 μ., από κόκκινο πηλό. 
Εσωτερικά ήταν επενδυμένος με τέσσερις λευκές μαρμάρινες πλάκες, πάχ. 0,02-0,03 μ., που βρέ
θηκαν σπασμένες. Δεν είχε προσκέφαλο. Το δάπεδο στη μεγαλύτερη έκτασή του ήταν στρωμένο 
με μία μαρμάρινη πλάκα και μόνο τμήμα μήκους 0,26 μ. στη νοτιοδυτική στενή πλευρά του τάφου 
ήταν χώμα.
Στις δυο γωνίες της βορειοανατολικής στενής πλευράς του τάφου βρέθηκαν από ένα κρανίο και 
άλλα οστά. Στην υπόλοιπη έκταση δεν υπήρχαν οστά.
Ευρή ματα. Αργυρό νόμισμα (ΒΝ 2020/1) και δυο ψήφοι από γαγάτη (ΒΛμ 22/1α-β) στην ανα
τολική γωνία του τάφου στην περιοχή του ενός κρανίου- ζεύγος χρυσών σκουλαρικιών (ΒΚο 215/1), 
ψήφος από γαγάτη (ΒΛμ 22/1γ) και θραύσματα αγγείου (ΒΚ 4506/52) στη βόρεια γωνία στην πε
ριοχή του δεύτερου κρανίου- βρέθηκαν ακόμη δύο ακανόνιστες μάζες πιθανώς από γυαλί (ΒΛμ 
22/3) και δύο μολύβδινα κουμπιά (ΒΧ 235/1α-β), το ένα στο εσωτερικό του τάφου και το άλλο 
έξω από αυτόν.

ΒΝ 2020/1. Αργυρό νόμισμα (Πίν. 25). 
Σεπτίμιος Σεβήρος, δηνάριο νομισματοκοπεί
ου Ρώμης, κοπής 197.

ΒΚο 215/1. Ζεύγος χρυσών σκουλαρικιών 
(Σχέδ. I - Π ίν. 44).
Ύψ. 0,016 και 0,017 μ.

Συρμάτινα άγκιστρα σχήματος 8. Στο πρώτο η 
μία άκρη απολήγει σε κυλινδρική θήκη για την 
υποδοχή πρόσθετου διακοσμητικού στοιχείου 
από ημιπολύτιμο λίθο ή γυαλί, στο δεύτερο η 
μία άκρη απολήγει σε ταινιωτό πλαίσιο σχή
ματος Π, στην ελεύθερη πλευρά του οποίου 
συγκρατούνταν με τη βοήθεια μικρών συρμά- 
τινων στηριγμάτων κάποια χάντρα από υλικό 
ανάλογο με του πρώτου σκουλαρικιού. Το δια- 
κοσμητικό στοιχείο δεν σώθηκε σε κανένα από 
τα σκουλαρίκια. Η άλλη άκρη των σκουλαρι- 
κιών είναι διπλωμένη.

Σχέδ. 1. ΒΚο 215/1.
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ΒΛμ 22/1α-γ. Τρεις γαγάτινες ψήφοι περιδέ
ραιου (Σχέδ. 2- Π ίν. 45).
Επιφάνεια ραγισμένη.



α-β. Μήκ. 0,03 και 0,0316, μέγ. πλ. 0,0078 μ. 
Σωληνωτές, περίπου ορθογώνιας διατομής, με 
στρογγυλεμένες γωνίες. Η επιφάνεια τους κο
σμείται με στρεπτές ραβδώσεις και πηνιόσχη- 
μα άκρα.
γ. Μήκ. 0,0217, πλ. 0,0176, μέγ. πάχ. 0,0044 μ. 
Δισκοειδής σε σχήμα μεγαλύτερο του ημικυ
κλίου με διαμπερή οπή κατά το μήκος της ευ
θείας πλευράς της και δυο μηνοειδείς οπές 
στο σώμα της.

ΒΚ 4506/52. Τμήμα αγγείου (Πίν. 41). 
Σώζεται το στόμιο και μέρος του ώμου του 
αγγείου.
Σωζ. ύψ. 0,039, διάμ. χ. 0,042 μ.
Πηλός καστανός (7.5ΥΙΙ 5.5/4).
Σφαιρικό σώμα με κοντό λαιμό, που ανοίγει 
σε εχινόμορφο στόμιο με κάθετο χείλος. Από 
τη λαβή του αγγείου σώζεται στο λαιμό το πά
νω άκρο της.

Σχέδ. 2. ΒΑμ 22/1α-γ.

ΒΧ 235/Ια-β. Δυο μολύβδινα κουμπιά (Π ίν. 48). 
Διάμ. 0,017-0,019, πλ. 0,006 μ.
Σχήματος κρίκου, είναι κυρτά στη μία όψη 
τους με κυκλική γλυφή στην άλλη και αυλάκω
ση στην περίμετρο, πιθανώς για τη συγκράτη
σή τους στο ρούχο.

ΒΑμ 22/3. Δύο ακανόνιστες μάζες (Πίν. 51). 
Μήκ. 0,008 και 0,009 μ.
Κίτρινου χρώματος, πιθανώς από γυαλί.

Χ ρονολόγη ση . Η παρουσία νομίσματος κοπής του 197 είναι το κύριο στοιχείο για τη χρονολό
γηση των ταφών στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 3ου αι. Η χρονολόγηση αυτή μπορεί να προτα- 
θεί και για τον ίδιο τον τάφο αν τον συγκρίνουμε με τον τάφο 21, όπου οι ταφές ήταν αδιατά- 
ρακτες και βρέθηκαν μαζί με νόμισμα κοπής 211-217 και είχε ίδιο προσανατολισμό και παρό
μοια μορφολογικά στοιχεία, δηλαδή χρήση αργολιθοδομής και στενόμακρων πλίνθων στην τοιχο- 
δομία και επένδυση του εσωτερικού του με μαρμάρινες πλάκες. Τέλος, η παρουσία των σκου- 
λαρικιών δεν έρχεται σε αντίθεση με τη χρονολόγηση αυτή, μιας και η κοπή του νομίσματος πε
ριλαμβάνεται στο χρονολογικό πλαίσιο της κυκλοφορίας του τύπου αυτού των σκουλαρικιών4.

Τάφος 2

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΓ Π ίν. 2γ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,78x0,82, ύψ. 0,83 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκαν μερικώς η κάλυψή του, από την οποία σώθηκε 
κατά χώραν μία γκριζοπράσινη σχιστόπλακα και η βορειοανατολική πλευρά. Στο σημείο κατα
στροφής διαπιστώθηκε ότι η τοιχοδομία μέχρι το ύψος του ±0,62 μ. αποτελούνταν από λίθους και 
ασβεστοκονίαμα και ψηλότερα από ασβεστοκονίαμα και πλίνθους, πάχ. 0,035-0,055 μ. Ή ταν επι- 
χρισμένος με λευκό ασβεστοκονίαμα, που διατηρούνταν στη μεγαλύτερη έκτασή του. Στη βορει
οδυτική στενή πλευρά υπήρχε μαρμάρινο προσκέφαλο και στη συνέχεια το δάπεδο ήταν στρωμένο 
μέχρι το μέσον περίπου του τάφου με ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες, ενώ το υπόλοιπο ήταν 
χώμα.

4. Βλ. τυπολογία κοσμημάτων, σ. 130 κ.ε.
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Ευρή ματα. Κατά την εκσκαφή βρέθηκαν δυο πήλινα αγγεία (ΒΚ 4506/1-2) και κατά την ανα- 
σκαφή «θησαυρός» 32 χάλκινων νομισμάτων (ΒΝ 2020/2-33)5.

ΒΝ 2020/2. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Κωνστάντιος Α', νεοαντωνινιανός αβέβαιου νο
μισματοκοπείου6, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/3. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Κωνστάντιος Α', νεοαντωνινιανός νομισματο
κοπείου Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/4. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Γαλέριος, νεοαντωνινιανός νομισματοκοπείου 
Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/5. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/6. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας7, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/7. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Γαλέριος, νεοαντωνινιανός νομισματοκοπείου 
Ηράκλειας, κοπής ± 295-296.

ΒΝ 2020/8. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Γαλέριος, νεοαντωνινιανός νομισματοκοπείου 
Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/9. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Γαλέριος, νεοαντωνινιανός νομισματοκοπείου

Ηράκλειας, κοπής ± 295-296.

ΒΝ 2020/10. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/11. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Γαλέριος, νεοαντωνινιανός νομισματοκοπείου 
Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/12. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Γαλέριος, νεοαντωνινιανός νομισματοκοπείου 
Ηράκλειας, κοπής ± 295-296.

ΒΝ 2020/13. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ± 295-229.

ΒΝ 2020/14. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας8, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/15. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/16. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Γαλέριος, νεοαντωνινιανός νομισματοκοπείου 
Ηράκλειας, κοπής ± 295-296.

5. Σε απόσταση 0,56 μ. από τη βορειοδυτική και 0,18 μ. από τη νοτιοδυτική πλευρά.
6. Λόγω μερικής φθοράς δεν ταυτίστηκε το νομισματοκοπείο. Τέτοιοι τύποι έχουν κοπεί στην Ηράκλεια, Κΰζικο, 

Αντιόχεια και Αλεξάνδρεια.
7. Αν και φθαρμένο το όνομα του νομισματοκοπείου, ο συλλαβισμός του CONCORDIA MILI -TVM στον οπισθότυ- 

πο μάς οδηγεί στην Ηράκλεια. Η επιγραφή του εμπροσθότυπου είναι IMP C Μ A MAXIMIANVS Ρ F AVG. Στο RIC VI, 
σ. 530, η επιγραφή είναι IMP C Μ A VAL MAXIMIANVS Ρ F AVG, έχει δηλαδή επιπλέον το VAL. Πρόκειται περί τυπο
γραφικού λάθους (βλ. Ρωμιοπούλου - Τουράτσογλου 1970, σ. 57, σημ. 67), όπως φαίνεται και από τη φωτογραφική πα
ραπομπή (RIC VI, πίν. 12, αριθ. 14), όπου δεν υπάρχει το VAL. Δεύτερο λάθος αβλεψίας όσον αφορά τις κοπές ΗΑ-Ε 
του νομισματοκοπείου της Ηράκλειας σημειώνεται πάλι στο RIC VI, σ. 531, όπως επεσήμανε και o I. Τουράτσογλου 
(Τουράτσογλου 1971, σ. 79, σημ. 4-6), όπου το νομισματοκοπείο σημειώνεται στο έξεργο, ενώ στην πραγματικότητα εί
ναι πάνω από αυτό, όπως φαίνεται και στη φωτογραφική παραπομπή (RIC VI, πίν. 12, αριθ. 14), καθώς και σε νόμισμα 
αυτής της κοπής που δημοσιεύεται στο RIC Hunterian V, σ. 56, αριθ. 47, πίν. 17.

8. Για την επιγραφή του εμπροσθότυπου και για το νομισματοκοπείο στον οπισθότυπο, βλ. το σχολιασμό στο ΒΝ 2020/6.
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ΒΝ 2020/17. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Γαλέριος, νεοαντωνινιανός αβέβαιου νομισμα
τοκοπείου9, κοπής ± 295-297.

ΒΝ 2020/18. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας10, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/19. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/20. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας11, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/21. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 25). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/22. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας12, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/23. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/24. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/25. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/26. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/27. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/28. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου13, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/29. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας14, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/30. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/31. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 26). 
Σπασμένο σε τρία κομμάτια.
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/32. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας15, κοπής ± 295-298.

ΒΝ 2020/33. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ± 295-298.

ΒΚ 4506/1. Οινοχόη (Σ χέδ . 3* Πίν. 37). 
Δείπει το κάτω τμήμα της λαβής. Επιφάνεια 
απολεπισμένη.

9. Αυτός ο τύπος νομίσματος έχει κοπεί στα νομισματοκοπεία Ηράκλειας, Κυζίκου, Αντιόχειας και Αλεξάνδρειας.
10. Ό .π. (υποσημ. 8).
11. Το γράμμα του νομισματοκοπείου είναι φθαρμένο, όμως ο συλλαβισμός του CONCORDIA MILI-TVM στον οπι- 

σθότυπο μάς οδηγεί στην Ηράκλεια.
12. Ό .π.
13. Το γράμμα του νομισματοκοπείου είναι πολύ φθαρμένο, όμως ο συλλαβισμός του CONCORDIA MI -[LITVM] 

στον οπισθότυπο μάς οδηγεί στην Κύζικο.
14. Το νομισματοκοπείο, πάνω από το έξεργο, είναι τελείως φθαρμένο, όμως ο συλλαβισμός του CONCORDIA 

MILI -TVM στον οπισθότυπο μάς οδηγεί στην Ηράκλεια.
15. Ό .π. (υποσημ. 11).
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Σχέδ. 3. ΒΚ 4506/1. ΒΚ 4506/2.

Ύψ. 0,156, διάμ. β. 0,05, διάμ. χ. 0,034 μ. 
Πηλός γκρίζος (5Υ 4.5/1).
Βάση κολουροκοανική με επίπεδη την εισέ- 
χουσα κάτω επιφάνεια. Σώμα σχεδόν σφαιρι
κό με αχνές οριζόντιες αυλακώσεις στον ώμο. 
Λαιμός κυλινδρικός, ελαφρώς διευρυνόμενος 
προς τα πάνω, με αβαθείς οριζόντιες αυλακώ
σεις, καταλήγει σε ταινιωτό χείλος. Λαβή ελ
λειψοειδούς τομής αρχίζει από το μέσον του 
λαιμού και καταλήγει στον ώμο.

ΒΚ 4506/2. Οινοχόη (Σχέδ. 3* Πίν. 37). 
Ακέραιη.
Ύψ. 0,157, διάμ. β. 0,05, διάμ. χ. 0,059 μ. 
Πηλός βαθύς γκρίζος (5Υ 3.5/1).
Βάση χαμηλή, κολουροκωνική, με κυκλική χά
ραξη στην ελαφρώς καμπύλη κάτω επιφάνε ιά 
της. Σώμα απιόσχημο απολήγει, χωρίς τη μεσο
λάβηση ιδιαίτερου λαιμού, σε στόμιο ανεστραμ
μένα κολουροκωνικό. Λαβή ημικυλινδρική αρ
χίζει οριζόντια από το στόμιο και καμπτόμενη 
σε ορθή γωνία καταλήγει στο σώμα.

Χ ρονολόγη ση . Η παρουσία του «θησαυρού» είναι ενδεικτική για τη χρονολόγηση του τάφου 
στα τέλη του 3ου με αρχές του 4ου αι. Ενισχυτική της άποψης αυτής είναι και η ομοιότητα της οι- 
νοχόης ΒΚ 4506/1 με τη ΒΚ 4506/25, που βρέθηκε στον τάφο 62 με νόμισμα που δεν απέχει πολύ 
χρονικά (κοπής 320-324).

Τάφος 3

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΕ Πίν. 2δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,95x1,ύψ. ±0,92 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με μαρμάρινες πλάκες, από τις οποίες βρέθηκαν κατά χώραν 
τρεις, πάχ. 0,16 και 0,20 μ. Η τοιχοδομία, πλ. ±0,40 μ., από λίθους και ασβεστοκονίαμα ήταν επι- 
χρισμένη με χοντρό ασβεστοκονίαμα και τελείωνε στο χείλος του τάφου με μία σειρά πλίνθων, από 
τις οποίες μία, εξ ολοκλήρου ορατή, είχε διαστάσεις 0,43 X0,25 X0,025 μ. Δεν υπήρχε προσκέφαλο 
ούτε ιδιαίτερο δάπεδο.
Διαπιστώθηκαν δύο ταφές, από τις οποίες σώθηκαν λίγα αποσαθρωμένα οστά.
Ε υρήματα . Στη διάρκεια της εκσκαφής βρέθηκε ένα πήλινο αγγείο(ΒΚ 4506/3).
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ΒΚ 4506/3. Αμφορίσκος (Σχέδ. 4' Π ίν. 40).
Λείπει τμήμα του χείλους.
Ύψ. 0,182, διάμ. β. 0,04, διάμ. χ. 0,038 μ.
Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 5.5/6).
Βάση χαμηλή, κυλινδρική, με επίπεδη, ελαφρώς 
εισέχουσα κάτω επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό 
με οριζόντιες αυλακώσεις στο πάνω μισό του.
Λαιμός αμφικολουροκωνικός, του οποίου το 
πάνω ψηλότερο τμήμα είναι επίθετο και κα
ταλήγει σε σαλπιγγόσχημο στόμιο. Δυο ταινι
ωτές λαβές αρχίζουν από το κάτω τμήμα του 
λαιμού και καταλήγουν στον ώμο του αγγείου.
Κόκκινο επίχρισμα (2.5YR 4.5/6), απολεπισμέ
νο, καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του αγγείου.
Παρόμοια αγγεία χρονολογούνται στον 3ο- 
4ο αι.16. Σχέδ. 4. ΒΚ 4506/3.

Χ ρονολόγη ση . Η χρονολογική ένδειξη που μας δίνει το αγγείο, τύπος που συναντάται στα τέ
λη του 3ου και στο α' μισό του 4ου αι., συμφωνεί με το διάστημα στο οποίο κατατάσσεται η δεύτε
ρη ομάδα κιβωτιόσχημων τάφων, στην οποία ανήκει αρχιτεκτονικά ο τάφος 317. Έτσι η χρονολό
γησή του στο α' μισό του 4ου αι. φαίνεται αρκετά βέβαιη.

Τάφος 4

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΙΓ Π ίν. 2ε).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,85χ (± )0,27, σωζ. ύψ. 0,40 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε το ανώτερο τμήμα του. Κάθε μακριά πλευρά 
του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες, στερεωμένες εξωτερικά στο επίπεδο της έδρασης με λί
θους. Η βορειοδυτική στενή πλευρά του έκλεινε με όρθιο κεραμίδι.
Στη βορειοδυτική απόληξη του τάφου βρέθηκαν ένα κρανίο και λίγα οστά. Βαθύτερα από το επί
πεδο έδρασης του τάφου και κάτω από το κρανίο βρέθηκαν ακόμη δύο κρανία, μικρότερα σε μέ
γεθος. Η νοτιοδυτική κεραμίδα του τάφου πατούσε πάνω στο ένα από τα υποκείμενα κρανία. 
Χ ρονολόγηση . Δεν υπάρχουν βοηθητικά στοιχεία, η γειτνίασή του όμως με τάφο των μέσων 
του 3ου αι. θα αποτελούσε ίσως ένδειξη για την τοποθέτησή του γενικώς στον 3ο αι.

Τάφος 5

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. Ill· Πίν. 3α-δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Περίπου Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 2x0,50,ύψ. 0,45 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Η κάλυψη ήταν από λίθους. Η τοιχοδομίατου, όπως φάνηκε στην εξωτερική όψη

16. Βλ. τυπολογία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
17. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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της νότιας πλευράς του, ήταν λασπόκτιστη, αποτελούμενη από τρεις εναλλασσόμενες ζώνες πλιν
θοδομής και αργολιθοδομής. Η κάτω ζώνη, ύψ. 0,12 μ., και η πάνω, ΰψ. 0,11 μ., ήταν χτισμένες με 
δυο σειρές μακρόστενων πλίνθων, διαστ. 0,37x0,13x0,03 μ., και η μεσαία, υψ. 0,12 μ., με λίθους. 
Ή ταν επιχρισμένος με χοντρό ασβεστοκονίαμα, δεν είχε προσκέφαλο και το δάπεδό του ήταν 
στρωμένο με πλίνθους, πλ. 0,33-0,34 μ., από τις οποίες τέσσερις είχαν δαχτυλιές. Το μήκος των 
πλίνθων δεν μετρήθηκε, διότι προχωρούσαν και κάτω από την τοιχοδομία των μακριών πλευρών, 
ήταν όμως τουλάχιστον 0,44 μ., δηλαδή όσο και το πλάτος του τάφου στο επίπεδο του δαπέδου. 
Από την ταφή σώζονταν τα οστά των πήχεων, κατά μήκος του κορμού, και το τμήμα του σκελετού 
από τη λεκάνη και κάτω, με τα πέλματα στη δυτική πλευρά. Από τον κορμό δεν σωζόταν κανένα 
ίχνος, αν και ο τάφος φαινόταν αδιατάρακτος. Το τμήμα του σκελετού από το σημείο προσαρ
μογής των μηριαίων οστών στη λεκάνη μέχρι τη φτέρνα είχε μήκος 1 μ., πρόκειται δηλαδή για ψη
λό άτομο, μάλλον άνδρα, αν κρίνουμε και από το άνοιγμα των μηριαίων οστών. 
Χ ρονολόγη ση . Η αρχιτεκτονική συγγένεια του τάφου με τους χρονολογημένους της πρώτης 
ομάδας των κιβωτιόσχημων τάφων18 καθιστά αρκετά βέβαιη τη χρονολόγησή του στο α' μισό του 
3ου αι.

Τάφος 6

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. III· Π ίν. 3ε).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 2,05x0,50,ΰψ. ±0,65 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Καλυπτόταν με μία μόνο μαρμάρινη πλάκα, πάχ. 0,09 μ. Η τοιχοδομία από λί
θους και λάσπη τελείωνε στο χείλος του τάφου σε δυο σειρές μακρόστενων πλίνθων, διαστ. 
0,43x0,135x0,04 μ., και ήταν επενδυμένη με λεπτές μαρμάρινες πλάκες, πάχ. 0,015-0,035 μ. Με 
μία μαρμάρινη πλάκα ήταν στρωμένο και το δάπεδο του τάφου, ενώ μαρμάρινο ήταν και το 
προσκέφαλό του στη βορειοδυτική στενή πλευρά.
Βρέθηκαν δυο νεκροί αδιατάρακτοι, τοποθετημένοι αντίθετα και μάλλον ταυτόχρονα. Η διατή
ρηση των οστών ήταν μέτρια.
Ε υρήματα . Αργυρό νόμισμα (ΒΝ 2020/34)19 δίπλα στο κρανίο της νοτιοανατολικής πλευράς.

ΒΝ 2020/34. Αργυρό νόμισμα (Π ίν. 26). πείου Αντιόχειας, κοπής 244-245(;).
Φίλιππος ο Άραψ, αντωνινιανός νομισματοκο-

Χ ρονολόγη ση . Το νόμισμα και η ταυτόχρονη κατά τα φαινόμενα ταφή των δύο νεκρών επι
τρέπουν τη χρονολόγηση του τάφου με πιθανότητα στα μέσα του 3ου αι. περίπου.

Τάφος 7

Κιβωτιόσχημος (Σχέ δ. III· Πίν. 4α-β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΝΑ.-ΒΔ.
Δ ια σ τά σ εις . 1,77x0,58, ΰψ. 0,67 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με μονοκόμματη μαρμάρινη πλάκα, διαστ. 2,04x0,77x0,065 μ.,

18. Βλ. τυπολογία τάφων, ο. 99 κ.ε.
19. Ανήκει στην κατηγορία των νομισμάτων που κατατάσσονται στα αργυρά, αλλά έχουν ελάχιστο ποσοστό αργύρου.
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λειασμένη και στις δυο όψεις της και με λεπτή αναθύρωση στη μία μακριά πλευρά της μίας όψης. 
Η τοιχοδομία του ήταν λασπόκτιστη, μέχρι το ύψος 0,30 μ. με λίθους και ψηλότερα με πέντε σει
ρές πλίνθων, διαστ. 0,41 x 0,13 x 0,035 μ., και με λίγους λίθους ανάμεσά τους. Εσωτερικά οι πλευ
ρές του ήταν επενδυμένες με μονοκόμματες μαρμάρινες πλάκες, πάχ. ±0,025 μ. Το δάπεδο ήταν 
στρωμένο επίσης με μονοκόμματη μαρμάρινη πλάκα και δεν υπήρχε προσκέφαλο.
Ο τάφος δέχθηκε μία ταφή. Ο σκελετός βρέθηκε σε κακή κατάσταση, σε επαφή με τη βορειοανα
τολική πλευρά του τάφου και με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά.
Χ ρονολόγη ση . Η αρχιτεκτονική συγγένεια του τάφου με τον τάφο 6 επιτρέπει την κατάταξή 
του στην πρώτη κατηγορία των κιβωτιόσχημων και τη χρονολόγησή του στο α' μισό του 3ου αι.20.

Τάφος 8

Κεραμοσκεπής (Σχέδ. III).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Β.-Ν.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1x0,50, ύψ. ±0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Λόγω της μερικής διατήρησης του τάφου η εικόνα ήταν ασαφής.
Βρέθηκε σκελετός, που σωζόταν από τη λεκάνη και κάτω, με τα πέλματα στη νότια πλευρά και τα 
χέρια κατά μήκος του κορμού. Τα οστά των κνημών ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτά των μη
ρών και είχαν μία κεραμίδα πάνω τους, εικόνα που οφείλεται ίσως σε κατάρρευση πλευρικής κε
ραμίδας του τάφου.
Χ ρονολόγη ση . Ο τάφος ο ίδιος δεν μας παρέχει κανένα χρονολογικό στοιχείο. Η θέση του ό
μως κοντά σε τάφους του α' μισού του 3ου αι., αν και με διαφορετικό προσανατολισμό, και ο πα
ρόμοιος προσανατολισμός με τάφους του τέλους του 2ου και του α' μισού του 3ου αι., αλλά απο
μακρυσμένους, είναι τα μόνα δεδομένα για να πιθανολογήσουμε με επιφύλαξη την κατάταξή του 
στο παραπάνω χρονικό πλαίσιο.

Τάφος 9

Μάλλον κιβωτιόσχημος. Η ανωδομή του είχε καταστραφεί από παλιά (Σχέδ. Ill· Πίν. 4γ-δ). 
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,82x1,14, μέγ. σωζ. ύψ. 0,75 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν χτισμένος με λίθους και ασβεστοκονίαμα και επιχρισμένος με ασβεστοκο
νίαμα. Στη δυτική πλευρά του διαμορφωνόταν προσκέφαλο από ασβεστοκονίαμα πάνω στο πλιν- 
θόστρωτο δάπεδο. Οι πλίνθοι του δαπέδου, διαστ. 0,37x0,26x0,035 μ., οι περισσότερες με δι
πλές χιαστί και τρεις με κυματιστές δαχτυλιές, ήταν στρωμένες σε τέσσερις σειρές των τεσσά
ρων, αφήνοντας στην ανατολική πλευρά μία ζώνη 0,20 μ. άστρωτη.
Στην ανατολική πλευρά βρέθηκαν περισσότερα από ένα κρανία, πιθανώς από ανακομιδή. Στην 
υπόλοιπη έκταση βρέθηκαν οστά διαταραγμένα.
Ευρή ματα. Τρία πήλινα αγγεία (ΒΚ 4506/4-6) στη βορειοανατολική γωνία του τάφου.

ΒΚ 4506/4. Οινοχόη (Σχέδ. 5· Π ίν. 35). Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 5.5/6).
Συγκολλημένα θραύσματα, λείπει μεγάλο τμή- Βάση κολουροκωνική με οριζόντια χάραξη
μα της κοιλιάς της. στην ένωση με το σώμα· η κάτω επιφάνειά της
Ύψ. 0,188, διάμ. β. 0,03, διάμ. χ. 0,044 μ. είναι κοίλη με ανάγλυφο δισκάριο στο κέντρο

20. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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Σχέδ. 5. ΒΚ 4506/4. ΒΚ 4506/5. ΒΚ 4506/6.

της. Σώμα σφαιρικό με οριζόντιες αυλακώ
σεις στο πάνω μισό του. Λαιμός ανεστραμμένα 
ελαφρώς κολουροκωνικός με οριζόντια χάρα
ξη στη βάση του, χωρίς ιδιαίτερο χείλος. Λα
βή ταινιωτή αρχίζει από τη βάση του λαιμού 
και καταλήγει στο σώμα. Η επιφάνεια του αγ
γείου είναι γκρίζα (5Υ 4.5/1) εκτός από τη βά
ση, που είναι κόκκινη, αποτέλεσμα του ψησί
ματος του αγγείου.

ΒΚ 4506/5. Οινοχόη (Σχέδ. 5· Π ίν. 35). 
Συγκολλημένη λαβή, λείπει μικρό τμήμα του 
σώματος.
Ύ ψ. 0,138, διάμ. β. 0,029, διάμ. χ. 0,04 μ. 
Πηλός στον πυρήνα κόκκινος (10115.5/6), στην 
επιφάνεια, λόγω ψησίματος, με αποχρώσεις 
γκριζοκάστανες και κοκκινοκάστανες (10ΥΚ. 
4.5/2).
Βάση κολουροκωνική με ελαφρώς κοίλη και 
αυλακωτή την κάτω επιφάνεια, στο κέντρο της 
οποίας δημιουργείται ανάγλυφο δισκάριο. Σώ
μα σφαιρικό με οριζόντιες αυλακώσεις και χά

ραξη στην ένωση με το λαιμό. Λαιμός ανε
στραμμένα ελαφρώς κολουροκωνικός με κα
μπύλο χείλος. Λαβή ταινιωτή αυλακωτή αρχί
ζει από τη βάση του λαιμού και καταλήγει στο 
σώμα.

ΒΚ 4506/6. Οινοχόη (Σχέδ. 5· Πίν. 35). 
Λείπει η λαβή.
Ύψ. 0,14, διάμ. β. 0,026, διάμ. χ. 0,042 μ. 
Πηλός καστανός με αποχρώσεις (7.5ΥΚ. 5.5/4), 
λόγω ψησίματος.
Βάση κολουροκωνική με κοίλη την κάτω επι
φάνεια και δισκάριο στο κέντρο της. Σώμα 
σφαιρικό με οριζόντιες αυλακώσεις στο πάνω 
μισό του. Λαιμός ανεστραμμένα ελαφρώς κο
λουροκωνικός, καταλήγει σε απλό χείλος, κά
τω από το οποίο δημιουργείται οριζόντια νεύ
ρωση. Λαβή που σώζεται η γένεσή της στο μέ
σον του λαιμού.
Παρόμοιο αγγείο με τα τρία παραπάνω χρο
νολογείται στα μέσα του 3ου αι.21.

Χ ρονολόγηση . Τα τρία αγγεία παρέχουν ένα ευρύ πλαίσιο για τη χρονολόγηση του τάφου, 
αφού αντιπροσωπεύουν έναν τύπο που απαντάται στον 3ο και στον 4ο αι. Το πλαίσιο αυτό θα 
μπορούσε να περιοριστεί από τα τέλη του 3ου έως τα μέσα του 4ου αι. λαμβάνοντας υπόψη τη

21. Βλ. τυπολογία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
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μορφολογική συγγένεια του τάφου με τη δεύτερη ομάδα των κιβωτιόσχημων τάφων, στους οποίους 
μπορεί να ενταχθεί22.

Τάφος 10

Κεραμοσκεπής καλυβίτης.
Καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος του κατά την εκσκαφή. Σώθηκε σε μήκος 0,65 και πλάτος 
±0,30 μ.
Δεν βρέθηκαν ούτε οστά ούτε κτερίσματα.

Τάφοι 11,12

Κεραμοσκεπείς.
Η εικόνα που παρουσίαζαν ήταν ασαφής εξαιτίας της διατάραξης κατά την εκσκαφή.
Βρέθηκαν δύο κρανία μαζί με διάφορα οστά.

Τάφος 13

Καμαροσκεπής (Π ίν. 5α-γ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Μέγ. σωζ. μήκ. 2,46x1,25, σωζ. ύψ. 1,80 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Η καμάρα του τάφου είχε καταστραφεί από παλιά, ενώ κατά την εκσκαφή κατα
στράφηκαν η δυτική και μέρος της βόρειας και νότιας πλευράς του. Η τοιχοδομία του, πλ. 0,35 μ., 
αποτελούνταν από λίθους και ασβεστοκονίαμα. Η κάθοδος στο εσωτερικό του γινόταν με κλίμα
κα τεσσάρων βαθμιδών χτισμένη σε επαφή με την ανατολική πλευρά του- οι βαθμίδες, ύψ. 0,35-0,38, 
μήκ. 0,27 και πλ. 0,27-0,30 μ., ήταν πλινθόστρωτες. Το δάπεδο ήταν επίσης στρωμένο με πλίνθους, 
που είχαν σφραγίσματα και αποτυπώματα πέλματος ζώου στην επάνω πλευρά τους και αποτυ
πώματα ανθρώπινης παλάμης στην κάτω.
Ο τάφος διέσωζε τοιχογραφίες σε πολύ κακή κατάσταση. Κόκκινη οριζόντια ταινία χώριζε το 
ύψος των πλευρών του τάφου σε δύο ζώνες. Στην κάτω ζώνη διακρίνονταν ανθοφόρα φυτά και στην 
επάνω ζώνη της βόρειας πλευράς ίχνη κόκκινου σταυρού. Η θεματολογική και τεχνοτροπική ταυ
τότητα των τοιχογραφιών μάς παραπέμπει σε παρόμοιες ταφικές τοιχογραφίες από τη Θεσσαλο
νίκη, που σώζονται πολύ καλύτερα και ανήκουν σε τάφους που έχουν και αρχιτεκτονική ομοιό
τητα με τον τάφο που εξετάζουμε23.
Ο τάφος δέχθηκε πολλαπλές ταφές, τουλάχιστον σε τρία στρώματα. Βρέθηκαν τα κάτω άκρα εννέα 
τουλάχιστον σκελετών. Δεν παρατηρήθηκαν ανακομιδές στη σωζόμενη έκταση του τάφου.
Ευρή ματα. Χάλκινη περόνη (ΒΚο 215/19)24 στην ανατολική πλευρά.

ΒΚο 215/19. Χάλκινη περόνη (Πίν. 47). Στέλεχος κυκλικής διατομής, του οποίου δεν
Σώζεται σε έξι, πολύ οξειδωμένα, τμήματα. σώζονται τα άκρα.
Μήκ. 0,081 μ.

Χ ρ ονολόγη σ η .Η  αρχιτεκτονική του τάφου σε συνδυασμό με τη ζωγραφική μάς οδηγεί στον 6ο αι.25.

22. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
23. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
24. Σε ύψος ±0,15 μ. από το δάπεδο, στο με'σον περίπου και σε επαφή με την ανατολική πλευρά.
25. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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Τάφος 14

Κεραμοσκεπής (Σχέδ. III· Πίν. 6α).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 0,90x0,55 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Έ ξι επάλληλες οριζόντια τοποθετημένες κεραμίδες κάλυπταν απόσαθρωμένα οστά.

Τάφος 15

Κεραμοσκεπής καλυβίτης.
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΑ.-ΝΔ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 0,43x0,40,ύψ. 0,38 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές αποτελούνταν από μία κεραμίδα και η νοτιοδυτική στενή 
πλευρά ήταν φραγμένη με λίθο.
Βρέθηκαν λίγα οστά.

Τάφος 16

Μάλλον κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΙΓ Πίν. 6β-δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Σχεδόν Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 2x1, μέγ. σωζ. υψ. 0,40 μ.
Πε ρ ιγραφ ή . Η ανωδομή του είχε καταστραφεί από παλιά. Ή ταν χτισμένος με λίθους, μαρμάρι
να μέλη σε δεύτερη χρήση και ασβεστοκονίαμα. Στη δυτική πλευρά του χρησιμοποιήθηκε τμήμα 
μαρμάρινου θυρώματος και στην ανατολική μαρμάρινο υπέρθυρο (ΑΓ 3004/3). Οι μακριές πλευ
ρές του ήταν επιχρισμένες με ασβεστοκονίαμα. Στη δυτική πλευρά υπήρχε προσκέφαλο από δυο 
πλίνθους. Το δάπεδο ήταν στρωμένο με οκτώ μεγάλες πλίνθους, διαστ. 0,51-0,54x0,34x0,03-0,035 
μ., που έφεραν αυλακιές ευθείες ή σχήματος ω.
Ο τάφος δέχθηκε τουλάχιστον τρεις ταφές, από τις οποίες σώθηκαν κυρίως τα οστά των ποδιών. 
Οι δυο ακραίοι σκελετοί φαίνονταν αδιατάρακτοι και με τις λεκάνες τους στην ίδια ευθεία. Τα 
οστά του μεσαίου βρέθηκαν διαταραγμένα και χαμηλότερα από εκείνα των σκελετών που βρί
σκονταν στις άκρες. Αν η εικόνα αυτή δεν είναι αποτέλεσμα της καταστροφής του τάφου, θα μπο
ρούσε να σημαίνει ότι πρόκειται για την πρώτη ταφή από τις τρεις, που διαταράχθηκε όταν ο τά
φος χρησιμοποιήθηκε εκ νέου και μάλιστα για την ταφή του νεκρού στα νότια, που ήταν στρι- 
μωγμένος σε επαφή με τη νότια πλευρά. Τα πόδια του σκελετού στα βόρεια, από το σημείο σύν
δεσής τους στη λεκάνη μέχρι τον αστράγαλο, είχαν μήκος 0,90 μ.
Ευρή ματα. Εννέα χάλκινα νομίσματα (ΒΝ 2020/35-43) σε διάφορα σημεία26· έξι πήλινα αγγεία 
(ΒΚ 4506/7-12), το στόμιο ενός έβδομου (ΒΚ 4506/53), όστρακο από λύχνο (ΒΚ 4506/54) και μι
κρά όστρακα από άλλα αγγεία26 27, βάση(;) (ΒΥ 244/12) και θραύσματα γυάλινου αγγείου (ΒΥ

26. ΒΝ 2020/35:0,15 από την ανατολική, 0,37 από τη νότια πλευρά και σε βάθος 0,27 μ.· ΒΝ 2020/36: 0,19 από τη βό
ρεια, 0,65 μ. από τη δυτική πλευρά, στο επίπεδο του δαπε'δου· ΒΝ 2020/37: 0,48 από την ανατολική, 0,56 μ. από τη νότια 
πλευρά, στο επίπεδο του δαπέδου1 ΒΝ 2020/38: 0,10 από την ανατολική, 0,42 από τη βόρεια πλευρά και σε βάθος 0,35 μ.1 
ΒΝ 2020/39-42: 0,59 από την ανατολική, 0,40 από τη βόρεια πλευρά και σε βάθος 0,35 μ.1 ΒΝ 2020/43: 0,10 από τη δυτι
κή, 0,35 από τη βόρεια πλευρά και σε βάθος 0,10 μ.

27. Δίπλα στη νότια πλευρά στην περιοχή της νοτιοανατολικής γωνίας.
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244/13)28, χρυσό διπλό δαχτυλίδι (ΒΚο 215/2)29· σιδερένιο δαχτυλίδι (ΒΚο 215/3)30* βραχιόλι από 
γαγάτη (ΒΛμ 22/4)31, χάλκινη κυλινδρική πυξίδα (ΒΧ 235/5)28 29 30 31 32* πλήθος μικρά σιδερένια καρφιά 
υποδημάτων (ΒΧ 235/3)· τμήματα καρφιών (ΒΧ 235/4,24) και λείψανα πιθανώς από πυξίδα (ΒΧ 
235/25)33· τρία τμήματα σιδερένιας γραφίδας (ΒΧ 235/2)34.
Τα ευρήματα και οι θέσεις στις οποίες βρέθηκαν δίνουν ενδείξεις για το φύλο των νεκρών. Έτσι 
ο σκελετός στα νότια φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα, κτερισμένη με το βραχιόλι από γαγάτη, το 
χρυσό διπλό δαχτυλίδι και τη χάλκινη πυξίδα, τα οποία βρέθηκαν σε αναμενόμενες για το είδος 
τους θέσεις. Όσον αφορά το βόρειο σκελετό, με πόδια ύψους 0,90 μ., θα πρέπει να ήταν ένας πο
λύ ψηλός άνδρας. Το φύλο του δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα, που είναι καρφιά υποδη
μάτων και μία σιδερένια γραφίδα στην περιοχή των πελμάτων. Το σιδερένιο δαχτυλίδι πιθανώς 
ανήκε στο μεσαίο νεκρό.

ΒΝ 2020/35. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 26). 
Κωνσταντίνος Α', φόλλις νομισματοκοπείου 
Αντιόχειας, κοπής 317-320.

ΒΝ 2020/36. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 26). 
Φθαρμένο, αδιάγνωστο.

ΒΝ 2020/37. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Κωνσταντίνος Β', φόλλις νομισματοκοπείου 
Θεσσαλονίκης, κοπής 326-328.

ΒΝ 2020/38. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Κώνστας, νομισματοκοπείου Θεσσαλονίκης, 
κοπής 347-348.

ΒΝ 2020/39. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Κωνστάντιος Β', νομισματοκοπείου Ηράκλειας, 
κοπής 337-340.

ΒΝ 2020/40. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Κωνσταντίνος Α', νομισματοκοπείου Κυζίκου 
ή Νικομήδειας, κοπής 347-348.

ΒΝ 2020/41. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 26). 
Κωνστάντιος Β', αδιάγνωστου νομισματοκο
πείου35, κοπής 347-348.

ΒΝ 2020/42. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 26). 
Κωνστάντιος Β' (337-361), αδιάγνωστου νομι
σματοκοπείου36.

ΒΝ 2020/43. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Λικίνιος Α', φόλλις νομισματοκοπείου Κυξί- 
κου, κοπής 317-320.

ΒΚ 4506/7. Μυροδοχείο (Σχέδ. 6* Πίν. 39). 
Ακέραιο.
Ύψ. 0,122, διάμ. β. 0,028, διάμ. χ. 0,04 μ. 
Πηλός κοκκινοκίτρινος (5ΥΙΙ6/6).
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό με ορι
ζόντιες αυλακώσεις στο κάτω μισό του. Λαι
μός ψηλός, κολουροκωνικός, με πλατιά αβαθή 
αυλάκωση στη βάση του, καταλήγει, ανοίγο- 
ντας προς τα έξω, σε ταινιωτό, λοξότμητο χεί
λος. Τδιο αγγείο χρονολογείται στον 3ο αι.37.

28. Στη νοτιοανατολική γωνία.
29. Σε απόσταση 1 από την ανατολική και 0,20 μ. από τη νότια πλευρά.
30. Σε απόσταση 0,36 από την ανατολική, 0,44 από τη βόρεια πλευρά και σε βάθος ±0,35 μ.
31. Σε επαφή με τη νότια και σε απόσταση 0,70 μ. από τη δυτική πλευρά.
32. Σε επαφή με τη νότια και 0,70 μ. από την ανατολική πλευρά.
33. Στην περιοχή του βόρειου μισού της ανατολικής πλευράς, σε απόσταση 0,09 από αυτήν και σε βάθος 0,36 μ.
34. Το ένα 0,42 από την ανατολική και 0,30 μ. από τη νότια πλευρά, το άλλο 0,30 από την ανατολική και 0,50 από τη 

νότια πλευρά και σε βάθος ±0,23 μ.
35. Τέτοια νομίσματα ε'χουν κοπεί στην Ηράκλεια, Νικομήδεια, Κύζικο, Αντιόχεια και Αλεξάνδρεια. Βλ. RIC VIII, σ. 

433, αριθ. 45 ή 59, σ. 474-475, αριθ. 49 ή 55, σ. 493-494, αριθ. 48 ή 55 ή 63, σ. 521, αριθ. 113 ή 118, σ. 541, αριθ. 33 ή 36 ή 39 ή 42.
36. Η φθορά του οπισθότυπου δεν επιτρέπει την ακριβή χρονολόγηση του νομίσματος.
37. Βλ. τυπολογία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
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Σχέδ. 6. ΒΚ 4506/7. ΒΚ 4506/8. ΒΚ 4506/9.

ΒΚ4506/8. Οινοχόη (Σχέδ. 6· Πίν. 37). 
Συγκολλημένη, λείπει τμήμα του χείλους της. 
Ύψ. 0,17, διάμ. β. 0,05, διάμ. χ. 0,047 μ. 
Πηλός γκρίζος (2.5Υ 4.5/1).
Βάση δακτυλιόσχημη, της οποίας η κάτω επι
φάνεια διαμορφώνεται με αβαθείς ομόκεντρες 
αυλακώσεις, που περιβάλλουν το καμπύλο κέ
ντρο της. Σώμα ωοειδές απολήγει, χωρίς τη με
σολάβηση ιδιαίτερου λαιμού, σε σαλπιγγόσχη- 
μο στόμιο. Λαβή περίπου ημικυλινδρική αρχί
ζει από το στόμιο και καταλήγει στο σώμα.

ΒΚ4506/9. Ληκυθιο (Σχέδ. 6· Π ίν. 38). 
Ακέραιο.
Ύψ. 0,142, διάμ. β. 0,04, διάμ. χ. 0,043 μ.
Πηλός καστανός (7.5YR 5.5/3).
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό με πλα
τιές αυλακώσεις. Λαιμός κοντός, στενός, ανοί
γει σε εχινόμορφο στόμιο με καμπύλο χείλος. 
Λαβή ταινιωτή ξεκινά από το λαιμό και κατα
λήγει στο μέσον περίπου του σώματος. Το πά
νω μέρος του αγγείου καλύπτεται από βαθύ 
γκρίζο επίχρισμα (2.5Υ 4.5/1).

ΒΚ 4506/10. Οινοχόη (Σχέδ. 7· Πίν. 36). 
Ακέραιη.
Ύψ. 0,183, διάμ. β. 0,047, διάμ. χ. 0,046 μ. 
Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 5.5/6).
Βάση κολουροκωνική με κοίλη κάτω επιφά
νεια και ανάγλυφο κοίλο δισκάριο στο κέντρο 
της. Σώμα απιόσχημο με αβαθείς οριζόντιες αυ
λακώσεις. Λαιμός ψηλός, ελαφρώς πηνιόσχη-

μος, φέρει από δύο ορίζοντες αυλακώσεις στο 
μέσον και κάτω από το ταινιωτό χείλος του. 
Λαβή ταινιωτή αυλακωτή αρχίζει από το μέσον 
του λαιμού και καταλήγει στο σώμα. Κόκκινο 
επίχρισμα (2.5YR 4.5/8) καλύπτει το μεγα
λύτερο τμήμα της επιφάνειας του αγγείου.

ΒΚ 4506/11. Οινοχόη (Σχέδ. 7* Πίν. 35). 
Συγκολλημένα τμήματα λαιμού και χείλους. 
Ύψ. 0,146, διάμ. β. 0,027, διάμ. χ. 0,042 μ. 
Πηλός καστανός (7.5YR 5.5/4), που με το ψή
σιμο απέκτησε σχεδόν σε ολόκληρη την επιφά
νεια του αγγείου γκρίζο χρώμα (2.5Υ 4.5/1). 
Βάση κολουροκωνική με κοίλη και αυλακω
τή κάτω επιφάνεια. Σώμα σχεδόν σφαιρικό 
με οριζόντιες αυλακώσεις στο πάνω μισό του. 
Λαιμός κυλινδρικός με οριζόντια χάραξη στη 
βάση του απολήγει σε ελαφρώς διευρυνόμε- 
νο στόμιο με διπλή αυλάκωση στη βάση του. 
Λαβή περίπου ημικυλινδρική αρχίζει από τη 
βάση του λαιμού και καταλήγει στο σώμα.

ΒΚ 4506/12. Μυροδοχείο (Σχέδ. 7- Πίν. 40). 
Συγκολλημένο, λείπουν μικρά τμήματα του 
σώματος.
Ύψ. 0,215, διάμ. β. 0,044, διάμ. χ. 0,05 μ. 
Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 5.5/6).
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό με α
βαθείς οριζόντιες αυλακώσεις. Λαιμός πολύ 
ψηλός, κολουροκωνικός, καταλήγει σε σαλπιγ- 
γόσχημο στόμιο με ταινιωτό, ελαφρώς λοξό- 
τμητο χείλος.
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Σχέδ. 7. ΒΚ 4506/10. ΒΚ 4506/11. ΒΚ 4506/12.

ΒΚ 4506/53. Τμήμα μυροδοχείου (Πίν. 41). 
Σωζ. ύψ. 0,069, διάμ. χ. 0,04 μ.
Πηλός ανοιχτοκάστανος (7.5ΥΚ 6.5/4). 
Σώζεται ο κολουροκωνικός λαιμός, που κατα
λήγει σε ταινιωτό, ελαφρώς λοξότμητο χείλος.

ΒΚ 4506/54. Τμήμαλύχνου (Πίν. 41).
Πηλός καστανός (7.5ΥΚ 5.5/4).
Όστρακο από την επάνω επιφάνεια λυχνου 
με ανάγλυφη διακόσμηση. Είκοσι τέσσερα μι
κρά όστρακα, από ραβδωτά ή απλά αγγεία.

ΒΥ244/12. Γυάλινο θραύσμα (Σ χ έ δ. 8- Π ίν. 43). 
"Υψ. 0,033 μ.
Γυαλί ανοιχτό πράσινο.
Συμπαγές κυλινδρικό τμήμα γυαλιού με απο- 
στρογγυλεμένο το ένα άκρο και βάθυνση στο 
σπασμένο άλλο άκρο, πιθανώς βάση από ατρα- 
κτόσχημο μυροδοχείο.

ΒΥ 244/13. Θραύσματα γυάλινης φιάλης 
(Σχέδ. 8).
Σωζ. ύψ. 0,053 μ.
Γυαλί άχρωμο με απολεπισμένη ιριδίζουσα 
επιφάνεια.
Τμήμα κυλινδρικού λαιμού με μείωση προς 
τα πάνω.

ΒΚο 215/2. Χρυσό διπλό δαχτυλίδι (Σχέδ. 9· 
Πίν. 46).
Διατήρηση καλή.
Διάμ. 0,0195 και 0,0175, πλ. στεφάνών 0,0035 
μ., πλευρά της σχεδόν τετράγωνης σφενδόνης 
±0,006 μ.
Δύο στεφάνες από λεπτό ταινιωτό έλασμα, συ
γκολλημένες μεταξύ τους, γεφυρώνονται πά
νω με τετράγωνη ανεστραμμένη κολουροπυ- 
ραμιδοειδή σφενδόνη με γαλαζοπράσινη γυά
λινη πέτρα. Η μία στεφάνη είναι ανοιχτή. Στα 
σημεία επαφής των τριών στοιχείων του δα- 
χτυλιδιού υπάρχει κοκκίδωση από τρεις κοκ- 
κίδες στα δύο εξωτερικά σημεία της επαφής 
των στεφάνών, μία πάνω ανάμεσα στις στε
φάνες και από μία στις τέσσερις γωνίες της 
βάσης της σφενδόνης.

ΒΚο 215/3. Σιδερένιο δαχτυλίδι (Σχέδ. 9· 
Πίν. 46).
Διατήρηση αρκετά καλή.
Διάμ. 0,02-0,021, πλ. στεφάνης 0,004-0,01, διάμ.
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Σχέδ. 9. ΒΚο 215/2. ΒΚο 215/3.

σφενδόνης 0,008-0,0085, ύψ. σφενδόνης 0,0025 μ. 
Η στεφάνη είναι ταινιωτή και πλατύτερη προς 
τη δισκόμορφη σφενδόνη, που περιβάλλεται α
πό δυο εγχάρακτες γωνίες και ίσως έφερε εγχά
ρακτη διακόσμηση, αβέβαιη λόγω οξείδωσης.

ΒΛμ 22/4. Βραχιόλι από γαγάτη (Σχέδ. 10- 
Πίν. 45).
Λείπει μικρό τμήμα του.
Διάμ. 0,082, πλ. 0,0135, ύψ. 0,014 μ.
Διατομής μεγαλύτερης του ημικυκλίου. Η εσω
τερική περιφέρεια είναι ταινιωτή και η εξωτε
ρική καμπύλη με αβαθείς εγκάρσιες γλυφές 
ανά εκατοστό.

ΒΧ 235/5. Χάλκινη πυξίδα (Πίν. 48).
Σώζεται σε 30 περίπου πολύ οξειδωμένα κα
μπύλα κομμάτια και δύο κυκλικά δισκάρια, που 
από το ένα λείπει τριγωνικό τμήμα.
Σωζ. ύψ. 0,061, διάμ. 0,036 μ.
Κυλινδρικό σώμα με λεπτά αδιακόσμητα τοι
χώματα. Τα δύο κυκλικά δισκάρια αποτελού
σαν τον πυθμένα και το πώμα της πυξίδας.

ΒΧ 235/2. Σιδερένια γραφίδα (Σχέδ. 1Τ 
Π ίν. 49).
Ακέραιη, σε τρία συγκολλημένα και οξειδω
μένα τμήματα.
Μήκ. 0,18, μέγ. διάμ. 0,0105 μ.
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής. Το ένα άκρο 
του είναι αιχμηρό και το άλλο πεπλατυσμένο 
τραπεζιόσχημο, σαν σπάτουλα, με τέσσερις δια
γώνιες, παράλληλες χαράξεις στις δύο πλα
τιές επιφάνειές του.

ΒΧ 235/3. Σιδερένια καρφιά υποδημάτων 
(Πίν. 50).
Οξειδωμένα. Στα περισσότερα η αιχμή είναι 
φθαρμένη.

Σχέδ. 10. ΒΛμ 22/4.

Μήκ. 0,009-0,012, διάμ. εφηλίδας 0,006-0,01 μ. 
Εκατόν ενενήντα εννέα καρφιά με ημισφαι- 
ρικές ή τετράπλευρες εφηλίδες κολουροπυ- 
ραμιδοειδείς και στελέχη τετράπλευρης δια- 
τομής, άλλα ελαφρώς καμπύλα και άλλα ευ
θέα.

ΒΧ 235/24. Σιδερένιο καρφί (Πίν. 50).
Τρία οξειδωμένα συγκολλούμενα τμήματα. 
Σωζ. μήκ. 0,0385, πλευρά εφηλίδας 0,012 μ. 
Τετράγωνη εφηλίδα, μάλλον πυραμιδοειδής, και 
στέλεχος επάνω τετράγωνης και κάτω κυκλι
κής διατομής.

ΒΧ 235/4. Σιδερένιο καρφί (Π ίν. 50). 
Σώζονται δύο οξειδωμένα συγκολλούμενα τμή
ματα από την απόληξη του στελέχους.
Μήκ. 0,0295, μέγ. διάμ. 0,007 μ.
Στέλεχος ελλειψοειδούς διατομής.
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ΒΧ 235/25. Πυξίδα(;).
Δυο μικρά οξειδωμένα, συγκολλοΰμενα, χάλ
κινα τμήματα.

Διαστ. 0,016x0,014,0,007x0,011 μ.
Πιθανώς από τα κάθετα τοιχώματα κυλινδρι
κής πυξίδας.

Χ ρονολόγη ση . Τα δυο αρχαιότερα νομίσματα (317-320) πιθανώς δηλώνουν το χρόνο κατα
σκευής του τάφου και την πρώτη χρήση του, ενώ τα υπόλοιπα, με νεότερα αυτά του 347-348, 
μεταγενέστερη χρήση του.

Τάφος 17

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. Ill· Πίν. 7α).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1,55x0,52,ύψ. 0,40 μ.
Π ε ρ ιγ ραφή. Οι δύο στενές πλευρές του είχαν καταστραφεί. Ή ταν καλυμμένος με πλίνθους με
γάλου πάχους, που δεν βρέθηκαν στη θέση τους. Μια ακέραιη είχε διαστάσεις 0,50x0,43x0,07 μ. 
Ητοιχοδομία του από λίθους, στενές πλίνθους, διαστ. 0,37x0,12x0,03 μ., και ασβεστοκονία
μα ήταν επιχρισμένη με χοντρό ασβεστοκονίαμα. Το δάπεδο ήταν στρωμένο με πλίνθους, διαστ. 
0,49-0,50x0,32 μ.
Βρέθηκαν σε σαθρή κατάσταση τα κάτω άκρα σκελετού, που όριζαν ως θέση του κρανίου τη δυ
τική πλευρά.
Χ ρονολόγη ση . Με βάση τα δομικά στοιχεία του τάφου και παρά τη μερική διατήρησή του, 
φαίνεται αρκετά βέβαιη η κατάταξή του στην πρώτη ομάδα των κιβωτιόσχημων, του α' μισού του 
3ου αι.38, με τους οποίους βρίσκεται σε γειτονία.

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. III).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 0,90x0,45, ύψ. ±0,22 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Καταστράφηκε μερικώς κατά την εκσκαφή. Διασώθηκε μια κεραμίδα στη μία 
πλευρά και τμήμα δεύτερης στην άλλη.
Βρέθηκε σκελετός από τη μέση και πάνω με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά.
Ε υρή μα τα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/44) στο κρανίο.

ΒΝ 2020/44. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). κάλλα (211-217).
Θεσσαλονίκη, ψευδοαυτόνομο εποχής Καρα-

Χ ρονολόγη ση . Με βάση το νόμισμα μπορεί να χρονολογηθεί στη δεύτερη δεκαετία του 3ου αι.

Τάφος 19

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. III).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.

38. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.

Τάφος 18
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Δ ια σ τά σ εις . Σωζ. μήκ. 0,54χ(±)0,28, σωζ. ύψ. ±0,35 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Το μεγαλύτερο τμήμα του καταστράφηκε κατά την εκσκαφή.
Βρέθηκαν λείψανα κρανίου στη βορειοδυτική πλευρά.
Χ ρονολόγη ση . Δεν έχουμε χρονολογικά στοιχεία από τον ίδιο τον τάφο. Το γεγονός όμως ότι 
βρισκόταν δίπλα στο χρονολογημένο τάφο 18, με τον ίδιο ακριβώς προσανατολισμό, σχετικά μα
κριά και οι δυο από τη συγκέντρωση των υπόλοιπων τάφων, πιθανώς σημαίνει ότι είναι και σύγ
χρονοι.

Τάφος 20

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. III).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. ±1,15x0,45, σωζ. ύψ. ±0,20 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε το πάνω και το ανατολικό τμήμα του.
Βρέθηκε σκελετός μέτρια διατηρημένος, σωζ. μήκ. ±1 μ., μέχρι τα γόνατα, με το κεφάλι στη δυ
τική πλευρά.

Τάφος 21

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. III· Πίν. 7β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΑ.-ΝΔ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,75x0,57,ύψ. 0,58 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό εκτός από τη νοτιοανατολική 
πλευρά. Ή ταν καλυμμένος με μαρμάρινη πλάκα και χτισμένος με λίθους, μακρόστενες πλίνθους, 
διαστ. 0,43x0,13x0,04 μ., και ασβεστοκονίαμα. Εσωτερικά οι πλευρές του ήταν επενδυμένες με 
λεπτές μονοκόμματες μαρμάρινες πλάκες, πάχ. 0,02 μ., το δάπεδο ήταν στρωμένο επίσης με μαρ
μάρινη πλάκα και στη βορειοανατολική πλευρά σχηματιζόταν μαρμάρινο προσκέφαλο.
Ο τάφος δέχθηκε δύο ταφές. Τα οστά βρέθηκαν σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο σκελετός στα νο
τιοανατολικά, μήκ. ±1,55 μ., ήταν μεγαλύτερος και κανονικά εκτεταμένος, ενώ αυτός στα βο
ρειοανατολικά, μικρότερος, παρουσίαζε σύμπτυξη κατά το πλάτος του. Τα χέρια τους ήταν το
ποθετημένα κατά μήκος των κορμών.
Ε υρή μα τα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/45) δίπλα στον αριστερό κρόταφο του σκελετού στα 
νοτιανατολικά και αρκετές πολύ μικρές γυάλινες και γαγάτινες ψήφοι (ΒΥμ 12/1α) στην πε- 
ριοχή γύρω από το κεφάλι- άλλες ψήφοι (ΒΥμ 12/1 β) και χρυσό σκουλαρίκι (ΒΚο 215/4) στην 
περιοχή του κεφαλιού του σκελετού στα βορειοανατολικά- τμήμα οστρέινου δαχτυλιδιού(;) (ΒΟ 
66/3) στην περιοχή της δεξιάς παλάμης του σκελετού στα βορειοανατολικά- τμήμα οστέινης πε
ρόνης στην περιοχή του κρανίου του σκελετού στα νοτιοανατολικά- επίπεδα τμήματα ξύλου 
(ΒΞυ 3/3) σε σχήμα σόλας υποδήματος στην περιοχή της λεκάνης του σκελετού στα νοτιοανατο
λικά- τμήματα χάλκινου αντικειμένου (ΒΧ 235/21) μαζί με λείψανα υφάσματος, με το οποίο ήταν 
τυλιγμένο το αντικείμενο και διατηρήθηκαν λόγω του εμποτισμού τους με τα προϊόντα της οξεί
δωσης του αντικειμένου, βρέθηκαν στη δυτική γωνία του τάφου.

ΒΝ 2020/45. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Θεσσαλονίκη, ψευδοαυτόνομο εποχής Κα- 
ρακάλλα (211-217).

ΒΥμ 12/Ια-β. Ψήφοι περιδέραιου (Πίν. 45).

α. Δέκα γυάλινες, δώδεκα από γαγάτη και λί
γα θραύσματα.
Διατήρηση καλή.
Μήκ. γυάλινων 0,00225-0,0024, μήκ. γαγάτινων 
0,003-0,004 μ.
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Οι γυάλινες είναι σχεδόν σφαιρικές, υπόλευ
κου χρώματος και οι γαγάτινες πολυεδρικές με 
επιφάνειες τριγωνικές και ρομβόσχημες, που 
σχηματίζονται με την κοπή των γωνιών ενός 
παραλληλεπίπεδου.
β. Δεκατέσσερις γυάλινες, 33 από γαγάτη. 
Διατήρηση καλή.
Όμοιες με τις προηγούμενες. Δύο γυάλινες εί
ναι κολλημένες. Μαζί βρέθηκαν και έξι μι
κροί κύβοι από γαγάτη, πλευράς 0,0024 μ.

ΒΚο 215/4. Χρυσό σκουλαρίκι (Πίν. 44). 
Διάμ. 0,0125-0,014 μ.
Σχεδόν κυκλικού σχήματος από σύρμα κυκλι
κής διατομής, του οποίου τα λεπτότερα άκρα 
«τρέχουν» για 0,008 μ. παράλληλα μεταξύ τους 
και στη συνέχεια τυλίγονται σπειροειδώς μία 
φορά.

ΒΟ 66/3. Οστρέινο τμήμα πιθανώς από δα- 
χτυλίδι (Π ίν. 46).
Μήκ. 0,018 μ.

ΒΟ 66/4. Οστέινη περόνη (Πίν. 47).

Σώζεται η αιχμή της.
Μήκ. 0,023, διάμ. 0,0025 μ.

ΒΧ 235/21. Χάλκινο αντικείμενο (Πίν. 51). 
Σώζεται σε 38 μικρά και μεγάλα τμήματα. Σε 
μερικά διασώζεται ύφασμα εμποτισμένο από 
την οξείδωση.
Υπολ. διάμ. 0,055 μ.
Αδιάγνωστο αντικείμενο, περίπου κυκλικό, 
που αποτελούνταν από ένα αβαθές πινάκιο και 
ένα σκέπασμα του ίδιου σχήματος, τα χείλη 
του οποίου αγκάλιαζαν το κάτω μέρος. Το ύ
φασμα φαίνεται ότι τύλιγε το αντικείμενο και 
το περίσσευμά του μαζευόταν στην κοιλότη
τα του σκεπάσματος.

ΒΞυ 3/3. Τμήματα σόλας υποδήματος 
(Πίν. 48).
Πάχ. 0,009 μ., πίσω τμήμα: μήκ. 0,095, πλ. 0,07 μ., 
μύτη: μήκ. 0,07, πλ. 0,035 μ.
Δύο τμήματα επίπεδου αρχικά ξύλου, που από 
το σχήμα τους φαίνεται να ανήκουν σε σόλα υ
ποδήματος. Το ένα μοιάζει να ανήκει στο πίσω 
μέρος του υποδήματος και το άλλο στη μύτη.

Χ ρονολόγη ση . Δεύτερη δεκαετία του 3ου αι. και αργότερα.

Τάφος 22

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. III* Πίν. 7γ-δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΝΑ.-ΒΔ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,90x0,45, σωζ. ύψ. 0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς η τοιχοδομία του. Ή ταν 
καλυμμένος με μαρμάρινη πλάκα. Τα απομεινάρια των τοίχων του ήταν χτισμένα με λίθους και 
ασβεστοκονίαμα και επενδυμένα εσωτερικά με μονοκόμματες, μαρμάρινες πλάκες, πάχ. 0,015- 
0,02 μ. Με μαρμάρινη πλάκα ήταν στρωμένο και το δάπεδο, ενώ στη βορειοδυτική πλευρά υπήρ
χε μαρμάρινο προσκέφαλο.
Ο τάφος δέχθηκε δύο ταφές. Τα οστά του νεκρού στα βορειοανατολικά φαίνεται ότι μετακινή
θηκαν όταν έγινε η ταφή του άλλου νεκρού και τα χέρια του ήταν τοποθετημένα κατά μήκος του 
κορμού.
Ε υρήματα . Χάλκινο βραχιόλι (ΒΚο 215/5) από τον αριστερό καρπό του σκελετού στα βορειο
ανατολικά και σιδερένιο δαχτυλίδι (;) (ΒΚο 215/6) από δάχτυλο του ίδιου χεριού.

ΒΚο 215/5. Χάλκινο βραχιόλι (Πίν. 45). 
Σώζεται σε δέκα θραύσματα.
Διάμ. ±0,05, διάμ. σύρματος 0,0015-0,0025 μ.
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που φέρουν αδιάγνωστη χαρακτή διακόσμηση.



ΒΚο 215/6. Σιδερένιο δαχτυλίδι(;) (Πίν. 46). 
Σώζονται δύο τμήματα, που αντιπροσωπεύ
ουν το ένα τρίτο της υπολογιζόμενης περιφέ
ρειας του. Πολύ οξειδωμένο.
Υπολ. διάμ. 0,02 μ.

Η κακή διατήρηση δεν επιτρέπει τον ασφαλή 
προσδιορισμό της ταυτότητάς του, ωστόσο η 
θέση εύρεσης ενισχύει την ταύτισή του με 
δαχτυλίδι.

Χ ρονολόγη  ση. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του τάφου συνηγορούν υπέρ της κατάταξής 
του στην ομάδα των τάφων του α' μισού του 3ου αι., οι οποίοι βρίσκονται σε μικρή απόσταση39.

Τάφος 23

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΙ· Πίν. 8α).
Πρ ο σ α να τολ ισ μ ός. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1,30, σωζ. πλ. 0,45, σωζ. ύψ. ±0,20 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε το πάνω τμήμα του.
Βρέθηκε σκελετός σε αρκετά καλή κατάσταση, με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και τα χέ
ρια κατά μήκος του κορμού. Το μήκος του από τους ώμους μέχρι τους αστραγάλους ήταν 1,15 μ. 
και το μηριαίο οστό 0,40 μ.
Ε υρήματα . Κατά την εκσκαφή βρέθηκαν πήλινο σκυφίδιο (ΒΚ 4506/13) και χρυσό σκουλαρίκι 
(ΒΚο 215/7).

ΒΚ4506/13. Σκυφίδιο (Σχέδ. 12-Πίν. 41). 
Ακέραιο.
Ύψ. 0,043, διάμ. β. 0,047, διάμ. χ. 0,097 μ.
Πηλός κόκκινος (2.5ΥΚ 5.5/6).
Βάση δακτυλιόσχημη με ανεστραμμένα κωνική 
την κάτω επιφάνεια. Σώμα περίπου κυλινδρικό 
με καμπυλωμένες πλευρές που απολήγουν σε 
χείλος με ελαφρά κλίση προς τα μέσα. Όλη η 
επιφάνεια του αγγείου καλύπτεται με κόκ
κινο επίχρισμα (10114/6).

ΒΚο 215/7. Χρυσό σκουλαρίκι (Πίν. 44). 
Διάμ. 0,0145-0,016 μ.
Σχεδόν κυκλικού σχήματος από σύρμα κυκλι

κής διατομής, του οποίου τα λεπτότερα άκρα 
«τρέχουν» για 0,007 μ. παράλληλα μεταξύ τους 
και στη συνέχεια τυλίγονται σπειροειδώς τρεις 
φορές.

Τάφος 24

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΤ Π ίν. 8α).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,60x0,40 (βορειοδυτική) και 0,25 (νοτιοανατολική πλευρά), ύψ. 0,32 μ.

39. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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Π ερ ιγρ α φ ή . Το πλάτος του παρουσίαζε χαρακτηριστική μείωση από τη βορειοδυτική προς τη 
νοτιοανατολική πλευρά. Η κάθε μακριά πλευρά του αποτελουνταν από δυο κεραμίδες· μία από 
αυτές σωζόταν σχεδόν ακέραιη, διαστ. 0,87x0,40 μ., με τέσσερα αποτυπώματα πέλματος ζώου 
και δαχτυλιές ημικυκλικές στην κοίλη όψη της και τριπλές ημικυκλικές δαχτυλιές στη μία γωνία 
της κυρτής όψης της.
Δεν βρέθηκαν οστά.

Τάφος 25

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Π ίν. 8β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Σχεδόν Β.-Ν.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 0,90χ(±)0,50, υψ. ±0,25 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Καταστράφηκε μερικώς κατά την εκσκαφή. Μάλλον είχε δυο κεραμίδες σε κάθε 
μακριά πλευρά και μία με δαχτυλιές ως δάπεδο.
Βρέθηκαν ελάχιστα οστά.

Τάφος 26

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΓ Πίν. 8γ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,88x0,43 (βορειοδυτική) και 0,31 (νοτιοανατολική πλευρά), υψ. 0,35 μ. 
Π ερ ιγρ α φ ή . Το πλάτος του παρουσίαζε μείωση από τη βορειοδυτική προς τη νοτιοανατολική 
πλευρά. Ή ταν καλυμμένος με σχιστόπλακες. Η τοιχοδομία του από μακρόστενες πλίνθους, διαστ. 
0,42x 0,125x 0,035 μ., και ασβεστοκονίαμα ήταν επιχρισμένη με χοντρό ασβεστοκονίαμα. Στη βο
ρειοδυτική πλευρά υπήρχε προσκέφαλο από ασβεστοκονίαμα και μία μακρόστενη πλίνθο. Δεν 
υπήρχε ιδιαίτερο δάπεδο.
Βρέθηκε σκελετός σε αρκετά καλή κατάσταση με τα χέρια κατά μήκος του κορμού* το μήκος του 
σκελετού μέχρι τα υπολείμματα του κρανίου ήταν 1,45 μ. και το μηριαίο οστό 0,40 μ. 
Χ ρονολόγη ση . Η μορφολογία του τάφου κάνει πιθανή την κατάταξή του στην ομάδα των τά
φων του α' μισού του 3ου αι.40.

Τάφος 27

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΙΤ Π ίν. 8δ-ε).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,70x0,60 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι κεραμίδες των μακριών πλευρών του βρέθηκαν σε οριζόντια θέση με καλυπτή- 
ρες στα σημεία επαφής τους κατά τον επιμήκη άξονα. Στη νοτιοανατολική στενή πλευρά υπήρχε 
λίθος. Έμοιαζε να πρόκειται για κανονικό καλυβίτη, του οποίου υποχώρησαν οι κεραμίδες. 
Βρέθηκε σκελετός, μήκ. 1,60 μ., σε κακή κατάσταση, με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και 
τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ε υρήματα . Έ ξι χάλκινα νομίσματα: τα ΒΝ2020/46-48 στα πόδια του νεκρού, τα ΒΝ 2020/49-50

40. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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δίπλα στο δεξιό χέρι και το ΒΝ 2020/51 στη σπονδυλική στήλη. Γυάλινο αγγείο σπασμένο (ΒΥ 
244/10) στη βόρεια γωνία, δίπλα στο κρανίο.

ΒΝ 2020/46. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 27). 
Κωνστάντιος Β', νομισματοκοπείο Θεσσαλο
νίκης, κοπής 347-348.

ΒΝ 2020/47. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Κωνστάντιος Β', νομισματοκοπείο Θεσσαλο
νίκης, κοπής 347-348.

ΒΝ 2020/48. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Κωνστάντιος Β', νομισματοκοπείο Θεσσαλο
νίκης, κοπής 347-348.

ΒΝ 2020/49. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Κωνσταντίνος Β', φόλλις νομισματοκοπείου

Σισκίας, κοπής 334-335.

ΒΝ 2020/50. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Κωνστάντιος Β', αδιάγνωστο νομισματοκο
πείο41, κοπής 337-347.

ΒΝ 2020/51. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Κωνστάντιος Β', νομισματοκοπείο Κωνσταντι
νουπόλεως, κοπής 337-340.

ΒΥ 244/10. Θραύσματα από τη βάση γυάλι
νου αγγείου (Πίν. 43).
Γυαλί ανοιχτό πράσινο.
Βάση αδιαμόρφωτη με κωνική εσοχή.

Χ ρονολόγηση . Από τα νεότερα νομίσματα ο τάφος μπορεί να χρονολογηθεί στα μέσα του 4ου αι.

Τάφος 28

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΑ.-ΝΔ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 0,90x0,45, σωζ. ΰψ. 0,55 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή διαταράχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Οι πλευρές του σχηματίζο
νταν αποκλειστικά με μαρμάρινες μονοκόμματες πλάκες, πάχ. 0,015-0,03 μ. Με μονοκόμματη 
μαρμάρινη πλάκα ήταν στρωμένο και το δάπεδο, ενώ στη νοτιοδυτική πλευρά υπήρχε και μαρ
μάρινο προσκέφαλο. Ο τάφος θα πρέπει να ήταν παιδικός, όπως δηλώνει το μικρό μήκος του. 
Ευρή ματα. Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/52)42, γυναικείο πήλινο ειδώλιο (ΒΚ4506/49)43 και αν
δρικό πήλινο ειδώλιο (ΒΚ 4506/50) μαζί με θραύσματα πήλινου αγγείου (ΒΚ 4506/55) και δύο 
μικρά πήλινα σφαιρίδια (ΒΚμ 6/1)44.

ΒΝ 2020/52. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). Συγκολλημένο, λείπουν μικρά τμήματα. Επι-
Αλέξανδρος, εποχής Γορδιανού Γ' (238-244). φάνεια κατά τόπους απολεπισμένη.

Ύψ. 0,124, πλ. 0,067 μ.
ΒΚ 4506/49. Ειδώλιο (Π ίν. 42). Πηλός καστανός (7.5ΥΙΙ 5.5/4).

41. Η φθορά δεν επιτρέπει την ταύτιση του νομισματοκοπείου. Τε'τοια νομίσματα έχουν κοπεί στην Ηράκλεια, 
Κωνσταντινούπολη, Νικομήδεια, Κύζικο και Αντιόχεια. Αν η τελεία στο τέλος της επιγραφής του οπισθάτυπου είναι 
πραγματική και όχι αποτέλεσμα φθοράς, τότε το νόμισμα είναι Κωνσταντινουπόλεως, κοπής 337-340. Βλ. R1C VIII, σ. 
432, αριθ. 36, σ. 449-450, αριθ. 27 ή 43, σ. 471, αριθ. 10, σ. 490, αριθ. 17, σ. 515, αριθ. 58.

42. Σε απόσταση 0,45 μ. από τη νοτιοδυτική πλευρά.
43. Δίπλα στη βορειοδυτική και ±0,30 μ. από τη νοτιοδυτική πλευρά.
44. Σε απόσταση 0,90 από τη νοτιοδυτική και 0,20 μ. από τη νοτιοανατολική πλευρά.
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Προτομή γυναικείας μορφής κατασκευασμέ
νη σε μήτρα. Το πρόσωπο, ελαφρώς στραμμέ
νο προς τα αριστερά, είναι φθαρμένο και δεν 
διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του. Φορά πτυ
χωτό ιμάτιο που καλύπτει το κεφάλι, το σώμα 
και τα χέρια, που είναι ακουμπισμένα το δεξιό 
στο στήθος και το αριστερό στην κοιλιά. Η βά
ση του ειδωλίου είναι κολουροκωνική με σκο- 
τία και η κάτω επιφάνειά της είναι κοίλη με 
οπή εξαερισμού. Τχνη λευκού επιχρίσματος.

ΒΚ 4506/50. Ειδώλιο (Πίν. 42). 
Συγκολλημένο, λείπουν μικρά τμήματα. Η μπρο
στινή του επιφάνεια είναι τελείως απολεπι
σμένη.
Ύψ. 0,108, πλ. 0,051 μ.
Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 4.5/6). 
Προτομή ανδρικής μορφής κατασκευασμένη 
σε μήτρα. Παρά την απολέπιση φαίνεται ότι 
πρόκειται για γενειοφόρο μορφή. Η πίσω όψη, 
σε καλύτερη κατάσταση, δείχνει ότι η μορφή 
είναι γυμνή· μία κάθετη νεύρωση αρχίζει από

τη βάση του λαιμού, διακόπτεται στο ύψος της 
ωμοπλάτης και συνεχίζεται λίγο χαμηλότερα, 
όχι όμως στην ίδια κατακόρυφο αλλά λίγο δε- 
ξιότερα, μάλλον πρόκειται για τη σπονδυλική 
στήλη. Η βάση της προτομής είναι ελαφρώς 
κολουροκωνική και ορίζεται πάνω και κάτω 
με δακτυλιόσχημες προεξοχές· η κάτω επιφά
νεια της βάσης, ίδια με εκείνη του γυναικείου 
ειδωλίου, είναι κοίλη με οπή εξαερισμού.

ΒΚ 4506/55. Όστρακα αγγείου (Πίν. 41). 
Συγκολλημένα όστρακα από κοιλιά αγγείου 
με οριζόντιες αυλακώσεις.
Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 4.5/6).

ΒΚμ 6/1. Πήλινα σφαιρίδια (Πίν. 42).
Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 4.5/6).
Δύο μικρά πήλινα σφαιρίδια, το ένα πεπλα
τυσμένο και το άλλο ωοειδές, διαμ. 0,008 και 
0,01 μ. αντίστοιχα. Πιθανότατα έχουν σχέση 
με το ανδρικό ειδώλιο, μαζί με το οποίο βρέ
θηκαν.

Χ ρονολόγη ση . Από το νόμισμα ο τάφος μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στα μέσα του 3ου αι. και 
να συνδεθεί με την ομάδα των τάφων του α' μισού του 3ου αι.45, που επενδύονται με μαρμάρινες 
πλάκες, αν και εδώ οι μαρμάρινες πλάκες αποτελούν το μοναδικό υλικό κατασκευής του τάφου.

Τάφος 29

Λακκοειδής (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1x0,40, βάθ. 0,70 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με λίθινες πλάκες.
Βρέθηκε παιδική ταφή σε κακή κατάσταση, με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά.
Ευρή ματα. Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/53) με ίχνη υφάσματος στην περιοχή του δεξιού ώμου- 
πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/14)· ζεύγος χρυσών σκουλαρικιών (ΒΚο 215/8) στην περιοχή του κρα
νίου- ένα ξύλινο (ΒΞυ 3/1) και ένα κεχριμπαρένιο (ΒΛμ 22/2) περίαπτο στην περιοχή του στή
θους· τέσσερα τμήματα σιδερένιου στελέχους (ΒΧ 235/6) από την περιοχή των κνημών.

ΒΝ 2020/53. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Αυρηλιανός, αντωνινιανός νομισματοκοπείου 
Κυζίκου, κοπής 275.

ΒΚ4506/14. Οινοχόη (Σχέδ. 13- Πίν. 35). 
Συγκολλημένα τμήματα. Λείπει μικρό τμήμα 
του σώματος.

45. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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Σχέδ. 13. ΒΚ 4506/14.

Ύψ. 0,142, διάμ. β. 0,03, διάμ. χ. 0,044 μ.
Πηλός στον πυρήνα κόκκινος (10115.5/8), στην 
επιφάνεια της βάσης ανοιχτοκόκκινος (1011 
5/3) και στην υπόλοιπη επιφάνεια γκρίζος (2.5Υ 
4.5/1).
Βάση κολουροκωνική με πλατιά αυλάκωση στην 
κάτω επιφάνεια, που δημιουργεί ανάγλυφο δι
σκάριο στο κέντρο της. Σώμα περίπου σφαιρι
κό με οριζόντιες αυλακώσεις στο πάνω μισό 
του. Λαιμός ανεστραμμένα κολουροκωνικός 
με οριζόντια αυλάκωση στη βάση του και κα
μπύλο χείλος. Λαβή ταινιωτή, αυλακωτή, αρχί-

Σχέδ. 14. ΒΚο 215/8. ΒΞυ 3/1. ΒΛμ 22/2.

ζει από τη βάση του λαιμού και καταλήγει στο 
σώμα.

ΒΚο 215/8. Ζεύγος χρυσών σκουλαρικιών 
(Σχέδ. 14·Πίν. 44).
Ελαφρώς παραμορφωμένα.
Διάμ. 0,013-0,016 μ.
Σχεδόν κυκλικού σχήματος από σύρμα κυ
κλικής διατομής, που τα λεπτότερα άκρα τους 
«τρέχουν» για 0,008 μ. παράλληλα μεταξύ τους 
και στη συνέχεια τυλίγονται σπειροειδώς από 
δύο μέχρι τέσσερις φορές. Όμοια με το ΒΚο 
215/7.

ΒΞυ 3/1. Ξύλινο περίαπτο (Σχέδ. 14·Πίν. 44). 
Λείπει μικρό τμήμα του διαδήματος.
Ύψ. 0,0225, μήκ. 0,0246, πλ. 0,0115 μ.
Μαύρο ξύλο.
Εικονίζεται δόλιχό κεφάλι ανθρώπινης μορ
φής, πιθανώς αφρικανού, στεφανωμένης με κά
θετο ταινιωτό διάδημα, διακοσμημένο με λο
ξές παράλληλες γλυφές. Η μορφή αποδίδεται 
σχηματοποιημένα, με έντονα φρύδια και μύτη 
και οξύ σαγόνι με δύο κάθετες γλυφές στις πλά
γιες όψεις του, που ενδεχομένως αποδίδουν γε
νειάδα. Το μέτωπο αυλακώνεται από δύο ρυ
τίδες, ενώ μάτια και στόμα δεν δηλώνονται. Η 
οπή ανάρτησης βρίσκεται στην κορυφή του 
διαδήματος.

ΒΛμ 22/2. Κεχριμπαρένιο περίαπτο (Σχέδ. 
14·Πίν. 44).
Επιφάνεια ραγισμένη.
"Υψ. 0,016, μήκ. 0,027, πλ. 0,0196 μ.
Κεφάλι ζώου, πιθανώς αιλουροειδούς, με δύο 
διαμπερείς, διασταυρούμενες οπές, μία κατά 
μήκος και μία καθ’ ύψος, για την εξάρτησή του.

ΒΧ 235/6. Σιδερένιο στέλεχος (Πίν. 51). 
Τέσσερα συγκολλούμενα οξειδωμένα τμήματα. 
Σώζ. μήκ. 0,1088, διάμ. 0,003-0,01 μ.
Τμήμα στελέχους, πιθανώς καρφιού, με ανώ
μαλη, ανισόπαχη, λόγω οξείδωσης, διαμόρ
φωση, που σώζει την αιχμή του στο ένα άκρο.

Χ ρονολόγηση . Από το νόμισμα ο τάφος μπορεί να χρονολογηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 
3ου αι.
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Τάφος 30

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. II, 15· Π ίν. 9α-γ).
Πρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 2x0,50 (βορειοδυτική) και 0,45 (νοτιοανατολική πλευρά), ύψ. 0,55 μ. 
Π ερ ιγρ α φ ή . Το πλάτος του παρουσίαζε ελαφρά μείωση από τη βορειοδυτική προς τη νοτιο
ανατολική πλευρά. Είχε κάλυψη με τρεις λίθινες πλάκες, που οι αρμοί τους προστατεύονταν με 
χτίσιμο από ασβεστοκονίαμα, και μακρόστενες, κατά το μήκος τους τοποθετημένες, πλίνθους, σχη
ματίζοντας έτσι στην επιφάνεια κάλυψης πέντε εγκάρσιες νευρώσεις μικρού ύψους και ορθογώ
νιας διατομής. Η τοιχοδομία του αποτελούνταν από μακρόστενες πλίνθους, λίθους και ασβε
στοκονίαμα και ήταν επιχρισμένη με ασβεστοκονίαμα. Στη βορειοδυτική πλευρά υπήρχε πλίν
θος ως προσκέφαλο και το δάπεδο ήταν στρωμένο με μία σειρά πλίνθων, μερικές από τις οποί
ες είχαν δαχτυλιές χιαστί ή σχήματος γ.
Βρέθηκε σκελετός σε αρκετά καλή κατάσταση, μήκ. 1,40 μ., από τους ώμους μέχρι τους αστρα
γάλους, με μηριαίο οστό 0,42 μ. και τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ευρή ματα. Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/54) στο κρανίο.

ΒΝ 2020/54. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 27). που Α' Άραβος (244-249).
Θεσσαλονίκη, ψευδοαυτόνομο εποχής Φιλίπ-

Χ ρονολόγη ση . Από το νόμισμα ο τάφος χρονολογείται γύρω στα μέσα του 3ου αι. και σε αυ
τό συνηγορεί και η μορφολογική του συγγένεια με τους τάφους 6 και 75, που χρονολογούνται με 
βάση τα νομίσματα στο α' μισό του 3ου αι.

Τάφος 31

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΕ Πίν. 9δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,70x0,60,ύψ. 0,35 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία, ενώ οι στε
νές πλευρές ήταν ελεύθερες. Η ακμή των κεραμίδων σκεπαζόταν με τρεις τουλάχιστον καλυ- 
πτήρες.
Ο νεκρός βρέθηκε θαμμένος 0,20 μ. βαθύτερα από το επίπεδο έδρασης των κεραμίδων, με το 
κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά. Κεραμίδα, μήκ. 0,75 μ., κάλυπτε τον κορμό του ξεκινώντας 
από το κρανίο.
Ευρή ματα. Πήλινο αγγείο σπασμένο (ΒΚ 4506/15).
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ΒΚ 4506/15. Μυροδοχείο (Σχέδ. 16* Πίν.
39).
Συγκολλημένο. Λείπουν τμήματα του σώμα
τος και το στόμιο.
Σωζ. υψ. 0,107, διάμ. β. 0,027 μ.
Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 5.5/6).
Βάση σχεδόν επίπεδη, σώμα σφαιρικό με ορι
ζόντιες αυλακώσεις.

Χ ρονολόγη ση . Ηπαρουσία των θραυσμάτων του μυροδοχείου επιτρέπει μόνο μια γενική χρο
νολόγηση στον 3ο-4ο αι.

Τάφος 32

Λακκοειδής (Σχέδ. ΙΕ Πίν. 9ε).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Α.-Δ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Η κάλυψή του με πρασινωπές σχιστόπλακες είχε διαστάσεις 2x0,80 μ.
Σε βάθος 0,50 μ. βρέθηκε σκελετός, υψ. 1,65 μ., με το κρανίο στη δυτική πλευρά.

Τάφος 33

Λακκοειδής (Σχέδ. ΙΓ Πίν. 9στ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Η κάλυψή του με πρασινωπές σχιστόπλακες είχε διαστάσεις 1,60x0,80 μ.
Σε βάθος 0,60 μ. βρέθηκε σκελετός σε μέτρια διατήρηση με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά.

Τάφος 34

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΙ Π ίν. 10α).
Πρ οσ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,67x0,37,ΰψ. 0,39 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με πρασινωπές σχιστόπλακες. Η τοιχοδομία του αποτελου- 
νταν από μακρόστενες πλίνθους, διαστ. 0,42x0,13x0,035 μ., και ασβεστοκονίαμα και ήταν επι- 
χρισμένη με χοντρό ασβεστοκονίαμα. Στη βορειοδυτική πλευρά στρώση ασβεστοκονιάματος πά
νω σε πλίνθο δημιουργούσε το προσκέφαλο. Το δάπεδο ήταν στρωμένο με τρεις πλίνθους. 
Βρέθηκαν λείψανα σκελετού.
Ε υρήματα . Χρυσή δανάκη (ΒΝδ 9) στο λαιμό του νεκρού.

Σχέδ. 16. ΒΚ 4506/15.

ΒΝδ 9. Χρυσή δανάκη (Πίν. 31). A LE X A N D  A V G ) από νόμισμα κοπής 222-
Σεβήρος Αλέξανδρος (IMP C Μ A Y R  SEV- 23046.

46. R IC IV, II, σ. 71-76, 80-84, 90-95.

45



Χ ρονολόγηση . Από τη δανάκη ο τάφος μπορεί να χρονολογηθεί με πιθανότητα στο β' τέταρτο 
του 3ου αι., ενώ από αρχιτεκτονική άποψη διαθέτει τα γνωρίσματα για την ένταξή του στην ομά
δα των τάφων του α' μισού του 3ου αι.

Τάφος 35

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. Ι ΙΠ ίν .  ΙΟβ-δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,80x0,85, ύψ. 1,10 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ήταν καλυμμένος με δύο μεγάλες μαρμάρινες πλάκες, η πρώτη από δυτικά, διαστ. 
1,22x0,85 X 0,08 μ. και η δεύτερη 1,20x0,82x0,08 μ., και μία στενή λίθινη πλάκα στην ανατολική 
πλευρά- η πρώτη πλάκα είχε σιδερένιο χαλκά ανύψωσης, διαμ. 0,10 μ., πακτωμένο στο πάχος της· 
η κάτω επιφάνεια των πλακών ήταν λειασμένη, ενώ η πάνω αδρά δουλεμένη. Οι πλευρές του, πάχ. 
±0,38 μ., ήταν χτισμένες με λίθους και ασβεστοκονίαμα και επιχρισμένες με ασβεστοκονίαμα και 
μόνο στο χείλος του, όπου εδράζονταν οι καλυπτήριες πλάκες, υπήρχε μία σειρά πλίνθων, μήκ. 0,38 
και πάχ. 0,045 μ. Στη δυτική πλευρά του δαπέδου υπήρχε προσκέφαλο από τρεις μαρμάρινες πλά
κες και το υπόλοιπο δάπεδο ήταν στρωμένο με δέκα πλίνθους σε δύο σειρές· οι πλίνθοι, διαστ. 
0,26x0,39, 0,28x0,41, 0,29x0,39 μ., είχαν δαχτυλιές χιαστί ή διαγώνιες.
Δίπλα στη βόρεια πλευρά βρέθηκαν τα λείψανα δύο επάλληλων σκελετών από τη λεκάνη και κά
τω με τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ε υρήματα . Έ ξι χάλκινα νομίσματα (ΒΝ 2020/55-60) σε διάφορα σημεία47- δύο πήλινα αγγεία 
(ΒΚ 4506/16-17)47 48· δύο γυάλινα αγγεία (ΒΥ 244/2, 5)49· σιδερένιο δαχτυλίδι (ΒΚο 215/10) στο 
αριστερό χέρι50· χάλκινο κλειδί-δαχτυλίδι (ΒΚο 215/18) επίσης στο αριστερό χέρι51 52 53· χάλκινη 
πόρπη (ΒΚο 215/9)52, χάλκινη κυλινδρική πυξίδα (ΒΧ 235/7) στην περιοχή των ποδιών53- δύο 
χάλκινοι κρίκοι (ΒΧ 235/8α-β)54.
Η παρουσία της πόρπης δηλώνει ότι ο ένας νεκρός είναι άντρας, πιθανώς στρατιωτικός ή κά
ποιος αξιωματούχος55.

ΒΝ 2020/55. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 27). ΒΝ 2020/56. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 27).
Ρώμη, αδιάγνωστο νομισματοκοπείο56, κοπής Κωνσταντίνος Α', φόλλις νομισματοκοπείου 
330-340. Κωνσταντινουπόλεως, κοπής 336-337.

47. ΒΝ 2020/55: 0,30 από την ανατολική και 0,35 μ. από τη βόρεια πλευρά- ΒΝ 2020/56: 0,12 από την ανατολική και 
0,18 μ. από τη βόρεια πλευρά- ΒΝ 2020/57-58: 0,14 από τη βόρεια και 0,54 μ. από τη δυτική πλευρά- ΒΝ 2020/59: 0,51 
από τη βόρεια και 0,42 μ. από τη δυτική πλευρά- ΒΝ 2020/60: 0,33 από τη βόρεια και 0,55 μ. από τη δυτική πλευρά.

48. Το ένα 0,07 από την ανατολική και 0,11 μ. από τη νότια πλευρά και το άλλο σε επαφή με τη βόρεια και 0,86 μ. 
από τη δυτική πλευρά.

49. ΒΥ 244/2: στη βορειοδυτική γωνία- ΒΥ 244/5: 0,22 μ. από την ανατολική και σε επαφή με τη βόρεια πλευρά.
50. Σε απόσταση 0,32 μ. από τη δυτική πλευρά.
51. Σε απόσταση επίσης 0,32 μ. από τη δυτική πλευρά.
52. Σε απόσταση 0,38 από τη βόρεια και 0,60 μ. από τη δυτική πλευρά.
53. Σε απόσταση 0,20 από την ανατολική και 0,47 μ. από τη νότια πλευρά.
54. ΒΧ 235/8α: 0,25 από την ανατολική και 0,14 μ. από τη βόρεια πλευρά- ΒΧ 235/8β: 0,24 από την ανατολική και 

0,18 μ. από τη βόρεια πλευρά.
55. Βλ. τυπολογία κοσμημάτων, σ. 130 κ.ε.
56. Η φθορά δεν επιτρέπει την ταύτιση του νομισματοκοπείου. Τέτοια νομίσματα έχουν κοπεί στο Λούγδουνο, 

Τρεβήρους, Αρελάτη, Ρώμη, Ακυληία, Σισκία, Θεσσαλονίκη, Ηράκλεια, Κωνσταντινούπολη, Κύζικο, Αντιόχεια και 
Αλεξάνδρεια. Βλ. ΛΛΓ VII, σ. 138-140, αριθ. 242,247,252,257,260,267,270,275, σ. 214-215, αριθ. 522,529, σ. 217, αριθ.
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Σχέδ. 17. ΒΚ 4506/16. ΒΚ 4506/17. ΒΥ 244/2.

ΒΝ 2020/57. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Κωνσταντίνος Β', πιθανώς νομισματοκοπείου 
Θεσσαλονίκης57, κοπής 337-340.

ΒΝ 2020/58. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Κωνσταντινούπολις, φόλλις, πιθανώς νομισμα
τοκοπείου Κυζίκου58, κοπής 330-337.

ΒΝ 2020/59. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Φθαρμένο. Αδιάγνωστο.

ΒΝ 2020/60. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Κωνσταντινούπολις, φόλλις νομισματοκοπείου 
Κυζίκου, κοπής 335-336.

ΒΚ4506/16. Μυροδοχείο (Σχέδ. 17·Πίν. 39). 
Ακέραιο.
Ύψ. 0,119, διάμ. β. 0,028., διάμ. χ. 0,04 μ. 
Πηλός ανοιχτοκάστανος (ΙΟΥΙΙ 6.5/4).
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό με ορι
ζόντιες αυλακώσεις. Λαιμός κολουροκωνικός 
με πλατύτερη αυλάκωση στη βάση του απο

λήγει σε σαλπιγγόσχημο στόμιο με ταινιωτό, 
ελαφρώς λοξότμητο προς τα έξω χείλος.

ΒΚ4506/17. Μυροδοχείο (Σχέδ. 17* Πίν. 39). 
Ακέραιο.
"Υψ. 0,134., διάμ. β. 0,035, διάμ. χ. 0,039 μ. 
Πηλός αχνοκάστανος (ΙΟΥ!*. 7/4).
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό με ορι
ζόντιες αυλακώσεις. Λαιμός κολουροκωνικός 
με οριζόντια χάραξη στη βάση απολήγει σε 
σαλπιγγόσχημο στόμιο με ταινιωτό, σχεδόν 
οριζόντιο χείλος.

ΒΥ244/2. Γυάλινη φιάλη (Σχέδ. 17' Πίν. 43). 
Ακέραιη.
"Υψ. 0,14., διάμ. β. 0,05, διάμ. χ. 0,052-0,055 μ. 
Γυαλί ανοιχτό πράσινο, μεσαίου πάχους, δια
φανές, με φυσαλίδες μικρές και μεγάλες. 
Βάση αδιαμόρφωτη με κωνική εσοχή στην κά
τω επιφάνειά της. Σώμα απιόσχημο με αχνές, 
διαγώνιες, ελαφρώς κυματιστές αυλακώσεις. 
Λαιμός κυλινδρικός με χοανόσχημο στόμιο,

542, 547, σ. 270-271, αριθ. 343, 351, σ. 336, αριθ. 331,338, σ. 338-339, αριθ. 349, 354, σ. 341, αριθ. 370, σ. 407, αριθ. 122, 
128, σ. 409, αριθ. 136, σ. 453, αριθ. 222, σ. 524, αριθ. 187, σ. 530, αριθ. 229, σ. 557-560, αριθ. 114, 119, 124, 134, 143, σ. 
579, αριθ. 62, σ. 582, αριθ. 78, 85, σ. 654-658, αριθ. 71,72, 90, 91,105,106, 118,119, σ. 693, αριθ. 91, σ. 697, αριθ. 113, σ. 
712, αριθ. 63, 70 και R1C VIII, σ. 143, αριθ. 66, σ. 539-540, αριθ. 16, 26. Απο τις παραπομπές αποκλείστηκαν νομίσμα
τα που είχαν μερικά στοιχεία του νομισματοκοπείου τους επάνω από τη γραμμή του έξεργου, διότι το νόμισμα που εξε
τάζουμε, παρά τη μερική φθορά του, δεν φαίνεται να ανήκει σε τέτοια περίπτωση.

57.0  οπισθότυπος είναι πολύ φθαρμένος και το νομισματοκοπείο δεν διακρίνεται, επειδή όμως τα στοιχεία του νο
μίσματος ανταποκρίνονται σε κοπές των νομισματοκοπείων Λούγδουνου και Θεσσαλονίκης, είναι πολύ πιθανότερη η 
περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

58. Βλ. RIC VII, σ. 654, αριθ. 73, σ. 656-659, αριθ. 92 ή 93 ή 107 ή 108 ή 120 ή 121 ή 134.
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Σχέδ. 18. ΒΥ 244/5.

το άκρο του οποίου διπλώνοντας προς τα μέ
σα δημιουργεί δακτυλιόσχημο χείλος. Στην 
εσοχή της βάσης ίχνη της ράβδου επεξεργα
σίας.

ΒΥ244/5. Γυάλινη φιάλη (Σχέδ. 18· Π ίν. 43). 
Σώζεται το σώμα σε συγκολλημένα θραύ
σματα.
Σωζ. ύψ. 0,091, διάμ. β. 0,051 μ.
Γυαλί σχεδόν άχρωμο με πολύ ανοιχτό πράσι
νο τόνο, λεπτό, διαφανές, με μικρές φυσαλίδες, 
επιφάνεια ελαφρώς φθαρμένη.
Βάση αδιαμόρφωτη με κωνική εσοχή στην κά
τω επιφάνειά της. Σώμα απιόσχημο με επτά 
διαγώνιες, ελαφρώς κυματιστές νευρώσεις.

ΒΚο 215/10. Σιδερένιο δαχτυλίδι (Πίν. 46). 
Σώζεται το μεγαλύτερο μέρος του σε δύο τμή
ματα. Πολύ οξειδωμένο.
Διάμ. ±0,02, πλ. στεφάνης 0,003, διάμ. σφεν
δόνης 0,02, ύψ. σφενδόνης 0,008 μ.
Στεφάνη μάλλον ημικυκλικής διατομής με κυ
κλική σφενδόνη επίπεδης επιφάνειας.

ΒΚο 215/18. Χάλκινο κλειδί-δαχτυλίδι (Σχέδ. 
19* Π ίν. 46).
Διατήρηση αρκετά καλή.
Διάμ. 0,026, μήκ. 0,0275 μ.
Κυκλική στεφάνη κυκλικής διατομής και κά
θετα προς αυτήν προσαρμοσμένο το κυλιν
δρικό στέλεχος του κλειδιού, τα δόντια του 
οποίου είναι αρκετά φθαρμένα. Στο σημείο 
προσαρμογής σχηματίζεται μικρός δακτύλιος.

ΒΚο 215/9. Χάλκινη πόρπη (Σχέδ. 19·
Πίν. 47).
Διατήρηση καλή. Λείπει τμήμα της περόνης.

Μήκ. 0,063, πλ. 0,04, ύψ. 0,021 μ.
Έ χει σχήμα λατινικού σταυρού με πολύ κοντό 
τον επάνω βραχίονα της κάθετης κεραίας. Η 
οριζόντια κεραία είναι ευθεία, επταγωνικής 
διατομής και έχει προσαρτημένα στα άκρα της 
σφαιρίδια με δακτύλιο στη βάση τους· στο 
μέσον της κάτω πλευράς της υπάρχει μικρό 
άνοιγμα, όπου μπαίνει το μάτι της βελόνας 
περασμένο σε σύρμα που διατρέχει το κού
φιο εσωτερικό της κεραίας. Η κάθετη κεραία 
είναι δρεπανόσχημη· το μισό τμήμα της είναι 
τοξωτό, διατομής τραπεζίου και προσαρμόζε
ται με όρθιο το τόξο στο μέσον της οριζόντιας 
κεραίας· στο σημείο αυτό στην αρχή του τό
ξου υπάρχει το τρίτο, κρομμυόσχημο, σφαι
ρίδιο της πόρπης με δακτύλιο στη βάση του· 
το υπόλοιπο μισό της κάθετης κεραίας είναι 
ευθύ και σχηματίζεται από έλασμα διπλωμέ
νο στα δύο. Η βελόνα της πόρπης, όντας προ- 
σαρτημένη στην οριζόντια κεραία, ευθυγραμ
μίζεται με την κάθετη και φωλιάζει στο δίπλω
μα του ευθέος τμήματός της. Η διακόσμηση 
της πόρπης περιορίζεται στην τριεδρική ρά
χη του ευθέος τμήματος της κάθετης κεραίας 
και αποτελείται από ένα επιπεδόγλυφο X στο 
κάθε άκρο της.

ΒΧ 235/7. Χάλκινη πυξίδα (Πίν. 48).
Ύψ. 0,052, διάμ. 0,045-0,05 μ.
Οκτώ θραύσματα κυλινδρικής πυξίδας με λε
πτά αδιακόσμητα τοιχώματα και τμήμα κυ
κλικού δισκοειδούς ελάσματος, διαμ. 0,035 μ., 
από τον πυθμένα της.

Σχέδ. 19. ΒΚο 215/18. ΒΚο 215/9.
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ΒΧ 235/8α. Χάλκινος κρίκος (Πίν. 48).
Διάμ. 0,0165-0,0185, πλ. ±0,003 μ. 
Πεπλατυσμένος, σχεδόν κυκλικός και ακό
σμητος.

ΒΧ 235/8β. Χάλκινος κρίκος (Πίν. 48). 
Διάμ. 0,03, πλ. ±0,0045 μ.
Πεπλατυσμένος, με αβαθή χάραξη, που περι
τρέχει τις δύο πλατιές όψεις του.

Χ ρονολόγηση . Η παρουσία νομισμάτων της δεκαετίας 330-340 μπορεί να χρονολογήσει τον 
τάφο με πιθανότητα στο β' τέταρτο του 4ου αι.

Τάφος 36

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΓ Π ίν . 10ε).
Πρ ο σ α να τολ ισ μ ός. Σχεδόν Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,61x0,40, σωζ. ύψ. 0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κάθε μακριά πλευρά του αποτελούνταν μάλλον από δύο κεραμίδες. 
Βρέθηκε μέτρια διατηρημένος σκελετός με το κρανίο στην ανατολική πλευρά.

Τάφος 37

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΓ Πίν. ΙΟστ, 11β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 2x0,56 (βορειοδυτική) και 0,45 μ. (νοτιοανατολική πλευρά), ύψ. 0,29 μ. 
Π ερ ιγρ α φ ή . Παρουσίαζε αισθητή μείωση του πλάτους του από τη βορειοδυτική προς τη νοτιο
ανατολική πλευρά. Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία. 
Βρέθηκε αποσαθρωμένος σκελετός με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά.
Ε υρήματα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/61) στην περιοχή του κρανίου και χάλκινη αγκράφα 
(ΒΚο 215/17) στην περιοχή της αριστερής κνήμης.

ΒΝ 2020/61. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27). 
Λικίνιος Β', φόλλις νομισματοκοπείου Θεσ
σαλονίκης, κοπής 320.

ΒΚο 215/17. Χάλκινη αγκράφα (Πίν. 47). 
Σώζεται σε δύο τμήματα.

Ημικυκλικό στοιχείο, μήκ. 0,02, πλ. 0,025 μ. Ται
νιωτό έλασμα, σωζ. μήκ. 0,016, πλ. 0,015 μ. 
Αποτελείται από διπλωμένο ταινιωτό έλασμα, 
στο οποίο είναι περασμένο ημικυκλικό στοιχείο 
από σύρμα τετράγωνης διατομής με ταινιωτή 
γλωσσίδα.

Χ ρονολόγη ση . Από το νόμισμα ο τάφος μπορεί να χρονολογηθεί με πιθανότητα στο β' τέταρ
το του 4ου αι.

Τάφος 38

Κεραμοσκεπής (Σχέδ. ΙΓ Π ίν. 11α).
Πρ ο σ α να τολ ισ μ ός. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,30x0,42 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι κεραμίδες του βρέθηκαν διαταραγμένες και σε οριζόντια θέση.
Βρέθηκε σκελετός μέτρια διατηρημένος με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά, ενώ δεύτερο 
κρανίο υπήρχε στη νοτιοανατολική πλευρά.
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Τάφος 39

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Σχεδόν Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1,10x0,35, σωζ. υψ. 0,28 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Καταστράφηκε αρκετά κατά την εκσκαφή. Σώθηκαν τμήματα από τις κεραμίδες 
των μακριών πλευρών του.
Βρέθηκε σκελετός με το κρανίο στη δυτική πλευρά.

Τάφος 40

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΕ Πίν. 11β).
Πρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Σχεδόν Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,95x0,30,υψ. 0,38 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Καταστράφηκε κατά την εκσκαφή. Σώθηκαν μόνο τμήματα κεραμίδων. 
Βρέθηκαν ελάχιστα οστά από τη λεκάνη.

Τάφος 41

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΓ Π ίν. 11β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,77x0,46,υψ. 0,43 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές του αποτελουνταν από δυο κεραμίδες και μικρά τμήματα κε
ραμίδων η καθεμία και την ακμή τους σκέπαζαν καλυπτήρες. Η νοτιοανατολική στενή πλευρά 
φρασσόταν με κεραμίδι.
Βρέθηκε σκελετός αρκετά καλά διατηρημένος, μήκ. ±1,50 μ., με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά. 
Ευ ρή ματα. Δυο χάλκινα νομίσματα, το ΒΝ 2020/62 στο κρανίο και το ΒΝ 2020/63 στο στήθος59 
και πήλινο αγγείο ανάμεσα στις κνήμες (ΒΚ 4506/18).

ΒΝ 2020/62. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27).
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΝ 2020/63. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 27).
Φθαρμένο. Αδιάγνωστο.

ΒΚ 4506/18. Πρόχους (Σχέδ. 20· Πίν. 38).
Ακέραιη.
Ύψ. 0,126, διάμ. χ. 0,045 μ.
Πηλός κοκκινοκίτρινος (7.5ΥΙΙ 6.5/6).
Βάση αδιαμόρφωτη με έντονη εσοχή προς το 
κέντρο της, που καταλαμβάνεται από πλαστι
κό κομβίο. Σώμα σφαιρικό με οριζόντιες αυ- Σχέδ. 20. ΒΚ 4506/18.

59. Σε απόσταση 0,40 μ. από τη βορειοδυτική πλευρά.
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λακώσεις στην κοιλιά. Στόμιο φουσκωτό, που που τριγωνικής διατομής αρχίζει από την άρ- 
διακρίνεται έντονα από το σώμα, με καμπύλο θρωση του σώματος με το στόμιο και καταλή-
χείλος, που κλίνει προς τα μέσα. Λαβή περί- γει στην κοιλιά.

Χ ρονολόγη ση . Η παρουσία του νομίσματος μπορεί να χρονολογήσει τον τάφο με πιθανότητα 
γύρω στα τέλη του 3ου αι.

Τάφος 42

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II 'Π ίν . Ιΐγ-δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 2,08x0,50,ύψ. 0,38 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία και οι στε
νές ήταν ελεύθερες. Την ακμή των κεραμίδων σκέπαζαν καλυπτήρες. Στα δύο άκρα του τάφου 
υπήρχε σπασμένη από μία κεραμίδα οριζόντια τοποθετημένη στο επίπεδο της κορυφής. 
Βρέθηκε σκελετός καλά διατηρημένος, μήκ. 1,45 μ., μέχρι τους ώμους, με το κρανίο στη νοτιοα
νατολική πλευρά και τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ε υρήματα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/64) δεξιά του κρανίου.

ΒΝ 2020/64. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). μίου Σεβήρου (193-211).
Θεσσαλονίκη, ψευδοαυτόνομο εποχής Σεπτι-

Χ ρονολόγη ση . Η παρουσία του νομίσματος χρονολογεί τον τάφο με πιθανότητα στα τέλη του 
2ου και στις αρχές του 3ου αι.

Τάφος 43

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΤ Πίν. 12α).
Πρ οσ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,10x0,46, ύψ. 0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Αποτελούνταν από δύο κεραμίδες, που η ακμή τους σκεπαζόταν με καλυπτήρες. 
Βρέθηκαν ελάχιστα λείψανα οστών κρανίου.

Τάφος 44

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II 'Π ίν . 12β-γ).
Πρ ο σ α να τολ ισ μ ός. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,60x0,46,ύψ. 0,39 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία και οι στε
νές ήταν ελεύθερες. Την ακμή των κεραμίδων σκέπαζαν καλυπτήρες.
Βρέθηκε σκελετός μέτρια διατηρημένος, μήκ. ±1,35 μ., μέχρι τους ώμους, με το κρανίο στη βο
ρειοδυτική πλευρά και τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ευρή ματα. Πήλινο αγγείο δίπλα στον αριστερό αστράγαλο (ΒΚ 4506/19).

51



ΒΚ 4506/19. Χύτρα (Σχέδ. 2 1 Π ίν . 40). 
Ακέραιη.
Ύψ. 0,107, διάμ. χ. 0,08 μ.
Πηλός βαθύς κόκκινος (2.5ΥΙΙ 4.5/6).
Βάση καμπύλη, αδιαμόρφωτη. Σώμα περίπου 
κολουροκωνικό, με ελαφρώς καμπύλες πλευ
ρές και οριζόντιες αυλακώσεις, καταλήγει σε 
ευρύ και λοξό προς τα έξω στόμιο με ταινιω
τό, σχεδόν οριζόντιο χείλος. Δύο μικρές κάθε
τες πεπλατυσμένες λαβές αρχίζουν από το χεί
λος. Παρόμοια αγγεία χρονολογούνται στον 
3ο-4ο αι.60. Σχέδ. 21. ΒΚ 4506/19.

Χ ρονολόγη ση . Η παρουσία του αγγείου επιτρέπει μόνο μια γενική χρονολόγηση του τάφου 
στον 3ο-4ο αι.

Τάφος 45

Λακκοειδής (Σχέδ. II).
Πρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,70x0,40 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με λίθινες πλάκες, που δεν σώζονταν όλες στη θέση τους. 
Βρέθηκε σκελετός μέτρια διατηρημένος, μήκ. 1,65 μ., με το κρανίο στη νοτιοανατολική πλευρά.

Τάφος 46

Λακκοειδής (Σχέδ. II).
Πρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Κάλυψη 2,20x0,90 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με πρασινωπές λίθινες πλάκες, κάτω από τις οποίες υπήρχαν 
και άλλοι λίθοι.
Σε βάθος ±0,55 μ. βρέθηκαν οστά διαταραγμένα με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά.

Τάφος 47

Λακκοειδής (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Κάλυψη 1,98x0,38 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με πρασινωπές λίθινες πλάκες.
Σε βάθος ±0,40 μ. βρέθηκε σκελετός, μήκ. ±1,20 μ., μέχρι τους ώμους, με το κρανίο στη βορειο
δυτική πλευρά.
Ε υρήματα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/65) στον αριστερό ώμο.

60. Βλ. τυπολογία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
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ΒΝ 2020/65. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο

πείου Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

Χ ρονολόγη ση . Η παρουσία του νομίσματος χρονολογεί τον τάφο με πιθανότητα γύρω στα τέ
λη του 3ου και στις αρχές του 4ου αι.

Τάφος 48

Κεραμοσκεπής (Σχέ δ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,90x0,35 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Βρέθηκαν επάλληλες στρώσεις κεραμιδιών, δυο στο μέσον, περισσότερες στα 
άκρα του τάφου και τμήματα καλυπτήρων. Πιθανώς πρόκειται για καλυβίτη, του οποίου υποχώ
ρησαν οι κεραμίδες.
Σε βάθος ±0,60 μ. βρέθηκε σκελετός, μήκ. ±1,60 μ., με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά.

Τάφος 49

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. Π* Πίν. 12δ-ε).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 0,90x0,38,ύψ. 0,33 μ.
Πε ρ ιγρα φ ή . Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από μία κεραμίδα η καθεμία και τουλάχι
στον η νοτιοανατολική στενή πλευρά ήταν φραγμένη.
Βρέθηκε παιδικός σκελετός μέτρια διατηρημένος, μήκ. 0,56 μ., με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά. 
Ε υρήματα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/66) στην περιοχή του στομάχου· γυάλινο αγγείο (ΒΥ 244/4) 
αριστερά του κρανίου· ζεύγος χρυσών σκουλαρικιών (ΒΚο 215/11) στην περιοχή του κρανίου.

ΒΝ 2020/66. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Θεσσαλονίκη, ψευδοαυτόνομο εποχής Ελα- 
γαβάλου και εξής (218-222).

ΒΥ244/4. Γυάλινη φιάλη (Σχέδ. 22· Π ίν. 43). 
Συγκολλημένη, λείπουν τμήματα του σώματος. 
Ύψ. 0,144, διάμ. β. 0,04, διάμ. χ. 0,023 μ.
Γυαλί άχρωμο.
Βάση αδιαμόρφωτη, η κάτω επιφάνειάτης σχη
ματίζει κωνική εσοχή. Σώμα σφαιρικό. Λαι
μός κυλινδρικός και πολύ ψηλός, διπλάσιος 
από το σώμα, αρθρώνεται σε αυτό δημιουρ
γώντας σκοτία και καταλήγει πάνω σε λεπτό 
δακτυλιόσχημο χείλος. Σχέδ.22. ΒΥ 244/4.

ΒΚο 215/11. Ζεύγος χρυσών σκουλαρικιών 
(Πίν. 44).
Διάμ. 0,0135-0,015 και 0,0135-0,0155 μ.
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Σχεδόν κυκλικού σχήματος από σύρματα κυ
κλικής διατομής, τα λεπτότερα άκρα τους αλ- 
ληλοπλέκονται για διάστημα 0,011-0,012 μ.



Χ ρονολόγη ση . Η παρουσία του νομίσματος χρονολογεί τον τάφο με πιθανότητα στην τρίτη 
δεκαετία του 3ου αι. ή αργότερα.

Τάφος 50

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. Ι ΙΠ ίν .  12στ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1,46x0,50, σωζ. ΰψ. 0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε μερικώς. Σώθηκαν τμήματα κεραμίδας της μιας 
μακριάς πλευράς του.
Δεν βρέθηκαν οστά.

Τάφος 51

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. Ι ΙΠ ίν .  12στ-ζ).
Πρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,80x0,30,ΰψ. 0,40 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές του αποτελοΰνταν από δυο κεραμίδες η καθεμία και οι στενές 
ήταν φραγμένες με λίθους. Την ακμή των κεραμίδων σκέπαζαν καλυπτήρες.
Βρέθηκε σκελετός, μήκ. 1,46 μ., με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και τα χέρια κατά μήκος 
του κορμού.
Ε υρήματα . Πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/20) ανάμεσα στους μηρούς· δυο μικρές μάζες γυαλιοΰ 
(ΒΥμ 12/2) και τμήμα μάλλον καρφιού (ΒΧ 235/23) στο δεξιό αγκώνα.

ΒΚ4506/20. Μυροδοχείο (Σχέδ. 23·Πίν. 40). 
Ακέραιο.
Ύψ. 0,139., διάμ. β. 0,037, διάμ. χ. 0,027 μ. 
Πηλός αχνοκάστανος (ΙΟΥϊΙ 8/3).
Βάση δακτυλιόσχημη, ανεστραμμένα κωνική 
στην κάτω επιφάνεια. Σώμα ατρακτόσχημο. 
Λαιμός κοντός, κυλινδρικός, με λοξότμητο ται
νιωτό χείλος. Η επιφάνεια του αγγείου καλύ
πτεται με κόκκινο επίχρισμα (10Κ 4.5/8).

ΒΥμ 12/2. Γυαλιά.
Μήκ. 0,017 και 0,013 μ.
Δυο μικρές μάζες γυαλιοΰ με πρόσμειξη πι
θανώς μέταλλου.

ΒΧ 235/23. Καρφί(;) (Πίν. 51).
Μήκ. 0,016, διάμ. 0,003 μ.

Τάφος 52

Τμήμα σιδερένιου στελέχους, περίπου κυκλι
κής διατομής, μάλλον από καρφί, που διέσωζε 
και ίχνη ξΰλου.

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. II). 
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ. 
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,98x0,60, ΰψ. 0,50 μ.
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Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκαν η κάλυψη, η νοτιονατολική και η νοτιοδυτική 
πλευρά του. Ή ταν χτισμένος με μακρόστενες πλίνθους, διαστ. 0,50x0,16x0,04 μ., και ασβεστο
κονίαμα. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο δάπεδο.
Βρέθηκαν ελάχιστα οστά.
Χ ρονολόγη ση . Οι διαστάσεις του τάφου και οι μακρόστενες πλίνθοι του συνηγορούν υπέρ της 
πιθανής κατάταξής του στην ομάδα των κιβωτιόσχημων του α' μισού του 3ου αι.61.

Τάφος 53

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,80x0,55 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένος. Ή ταν χτισμένος με μακρόστενες πλίνθους. 
Δεν βρέθηκαν οστά.
Χ ρονολόγηση . Όπως και στον προηγούμενο οι διαστάσεις του τάφου και οι μακρόστενες πλίνθοι 
του συνηγορούν υπέρ της κατάταξής του στην ομάδα των κιβωτιόσχημων του α' μισού του 3ου αι.

Τάφος 54

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Σχεδόν Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1,10x0,38, σωζ. ύψ. ±0,25 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Από την εκσκαφή σώθηκε σπασμένη μία κεραμίδα της μιας μακριάς πλευράς του. 
Βρέθηκε τμήμα σκελετού με το κρανίο στην ανατολική πλευρά.
Ε υρήματα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/67) στην περιοχή του αριστερού ώμου.

ΒΝ 2020/67. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 28). ριανού/Γαλλιηνού (253-268).
Θεσσαλονίκη, ψευδοαυτόνομο, εποχής Βαλε-

Χ ρονολόγη σ η . Η παρουσία του νομίσματος χρονολογεί τον τάφο με πιθανότητα στο γ' τέ
ταρτο του 3ου αι.

Τάφος 55

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΙ· Πίν. 13α).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,70x0,55 (βορειοδυτική) και 0,35 (νοτιοανατολική πλευρά),ύψ. 0,30 μ. 
Π ερ ιγρ α φ ή . Παρουσίαζε αισθητή μείωση του πλάτους του από τη βορειοδυτική προς τη νοτιο
ανατολική πλευρά. Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία και η 
βορειοδυτική στενή πλευρά του ήταν φραγμένη με κεραμίδα. Την ακμή των κεραμίδων σκέπα
ζαν καλυπτήρες.
Βρέθηκε σκελετός αρκετά καλά διατηρημένος, μήκ. ±1,45 μ., με το κρανίο στη βορειοδυτική 
πλευρά και τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ευρή ματα. Θραύσματα πήλινου (ΒΚ 4506/56) και γυάλινου (ΒΥ 244/9) αγγείου στην περιοχή 
του κρανίου.

61. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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ΒΚ 4506/56. Αγγείο (Π ίν. 41).
Όστρακα συγκολλημένα.
Διάμ. β. 0,08 μ.
Πηλός κοκκινοκάστανος (5YR 5.5/4).
Συγκολλήθηκε μικρό τμήμα από το σώμα αγ
γείου και το μεγαλύτερο τμήμα από τη βάση 
του. Η κάτω επιφάνεια της βάσης εισέχει προς 
το κέντρο της, όπου δημιουργείται πλαστικό 24. BY 244/9.
κομβίο.

ΒΥ244/9. Φιάλη (Σχέδ. 24* Πίν. 43). 
Σώζεται ο λαιμός και θραύσματα του σώματος. 
Ύψ. λαιμού 0,073, διάμ. χ. ±0,05 μ.
Γυαλί ανοιχτό πράσινο.
Σώμα πιθανώς σφαιρικό. Λαιμός κυλινδρικός,

που αρθρώνεται στο σώμα με αβαθή σκοτία· 
πάνω απολήγει σε σαλπιγγόσχημο στόμιο τα 
άκρα του οποίου αναδιπλώνονται προς τα 
μέσα σχηματίζοντας δακτυλιόσχημο χείλος.

Τάφος 56

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΓ Π ίν . 13β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,89x0,46 (βορειοδυτική) και 0,31 (νοτιοανατολική πλευρά), ΰψ. 0,30 μ. 
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με λίθινες πλάκες, που καταλάμβαναν μεγαλύτερη έκταση από το 
μήκος του τάφου. Διαπιστώθηκε ότι νοτιοανατολικά του τάφου οι επιπλέον πλάκες κάλυπταν ελεύ
θερη ταφή. Ο τάφος παρουσίαζε αισθητή μείωση του πλάτους του από τη βορειοδυτική προς τη νοτιο
ανατολική πλευρά. Με αφετηρία τη βορειοδυτική στενή πλευρά του και σε μήκος 1,40 μ. ήταν 
χτισμένος με μακρόστενες πλίνθους, διαστ. 0,42 X 0,12 X (± )0,04 μ., και ασβεστοκονίαμα, το υπόλοι
πο του μήκους αποτελούνταν από λίθους πρόχειρα τοποθετημένους και η νοτιοανατολική πλευρά 
διαμορφωνόταν μόνο με κονίαμα. Στη βορειοδυτική πλευρά υπήρχε ως προσκέφαλο μια στενό
μακρη πλίνθος. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο δάπεδο.
Βρέθηκε σκελετός μέτρια διατηρημένος με τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ευρή ματα. Πήλινο αγγείο μεταξύ των κνημών του νεκρού (ΒΚ 4506/21). Νοτιοανατολικά του 
τάφου, κάτω από τις επιπλέον πλάκες βρέθηκαν μία μαρμάρινη επιτύμβια πλάκα, όχι κατά χώραν, 
με επιγραφές στις δύο όψεις [ΒΕ 118 (ΑΓ 1631)]· πλήθος καρφιών υποδημάτων (ΒΧ 235/10), λίγο 
βαθύτερα πλίνθος και υπολείμματα σκελετού και βαθύτερα από την πλίνθο δεύτερη ενεπίγραφη 
μαρμάρινη πλάκα [ΒΕ 117 (ΑΓ 1630)]62.

ΒΚ 4506/21. Οινοχόη (Σχέδ. 25’ Π ίν. 39). 
Λείπει το στόμιο και η λαβή. Επιφάνεια απο
λεπισμένη.
Ύψ. 0,052, διάμ. β. 0,025 μ.
Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 4.5/6).
Βάση απλή, ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό Σχέδ. 25. ΒΚ 4506/21.

62. Βλ. επιγραφές, σ. 109 κ.ε.
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με οριζόντιες αυλακώσεις, σώζει την κάτω γέ
νεση της λαβής. "Ιχνη κόκκινου επιχρίσματος 
(2.5ΥΙΙ 5.5/8).

ΒΧ 235/10. Σιδερένια καρφιά υποδημάτων 
(Πίν.49).

Οξειδωμένα, σώζονται κυρίως οι εφηλίδεςτους. 
Μέγ. σωζ. μήκ. 0,0135, διάμ. εψηλ. 0,005-0,01 μ. 
Πενήντα πέντε καρφιά διαφόρων μεγεθών με 
εφηλίδες ημισφαιρικές ή κολουροπυραμιδοει- 
δείς και στελέχη τετραγωνικής διατομής, ελα
φρώς καμπυλωμένα.

Χ ρονολόγηση . Μορφολογικά μπορεί να ενταχθεί στην ομάδα των κιβωτιόσχημων τάφων του 
α' μισού του 3ου αι.

Τάφος 57

Λακκοειδής (Σχέδ. Ι ΙΠ ίν . 13γ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Κάλυψη 1,89x1,10, βάθ. ±0,35 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με σπασμένες μαρμάρινες πλάκες, που η μία πλευρά τους είχε 
ανάγλυφο πλαίσιο. Οι πλάκες ήταν σε δεύτερη χρήση.
Βρέθηκε σκελετός άσχημα διατηρημένος με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και τα χέρια κα
τά μήκος του κορμού.
Ε υρήματα . Πήλινο αγγείο (ΒΚ4506/38) πάνω στις μαρμάρινες πλάκες.

ΒΚ4506/38. Οινοχόη (Σχέδ. 26· Πίν. 37). 
Ακέραιη.
Ύψ. 0,148, διάμ. β. 0,032, διάμ. χ. 0,051 μ. 
Πηλός αχνοκάστανος (10ΥΚ 6.5/4).
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό, με 
οριζόντιες αυλακώσεις, διακοσμημένο στον 
ώμο με παράλληλες πλάγιες, γραπτές, λευ
κές μικρές πινελιές και δύο οριζόντιες χαρά
ξεις πιο πάνω. Λαιμός που συνεχίζει ομαλά 
τη γραμμή του σώματος και καταλήγει σε 
βαθμιδωτό εξωτερικά, σαλπιγγόσχημο στό
μιο με ταινιωτό οριζόντιο χείλος διακοσμη
μένο με γραπτές λευκές πινελιές. Λαβή ται
νιωτή, αυλακωτή, ξεκινά κάτω από το χείλος 
και καταλήγει στον ώμο του αγγείου. Γκρί
ζο επίχρισμα (7.5ΥΚ. 4.5/1) στο μεγαλύτερο 
τμήμα του αγγείου. Οι ομοιότητες της οινο-

Σχέδ. 26. ΒΚ 4506/38.

χόης με άλλα αγγεία κάνουν πιθανή τη χρο
νολόγησή της γύρω στα μέσα του 4ου αι.63.

Χ ρονολόγηση . Η παρουσία αγγείου πάνω στις καλυπτήριες πλάκες του τάφου δεν είναι 
ασφαλές χρονολογικό κριτήριο, ωστόσο η πιθανολογούμενη τοποθέτησή του γύρω στα μέσα του 
4ου αι. μπορεί να χρονολογήσει με πιθανότητα και τον τάφο στο ίδιο διάστημα.

63. Βλ. τυπολογία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
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Τάφος 58

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. Ι ΙΠ ίν .  13δ-ε).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,75x0,40, ύψ. 0,34 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή .Σ ε  μήκος 0,95 μ. από τη νοτιοανατολική στενή πλευρά, που ήταν φραγμένη με δυο 
πλίνθους, οι μακριές πλευρές του τάφου αποτελοΰνταν από μία κεραμίδα, ενώ στο υπόλοιπο του 
μήκους υπήρχαν χοντρές πλίνθοι.
Το τμήμα του τάφου με τις κεραμίδες περιείχε παιδικό σκελετό αποσαθρωμένο, μήκ. 0,70 μ., με το 
κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και τα χέρια κατά μήκος του κορμού. Κάτω από τις πλίνθους δεν 
βρέθηκε τίποτε. Όμως λίγο βαθύτερα από τον παιδικό σκελετό βρέθηκε άλλος ένας, ο οποίος θεω
ρήθηκε ελεύθερη ταφή και της δόθηκε ο αριθμός 87. Πιθανώς όμως πρόκειται για ταυτόχρονη τα
φή και έτσι εξηγείται και το δυσανάλογο, προς το ύψος του παιδικού σκελετού, μήκος του τάφου. 
Ε υρή μα τα . Δύο πήλινα αγγεία, το ένα (ΒΚ 4506/22) στο δεξιό ώμο δίπλα στο κρανίο και το άλ
λο (ΒΚ 4506/23) στα πέλματα του παιδικού σκελετού.

ΒΚ4506/22. Μυροδοχείο (Σχέδ. 27’Πίν. 39).
Ακέραιο.
Ύψ. 0,124, διάμ. β. 0,032, διάμ. χ. 0,041 μ.
Πηλός κοκκινοκίτρινος (7.5ΥΚ. 6.5/6).
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό με ορι
ζόντιες αυλακώσεις στο κάτω μισό του. Λαι
μός κολουροκωνικός, με πλατιά αβαθή αυλά- 
κωση στη βάση του, καταλήγει σε χωνοειδές 
στόμιο με οριζόντιο ταινιωτό χείλος.

ΒΚ 4506/23. Κύπελλο (Σχέδ. 27* Π ίν. 40).
Σχεδόν ακέραιο, λείπει πολύ μικρό τμήμα του 
χείλους.
Ύψ. 0,081, διάμ. β. 0,024, διάμ. χ. 0,051 μ.
Πηλός κοκκινοκίτρινος (7.5ΥΚ 5.5/6).
Βάση κυλινδρική με σχεδόν επίπεδη την κά
τω επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό με χοντρές

οριζόντιες αυλακώσεις. Λαιμός ευρύς, κυλιν
δρικός, με λοξό προς τα έξω χείλος. Λαβή ται
νιωτή. Τχνη κόκκινου επιχρίσματος (2.5 ΥΚ. 
4.5/6).

Χ ρονολόγη ση . Η παρουσία των αγγείων χρονολογεί γενικώς τον τάφο στον 3ο-4ο αι.64.

Τάφος 59

Κεραμοσκεπής καλυβίτης ( Σχέδ. ΙΕ Πίν. 13στ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,30x0,48 (βορειοδυτική) και 0,36 (νοτιοανατολική πλευρά), ύψ. 0,32 μ. 
Π ερ ιγρ α φ ή . Παρουσίαζε μείωση του πλάτους του από τη βορειοδυτική προς τη νοτιοανα-

64. Βλ. τυπογραφία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
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χολική πλευρά. Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία και οι στε
νές ήταν φραγμένες με τμήματα πλίνθων.
Βρέθηκε σκελετός σε κακή διατήρηση.

Τάφος 60

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II* Πίν. 14α-β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,90x0,40, ύψ. 0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Η διάσταση του πλάτους αφορά τον «εσωτερικό» καλυβίτη, καθώς οι μακριές 
πλευρές σχηματίζονταν με διπλή σειρά κεραμίδων. Στο νοτιοανατολικό άκρο της βορειοανατο
λικής μακριάς πλευράς, ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική κεραμίδα, βρέθηκαν οστά ατά- 
κτως τοποθετημένα, πιθανώς από ανακομιδή.
Μέσα στον καλυβίτη βρέθηκε σκελετός αρκετά καλά διατηρημένος, μήκ. 1,49 μ., από το κρανίο 
μέχρι τον αστράγαλο, με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και τα χέρια κατά μήκος του κορμού. 
Ε υρήματα . Πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/24) εξωτερικά της βόρειας γωνίας του τάφου.

ΒΚ4506/24. Πρόχους (Σχέδ. 28· Πίν. 38). 
Λείπει τμήμα του λαιμού και του χείλους.
"Υψ. 0,139, διάμ. χ. 0,058 μ.
Πηλός κοκκινοκίτρινος (7.5YR 6.5/6).
Βάση αδιαμόρφωτη με εσοχή προς το κέντρο 
της, που καταλαμβάνεται από πλαστικό κομ
βίο. Σώμα σφαιρικό με οριζόντιες αυλακώ
σεις στην κοιλιά και οριζόντια χάραξη στον 
ώμο. Στόμιο φουσκωτό, που διακρίνεται έντο
να, με καμπύλο χείλος που κλίνει προς τα μέ
σα. Λαβή ταινιωτή, με έντονη νεύρωση στη 
ράχη της, αρχίζει από την άρθρωση του σώμα
τος με το στόμιο και καταλήγει στην κοιλιά. 
Όμοιο με το ΒΚ 4506/18 από τον τάφο 41, 
όπου βρέθηκε με νόμισμα κοπής 295-29905. Σχέδ. 28. ΒΚ 4506/24.

Χ ρονολόγη ση . Η ομοιότητα του αγγείου με αυτό του τάφου 41 και η ισχυρή πιθανότητα να 
προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο65 66 κάνει πιθανή τη χρονολόγηση του τάφου στο ευρύτερο 
διάστημα γύρω από το μεταίχμιο 3ου και 4ου αι.

Τάφος 61

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II-Πίν. 14γ-δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,72x0,44 (βορειοδυτική) και 0,29 (νοτιοανατολική πλευρά), ύψ. 0,34 μ.

65. Βλ. τυπολογία κεραμικής, ο. 114 κ.ε.
66. Βλ. τυπολογία κεραμικής, ο. 114 κ.ε.
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Π ερ ιγρ α φ ή . Παρουσίαζε αισθητή μείωση του πλάτους του απάτη βορειοδυτική προς τη νοτιο
ανατολική πλευρά. Κάθε μακριά πλευρά αποτελοΰνταν από τρεις κεραμίδες, μία από τις οποίες 
είχε στην κυρτή επιφάνειά της χιαστί τριπλές αυλακώσεις, ενώ οι στενές πλευρές ήταν φραγμέ
νες με τμήματα κεραμίδων. Η ακμή των κεραμίδων σκεπαζόταν με καλυπτήρες.
Βρέθηκε σκελετός καλά διατηρημένος, ύψ. 1,60 μ., με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και τα 
χέρια κατά μήκος του κορμού.

Τάφος 62

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΕ Πίν. 15α-γ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 2,07x0,70,ύψ. 0,63 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με πρασινωπές σχιστόπλακες και μικρούς λίθους στους αρμούς 
των πλακών. Η τοιχοδομία του ήταν κυρίως από λίθους και λάσπη και στο χείλος του υπήρχαν τμή
ματα πλίνθων και δύο πώρινες πλάκες· η βορειοανατολική πλευρά ήταν πλατύτερη από τις άλλες 
και με αρμό κατά το μήκος της στο μέσον του πλάτους της· στη νοτιοδυτική πλευρά και σε απόστα
ση 0,78 μ. από τη νοτιοανατολική υπήρχε εντοιχισμένο μαρμάρινο κεφάλι ρωμαϊκών χρόνων (ΑΓ 
3004/2). Η βορειοδυτική στενή πλευρά ήταν επενδυμένη με δύο μαρμάρινες πλάκες, πάχ. 0,02 και 
0,025 μ., αντιστηριγμένες με τμήμα μαρμάρινης πλάκας, που είχε τη θέση προσκέφαλου, οι υπόλοι
πες ήταν ανεπίχριστες. Το δάπεδο ήταν στρωμένο με δύο μαρμάρινες πλάκες, η νοτιοανατολική 
σπασμένη και η βορειοδυτική με χαραγμένα τα γράμματα ΛΚω, ύψ. ±0,05 μ.
Βρέθηκε σκελετός αρκετά καλά διατηρημένος με το κεφάλι στη βορειοδυτική πλευρά και τα χέρια 
κατά μήκος του κορμού. Το μήκος από τους ώμους μέχρι τους αστραγάλους ήταν 1,17 μ.
Ευ ρή ματα. Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/68) στο στόμα του νεκρού· πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/25)67 
στην περιοχή των ποδιών σιδερένιο βραχιόλι (ΒΚο 215/12) περασμένο στον αριστερό καρπό 
του νεκρού.

ΒΝ 2020/68. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Κρίσπος, φόλλις νομισματοκοπείου Θεσσα
λονίκης, κοπής 320-324.

ΒΚ 4506/25. Οινοχόη (Σχέδ. 29· Πίν. 37). 
Λείπει τμήμα της κοιλιάς. Επιφάνεια απολε
πισμένη στο μεγαλύτερο μέρος της.
Ύψ. 0,127, διάμ. β. 0,035, διάμ. χ. 0,037 μ. 
Πηλός βαθύς γκρίζος (2.5Υ 3.5/1) στην εσωτε
ρική, γκριζοκάστανος (2.5Υ 5.5/2) στην εξωτε
ρική στιβάδα του πυρήνα και βαθύς γκρίζος 
(2.5Υ 3.5/1) στην επιφάνεια.
Βάση δακτυλιόσχημη με επίπεδη ελαφρώς ει- 
σέχουσα κάτω επιφάνεια. Σώμα περίπου σφαι
ρικό με δύο οριζόντιες λεπτές αυλακώσεις στον 
ώμο. Λαιμός ανεστραμμένα κολουροκωνικός

Σχέδ. 29. ΒΚ 4506/25.

με τρεις πλατιές αχνές αυλακώσεις και καμπύ
λο χείλος. Λαβή ταινιωτή, με αμβλεία νεύρωση

67. Δίπλα στη νοτιοδυτική και 0,70 μ. από τη νοτιοανατολική πλευρά.
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στη ράχη, αρχίζει από το μέσον περίπου του 
λαιμού και καταλήγει στο σώμα.

ΒΚο 215/12. Σιδερένιο βραχιόλι (Πίν. 45). 
Σώζεται σε έντεκα θραύσματα, πολύ οξειδω
μένα.
Διάμ. ±0,068, διάμ. σύρματος ±0,004 μ. 
Σύρμα κυκλικής διατομής με εξογκώματα, που 
πιθανώς οφείλονται στην οξείδωση, και ίχνη 
οξειδωμένου υφάσματος.

ΑΓ 3004/2. Πορτραίτο ανδρός (Πίν. 52-55). 
Ύψ. 0,30 μ.
Λευκό μάρμαρο.

Το κεφάλι, σπασμένο στη βάση του λαιμού, 
ανήκε προφανώς σε κάποιον αδριάντα, ά
γαλμα, προτομή ή στήλη. Η διατήρησή του εί
ναι καλή εκτός από τη μύτη, που είναι σπα
σμένη, και τον αριστερό κρόταφο, που είναι 
χτυπημένος.
Εικονίζεται ώριμος γενειοφόρος άνδρας. Το 
κεφάλι έχει ελαφρά κλίση και στροφή προς τα 
αριστερά. Πρόσωπο σχετικά πλατύ με σαρ
κώδη χείλη και μάτια αμυγδαλωτά, που η ίρι
δα αποδίδεται με εγχάραξη και η κόρη με κυ
κλική βάθυνση. Η κόμη και η κοντή γενειάδα 
αποδίδονται με ανάγλυφους ανεξάρτητους βο
στρύχους.

Χ ρονολόγη ση . Από το νόμισμα η ταφή χρονολογείται με πιθανότητα στο β' τέταρτο του 4ου 
αι. Ο ίδιος ο τάφος βέβαια δεν θυμίζει καθόλου τους υπόλοιπους τάφους της ομάδας του α' μι
σού του 4ου αι., μάλιστα οι αναλογίες του, το λασπόκτιστο της τοιχοδομίας και η σποραδική χρή
ση μακρόστενων πλίνθων ταιριάζουν περισσότερο με την ομάδα των τάφων του α' μισού του 3ου 
αι., χωρίς πάλι να μπορεί να ενταχθεί ανεπιφύλακτα εκεί68. Βέβαια τα γνωρίσματα των δύο ομά
δων δεν σημαίνει ότι μπορούν να αναχθούν και σε κατασκευαστικούς κανόνες απαράβατους για 
την εποχή της κατασκευής των τάφων, ώστε να μας ξενίζει η μορφολογία του τάφου σε συνδυ
ασμό με το νόμισμα. Ωστόσο, η ασυμφωνία των στοιχείων που διαθέτουμε θα μπορούσε να ση
μαίνει ότι ο τάφος χτίστηκε στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο ομάδων διάστημα του β' μισού του 
3ου αι. και ξαναχρησιμοποιήθηκε στον 4ο αι. και ίσως στη δεύτερη χρήση του να οφείλεται και 
ο αρμός στη βορειοανατολική πλευρά.

Τάφος 63

Κεραμοσκεπήςκαλυβίτης(Σχέδ. ΙΤ Π ίν. 15δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 0,87x0,30,ύψ. 0,35 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές αποτελούνταν από μία κεραμίδα η καθεμία, ενώ οι στενές 
ήταν ελεύθερες. Ή ταν γεμάτος με χώμα μέχρι το μέσον περίπου του ύψους του και στο υπόλοι
πο ελεύθερος.
Βρέθηκε σκελετός μικρού παιδιού σε κακή διατήρηση με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά. 
Ευρή ματα. Γυάλινο αγγείο (ΒΥ 244/1) στη νοτιονατολική πλευρά του τάφου, πάνω στο χώμα.

ΒΥ244/1.Γυάλινηοινοχόη (Σχέδ. 30· Π £ν. 43). 
Ακέραιη. Επιφάνεια ελαφρώς φθαρμένη. 
"Υψ. 0,159, διάμ. β. 0,048, διάμ. χ. 0,051-0,053 μ.

Γυαλί ανοιχτό πράσινο, αρκετά χοντρό, δια
φανές, με φυσαλίδες μικρές και μεγάλες. 
Βάση δακτυλιόσχημη με ελαφρά εσοχή στο

68. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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κέντρο της κάτω καμπύλης επιφάνειας της. 
Σώμα σκυφοειδές με σχεδόν οριζόντιο ώμο. 
Λαιμός με ελαφρά μείωση προς τα πάνω, στό
μιο χωνοειδές, με δακτυλιόσχημο χείλος. Λα
βή τριταινιωτή, αυλακωτή, αρχίζει πλατύτερη 
και τρίγλωσση από την ακμή σώματος και ώ
μου, στενεύει βαθμιαία, κάμπτεται έντονα σε 
γωνία λίγο μικρότερη της ορθής και καταλή
γει στη βάση του στομίου, με το άκρο της να 
κολλάει ακολουθώντας το στόμιο και να κα
ταλήγει «αγκαλιάζοντας» το χείλος. Η δακτυ- 
λιόσχημη βάση σχηματίστηκε από πρόσθετη 
λεπτή γυάλινη ράβδο, που το ένα της άκρο ξέ- 
φυγε και δεν ενσωματώθηκε στο δακτύλιο. 
Στην κάτω επιφάνεια της βάσης σώζονται ίχνη 
της μεταλλικής ράβδου επεξεργασίας. Αγγεία 
αυτού του τύπου χρονολογούνται στον Ιο και 
τον 4ο αι.69. Σχέδ. 30. ΒΥ 244/1.

Χ ρονολόγη ση . Πιθανώς του 4ου αι.

Τάφος 64

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. Ι ΙΠ ίν .  16α-β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1,50x0,45,ύψ. 0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε το βορειοδυτικό άκρο του, όπου υπήρχε και το 
κρανίο του νεκρού. Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία, ενώ η 
νοτιοανατολική στενή πλευρά ήταν φραγμένη με τμήμα κεραμίδας.
Βρέθηκε το κάτω τμήμα σκελετού σε κακή διατήρηση με τα χέρια κατά μήκος του κορμού. 
Ευρή ματα. Πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/26) ανάμεσα στους αστραγάλους του νεκρού.

ΒΚ 4506/26. Πρόχους (Σχέδ. 3Ε Π ίν. 38). 
Ακέραιη.
Ύψ. 0,128, διάμ. χ. 0,047 μ.
Πηλός στον πυρήνα κόκκινος (2.5ΥΚ. 5.5/8) 
και στην επιφάνεια κοκκινοκίτρινος (7.5ΥΙΙ 
6.5/6).
Βάση αδιαμόρφωτη, που καμπυλώνεται προς 
το εσωτερικό, και φέρει στο κέντρο πλαστικό 
κομβίο. Σώμα σφαιρικό με οριζόντιες αυλα
κώσεις στην κοιλιά. Στόμιο φουσκωτό, που 
διακρίνεται έντονα από το σώμα, με καμπύλο Σχέδ. 31. ΒΚ 4506/26.

69. Βλ. τυπολογία γυάλινων αγγείων, σ. 127 κ.ε.
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χείλος που κλίνει προς τα μέσα. Λαβή ταινιω
τή, αυλακωτή, αρχίζει από την άρθρωση του 
σώματος με το στόμιο και καταλήγει στην κοι

λιά. "Ιδια με τη ΒΚ 4506/18 του τάφου 41, η ο
ποία βρέθηκε μαζί με νόμισμα του 295-29970.

Χ ρονολόγη ση . Η χρονολόγηση του τάφου στο ευρύτερο διάστημα γύρω από το μεταίχμιο του 
3ου και 4ου αι. φαίνεται πιθανή λόγω της παρουσίας αγγείου όμοιου με εκείνο του χρονολογημέ
νου τάφου 41.

Τάφος 65

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,60x0,55 (βορειοδυτική) και 0,35 (νοτιοανατολική πλευρά), ύψ. 0,40 μ. 
Π ερ ιγρ α φ ή . Το πλάτος του παρουσίαζε αισθητή μείωση από τη βορειοδυτική προς την νοτιο
ανατολική πλευρά. Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία και οι 
στενές ήταν φραγμένες με τμήματα κεραμίδων.
Βρέθηκε σκελετός, μήκ. 1,45 μ., μέτρια διατηρημένος, με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά. 
Εξωτερικά, σε επαφή με τη βορειοανατολική πλευρά του τάφου και περίπου στο μέσον της, βρέ
θηκαν συγκεντρωμένα και άτακτα τοποθετημένα τρία κρανία και άλλα οστά, που πιθανότατα 
προέρχονται από ανακομιδή.
Ευρή ματα. Κανένα μέσα στον καλυβίτη. Στο σωρό των οστών βρέθηκε χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 
2020/69), γυάλινο περίαπτο (ΒΥμ 12/4), επτά γυάλινες χάντρες (ΒΥμ 12/3), τμήματα σιδερένιου 
καρφιού και χάλκινου σύρματος (ΒΧ 235/9).

ΒΝ 2020/69. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Κωνσταντίνος Α', φόλλις νομισματοκοπείου 
Θεσσαλονίκης, κοπής 320.

ΒΥμ 12/4. Γυάλινο περίαπτο (Σχέδ. 32·
Πίν. 44).
Διατήρηση καλή.
Μήκ. 0,029, διάμ. 0,016-0,019, πάχ. 0,001-0,003 μ. 
Γυαλί καφεκίτρινο ημιδιαφανές.
Κυκλικού σχήματος με πεπλατυσμένο στοι
χείο εξάρτησης. Στην κύρια όψη του υπάρχει 
ανάγλυφη εμπίεστη παράσταση λιονταριού 
που βαδίζει προς τα δεξιά και από πάνω ο 
ήλιος (ή αστέρι) και η σελήνη. Η πίσω όψη εί
ναι λεία και ακόσμητη.

ΒΥμ 12/3. Γυάλινες ψήφοι (Πίν. 45).
Πέντε μικρές, γαλάζιες, κυλινδρικές ψήφοι, 
διαμ. 0,003-0,006 και ύψ. 0,0025-0,0039 μ., μία

Σχέδ. 32. ΒΥμ 12/4.

μικρή πράσινη εξάπλευρη, διαμ. ±0,003 καιύψ. 
0,0039 μ., και μία μεγάλη, περίπου σφαιρική, 
διαμ. 0,0146 και ύψ. 0,009 μ., από λευκό γυαλί 
με ιριδίζουσα, λόγω οξείδωσης, επιφάνεια.

ΒΧ 235/9α-β (Πίν. 51).
α. Τμήμα στελέχους σιδερένιου καρφιού, μήκ.
0,035 μ., τετράπλευρης διατομής.
β. Δύο συνανήκοντα τμήματα χάλκινου λεπτού
σύρματος, συνολ. μήκ. 0,021 μ.

70. Βλ. τυπολογία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
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Χ ρ ονολόγη σ η .Τ ο  νόμισμα του 320 ανάμεσα στα οστά έξω από τον τάφο σημαίνει ότι ο τάφος κα
τασκευάστηκε αργότερα από αυτή τη χρονολογία. Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι το νεότερο νό
μισμα της ανασκαφής είναι του 348, θα μπορούσαμε να δεχθούμε μια χρονολόγηση του τάφου 
μέχρι τα μέσα του 4ου αι.

Τάφος 66

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 0,88x0,35, ύψ. 0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από μία κεραμίδα η καθεμία, ενώ στη νο
τιοανατολική στενή πλευρά υπήρχε το αποτύπωμα της κεραμίδας που την έφραζε.
Βρέθηκε παιδικός σκελετός, μήκ. 0,60 μ., με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά.
Ευρή ματα. Πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/27) στα πέλματα του νεκρού.

ΒΚ4506/27. Μυροδοχείο (Σχέδ. 33Π ίν . 39). 
Ακέραιο.
Ύψ. 0,10., διάμ. β. 0,023, διάμ. χ. 0,037 μ. 
Πηλός κοκκινοκίτρινος (7.5ΥΚ 5.5/6).
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό, με ο
ριζόντιες αυλακώσεις στο κάτω μισό. Λαι
μός κολουροκωνικός, με αυλάκωση στη βά
ση του, καταλήγει σε σαλπιγγόσχημο στόμιο 
με ταινιωτό, ελαφρώς λοξότμητο προς τα μέ
σα χείλος. Σχέδ. 33. ΒΚ 4506/27.

Χ ρονολόγη ση . Οτύποςτου αγγείου επιτρέπει μόνο μια γενική χρονολόγηση στον 3ο-4ο αι.71.

Τάφος 67

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΓ Π ίν . 16γ-δ).
Πρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,70x0,40,ύψ. 0,35 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία, η νοτιοανα
τολική στενή πλευρά ήταν φραγμένη με τμήμα κεραμίδας, ενώ η βορειοδυτική είτε ήταν ελεύ
θερη είτε δεν σωζόταν η κεραμίδα της. Η ακμή των κεραμίδων σκεπαζόταν με καλυπτήρες. 
Βρέθηκε σκελετός σε μέτρια διατήρηση, μήκ. 1,30 μ., με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και 
τα χέρια κατά μήκος του κορμού. Πάνω από τα οστά υπήρχε στρώμα μαλακού, μη συνεκτικού 
χώματος, ύψ. 0,06-0,10 μ., και το υπόλοιπο του ύψους ήταν ελεύθερο.
Ε υρή μα τα . Πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/28) δίπλα στην αριστερή κνήμη72.

71. Βλ. τυπολογία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
72. Σε απόσταση 0,42 μ. από τη νοτιοανατολική πλευρά.
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ΒΚ 4506/28. Οινοχόη (Σχέδ. 34· Πίν. 36).
Ακέραιη.
Ύψ. 0,166, διάμ. β. 0,045, διάμ. χ. 0,04 μ.
Πηλός κόκκινος (2.5ΥΚ 5.5/6).
Βάση κολουροκωνική με ανεστραμμένα κω
νική την κάτω επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό με 
οριζόντιες αυλακώσεις στο πάνω μισό του. Λαι
μός κυλινδρικός με καμπύλο χείλος, που κλί
νει ελαφρώς προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, αυ
λακωτή, αρχίζει από το κάτω τμήμα του λαι
μού και καταλήγει στο σώμα. Βαθύ γκρίζο επί
χρισμα (10ΥΚ 4/1) καλύπτει όλη σχεδόν την 
επιφάνεια του αγγείου.
Η οινοχόη κατατάσσεται σε μια κατηγορία ίδι
ου τύπου αγγείων, που μπορούν να χρονολο
γηθούν στο τελευταίο τέταρτο το 3ου και στο α' 
μισό του 4ου αι.73.

Χ ρονολόγηση . Η παρουσία του αγγείου επιτρέπει την ένταξη του τάφου στο ίδιο χρονολογι
κό πλαίσιο με εκείνο.

Τάφος 68

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II· Π ίν. 16γ-δ).
Πρ οσ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,60x0,54, σωζ. ύψ. 0,20 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές αποτελοΰνταν από δυο κεραμίδες η καθεμία.
Βρέθηκε σκελετός μέτρια διατηρημένος, μήκ. 1,40 μ., με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και 
τα χέρια κατά μήκος του κορμού.

Τάφος 69

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. Ι ΙΠ ίν .  16ε).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Σχεδόν Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1,90x0,84, σωζ. ύψ. 0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Βρέθηκε αρκετά κατεστραμμένος. Σώζονταν οι μακριές πλευρές του και τμήμα 
της δυτικής, χτισμένες με μακρόστενες πλίνθους και λάσπη. Δεν διέσωζε δάπεδο.
Βρέθηκαν ελάχιστα τμήματα οστών.
Χ ρονολόγη ση . Η χρήση μακρόστενων πλίνθων στην τοιχοδομία του είναι στοιχείο που σύμ
φωνα με την ομαδοποίηση των κιβωτιόσχημων τάφων θα τον τοποθετούσε στο α' μισό του 3ου 
αι.74. Οι αναλογίες του όμως είναι ένα στοιχείο που δεν συμφωνεί, όπως συνέβαινε και στον τά
φο 62. Πιθανώς αυτό να σημαίνει ότι ο τάφος χτίστηκε στο β' μισό του 3ου αι.

Σχέδ. 34. ΒΚ 4506/28.

73. Βλ. τυπολογία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
74. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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Τάφος 70

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Σχεδόν Α.-Δ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος του. Σωζόταν τμήμα της 
νότιας πλευράς, μήκ. 0,35 μ.
Ε υρήματα . Πήλινο αγγείο (ΒΚ4506/29).

ΒΚ 4506/29. Οινοχόη (Σχέδ. 35- Πίν. 36). 
Ακέραιη.
Ύψ. 0,188., διάμ. β. 0,029, διάμ. χ. 0,048 μ. 
Πηλός κοκκινοκάστανος (5YR 5.5/4).
Βάση στενή, κολουροκωνική, με ελαφρώς κοί
λη την κάτω επιφάνεια, που στο κέντρο της δη- 
μιουργείται ελαφρώς κοίλο και εξέχον δισκά
ριο. Σώμα σφαιρικό με οριζόντιες αυλακώσεις 
στο πάνω τμήμα του. Λαιμός ανεστραμμένα κο- 
λουροκωνικός, με λεπτές οριζόντιες χαράξεις 
στη βάση του, χωρίς ιδιαίτερο χείλος. Λαβή 
σχεδόν ημικυλινδρική αρχίζει από το μέσον 
του λαιμού, καταλήγει στο σώμα και φέρει στη 
ράχη της δυο μικρές οριζόντιες χαράξεις.
Η ομάδα των οινοχοών στην οποία εντάσ
σεται το αγγείο του τάφου τοποθετείται χρο
νολογικά στο τελευταίο τέταρτο του 3ου και 
στο α' μισό του 4ου αι. Παρόμοιο αγγείο από 
τη Θεσσαλονίκη έχει βρεθεί με νομίσματα 
των πρώτων δεκαετιών του 4ου αι.75. Σχέδ. 35. ΒΚ 4506/29.

Χ ρονολόγη σ η . Η παρουσία του αγγείου επιτρέπει την ένταξη του τάφου στο ίδιο με εκείνο 
χρονολογικό πλαίσιο.

Τάφος 71

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. ΙΕ Πίν. 16στ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,69x0,50 (βορειοδυτική) και 0,43 (νοτιοανατολική πλευρά), ύψ. 0,36 μ. 
Π ερ ιγρ α φ ή . Το πλάτος του παρουσίαζε ελαφρά μείωση από τη βορειοδυτική προς τη νοτιο
ανατολική πλευρά. Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία. Η ακ
μή των κεραμίδων σκεπαζόταν με καλυπτήρες.
Βρέθηκε σκελετός αποσαθρωμένος, μήκ. 1,30 μ., από τους ώμους μέχρι τους αστραγάλους, με το 
κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά.

75. Βλ. τυπολογία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
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Τάφος 72

Λακκοειδής (Σχέδ. ΙΓ Πίν. 17α).
Πρ οσ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Κάλυψη 1,65x0,80, βάθ. ±0,40 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με πρασινωπές λίθινες πλάκες.
Σε βάθος ±0,40 μ. βρέθηκαν λίγα οστά ατάκτως τοποθετημένα.
Ε υρήματα . Δυο χάλκινα νομίσματα (ΒΝ 2020/70-71) στο βορειοδυτικό άκρο του τάφου και 
θραύσματα γυάλινων αγγείων (ΒΥ 244/6) σε όλη την έκταση του τάφου.

ΒΝ 2020/70. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Διοκλητιανός, αντωνινιανός νομισματοκοπείου 
Αντιόχειας, κοπής 293-295.

ΒΝ 2020/71. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Λικίνιος Α', φόλλις, κοπής 312-31776.

ΒΥ244/6. Γυάλινη φιάλη (Σχέδ.36· Πίν. 43). 
Θραύσματα.
' Υψ. ±0,15, διάμ. β. 0,08, διάμ. χ. 0,045-0,048 μ. 
Γυαλί ανοιχτό πράσινο.
Βάση αδιαμόρφωτη με κωνική εσοχή στην κά
τω επιφάνεια, όπου διακρίνονται τα ίχνη της 
ράβδου επεξεργασίας. Σώμα πλατύ, περίπου 
σφαιρικό. Λαιμός κυλινδρικός, η βάση του 
οποίου αρθρώνεται στο σώμα σχηματίζοντας 
αβαθή σκοτία- πάνω απολήγει, ανοίγοντας 
προς τα έξω, σε οριζόντιο κυματοειδές στόμιο, 
που αναδιπλώνεται στα άκρα του σχηματί
ζοντας δακτυλιόσχημο χείλος· το άνοιγμα του

στομίου φράσσεται με γυαλί, στο οποίο δημι- 
ουργείται μικρότερο κυκλικό άνοιγμα.

Χ ρονολόγη ση . Δεύτερη δεκαετία του 4ου αι. ή και αργότερα. Η συνύπαρξη δύο νομισμάτων 
με χρονική απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον δεκαεπτά χρόνων, σε τάφο που δεν έχουμε στοι
χεία για δεύτερη χρήση του, είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να δηλώνει τη διάρκεια κυκλο
φορίας ενός παλαιότερου νομίσματος.

Τάφος 73

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΓ Π ίν. 17β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1,40x0,60, ύψ. 0,40 μ.
Π ερ ιγ ρ α φ ή .Η  κάλυψη και η νοτιοανατολική πλευρά του είχαν καταστραφεί. Ή ταν χτισμένος

76. Η φθορά της περιμέτρου του νομίσματος και των επιγραφών του δεν επιτρέπει την ακριβή ταύτιση του νομί
σματος. Είναι τύπος που έχει κοπεί σε διάφορα νομισματοκοπεία, εδώ όμως τα στοιχεία οδηγούν στη Σισκία ή στη 
Θεσσαλονίκη. Η επιγραφή του οπισθότυπου θα ήταν ίο ν ί  ΟΟΝδ-ΕΚνΑΤΟΜ ή ΙΟνί ΟΟΝ-ΞΕΚνΑΤΟΚΙ και στη συνέ
χεια ΑΥΟ ή ΑΥΟΟ ή ΑΥΟΟ Ν Ν.
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με λίθους και ασβεστοκονίαμα και επιχριόμενος με χοντρό ασβεστοκονίαμα. Δεν είχε προσκέ
φαλο και το δάπεδο ήταν στρωμένο με πλίνθους.
Βρέθηκαν τμήματα τριών κρανίων στη βορειοδυτική πλευρά του τάφου και ελάχιστα τμήματα 
οστών στην υπόλοιπη έκτασή του.
Ε υρήματα . Πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/30)77 και οκτώ καρφιά (ΒΧ 235/1 Ια-η) στην περίμετρο του 
τάφου78.

ΒΚ 4506/30. Οινοχόη (Σχέδ. 37- Πίν. 38). 
Συγκολλημένη, λείπει μικρό τμήμα της λαβής. 
Ύψ. 0,137, διάμ. β. 0,056, διάμ. χ. 0,072 μ. 
Πηλός κόκκινος (2.5YR 4.5/8).
Βάση επίπεδη. Σώμα αμφικολουροκωνικό. Λαι
μός κυλινδρικός, λίγο διευρυμένος σε κάποιο 
σημείο, καμπύλο χείλος. Λαβή ταινιωτή αρχίζει 
από το κάτω μισό του λαιμού και καταλήγει στην 
ακμή της κοιλιάς. Παρόμοιο αγγείο από την Ι
σθμια Κορινθίας χρονολογείται στον 3ο αι.79.

ΒΧ 235/11α-η. Σιδερένια καρφιά (Πίν. 50). 
Οξειδωμένα.
α. Δύο τμήματα καρφιού, το ένα, μήκ. 0,0235 μ., 
με ημισφαιρική εφηλίδα, διαμ. 0,018 μ., και στέ
λεχος τετράπλευρης διατομής και το άλλο, μήκ. 
0,0185 μ., από στέλεχος ορθογώνιας διατομής. 
β. Λείπει η απόληξή του. Μήκ. 0,047, διάμ. 
εφηλίδας 0,0175 μ. Εφηλίδα ημισφαιρική και 
στέλεχος ορθογώνιας διατομής. 
γ. Δύο καρφιά που σώζουν τις εφηλίδες και 
τμήμα του στελέχους τους. Το ένα, μήκ. 0,0295 
μ., με ημισφαιρική εφηλίδα, διαμ. 0,02 μ., και 
στέλεχος τετράγωνης διατομής και το άλλο, 
μήκ. 0,01 μ., με τετράπλευρη, σχεδόν επίπε
δη εφηλίδα, μέγ. πλευράς 0,014 μ., και στέλε
χος τετράγωνης διατομής. 
δ. Σχεδόν ακέραιο, λείπει η αιχμή του. Μήκ. 
0,055, διάμ. εφηλίδας 0,019 μ. Ημισφαιρική 
εφηλίδα και στέλεχος τετράπλευρης διατομής.

Σχέδ. 37. ΒΚ 4506/30.

Στο στέλεχος σώζονταν ίχνη ξύλου, 
ε. Λείπει η απόληξή του. Μήκ. 0,04, διάμ. εφη
λίδας 0,016 μ. Εφηλίδα ημισφαιρική και στέ
λεχος ορθογώνιας διατομής. 
στ. Δύο τμήματα καρφιού, το ένα, μήκ. 0,038 μ., 
με ημισφαιρική εφηλίδα, διαμ. 0,019 μ., και στέ
λεχος τετράγωνης διατομής και το άλλο, μήκ. 
0,02 μ., από στέλεχος τετράγωνης διατομής. 
ζ. Σχεδόν ακέραιο, λείπει η αιχμή του. Μήκ. 
0,0495, διάμ. εφηλίδας 0,019 μ. Κυκλική, ελα
φρώς καμπύλη εφηλίδα και στέλεχος τετρά
γωνης διατομής.
η. Σώζεται η εφηλίδα και τμήμα του στελέχους. 
Μήκ. 0,018, διάμ. εφηλίδας 0,015 μ. Η περίπου 
κυκλική εφηλίδα έχει επίπεδη επιφάνεια και 
το στέλεχος είναι τετράγωνης διατομής.

77. Σε απόσταση 0,10 από τη βορειοανατολική και 1,15 μ. από τη βορειοδυτική πλευρά.
78. Σε απόσταση α: 0,94 από τη βορειοδυτική και 0,05 μ. από τη βορειοανατολική πλευρά· β: 1,04 από τη βορειο

δυτική και 0,02 μ. από τη νοτιοδυτική πλευρά- γ: 1,05 από τη βορειοδυτική και 0,03 μ. από τη βορειοανατολική πλευρά" 
δ: 0,17 μ. από τη βορειοδυτική και δίπλα στη βορειοανατολική πλευρά- ε: 0,12 μ. από τη βορειοδυτική και δίπλα στη βο
ρειοανατολική πλευρά- στ: 0,10 από τη βορειοδυτική και 0,18 μ. από τη βορειοανατολική πλευρά- ζ: ήταν καρφωμε'νο 
στην πίσω πλευρά του μεσαίου κρανίου- η: 0,57 από τη βορειοδυτική και 0,02 μ. από τη νοτιοδυτική πλευρά.

79. Βλ. τυπολογία κεραμικής, ο. 114 κ.ε.
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Χ ρονολόγηση . Η μορφολογία του τάφου τον κατατάσσει στην πρώτη ομάδα των κιβωτιό
σχημων τάφων, που τοποθετούνται στο α' μισό του 3ου αι.80 Η πρόταση ενισχύεται και από την 
παρουσία της οινοχόης, που εντάσσεται στο ευρύτερο χρονολογικό πλαίσιο του 3ου αι.

Τάφος 74

Λακκοειδής (Σχέδ. ΙΓ Π ίν . 17γ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Κάλυψη 2,10x0,90, βάθ. ±0,40 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με πρασινωπές λίθινες πλάκες.
Σε βάθος ±0,40 μ. βρέθηκε αποσαθρωμένος σκελετός, μήκ. 1,25 μ., από τους ώμους μέχρι τους 
αστραγάλους, με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και τα χέρια κατά μήκος του κορμού.

Τάφος 75

Κιβωτιόσχημος (Σχέ δ. ΙΓ Π ίν . 17δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,80x0,50,ύψ. 0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Δεν διέσωζε την κάλυψή του. Ή ταν χτισμένος με μακρόστενες πλίνθους, διαστ. 
0,43x0,13x0,04 μ., και ασβεστοκονίαμα και επιχρισμένος με ασβεστοκονίαμα. Μακρόστενη 
πλίνθος στη βορειοδυτική πλευρά αποτελούσε το προσκέφαλο και το υπόλοιπο δάπεδο ήταν 
στρωμένο με τέσσερις μεγάλες πλίνθους, διαστ. 0,50x0,40 μ.
Βρέθηκε αποσαθρωμένος σκελετός με τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ευρή ματα. Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/78) στο κρανίο του νεκρού81.

ΒΝ 2020/78. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). κάλλα (211-217).
Θεσσαλονίκη, ψευδοαυτόνομο εποχής Καρα-

Χ ρονολόγη ση . Δεύτερη δεκαετία του 3ου αι. ή και αργότερα. Εντάσσεται στην ομάδα των τά
φων του α' μισού του 3ου αι.82.

Τάφος 76

Δακκοειδής (Σχέδ. ΙΓ Π ίν . 17ε).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Κάλυψη 2x0,70, βάθ. ±0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με πρασινωπές λίθινες πλάκες.
Σε βάθος ±0,30 μ. βρέθηκε αποσαθρωμένος σκελετός, μήκ. 1,35 μ., μέχρι τους αστραγάλους, με 
το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ε υρήματα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/72) στο κρανίο του νεκρού.

80. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
81. Σε απόσταση 0,31 από τη βορειοδυτική και 0,22 μ. από τη νοτιοδυτική πλευρά.
82. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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ΒΝ 2020/72. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Θεσσαλονίκη, ψευδοαυτόνομο εποχής Σεπτι-

μίου Σεβήρου (193-211).

Χ ρονολόγη ση . Πιθανώς τέλη 2ου-αρχές 3ου αι.

Τάφος 77

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. Ι ΙΠ ίν .  18α-γ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ, σχεδόν Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,96x0,48 (βορειοδυτική) και 0,40 (νοτιοανατολική πλευρά), ύψ. 0,42 μ. 
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με πρασινωπές λίθινες πλάκες. Το πλάτος του παρουσίαζε ελα
φρά μείωση από τη βορειοδυτική προς τη νοτιοανατολική πλευρά. Ή ταν χτισμένος με ασβεστο
κονίαμα και στενόμακρες πλίνθους, διαστ. 0,37χ 0,13χ (± )0,04 μ., και επιχρισμένος με ασβεστο
κονίαμα. Το δάπεδο ήταν στρωμένο με πέντε ακέραιες πλίνθους και μία μισή, διαστ. 0,50x0,34 μ., 
με χιαστί χαράξεις· μια από τις πλίνθους αποτελούσε το προσκέφαλο στη βορειοδυτική πλευρά. 
Βρέθηκε σκελετός αρκετά καλά διατηρημένος με τα χέρια κατά μήκος του κορμού. Στο νοτιο
ανατολικό άκρο του τάφου υπήρχαν λίγα οστά, ατάκτως τοποθετημένα, που δεν ανήκαν στο νεκρό. 
Ε υρή μα τα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/73) στο κρανίο του νεκρού83.

ΒΝ 2020/73. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). Φθαρμένο. Αδιάγνωστο.

Χ ρονολόγη ση . Τα μορφολογικά στοιχεία του τάφου τον κατατάσσουν στην ομάδα του α' μι
σού του 3ου αι.84.

Τάφος 78

Κεραμοσκεπής (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.
Βρέθηκαν οι κνήμες του νεκρού. Το κρανίο ήταν στη βορειοδυτική πλευρά.
Ε υρήματα . Τμήματα σιδερένιου πλακιδίου (ΒΧ 235/12) και τμήμα σιδερένιου καρφιού (ΒΧ 
235/20).

ΒΧ 235/12. Σιδερένιο πλακίδιο (Πίν. 48). 
Σώζονται τέσσερα τμήματα πολύ οξειδωμένα. 
Διαστ. 0,03x0,03,0,019x0,015,0,023x0,016, 
0,037x0,022 μ.
Τα δύο τελευταία διατηρούν στην πίσω όψη 
τους από ένα τμήμα στελέχους καρφιού που 
εξέχει ελαφρά, ενώ στο αντίστοιχο σημείο της 
επάνω επιφάνειας το υπάρχον εξόγκωμα εί

ναι η ενοποιημένη με το πλακίδιο, λόγω οξεί
δωσης, εφηλίδα. Το τελευταίο τμήμα διατη
ρούσε και ίχνη ξύλου. Πρόκειται δηλαδή για 
πλακίδιο προσηλωμένο σε ξύλινη επιφάνεια. 
Η πίσω πλευρά ήταν επίπεδη ενώ η ορατή 
πιθανώς να είχε κάποια διακόσμηση, όπως 
δηλώνει η ανώμαλη επιφάνειάτης.

83. Σε απόσταση 0,25 από τη βορειοδυτική και 0,08 μ. από τη νοτιοδυτική πλευρά.
84. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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ΒΧ 235/20. Σιδερένιο καρφί (Πίν. 50). 
Σώζεται οξειδωμένη η αιχμή του.
Σωζ. μήκ. 0,037 μ.
Στέλεχος ρομβοειδούς διατομής με ίχνη ξύ

λου γύρω του. Σε απόσταση 0,016 μ. από την 
αιχμή του διασώζεται στη μία ακμή τριγω
νική απόφυση και ίχνη δεύτερης στην αντίθε
τη ακμή.

Τάφος 79

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΓ Π ίν . 18δ-στ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,80x0,70, σωζ. ύψ. 0,38 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Η κάλυψή του δεν σώθηκε και από τη νοτιοανατολική πλευρά σώζονταν μόνον 
ίχνη. Οι μακριές πλευρές του ήταν χτισμένες με πώρινους δόμους, πάχ. 0,13-0,20 μ., και η βορειο
δυτική στενή πλευρά με λάσπη και λίθους. Ή ταν επιχρισμένος με ασβεστοκονίαμα, που σώθηκε 
σε πολύ περιορισμένη έκταση. Στη βορειοδυτική πλευρά υπήρχε προσκέφαλο από δύο μικρές 
πλίνθους. Το δάπεδο ήταν στρωμένο με έξι πλίνθους, διαστ. 0,50x0,33 μ., με ημιελλειψοειδείς 
χαράξεις και αποτυπώματα πελμάτων ζώων στην επιφάνειά τους· ήταν τοποθετημένες σε δύο σει
ρές κατά το μήκος τους και σε αρκετά σημεία τους υπήρχε λεπτό στρώμα ασβεστοκονιάματος. 
Βρέθηκαν δύο αποσαθρωμένοι σκελετοί.
Ε υρήματα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/74) στην περιοχή του λαιμού του σκελετού85 στα βορειο
ανατολικά.

ΒΝ 2020/74. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). κάλλα (211-217).
Θεσσαλονίκη, ψευδοαυτόνομο εποχής Καρα-

Χ ρονολόγη ση . Δεύτερη δεκαετία του 3ου αι. ή και αργότερα.

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,50x0,50, σωζ. ύψ. 0,30 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Σώζονταν τα δύο άκρα του.
Στο νοτιονατολικό άκρο του βρέθηκαν συγκεντρωμένα διάφορα οστά και ένα κρανίο. Στην υπό
λοιπη έκταση δεν υπήρχαν οστά.

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1,56x0,40 (βορειοδυτική) και 0,20 (νοτιοανατολικήπλευρά),ύψ. 0,42 μ. 
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε το βορειοδυτικό άκρο του. Το πλάτος του πα

85. Σε απόσταση 0,47 από τη βορειοδυτική και 0,15 μ. από τη βορειοανατολική πλευρά.

Τάφος 80

Τάφος 81
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ρουσίαζε αισθητή μείωση από τη βορειοδυτική προς τη νοτιοανατολική πλευρά. Οι μακριές πλευ
ρές του αποτελοΰνταν, μάλλον, από δυο κεραμίδες η κάθε μία και στη νοτιοανατολική στενή πλευ
ρά σώζονταν τα ίχνη της κεραμίδας που την έφραζε.
Βρέθηκε τμήμα σκελετού από τα πέλματα μέχρι την κοιλιακή χώρα, με το κρανίο, το οποίο δεν 
σώθηκε, στη βορειοδυτική πλευρά.

Τάφος 82

Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ. (Σχέδ. ΙΕ Πίν. 19α).
Π ερ ιγρ α φ ή . Τρεις μεγάλες πρασινωπές λίθινες πλάκες καταλάμβαναν έκταση 2,50x1,80 μ. και 
φαίνονταν ως κάλυψη ταφής.
Η ανασκαφή έφθασε σε βάθος 1,25 μ., αλλά δεν βρέθηκε ίχνος οστών.

Τάφος 83

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΝΔ.-ΒΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 0,80 X 0,40 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό κατά την εκσκαφή.
Βρέθηκε σκελετός, μήκ. 1,40 μ., καλά διατηρημένος, με το κρανίο στη βορειοανατολική πλευρά και 
τα χέρια κατά μήκος του κορμού.

Τάφος 84

Λακκοειδής (Σχέδ. ΙΤ Π ίν. 19β-γ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Κάλυψη 1,60x0,80, βάθ. ±0,50 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ή ταν καλυμμένος με πρασινωπές λίθινες πλάκες.
Σε βάθος ±0,50 μ. βρέθηκε σκελετός μέτρια διατηρημένος, μήκ. 1,28 μ., από τους ώμους μέχρι τους 
αστραγάλους, με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ευρή ματα. Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/75) στη σπονδυλική στήλη· πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/31) 
δίπλα στον αριστερό μηρό του νεκρού.

ΒΝ 2020/75. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Σεβήρος Αλέξανδρος (222-235), νομισματο
κοπείο Θεσσαλονίκης.

ΒΚ4506/31. Μυροδοχείο (Σχέδ. 38Ή ίν. 40). 
Ακέραιο.
Ύψ. 0,156, διάμ. β. 0,034, διάμ. χ. 0,046 μ. 
Πηλός καστανός (7.5ΥΚ, 5.5/4).
Βάση επίπεδη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός ψηλός, 
ελαφρώς κολουροκωνικός, με αβαθή σκοτία 
και οριζόντια λεπτή νεύρωση στη βάση του, 
καταλήγει σε σαλπιγγόσχημο στόμιο, με ταινι
ωτό, ελαφρώς λοξότμητο προς τα έξω χείλος. Σχέδ. 38. ΒΚ 4506/31.

Χ ρονολόγη ση . Β'τέταρτο του 3ου αι. ή και αργότερα.
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Τάφος 85

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. ΙΕ Πίν. 19δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,27x0,39,ύψ. 0,35 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή καταστράφηκε το νοτιοανατολικό τμήμα του. Από την κάλυψη 
με πρασινωπές λίθινες πλάκες σώζονταν δυο στο βορειοδυτικό τμήμα του. Ή ταν χτισμένος με 
ασβεστοκονίαμα και μακρόστενες πλίνθους, διαστ. 0,42x0,13 X 0,03 μ., και επιχρισμένος με χοντρό 
ασβεστοκονίαμα. Στη βορειοδυτική πλευρά υπήρχε προσκέφαλο από μαρμάρινη πλάκα. Το δά
πεδο ήταν στρωμένο με τρεις μαρμάρινες πλάκες.
Βρέθηκε σκελετός που σωζόταν από το κρανίο μέχρι τη λεκάνη με τα χέρια κατά μήκος του κορμού. 
Ε υρήματα . Χάλκινη βελόνα πλεξίματος (ΒΧ 235/13) στην ανατολική γωνία· καρφιά (ΒΧ 235/14) 
στην ανατολική γωνία, 0,07 μ. από το δάπεδο, και τμήματα ξύλου.

ΒΧ 235/13. Χάλκινη βελόνα πλεξίματος (Σ χ έ δ. 
39* Πίν. 49).
Οξειδωμένη, σώζεται σε δύο συγκολλημένα 
τμήματα.
Μήκ. 0,175, διάμ. 0,00235 μ.
Στέλεχος κυκλικής διατομής με διχαλωτές 
απολήξεις.

ΒΧ 235/14. Σιδερένια καρφιά (Πίν. 51). 
Σώζονται έντεκα οξειδωμένα τμήματα. 
Μήκ. 0,075-0,0125 μ.
Σε τρία τμήματα σώζονται οι αιχμές των καρ
φιών. Άλλα δύο τμήματα απολήγουν σε πε
πλατυσμένα τριγωνικά άκρα με ακμή, σαν σπά
τουλες. Γενικά η επιφάνεια όλων είναι ανώ-

Σχέδ .39. ΒΧ 235/13.

μαλη, λόγω οξείδωσης, χωρίς να είναι σαφές 
πάντοτε αν αυτό οφείλεται σε μίξη του μετάλ
λου με κάποιο άλλο υλικό ή σε παραμόρφωση 
κάποιων μορφολογικών λεπτομερειών των 
ίδιων των αντικειμένων. Σε δύο περιπτώσεις 
η οξείδωση είχε ως αποτέλεσμα να σωθούν 
επάνω στο μέταλλο ίχνη ξύλου στο ένα τμήμα 
και υφάσματος στο άλλο.

Χ ρονολόγη ση . Μορφολογικάοτάφος εντάσσεται στην ομάδα των τάφων του α' μισού του 3ου

Τάφος 86

Ελεύθερη ταφή (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Βρέθηκε σκελετός σε κακή διατήρηση, μήκ. 1,20 μ., από το κρανίο μέχρι το μέ
σον περίπου των κνημών, με το κρανίο στη νοτιοανατολική πλευρά και τα χέρια κατά μήκος του 
κορμού.
Ευρή ματα. Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/76) και πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/39) στις κνήμες.

86. Βλ. τυπολογία τάφων, σ. 99 κ.ε.
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ΒΝ 2020/76. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Φθαρμένο. Αδιάγνωστο.

ΒΚ 4506/39. Κάνθαρος (Σχέδ. 40' Πίν. 34). 
Συγκολλημένος, λείπουν τμήματα του λαιμού 
και του χείλους.
Ύψ. 0,091, διάμ. β. 0,044, διάμ. χ. 0,072 μ. 
Πηλός γκρίζος (2.5Υ 4.5/1), γάνωμα μαύρο 
έως καστανό (7.5ΥΚ 4/3).
Πόδι με τριμερή βαθμιδωτή διάρθρωση· το 
κάτω τμήμα του διαμορφώνεται ως πλατύς 
ανεστραμμένος εχίνος, το μεσαίο ως αμφικο- 
λουροκωνικός δακτύλιος και το πάνω είναι 
κολουροκωνικό' η κάτω επιφάνεια του πο
διού είναι κωνική. Σώμα ημισφαιρικό. Λαι
μός ψηλός, σχεδόν κυλινδρικός, με καμπύλο

Σχέδ. 40. ΒΚ 4506/39.

χείλος που στρέφεται ελαφρώς προς τα έξω. 
Δύο κάθετες λαβές, ταινιωτές, με οριζόντιες 
αποφύσεις που εξέχουν ελάχιστα από το χεί
λος. Ο τύπος αυτός του κανθάρου χρονολο
γείται στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ.87.

Χ ρονολόγη ση . Η παρουσία του αγγείου μπορεί να χρονολογήσει την ταφή στοά' μισό του 3ου 
αι. π.Χ.

Τάφος 87

Ελεύθερη ταφή (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Η ταφή ήταν κάτω από τον καλυβίτη 58 και πάνω από τον τάφο 82.
Βρέθηκε σκελετός, μήκ. 1,35 μ., μέτρια διατηρημένος, με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και 
τα χέρια κατά μήκος του κορμού. Πιθανώς να πρόκειται για ταφή που ανήκει στον καλυβίτη 58.

Τάφος 88

Ελεύθερη ταφή (Σχέδ. II).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. ΒΔ.-ΝΑ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Βρέθηκε τμήμα σκελετού, μήκ. 1,20 μ., από το κρανίο μέχρι το μέσον περίπου των 
κνημών, με το κρανίο στη βορειοδυτική πλευρά και τα χέρια κατά μήκος του κορμού.

Τάφος 89

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. 41 · Πίν. 20α-δ, 21α-γ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,88x0,92, ύψ. 1,09 και στο προσκέφαλο 1,03 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Κατά την εκσκαφή έσπασαν δύο από τις καλυπτήριες πλάκες και καταστράφηκε μι
κρό τμήμα της βόρειας πλευράς. Ήταν καλυμμένος με τέσσερις μαρμάρινες πλάκες σε δεύτερη χρή
ση, από τις οποίες οι τρεις πρώτες από δυτικά είχαν στη μια μακριά όψη του πάχους τριταινιωτή 
βαθμιδωτή διαμόρφωση με λοξότμητη την επάνω ταινία88. Η τοιχοδομία του ήταν από ασβεστο-

87. Βλ. τυπολογία κεραμικής, σ. 114 κ.ε.
88. Οι διαστάσεις των πλακών αρχίζοντας από τη δυτική είναι κατά σειρά: α) σωζ. μήκ. 0,90x0,58x0,15 μ. β)
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Σχέδ. 41. Κάτοψη, τομή κατά πλάτος και αξονομετρικό τάφου 89.
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κονίαμα και λίθους και στο χείλος από κεραμοκονίαμα και σειρά πλίνθων, διαστ. 0,48-0,49x0,34 
μ., και διαφορετικού πάχους (0,03-0,065 μ.)89, επάνω στις οποίες εδράζονταν οι καλυπτήριες πλά
κες είτε απευθείας είτε με τη μεσολάβηση στρώματος κεραμοκονιάματος. Ή ταν επιχριόμενος με 
λευκό επιμελημένο ασβεστοκονίαμα, κάτω από το οποίο υπήρχε στρώμα κεραμοκονιάματος90. 
Στη δυτική πλευρά του υπήρχε προσκέφαλο ελαφρώς υπερυψωμένο. Το δάπεδο ήταν στρωμένο 
μόνο στο δυτικό τμήμα του τάφου με τέσσερις μαρμάρινες πλάκες, διαστ. 0,48x0,33, 0,45x0,29, 
0,33x0,30,0,48x0,21 μ., και δύο μικρά τμήματα, ενώ στην υπόλοιπη έκταση δεν υπήρχαν πλάκες. 
Βρέθηκαν ελάχιστα οστά αποσαθρωμένα.
Ε υρήματα . Είκοσι πέντε χάλκινα νομίσματα (ΒΝ 2020/79-103) που σχημάτιζαν μάζα μαζί με μαύ
ρο χώμα, στο στρώμα ταφής στην περιοχή της βορειοανατολικής γωνίας του τάφου- ο τρόπος που 
ήταν τοποθετημένα και το χρώμα του χώματος δηλώνουν πιθανότατα ότι ήταν μέσα σε πουγγί. 
Δεκαπέντε χάλκινα νομίσματα (ΒΝ 2020/104-118) στην περιοχή της βορειοανατολικής γωνίας91- 
χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/119) στην περιοχή της βορειοδυτικής γωνίας92- πέντε πήλινα αγγεία 
(ΒΚ 4506/32-36) και όστρακα αγγείου (ΒΚ 4506/57α-β) στην ανατολική πλευρά και στη νοτιο
δυτική γωνία93- χρυσό δαχτυλίδι (ΒΚο 215/13)94- γυάλινο αγγείο σπασμένο (ΒΥ 244/7)95 και 
δύο μικρά τμήματα σιδερένιας περόνης (ΒΧ 235/22).

ΒΝ 2020/79. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Κωνστάντιος Α', νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/80. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Κωνστάντιος Α', νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ±295-296.

ΒΝ 2020/81. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 28). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας96, κοπής ±295-298.

ΒΝ 2020/82. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/83. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 29). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/84. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

1,47x0,59x0,15 μ.- η κάτω επιφάνεια της προς το εσωτερικό του τάφου είναι λειασμένη. γ) 1,38x0,58x0,16 μ.· η κάτω 
επιφάνειά της είναι λειασμένη· στη λοξότμητη ταινία και σε απόσταση 0,83 μ. από τη νότια πλευρά της πλάκας υπάρχει 
ορθογώνιος τόρμος, διαστ. ±0,02x0,05 και βάθ. 0,035-0,06 μ. δ) 1,64x0,29x0,15 μ.- στο νότιο άκρο της ανατολικής 
όψης του πάχους της υπάρχει ορθογώνιος τόρμος, διαστ. 0,045 X0,055 και βάθ. 0,04 μ.

89. Το πλάτος της τοιχοδομίας είναι 0,34 στη βόρεια και ανατολική πλευρά και 0,43 μ. στη νότια- στη δυτική δεν δια
πιστώθηκε.

90. Διαπιστώθηκε σε μερικά σημεία καταστροφής του- το πάχος του στρώματος ασβεστοκονιάματος ήταν 0,006- 
0,009 και του κεραμοκονιάματος ± 0,01 μ.

91. Σε απόσταση 0,45 από τη βόρεια και 0,32 μ. από την ανατολική πλευρά.
92. Πάνω στο δάπεδο, 0,30 από τη δυτική και 0,22 μ. από τη βόρεια πλευρά.
93. ΒΚ 4506/32: σε επαφή με την ανατολική και 0,31 μ. από τη βόρεια πλευρά- ΒΚ 4506/33: 0,09 από την ανατολική 

και 0,02 μ. από τη νότια πλευρά- ΒΚ 4506/34: 0,05 από την ανατολική και 0,08 μ. από τη νότια πλευρά- ΒΚ 4506/35: δί
πλα στη νότια και 0,39 μ. από τη δυτική πλευρά- ΒΚ 4506/36: 0,09 από τη βόρεια και 0,02 μ. από την ανατολική πλευρά- 
ΒΚ 4506/57α-β: δίπλα στη νότια και 0,39 μ. από τη δυτική πλευρά.

94. Σε απόσταση 0,39 από τη βόρεια και 1,04 μ. από την ανατολική πλευρά.
95. Σε επαφή με τη νότια και 0,48 μ. από την ανατολική πλευρά.
96. Για την επιγραφή του εμπροσθότυπου και για το νομισματοκοπείο στον οπισθότυπο, βλ. το σχολιασμό στο ΒΝ 

2020/6 (σ. 23).
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ΒΝ 2020/86. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/87. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/88. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής 292-295.

ΒΝ 2020/89. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/90. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας97, κοπής ±295-298.

ΒΝ 2020/91. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/92. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/93. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/94. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ±295-298.

ΒΝ 2020/95. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ±295-298.

ΒΝ 2020/85. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 29).
Γαλέριος, νεοαντωνινιανός νομισματοκοπείου
Ηράκλειας, κοπής ±295-296.

ΒΝ 2020/96. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/97. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/98. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ±295-298.

ΒΝ 2020/99. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 29). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ±295-298.

ΒΝ 2020/100. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 30). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/101. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 30). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ±295-298.

ΒΝ 2020/102. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 30). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ±295-298.

ΒΝ 2020/103. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 30). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ±295-299.

ΒΝ 2020/104. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 30). 
Διοκλητιανός, φόλλις νομισματοκοπείου Θεσ
σαλονίκης, κοπής ±300-301.

ΒΝ 2020/105. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 30). 
Διοκλητιανός, φόλλις νομισματοκοπείου Κυ
ζίκου, κοπής ±297-299.

ΒΝ 2020/106. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 30). 
Διοκλητιανός, φόλλις νομισματοκοπείου Νι
κομήδειας, κοπής ±294-295.

97. Ό.π.
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ΒΝ 2020/108. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 30). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ±295-298.

ΒΝ 2020/109. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 30). 
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ±295-298.

ΒΝ 2020/110. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31). 
Μαξιμιανός, φόλλις νομισματοκοπείου Αλε
ξανδρείας, κοπής ±301.

ΒΝ 2020/111. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31). 
Μαξιμιανός, φόλλις νομισματοκοπείου Καρ- 
χηδόνας, κοπής ±299-303.

ΒΝ 2020/112. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31). 
Μαξιμιανός, φόλλις νομισματοκοπείου Κυζί- 
κου, κοπής ±297-299.

ΒΝ 2020/113. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31). 
Κωνστάντιος Α', φόλλις νομισματοκοπείου 
Κυζίκου, κοπής ±297-299.

ΒΝ 2020/114. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31). 
Κωνστάντιος Α', φόλλις νομισματοκοπείου 
Ρώμης, κοπής ±300-301.

ΒΝ 2020/115. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31). 
Λικίνιος Α', φόλλις νομισματοκοπείου Θεσ
σαλονίκης, κοπής ± Δεκ. 308-± Μάιος 310.

ΒΝ 2020/116. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31). 
Σεβήρος, φόλλις νομισματοκοπείου Αλεξαν
δρείας, κοπής 305-306.

ΒΝ 2020/117. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31). 
Σεβήρος, φόλλις νομισματοκοπείου Σαρδικής, 
κοπής 305-306.

ΒΝ 2020/118. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31).

ΒΝ 2020/107. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 30).
Διοκλητιανός, φόλλις μάλλον νομισματοκοπείου
Ηράκλειας, κοπής ±297-298.

Γαλερία Βαλερία, φόλλις νομισματοκοπείου 
Κυζίκου, κοπής ± 308.

ΒΝ 2020/119. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31). 
Πρόβος (276-282), αντωνινιανός αδιάγνωστου 
νομισματοκοπείου98.

ΒΚ4506/32. Οινοχόη (Σχέδ. 42· Π ίν. 37). 
Συγκολλημένη.
Ύψ. 0,191, διάμ. β. 0,029, διάμ. χ. 0,055 μ. 
Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 4.5/6).
Βάση σχεδόν επίπεδη. Σώμα σφαιρικό με ορι
ζόντιες αυλακώσεις, εκτός από τον ώμο. Λαι
μός ψηλός, το κάτω τμήμα του είναι κυλινδρι
κό και το πάνω φουσκωτό, εχινόμορφο, με 
οριζόντιες αυλακώσεις, που καταλήγει σε ται
νιωτό οριζόντιο χείλος. Λαβή ταινιωτή, αυλα
κωτή αρχίζει από το κάτω τμήμα του λαιμού 
και καταλήγει στην κοιλιά. Κόκκινο επίχρι
σμα (10R 4.5/8) καλύπτει το μεγαλύτερο μέ
ρος της επιφάνειάς του.

ΒΚ 4506/33. Οινοχόη (Σχέδ. 43· Πίν. 36). 
Ακέραιη.

Σχέδ. 42. ΒΚ 4506/32.

98. Ο εμπροσθάτυπος έχει την επιγραφή IMP C Μ AVR PROBVS Ρ F AVG, που υπάρχει σε κοπές των νομισματοκο
πείων Λοΰγδουνου, Ρώμης, Τίκινου, Σισκίας, Σαρδικής, Κυζίκου, Αντιόχειας και Τριπόλεως (Φοινίκης).
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Σχέδ. 43. BK 4506/33. BK 4506/34. BK 4506/35.

Ύψ. 0,186, διάμ. β. 0,036, διάμ. χ. 0,048 μ. 
Πηλός κόκκινος (10R 4.5/6).
Βάση πηνιόσχημη, που η κάτω επιφάνειά της 
είναι ελαφρώς κοίλη, με δισκάριο στο κέντρο. 
Σώμα σφαιρικό με οριζόντιες αυλακώσεις. Λαι
μός σχεδόν κυλινδρικός με οριζόντια λεπτή χά
ραξη στη βάση του και χείλος ελαφρώς λοξό 
προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με αυλάκωση στη 
ράχη της, αρχίζει από τη βάση του λαιμού και 
καταλήγει στην κοιλιά. Εκτός από τη βάση που 
είναι κόκκινη, η υπόλοιπη επιφάνεια του αγ
γείου είναι γκρίζα (2.5Υ 3.5/1) και σε μικρή 
έκταση ανοιχτόχρωμη κόκκινη, γεγονός που 
οφείλεται στον τρόπο ψησίματος.

ΒΚ 4506/34. Οινοχόη (Σχέδ. 43· Πίν. 35). 
Ακέραιη.
Ύψ. 0,137, διάμ. β. 0,03, διάμ. χ. 0,045 μ. 
Πηλός σε άλλα σημεία ανοιχτοκάστανος και 
σε άλλα κόκκινος (7.5YR 6.5/4).
Βάση κολουροκωνική με κοίλη την κάτιο επι
φάνεια και ελαφρώς κοίλο δισκάριο στο κέντρο 
της. Σώμα σφαιρικό με οριζόντιες αυλακώ
σεις στο πάνω τμήμα του. Λαιμός σχεδόν κυ
λινδρικός, ελαφρώς διευρυνόμενος, με οριζό
ντια χάραξη στη βάση του, καταλήγει σε ται
νιωτό οριζόντιο χείλος. Λαβή ταινιωτή με αυλά
κωση στη ράχη της.

Ύψ. 0,185, διάμ. β. 0,11, διάμ. χ. 0,056 μ. 
Πηλός κοκκινοκίτρινος (7.5YR 5.5/6).
Βάση πλατιά, κυλινδρική, που η κάτω επιφά- 
νειάτης είναι κυματοειδής με ομόκεντρες αυ
λακώσεις και κομβίο στο κέντρο. Σώμα περί
που αχλαδόσχημο με οριζόντιες αυλακώσεις 
και οριζόντια χάραξη στον ώμο. Λαιμός κοντός, 
πηνιόσχημος, καταλήγει σε εχινόμορφο στό
μιο. Λαβή ταινιωτή με αυλακώσεις αρχίζει 
από το λαιμό και καταλήγει στον ώμο.

ΒΚ4506/36. Κύπελλο (Σχέδ. 44· Πίν. 40). 
Λείπει μεγάλο τμήμα του σώματος και του 
χείλους.
Ύψ. 0,086, διάμ. β. 0,033, διάμ. χ. 0,057 μ. 
Πηλός βαθύς γκρίζος (2.5Υ 3.5/1).
Βάση κολουροκωνική με σχεδόν επίπεδη την 
κάτω επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό, με γραπτή 
σχηματοποιημένη φυτική διακόσμηση από λευ-

ΒΚ 4506/35. Λήκυθος (Σχέδ. 43' Πίν. 38). 
Συγκολλημένη.
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Σχέδ.45. BY 244/7.

κό επίχρισμα στον ώμο, καταλήγει σε ελαφρώς 
λοξό προς τα έξω χείλος. Λαβή ελλειπτικής 
τομής.

ΒΚ 4506/57α-β. Όστρακα (Π ίν. 41).
Δυο όστρακα από φουσκωτό στόμιο μικρού 
αγγείου.
Υπολ. διάμ. χ. ±0,05 μ.
Πηλός κιτρινοκάστανος (10YR 6.5/4).

BY244/7.Γυάλινηφιάλη(Σχέδ. 45 'Π ίν. 43). 
Θραύσματα που συγκολλήθηκαν και έδωσαν 
τη βάση, το πάνω μέρος του σώματος και το 
λαιμό.
Υπολ. ΰψ. 0,154, διάμ. β. 0,035, διάμ. χ. 0,02 μ. 
Γυαλί άχρωμο.
Βάση αδιαμόρφωτη με ελαφρώς κοίλη κάτω 
επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός κυλινδρι
κός, που αρθρώνεται στο σώμα με έντονη σκο-

τία και συνεχίζει προς τα πάνω στενεΰοντας 
βαθμιαία, χωρίς ιδιαίτερο χείλος.

ΒΚο 215/13. Χρυσό δαχτυλίδι (Σχέδ. 46· 
Π ίν. 46).
Διατήρηση άριστη.
Εξωτ. διάμ. 0,023, εσωτ. διάμ. 0,017, πλ. και 
πάχ. στεφάνης 0,0035, διάμ. σφενδόνης 0,0085- 
0,0095, πάχ. σφενδόνης 0,0035 μ.
Η κυκλική στεφάνη είναι τριγωνικής διατο- 
μής και απαρτίζεται από τρία αστραγαλό
μορφα συμπαγή σύρματα· η ακμή του πάνω 
σύρματος είναι λεία. Η σφενδόνη εντάσσεται 
στην περιφέρεια της στεφάνης, είναι ελαφρώς 
ελλειψοειδής και έχει δακτυλιόλιθο από ημι
πολύτιμο λίθο (πιθανώς γρανάτη), με έγγλυ- 
φη ανδρική γενειοφόρο μορφή σε κατατομή, 
πιθανώς Σειληνό. Στις τέσσερις γωνίες, στα 
σημεία ένωσης της στεφάνης με την περίμε
τρο της βάσης της σφενδόνης, υπάρχει από 
μία μεγάλη κοκκίδα.

ΒΧ 235/22. Δύο τμήματα σιδερένιας περόνης 
(Πίν. 51).
Μήκ. 0,015 και 0,006 μ.

Χ ρονολόγη ση . Το νόμισμα του Πρόβου (276-282), που βρέθηκε στην περιοχή όπου θα πρέπει 
να ήταν τοποθετημένο το κεφάλι του νεκρού, είναι αυτό που φαίνεται να χρονολογεί την κατα
σκευή του τάφου και τα ευρήματα πιθανώς στις αρχές του τελευταίου τέταρτου του 3ου αι., ενώ οι 
δύο «θησαυροί» ίσως έχουν σχέση με απόκρυψη που έγινε πιθανώς στα τέλη του 3ου αι. και γύρω 
στο 310. Μάλιστα, το σημείο εύρεσής τους πιθανώς σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκε η είσοδος στην 
ανατολική πλευρά του τάφου.

Τάφος 90

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. 47· Πίν. 22α-ε, 23α-γ). 
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Σχεδόν Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 2,02x1,05, ύψ. 0,71, στο προσκέφαλο 0,62 μ.
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Σχέδ. 47. Κάτοψη, τομή κατά πλάτος και αξονομετρικό τάφου 90.
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Π ερ ιγρ α φ ή . Η κάλυψή του αποτελοΰνταν από τρεις ορθογώνιες μαρμάρινες πλάκες",εκ των 
οποίων η μεσαία καλυπτόταν με τοιχάριο από πέτρες και ασβεστοκονίαμα100, εκατέρωθεν του 
οποίου οι αρμοί των πλακών καλύπτονταν με στενόμακρες πλίνθους και μικρούς λίθους101. Η τοι- 
χοδομίατου, όπου ήταν ορατή, ήταν κυρίως από λάσπη και πλίνθους, επιχρισμένη με ασβεστοκο
νίαμα και λάσπη και επενδυμένη με μονοκόμματες μαρμάρινες πλάκες102. Στη δυτική πλευρά 
υπήρχε προσκέφαλο στρωμένο με μαρμάρινη πλάκα, μήκ. 0,32 μ., και στη συνέχεια το δάπεδο 
ήταν στρωμένο με μαρμάρινη πλάκα.
Βρέθηκαν δυο σκελετοί με τα χέρια κατά μήκος του κορμού και ανακομιδή στη βορειοανατολική γω
νία του τάφου με μικρά κομμάτια κάρβουνου. Στο στρώμα ταφής υπήρχαν κίτρινοι σφαιρικοί σπόροι. 
Ε υρή μα τα . Τρία χάλκινα νομίσματα: το ΒΝ 2020/120 πάνω στην ανακομιδή της βορειοανατο
λικής γωνίας103, το ΒΝ 2020/121 δίπλα στην αριστερή κλείδα του νότιου σκελετού104 και το ΒΝ 
2020/122 κάτω από την ανακομιδή105. Πήλινο αγγείο (ΒΚ 4506/37) στη νοτιοανατολική γωνία του 
τάφου· σιδερένια καρφιά υποδημάτων (ΒΧ 235/15) στα πόδια του νεκρού στα βόρεια- τμήμα 
οστέινης περόνης (ΒΟ 66/1) στο προσκέφαλο106 και δύο-τρία τμήματα χρυσοκλωστών.

99. Οι διαστάσεις τους αρχίζοντας απάτην ανατολική είναι: α) 1,52x0,78x0,14 μ., β) 1,58x0,50x0,12 μ., γ) 1,39χ 
0,70x0,13 μ.

100. Το τοιχάριο είχε, μήκ. 1,25, πλ. 0,40 και ύψ. 0,13 μ.
101. Στο δυτικό αρμό διασώθηκαν τρεις πλίνθοι, η μία ακέραιη, διαστ. 0,40x0,14x0,035 μ., και στον ανατολικό μι

κροί αργοί λίθοι και τμήμα πλίνθου.
102. Το πλάτος της τοιχοδομίας δεν αποκαλύφθηκε λόγω της δυσκολίας διαπλάτυνσης της ανασκαφικής τομής. 

Αναλυτικότερα κατά πλευρά είχαμε την εξής διάρθρωση:
Δυτική πλευρά. Ορατό μόνο το ανώτερο τμήμα της τοιχοδομίας της, διότι η ορθομαρμάρωσή της σωζόταν ακέραιη. Η 

πλάκα, διαστ. 1,06x0,58x0,017 μ., στις δύο κάθετες πλευρές της παρουσίαζε από μία λαβή που έμπαινε σε αντίστοιχη εσο
χή των πλακών των μακριών πλευρών, για να συγκροτούνται μεταξύ τους. Η λαβή δη μιουργούνταν σε ύψος 0,115 μ. από τη 
βάση της πλάκας και είχε ύψος 0,21 και μήκος 0,035 μ. η νότια και 0,045 μ. η βόρεια. Η κάτω πλευρά της ορθομαρμάρωσης 
ήταν βαθύτερα από την επιφάνεια της πλάκας του προσκέφαλου. Ψηλότερα από την επάνω οριζόντια πλευρά της ορθο
μαρμάρωσης ήταν εμφανές το ανώτερο τμήμα της τοιχοδομίας, μια σειρά πλίνθων που από κάτω τους είχαν ως συνδετικό 
υλικό το χώμα και πάνω από τις πλίνθους αργούς λίθους, που προφανώς περιέβαλλαν τις καλυπτήριες πλάκες.

Βόρεια πλευρά. Η μερική καταστροφή της ορθομαρμάρωσης κατά την εκσκαφή έφερε στο φως την τοιχοδομία της 
πλευράς, που διαρθρωνόταν από έξω προς τα μέσα ως εξής: 1) Λασπόκτιστος τοίχος από τμήματα και ακέραιες στενό
μακρες πλίνθους. Οι διαστάσεις μιας ακέραιης ορατής πλίνθου στην ανώτερη σειρά ήταν: 0,40x0,13x0,04 μ. Η βόρεια 
λαβή της ορθομαρμάρωσης της δυτικής πλευράς βυθιζόταν στην πλινθοδομή κατά 0,015 μ. 2) Επίχριση της πλινθοδο
μής με στρώμα λάσπης, πάχ. ±0,015 μ. Μόνο σε ένα σημείο κάτω από την ακέραιη πλίνθο έγινε χρήση ασβεστοκονιά
ματος. 3) Ορθομαρμάρωση, πάχ. 0,011 μ., που προχωρούσε βαθύτερα από την πλάκα του δαπέδου, με μια εσοχή στις 
κάθετες πλευρές της για την υποδοχή των λαβών των πλακών των στενών πλευρών.

Νότια πλευρά. Και εδώ η μερική καταστροφή αποκάλυψε τον τρόπο της τοιχοδομίας: 1) Το κάτω τμήμα του τοίχου 
υποθέτουμε ότι ήταν λασπόκτιστη πλινθοδομή, καθώς φαίνεται μόνον η πάνω σειρά των πλίνθων. Το υπόλοιπο του 
ύψους της αποτελούνταν από μία ζώνη μίγματος ασβεστοκονιάματος με χώμα, ύψ. ± 0,19 μ., και μία στρώση πλίνθων, 
όπου εδράζονταν οι καλυπτήριες πλάκες. 2) Επίχριση της πλευράς με χοντρό ασβεστοκονίαμα, πάχ. ±0,01 μ. 3) Διά
στημα, πλ. 0,11-0,15 μ., το οποίο γέμιζαν με χώμα, μικρούς λίθους και όστρακα. 4) Ορθομαρμάρωση, πάχ. 0,018 μ., που 
προχωρούσε βαθύτερα από την πλάκα του δαπέδου. Οι καλυπτήριες πλάκες του τάφου δεν ξεπερνούσαν το πλάτος της 
τοιχοδομίας-πλινθοδομής της νότιας πλευράς. Τα πλάγια των δύο ακραίων καλυπτήριων πλακών φράχθηκαν με αρ
γούς λίθους, ενώ της μεσαίας πλάκας με πλινθοδομή με ίχνη ασβεστοκονιάματος στην όψη της.

Ανατολική πλευρά. Δεν ερευνήθηκε η τοιχοδομία της, λόγω της διατήρησης στη θέση τους και της ορθομαρμάρω
σης και της αντίστοιχης καλυπτήριας πλάκας. Η πλάκα της ορθομαρμάρωσης, πάχ. 0,015 μ., είχε και αυτή λαβές, αλλά 
εδραζόταν πάνω στην πλάκα του δαπέδου.

103. Σε απόσταση 0,15 από τη βόρεια και 0,47 μ. από την ανατολική πλευρά.
104. Σε απόσταση 0,80 από τη βόρεια και 0,35 μ. από τη δυτική πλευρά.
105. Σχεδόν στο δάπεδο, 0,30 από την ανατολική και 0,15 μ. από τη βόρεια πλευρά.
106. Σε απόσταση 0,60 από τη βόρεια και 0,20 μ. από τη δυτική πλευρά.
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ΒΝ 2020/121. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31).
Κωνσταντίνος Α', φόλλις νομισματοκοπείου 
Θεσσαλονίκης, κοπής 320-324.

ΒΝ 2020/122. Χάλκινο νόμισμα (Πίν. 31).
Διοκλητιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Ηράκλειας, κοπής ±295-298.

ΒΚ4506/37.Μυροδοχείο (Σχέδ. 48·Πίν. 40).
Ακέραιο.
Ύψ. 0,178, διάμ. β. 0,036, διάμ. χ. 0,057 μ.
Πηλός κοκκινοκίτρινος (7.5ΥΙΙ 5.5/6).
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό με οριζό
ντιες αυλακώσεις. Λαιμός ψηλός, ελαφρώς κο
λονροκωνικός, με οριζόντια βάθυνση στη βάση 
του, καταλήγει σε σαλπιγγόσχημο στόμιο με ται
νιωτό, ελαφρώς λοξότμητο προς τα έξω χείλος.

ΒΟ 66/1. Οστέινη περόνη (Πίν. 47).
Σώζεται τμήμα της.
Μήκ. 0,03, διάμ. 0,0035-0,004 μ.
Στέλεχος κυκλικής διατομής.

Χ ρονολόγη ση . Τα δυο παλαιότερα νομίσματα που βρέθηκαν στην ανακομιδή σημαίνουν ότι ο 
τάφος κατασκευάστηκε πιθανώς στα τέλη του 3ου αι., εφόσον τα νομίσματα προέρχονται από την 
πρώτη χρήση του τάφου- βέβαια, δεν αποκλείεται να είναι και παλαιότερος, όπως ίσως σημαίνει 
η χρήση μακρόστενων πλίνθων και μονοκόμματων μαρμάρινων πλακών. Η δεύτερη χρήση του 
τάφου ορίζεται από το νόμισμα του 320-324, που βρέθηκε με τον έναν από τους δυο νεκρούς.

Τάφος 91

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. IV-Πίν. 23δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Σχεδόν Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . Σωζ. μήκ. 1,50, εσωτ. πλ. 0,37,υψ. 0,49 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές του αποτελοΰνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία, στερεωμέ
νες στη βάση τους εξωτερικά με λίθους και η δυτική στενή πλευρά ήταν φραγμένη με τμήμα κε
ραμίδας. Η ακμή των κεραμίδων σκεπαζόταν με καλυπτήρες. Το ακέραιο μήκος μιας κεραμί
δας ήταν 0,97 μ., ενώ μια άλλη είχε στην εσωτερική πλευρά της ορθογώνια βάθυνση, διαστ. 
0,165x0,03 και βάθ. 0,008 μ.
Βρέθηκε σκελετός με το κρανίο στη δυτική πλευρά.
Ε υρήματα . Δύο μολΰβδινα και ένα σιδερένιο δαχτυλίδι (ΒΚο 215/14α-γ) στο δάχτυλο του νεκρού.

ΒΚο 215/14α. Μολύβδινο δαχτυλίδι (Π ίν. 46). 0,0175, πλ. στεφάνης 0,003-0,0065 μ.
Διατήρηση αρκετά καλή. Στεφάνη ημικυκλική στο κάτω τμήμα και τρι-
Εξωτ. διάμ. 0,0205-0,0225, εσωτ. διάμ. 0,0155- γωνική στο πάνω, με συμφυή, ελαφρώς ελλει-

ΒΝ 2020/120. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 31).
Μαξιμιανός, νεοαντωνινιανός νομισματοκο
πείου Κυζίκου, κοπής ± 295-299.

ΒΧ 235/15. Σιδερένια καρφιά υποδημάτων 
(Πίν. 50).
Οξειδωμένα. Σώζονται κυρίως οι εφηλίδες. 
Μέγ. σωζ. μήκ. 0,011, μέγ. διάμ. εφηλίδας 0,01 μ. 
Δεκαοκτώ καρφιά διαφόρων μεγεθών με η- 
μισφαιρικές εφηλίδες και στελέχη τετράγω
νης διατομής.
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ψοειδή σφενδόνη. Η στεφάνη, που πλαταίνει 
προς τη σφενδόνη, είναι σχεδόν ημικυκλικής 
διατομής στο κάτω τμήμα και ορθογώνιας με 
αποστρογγυλεμένες τις επάνω γωνίες στο πά
νω τμήμα.

ΒΚο 215/14β. Μολΰβδινο δαχτυλίδι (Π ίν. 46). 
Διατήρηση μέτρια.
Εξωτ. διάμ. 0,0182-0,0218, εσωτ. διάμ. 0,015-

0,017, πλ. στεφάνης 0,002-0,0072 μ.
Όμοιο με το ΒΚο 215/14α. Η στεφάνη κομμέ
νη σε ένα σημείο.

ΒΚο 215/14γ. Σιδερένιο δαχτυλίδι (Π ίν. 46). 
Σώζεται σε τρία θραύσματα οξειδωμένα. 
Διάμ. ±0,015, πλ. στεφάνης 0,0027-0,0059 μ. 
Στεφάνη κυκλικού σχήματος, μάλλον ημικυ
κλικής διατομής.

Τάφος 92

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. IV· Π ίν. 24α-β).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Σχεδόν Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,56x0,43 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές αποτελούνταν από δύο κεραμίδες η καθεμία, μήκ. 0,76, πάχ. 
0,02-0,03 μ., και με η μικυκλικές δαχτυλιές στην καμπύλη πλευρά τους, στερεωμένες στη βάση τους 
εξωτερικά με λίθους· η ανατολική στενή πλευρά ήταν φραγμένη με λίθους, ενώ στη δυτική δεν σώζονταν. 
Η ακμή των κεραμίδων σκεπαζόταν με δύο πιθανώς καλυπτήρες, που ο ένας είχε μήκος ±0,78 μ. 
Βρέθηκε σκελετός, ύψ. 1,30 μ., από τους ώμους μέχρι τη φτέρνα, με το κρανίο στη δυτική πλευρά 
και τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ε υρή μα τα . Αργυρό νόμισμα (ΒΝ 2020/123) με ίχνη υφάσματος, ανάμεσα στο δεξιό βραχίονα και 
στη σπονδυλική στήλη· σιδερένιο δαχτυλίδι (ΒΚο 215/15) στο αριστερό χέρι του νεκρού, μάλλον 
στο μικρό δάχτυλο- σιδερένια καρφιά υποδημάτων (ΒΧ 235/16) από τις φτέρνες και την αρχή της 
κνήμης του νεκρού.

ΒΝ 2020/123. Αργυρό νόμισμα (Πίν. 31). 
Καρακάλλας, δηνάριο νομισματοκοπείου Ρώ
μης, κοπής 201-206.

ΒΚο 215/15. Σιδερένιο δαχτυλίδι (Πίν. 46). 
Πολύ οξειδωμένο.
Εξωτ. διάμ. 0,021, εσωτ. διάμ. 0,015, πλ. στε
φάνης 0,0018-0,0055 μ.
Στεφάνη κυκλική, πιθανώς ημικυκλικής δια- 
τομής, που πλαταίνει προς τη συμφυή σφενδό
νη, η οποία λόγω της οξείδωσης δεν διακρίνεται.

ΒΧ 235/16. Σιδερένια καρφιά υποδημάτων 
(Πίν. 49).
Οξειδωμένα. Στα περισσότερα λείπει η αιχμή. 
Μήκ. ±0,013, διάμ. εφηλίδας 0,007 μ.
Τριάντα καρφιά με κυκλικές εφηλίδες με επί
πεδη επιφάνεια ή τετράπλευρες με κολουρο- 
πυραμιδοειδή επιφάνεια. Το στέλεχος σε με
ρικά καρφιά είναι σαφές ότι είναι τετράγωνης 
διατομής, ενώ όλες οι σωζόμενες αιχμές είναι 
κεκαμμένες, δηλώνοντας έτσι το πάχος της σό
λας του υποδήματος.

Χ ρονολόγη ση . Πρώτη δεκαετία του 3ου αι. ή και αργότερα.

Τάφος 93

Κιβωτιόσχημος (Σχέδ. 49· Πίν. 24γ-δ).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Α.-Δ.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,67x0,67, ύψ. 0,73 και στο προσκέφαλο 0,60 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Ήταν καλυμμένος στο ανατολικό τμήμα του με τρία μαρμάρινα μέλη σε δεύτερη χρή
ση, από τα οποία το ένα ήταν τμήμα κίονα, κομμένο κατά το ύψος του, με την καμπύλη επιφάνεια
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προς τα πάνω και διέσωζε στο νότιο άκρο του την κάτω απόληξή του - τα άλλα δυο μέλη φαίνονταν 
να προέρχονται και αυτά από κίονα, αλλά η υπερκείμενη επίχωση εμπόδιζε τη διευκρίνιση του 
θέματος- το δυτικό τμήμα του τάφου καλυπτόταν με μαρμάρινη, επιτύμβια, ανάγλυφη, ενεπίγραφη 
στήλη, που έσπασε κατά την εκσκαφή. Εδώ ήταν σε δεύτερη χρήση και με την ανάγλυφη επιφάνεια 
προς το εσωτερικό του τάφου. Η τοιχοδομία ήταν από λίθους και λάσπη, τελείωνε στο χείλος του 
τάφου με δυο σειρές πλίνθων107 και ήταν επιχρισμένη με ασβεστοκονίαμα, πάχ. 0,04 μ. Στη δυτι
κή πλευρά υπήρχε προσκέφαλο, μήκ. 0,32 μ., αποτελουμενο από τρεις πλίνθους. Το δάπεδο ήταν 
στρωμένο με μία πλίνθο, διαστ. 0,53 X 0,335 μ., που είχε χιαστί δαχτυλιές, τετραπλές ή πενταπλές, 
έξι τμήματα πλίνθων με δαχτυλιές και αυτά, σε δυο σειρές κατά το μήκος του τάφου, και μικρά τμή
ματα πλίνθων. Στην επάνω επιφάνεια του στρώματος ταφής υπήρχαν κίτρινοι σφαιρικοί σπόροι. 
Βρέθηκε σαθρός σκελετός με τα χέρια κατά μήκος του κορμού.
Ε υρήματα . Χάλκινο νόμισμα (ΒΝ 2020/124) στο στήθος του νεκρού108· γυάλινο σπασμένο αγ
γείο (ΒΥ 244/3) στη βορειοανατολική γωνία109· 
(ΑΓ 3004/1)] από την κάλυψη του τάφου.

ΒΝ 2020/124. Χάλκινο νόμισμα (Π ίν. 31). 
Πρόβος (276-282), αντωνινιανός νομισματοκο
πείου Σισκίας110.

ΒΥ244/3. Γυάλινη φιάλη (Σχέδ. 50· Πίν. 43). 
Συγκολλημένα θραύσματα. Λείπουν μικρά 
τμήματα.
Ύψ. 0,114, διάμ. χ. 0,041, διάμ. σώμ. 0,092 μ. 
Γυαλί σχεδόν άχρωμο, με πολύ ελαφρύ πρά
σινο τόνο, αρκετά χοντρό, διαφανές, με μικρές 
κυρίως φυσαλίδες και επιφάνεια ελαφρώς 
φθαρμένη.
Βάση απλή, ελαφρώς κοίλη. Σώμα σφαιρικό, 
λαιμός με ελαφρά διεύρυνση προς τα πάνω, 
χωρίς ιδιαίτερο χείλος.

ΒΕ197 (ΑΓ3004/1). Μαρμάρινη επιτύμβια ενε
πίγραφη στήλη111 (ΓΓ ίν. 33β-δ, 56,57).
Λείπει τμήμα της· η υπόλοιπη σώθηκε σε τέσ
σερα τμήματα που συγκολλήθηκαν.
Διαστ. 0,94x0,88x0,07-0,09 μ.
Επιφάνεια χτυπημένη και φθαρμένη. Η στή-

Χ ρονολόγη ση . Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι

μαρμάρινη επιτύμβια ανάγλυφη στήλη [ΒΕ 197

λη φέρει ανάγλυφη παράσταση δύο ανδρι
κών μορφών. Η αριστερή παριστάνεται έ
φιππη και η δεξιά όρθια κατενώπιον. Η πα
ράσταση περιβάλλεται στα όρια της στήλης 
με αναθυρούμενο πλαίσιο. Η επιγραφή απο- 
τελείται από πέντε στίχους. Οι τρεις πρώτοι χα- 
ράχθηκαν στην επάνω αριστερή γωνία στον 
κάμπο της παράστασης και οι δύο τελευταίοι 
στο κάτω οριζόντιο, πλατύτερο από τα υπό
λοιπα τρία, αναθυρούμενο πλαίσιο.

107. Το πλάτος της δυτικής πλευράς ήταν 0,46 (με το επίχρισμα) και της νότιας 0,36 μ. Των δυο άλλων δεν ήταν ορα
τό. Σε τμήμα της ανατολικής πλευράς, όπου κατέρρευσε το επίχρισμα, φάνηκε βάση εντοιχισμε'νης μαρμάρινης πλάκας 
με ορθογώνιο τόρμο.

108. Σε απόσταση 0,42 από τη δυτική και 0,31 μ. από τη βόρεια πλευρά.
109. Σε απόσταση 0,22 από τη βόρεια και 0,11 μ. από την ανατολική πλευρά.
110. Ο ακριβής τύπος του νομίσματος (συνύπαρξη εμπροσθότυπου και οπισθότυπου στο ίδιο νόμισμα) δεν υπάρ

χει στα RIC, RIC Hunterian, BMC.
111. Βλ. επιγραφές και γλυπτική, σ. 109 κ.ε. και 142 κ.ε.
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Τάφος 94

Κεραμοσκεπής καλυβίτης (Σχέδ. IV· Π ίν. 24ε).
Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς. Α.-Δ., με ελάχιστη απόκλιση.
Δ ια σ τά σ ε ις . 1,29x0,52,ύψ. 0,40 μ.
Π ερ ιγρ α φ ή . Οι μακριές πλευρές του αποτελούνταν από δυο κεραμίδες η καθεμία, πάχ. 0,025 
μ. Εξωτερικά αποκαλύφθηκε μόνον η βόρεια μακριά πλευρά με λίθους να στερεώνουν τις κερα
μίδες σε τμήμα της βάσης τους. Η ανατολική στενή πλευρά, που καταστράφηκε κατά την εκσκα
φή, ίσως έκλεινε με λίθους. Η ακμή των κεραμίδων σκεπαζόταν με καλυπτήρες.
Ε υρήματα . Ζεύγος χρυσών σκουλαρικιών (ΒΚο215/16α-β)112 και οστέινη περόνη (ΒΟ 66/2)113 
στην περιοχή του κεφαλιού, καθώς και σιδερένιο καρφί υποδήματος (ΒΧ 235/17) από το κοσκί
νισμα των χωμάτων.

ΒΚο 215/16. Ζεύγος χρυσών σκουλαρικιών 
(Πίν. 44).
Διάμ. 0,009- 0,0108 και 0,01-0,011 μ. 
Ελαφρώς ελλειψοειδούς σχήματος από σύρ
ματα κυκλικής διατομής, που τα λεπτότερα 
άκρα τους αλληλλοσυμπλέκονται για διάστη
μα 0,009 μ.

ΒΟ 66/2. Οστέινη περόνη (Πίν. 47). 
Ακέραιη.
Μήκ. 0,09, μήκ. κεφαλής 0,016, μέγ. διάμ. 
0,0055 μ.

Σώμα ατρακτόσχημο, κυκλικής διατομής, με 
ωοειδή, ελαφρώς πεπιεσμένη κεφαλή.

ΒΧ 235/17. Σιδερένιο καρφί υποδήματος 
(Πίν. 50).
Οξειδωμένο. Λείπει η αιχμή.
Σωζ. μήκ. 0,009, πλευρά εφηλίδας 0,006 μ. 
Καρφί υποδήματος με στέλεχος τετράπλευ
ρης διατομής και τετράγωνη εφηλίδα επίπε
δης επιφάνειας.

112. Το ένα σε απόσταση ±0,30 από τη δυτική και ±0,24 μ. από τη βόρεια πλευρά και το άλλο 0,04 μ. βαθύτερα από 
την αιχμή της περόνης.

113. Σε απόσταση 0,15 από τη δυτική και 0,12 μ. από τη βόρεια πλευρά.

87



ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 
......  ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ......

Τα επόμενα τρία αγγεία βρέθηκαν σε καλυβίτη, στο όριο του σκάμματος θεμελίωσης, ±2 μ. από 
τη νοτιοανατολική πλευρά του Μουσείου.

ΒΚ4506/46. Αρυτήρας (Σχέδ. 51 'Π ίν. 34). 
Ακέραιος.
Ύψ. 0,076, διάμ. χ. 0,065 μ.
Πηλός κιτρινοκόκκινος (5YR 5/6).
Χωρίς ιδιαίτερη βάση. Σώμα κολουροκωνικό 
με καμπύλες πλευρές και οριζόντια αυλάκω
ση στην κοιλιά. Στόμιο ευρύ, ανεστραμμένα κο
λουροκωνικό, με αβαθή αυλάκωση στο ελα
φρώς λοξότμητο χείλος. Λαβή πεπλατυσμένα 
κυλινδρική ξεκινάει από το στόμιο, καμπυλώ
νεται σε οξεία γωνία ψηλότερα από το χείλος 
και καταλήγει στην κοιλιά.

ΒΚ 4506/48. Σκυφίδιο (Σχέδ. 5Τ Πίν. 34). 
Ακέραιο.
Ύψ. 0,029, διάμ. β. 0,03, διάμ. χ. 0,049 μ. 
Πηλός κόκκινος (2.5YR 5.5/6).
Βάση ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνειά της. 
Σώμα ημισφαιρικό απολήγει σε πολύ λεπτό 
χείλος. Κόκκινο γάνωμα (10R 4.5/6) καλύπτει 
το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάςτου.

ΒΚ 4506/51. Σταμνοειδής πυξίδα (Σχέ δ. 52· 
Πίν. 35).
Συγκολλημένη, λείπουν τμήματα του σώματος 
και των λαβών.
Ύψ. μέχρι το χείλος 0,125, διάμ. β. 0,059, διάμ. 
χ. 0,066 μ.
Πηλός καστανός (7.5ΥΚ 4.5/3).
Βάση βαθμιδωτή, που η κάτω επιφάνειά της 
διαμορφώνεται στην περιφέρεια με ταινία έ- 
δρασης, πλ. 0,01 μ., και στο κέντρο με κολου-

Σχέδ. 51. ΒΚ 4506/46. ΒΚ 4506/48. Σχέδ. 52. ΒΚ 4506/51.



Σχέδ. 53. ΒΚ 4506/40. ΒΚ 4506/41. ΒΚ 4506/42. ΒΚ 4506/43.

ροκωνική εσοχή. Σιόμα σταμνοειδές, που κα
ταλήγει πάνω σε κάθετο χείλος, για να συγκρο
τείται το πώμα της πυξίδας. Στον ώμο της προ- 
σαρτώνται δυο κάθετες λαβές. Εκατέρωθεν 
των λαβών σχηματίζονται τέσσερις ανάγλυφες 
θηλές, από τις οποίες κρέμεται στις δυο κύριες 
όψεις του αγγείου από μία η μικυκλική, γρα
πτή, μαύρη, φυλλοφόρα γιρλάντα, που τα ελεύ
θερα άκρα της κρέμονται προς τα κάτοο σαν δι
πλή κορδέλλα. Το αγγείο καλυπτόταν με μαύ
ρο γάνωμα, που σώζεται κυρίως στη βάση, στο 
κάτω τμήμα του σώματος και στον ώμο.

ΒΚ4506/40. Μυροδοχείο (Σχέδ. 53·Πίν. 39). 
Ακέραιο.
Βρέθηκε σε καλυβίτη, στο όριο του σκάμματος 
θεμελίωσης, στη νοτιοδυτική πλευρά, κοντά στη 
δυτική γωνία του κτιρίου του Μουσείου, 13 μ. 
από τη δυτική γωνία, σε βάθος 1,30 μ.
Ύψ. 0,102, διάμ. β. 0,028, διάμ. χ. 0,04 μ. 
Πηλός κοκκινοκίτρινος (5YR 6/6).
Βάση σχεδόν επίπεδη. Σώμα σφαιρικό με ορι
ζόντιες αυλακώσεις στο κάτω τμήμα του. Λαι
μός κολουροκωνικός, με ακμή στη βάση του, 
καταλήγει ανοίγοντας προς τα έξω σε σαλπιγ- 
γόσχημο στόμιο με ταινιωτό, σχεδόν οριζόντιο 
χείλος.

ΒΚ4506/41. Μυροδοχείο (Σχέδ. 53’Πίν. 34). 
Λείπει το χείλος και τμήμα του λαιμού.

Βρέθηκε σε καλυβίτη, στη βορειοανατολική 
πλευρά του οχυρωματικού στρατιωτικού κτι
ρίου.
Σωζ. ύψ. 0,139, διάμ. β. 0,025 μ.
Πηλός κιτρινοκόκινος (5YR 4.5/6).
Πόδι σχετικά κοντό, με κομβιόσχημη βάση, 
ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνειά της. Σώ
μα ατρακτόσχημο.

ΒΚ4506/42. Μυροδοχείο (Σχέδ. 53'Π ίν. 34). 
Λείπει το χείλος και το μεγαλύτερο τμήμα του 
λαιμού.
Εκ περισυλλογής, κάτω από λίθινη πλάκα κο
ντά στο οχυρωματικό στρατιωτικό κτίριο.
Σωζ. ύψ. 0,158, διάμ. β. 0,023 μ.
Πηλός στον πυρήνα κόκκινος (2.5YR 5/5). 
Πόδι ψηλό, με κομβιόσχημη βάση, σχεδόν επί
πεδη στην κάτω επιφάνειά της. Σώμα ατρακτό
σχημο. Το μεγαλύτερο τμήμα του αγγείου σώ
ζει κοκκινοκάστανο επίχρισμα (5YR 4.5/3).

ΒΚ4506/43. Μυροδοχείο (Σχέδ. 53- Π ίν. 34). 
Σχεδόν ακέραιο, λείπει μικρό τμήμα της βάσης. 
Από την περιοχή του δεύτερου κλιβάνου, κατά 
την καθαίρεσή του.
"Υψ. 0,186, διάμ. β. 0,026, διάμ. χ. 0,032 μ. 
Πηλός κόκκινος στον πυρήνα (10R 4.5/6), κα
στανός στην επιφάνεια (10YR 5.5/3), με ίχνη 
πυράς.
Πόδι σχετικά κοντό, λίγο φουσκωτό κάτω, με
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Σχέδ. 54. ΒΚ 4506/44. ΒΚ 4506/45.

κομβιόσχημη βάση, που η κάτω επιφάνεια της 
είναι σχεδόν επίπεδη. Σώμα ατρακτόσχημο με 
οριζόντιες γραπτές ταινίες λευκού χρώματος. 
Λαιμός ψηλός, σχεδόν κυλινδρικός, με ταινιω
τό, λοξότμητο προς τα έξω χείλος.

ΒΚ4506/44. Μυροδοχείο (Σχέδ. 54 Π ίν . 34). 
Ακέραιο.
Εκ περισυλλογής, δίπλα στο λιθοσωρό, κατά 
τη διάρκεια της εκσκαφής.
Ύψ. 0,077, διάμ. β. 0,023, διάμ. χ. 0,023 μ. 
Πηλός ανοιχτοκόκκινος στον πυρήνα (10Κ 
6/6), επιφάνεια γκριζοκάστανη (ΙΟΥΙΙ 4.5/2). 
Πόδι κοντό, με κομβιόσχημη βάση, ελαφρώς 
κοίλη στην κάτω επιφάνειά της. Σώμα περί
που σφαιρικό. Λαιμός σχετικά ψηλός, ανε
στραμμένα κολουροκωνικός, με ταινιωτό, λο
ξότμητο προς τα έξω χείλος.

ΒΚ4506/45. Μυροδοχείο (Σχέ δ. 54· Π ίν. 34). 
Λείπει ο λαιμός.
Εκ περισυλλογής, δίπλα στο λιθοσωρό, κατά 
τη διάρκεια της εκσκαφής.
Σωζ. ύψ. 0,093, διάμ. β. 0,021 μ.
Πηλός βαθύς γκρίζος (2.5Υ 3.5/1).
Πόδι σχετικά κοντό, με κομβιόσχημη βάση, 
ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνειά της. Σώ
μα ατρακτόσχημο, φουσκωτό.

ΒΚ4506/47. Λύχνος (Σχέδ. 5 5 'Π ίν. 34). 
Λείπει τμήμα του σιγμοειδούς ωτίου του.
Εκ περισυλλογής, κατά την εκσκαφή στην πε
ριοχή του τάφου 1.
Ύψ. 0,034, διάμ. β. 0,038, μήκ. 0,09, πλ. 0,059 μ.

Πηλός κοκκινοκίτρινος (5YR 6/6). 
Μονόμυξος. Βάση σχετικά ψηλή, που η κάτω 
επιφάνειά της είναι κοίλη και φέρει εγχάρα
κτο κύκλο. Σώμα αμφικολουροκωνικό. Η πά
νω οριζόντια επιφάνειά του ορίζεται από πλα
στικό δακτύλιο, διαμ. 0,035 μ., και φέρει στο 
κέντρο μεγάλη οπή πλήρωσης, διαμ. 0,018 μ. 
Επιμήκης μυκτήρας με ωοειδή οπή και πλατιά, 
καμπύλη απόληξη. Σιγμοειδές ωτίο ως λαβή. 
Βαθυκόκκινο επίχρισμα (2.5YR 4.5/6), που 
κατά τόπους γίνεται μελανό (10YR 2.5/1), κα
λύπτει την επιφάνεια του λύχνου.

ΒΥ244/8. Γυάλινη φιάλη (Πίν. 43).
Σώζεται ο λαιμός και θραύσματα του σώματος. 
Εκ περισυλλογής, κοντά στον τάφο 63.
Ύψ. λαιμού 0,065, διάμ. χ. 0,024 μ.
Γυαλί άχρωμο, οξειδωμένο.
Λαιμός κυλινδρικός απολήγει, ανοίγοντας ελα
φρά προς τα έξω, σε δακτυλιόσχημο χείλος.

ΒΝ 2020/77. Αργυρό νόμισμα (Πίν. 28). 
Βρέθηκε δίπλα σε κρανίο, προφανώς από ε
λεύθερη ταφή που εντοπίστηκε στην παρειά 
δοκιμαστικής τομής, που έγινε το 1988 με μη
χανικό εκσκαφέα.
Σεβήρος Αλέξανδρος, δηνάριο νομισματοκο
πείου Ρώμης, κοπής 224.

ΒΝδ 20. Χρυσή δανάκη.
Δύο μικρά τμήματα αδιάγνωστης δανάκης. 
Εκ περισυλλογής.

Σχέδ. 55. ΒΚ 4506/47.
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Ο ακριβής προσδιορισμός της διάρκειας χρήσης του νεκροταφείου είναι δύσκολος. Η αρχιτε
κτονική των τάφων μόνο συμπληρωματική βοήθεια προσφέρει, διότι η χρήση των διαφόρων τύ
πων συχνά διαρκεί για αιώνες. Από τα διάφορα κτερίσματα μεγάλη βοήθεια προσφέρει η κερα
μική, που λόγω της ευτέλειας του υλικού της είναι πιθανότερο να είναι σύγχρονη με την ταφή, 
ενώ ένα πολύτιμο κόσμημα μπορεί να καταλήξει στον τάφο, πιθανώς, πολλά χρόνια μετά την κα
τασκευή του και με ιδιοκτήτη διαφορετικό από τον αρχικό. Οι επιγραφές είναι επίσης βοηθητι
κές, όταν βρεθούν στην αρχική τους θέση, πράγμα που δεν συμβαίνει στην παρούσα ανασκαφή. 
Το πιο αξιόπιστο δεδομένο, όμως, είναι το νομισματικό υλικό, που ορίζοντας ένα terminus post 
quem προσφέρει τις πλέον ασφαλείς χρονολογήσεις, όταν μάλιστα γίνεται συνδυασμός και με 
άλλα ανασκαφικά στοιχεία. Βέβαια, η ασφάλεια αυτή είναι σχετική, καθώς το εύρος του χρονο
λογικού πλαισίου που προσφέρει ένα νόμισμα εξαρτάται από έναν άγνωστο παράγοντα, τη 
διάρκεια κυκλοφορίας του. Γι’ αυτό και τα διάφορα ευρήματα που βρέθηκαν μαζί με νομίσματα 
θα πρέπει να εντάσσονται στο αντίστοιχο χρονολογικό πλαίσιο με επιφύλαξη.

Σχετικά με την κυκλοφορία των νομισμάτων η ανασκαφή προσφέρει δύο παραδείγματα, που 
φαίνεται να σχετίζονται με το θέμα αυτό. Πρόκειται για δύο τάφους, που χρησιμοποιήθηκαν μία 
φορά και για μία ταφή και είχαν παραπάνω από ένα νόμισμα. Ο κεραμοσκεπής τάφος 27 είχε 
έξι νομίσματα, ένα κοπής 334-335, ένα 337-340, ένα 337-347 και τρία 347-348. Ο λακκοειδής τά
φος 72 είχε δύο νομίσματα, το ένα κοπής 293-295 και το άλλο 312-317. Στο πρώτο παράδειγμα η 
διαφορά μεταξύ παλαιότερου και νεότερου νομίσματος είναι δώδεκα με δεκατέσσερα χρόνια 
και στο δεύτερο δεκαεπτά με είκοσι τέσσερα χρόνια. Στην περίπτωση του πρώτου τάφου τα νο
μίσματα σώζονται όλα σε καλή κατάσταση με πιο φθαρμένο το τρίτο σε σειρά παλαιότητας, ενώ 
στο δεύτερο τάφο, παρά τη μεγαλύτερη χρονική τους απόσταση, είναι σχεδόν στην ίδια κατά
σταση. Οι δύο αυτές περιπτώσεις θεωρούμε ότι αποτελούν παραδείγματα για την ταυτόχρονη 
κυκλοφορία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή νομισμάτων που οι κοπές τους απέχουν χρονικά 
μεταξύ τους. Τη στιγμή δηλαδή της ταφής, εκτός από το νεότερο νόμισμα, που αποτελεί terminus 
post quem για την ταφή, ήταν σε κυκλοφορία και τα παλαιότερα νομίσματα. Το χρονικό διά
στημα μεταξύ των κοπών είναι ενδεικτικό για τη διάρκεια κυκλοφορίας των συγκεκριμένων νο
μισμάτων και μας δίνει γενική ιδέα για τον τρόπο αντιμετώπισης των νομισμάτων στην εξαγωγή 
χρονολογικών συμπερασμάτων.

Το νεκροταφείο που μελετάμε έχει δώσει 124 νομίσματα114 (βλ. κατάλογο στο τέλος του κε
φαλαίου), από τα οποία τέσσερα δεν έχουν ταυτιστεί λόγω κακής διατήρησης. Το παλαιότερο 
χρονολογείται το 197 και το νεότερο το 347-348. Βέβαια η μαρτυρία μόνο των νομισμάτων θα

114. Η ταύτιση των ΒΝ 2020/1, 44,45, 54, 64, 66, 67, 72, 74, 75, 78 και ΒΝ 2020/34, 52, 77, 119 έγινε αντίστοιχα από 
τους νομισματολόγους I. Τουράτσογλου και Β. Πέννα.
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έδινε λανθασμένη εικόνα για τη διάρκεια χρήσης του χώρου, διότι η παρουσία, εκ περισυλλογής 
κυρίως ελληνιστικής κεραμικής, καθώς και η κτέριση μιας ελεύθερης ταφής με κάνθαρο 3ου-2ου 
αι. π.Χ. και αδιάγνωστο νόμισμα (ΒΝ 2020/76), που κατά την εκτίμηση του I. Τουράτσογλου εί
ναι προχριστιανικό, ορίζει την αρχή της ταφικής χρήσης του χώρου στα ελληνιστικά χρόνια, με 
ταφές όμως ευτελείς, ελεύθερες ή κεραμοσκεπείς. Με βάση λοιπόν την ελληνιστική κεραμική 
φαίνεται ότι ο χώρος είχε ταφική χρήση κατά τον 3ο και 2ο αι. π.Χ. Στη συνέχεια έχουμε ένα κε
νό στη χρήση του χώρου, λόγω απουσίας ευρημάτων της πρώιμης ρωμαϊκής περιόδου. Αν δη
λαδή βασιστούμε στα ευρήματα, θα πρέπει να δεχθούμε ότι γενικά από τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. 
μέχρι τα τέλη του 2ου αι., δηλαδή για τρεις αιώνες περίπου, ο χώρος δεν είχε ταφική χρήση. Σύμ
φωνα πάντα με τα ευρήματα ο χώρος αρχίζει να χρησιμοποιείται πάλι στα τέλη του 2ου αι. και η 
χρήση του φαίνεται να εκτείνεται, σύμφωνα με το νεότερο νόμισμα και χωρίς να αντιβαίνουν σε 
αυτό τα υπόλοιπα ευρήματα, έως τα μέσα του 4ου αι. Βέβαια, υπάρχει και ο τάφος 13, βορειό
τερα από όλους, που η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική του μας οδηγούν στον 6ο αι. Αλλά αυτός 
προφανώς έχει σχέση με την κοιμητηριακή βασιλική της οδού Γ' Σεπτεμβρίου και το νεκροτα
φείο που εκτείνεται γύρω από αυτήν.

Από τα 124 νομίσματα της ανασκαφής τα 72 ανήκουν σε «θησαυρούς», που βρέθηκαν σε δύο τά
φους. Τα ταυτισμένα νομίσματα, εκτός από αυτά που ανήκουν σε «θησαυρούς», κατανέμονται ως εξής:

Από το 2ο αι. έχουμε ένα νόμισμα Σεπτιμίου Σεβήρου του 197.
Από το α' μισό του 3ου αι. έχουμε ένα νόμισμα του Καρακάλλα (201-216), δύο του Σεβήρου 

Αλεξάνδρου (222-235 και 224) και ένα του Φιλίππου του Άραβος (244-245)· από αυτή την πε
ρίοδο έχουμε ακόμη ένα νόμισμα Αλεξάνδρου/Κοινού Μακεδόνων, εποχής Γορδιανού (238- 
244) και εννέα ψευδοαυτόνομα Θεσσαλονίκης, από τα οποία δύο εποχής Σεπτιμίου Σεβήρου 
(193-211), τέσσερα εποχής Καρακάλλα (211-217), ένα εποχής Ελαγαβάλου (218-222), ένα επο
χής Φιλίππου του Άραβος (244-249) και ένα εποχής Βαλεριανού/Γαλλιηνού (253-268).

Από το β' μισό του 3ου αι. έχουμε ένα νόμισμα του Αυρηλιανού (275), δύο του Πρόβου (276- 
282), δύο του Μαξιμιανού (±295-299) και τρία του Διοκλητιανού (±293-299).

Τα 23 νομίσματα του 2ου-3ου αι. προέρχονται από διάφορα νομισματοκοπεία και με κυ
ρίαρχη την παρουσία του νομισματοκοπείου της Θεσσαλονίκης κατανέμονται ως εξής: Θεσσα
λονίκη έντεκα (47,8%), Κύζικος τέσσερα (17,4%), Ρώμη τρία (13%), Αντιόχεια δύο (8,7%), 
Ηράκλεια ένα (4,3%), Σισκία ένα (4,3%), αδιάγνωστο νομισματοκοπείο ένα (4,3%). Παρατη
ρούμε δηλαδή ότι κυριαρχούν τα ανατολικά νομισματοκοπεία.

Από το α' μισό του 4ου αι. έχουμε πέντε νομίσματα του Κωνσταντίνου Α' (317-480), δύο του 
Λικινίου Α' (312-320), ένα του Λικινίου Β' (320), ένα του Κρίσπου (320-324), τρία του Κωνστα
ντίνου Β' (326-340), οκτώ του Κωνστάντιου Β' (337-348), ένα του Κώνσταντα (347-348), δύο 
Κωνσταντινουπόλεως (330-337) και ένα Ρώμης (330-340). Από τα 24 νομίσματα του 4ου αι. τα 
τέσσερα είναι αδιάγνωστου νομισματοκοπείου· τα υπόλοιπα είναι αποκλειστικά από νομισμα
τοκοπεία της ανατολικής αυτοκρατορίας με κυρίαρχα αυτά της Θεσσαλονίκης (εννέα ή έντεκα) 
και στη συνέχεια με ποσοτική σειρά, Κυζίκου (δύο ή τέσσερα), Κωνσταντινουπόλεως (δύο), Σι- 
σκίας (δύο ή ένα), Ηράκλειας (ένα), Αντιόχειας (ένα) και Νικομήδειας (ένα ή κανένα).

Παρακάτω θα εξεταστούν οι «θησαυροί» που βρέθηκαν σε δύο τάφους. Ο δεύτερος «θησαυ
ρός» χωρίζεται σε δύο επιμέρους, διότι τα νομίσματα βρέθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία και 
αποτελούν δύο σύνολα που διαφέρουν από αρκετές απόψεις.

Ο «θησαυρός» Α βρέθηκε στον τάφο 2 κοντά στο προσκέφαλο. Αποτελείται από 32 υποδιαι
ρέσεις φόλλεων115, σε καλή κατάσταση. Είναι όλες κοπές των νομισματοκοπείων Κυζίκου και

115. Για την ονομασία του φόλλεως, βλ. ϋΙΟ  VI, σ. 97.
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Ηράκλειας, εκτός από δυο, που είναι αδιάγνωστου νομισματοκοπείου και στατιστικά είναι πιθα
νότερο να ανήκουν στα ίδια νομισματοκοπεία. Το νομισματοκοπείο της Ηράκλειας με δεκαοκτώ 
νομίσματα (ποσοστό 56,25%) υπερέχει έναντι του νομισματοκοπείου της Κυζίκου, που αντι
προσωπεύεται από δώδεκα νομίσματα (ποσοστό 37,5%), ενώ τα αδιάγνωστου νομισματοκο
πείου νομίσματα ανέρχονται σε ποσοστό 6,25%. Το χρονικό διάστημα που αντιπροσωπεύουν εί
ναι σχετικά μικρό (± 295-299) και η απόκρυψη θα πρέπει να έγινε γύρω στο 299. Στο σύνολο αντι
προσωπεύονται και τα τέσσερα πρόσωπα της Τετραρχίας. Οι δύο αυτοκράτορες υπερτερούν σα
φώς σε ποσοστό με πρώτο τον Διοκλητιανό (37,5%) και δεύτερο τον Μαξιμιανό (31,25%), ενώ 
από τους δύο καίσαρες υπερτερεί ο Γαλέριος (25%) έναντι του Κωνστάντιου (6,25%). Αξιοση
μείωτο είναι ότι αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά ο τύπος C O N C O R D IA  M ILITV M .

«Θησαυρός» Α
Κύζικος Ηράκλεια Αδιάγνωστο Σύνολο %

Διοκλητιανός 2 10 - 12 37,5
Μαξιμιανός 6 4 - 10 31,25
Κωνστάντιος Α' 1 1 2 6,25
Γαλέριος 3 4 1 8 25
ΣΥΝΟΛΟ 12 18 2 32

% 37,5 56,25 6,25

Διοκλητιανός 

IH Μ αξιμιανός 

_ | Κωνστάντιος 

]] Γαλέριος

Οι δύο επόμενοι «θησαυροί» προέρχονται από τον τάφο 89. Ο Β1 βρέθηκε στη βόρεια γωνία 
του τάφου και ο Β2 κοντά στον πρώτο και οι δύο δηλαδή στην περιοχή των ποδιών και κοντά στην 
είσοδο του τάφου. Τα νομίσματα σχημάτιζαν εξαιτίας της οξείδωσης μια μάζα με χώματα διαφο
ρετικού χρώματος από τα γύρω, που σημαίνει προφανώς ότι ήταν τοποθετημένα μέσα σε κάτι, πι
θανώς σε πουγγί. Όλα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και ιδιαίτερα του Β2.
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Ο Β1 αποτελείται από 25 νομίσματα (24 υποδιαιρέσεις φόλλεων και έναν αντωνινιανό116) δύο νο
μισματοκοπείων, και εδώ της Κυζίκου και της Ηράκλειας, με υπέρτερο αυτό της Κυζίκου (δεκατέσ
σερα νομίσματα, ποσοστό 56%) έναντι της Ηράκλειας (έντεκα νομίσματα, ποσοστό 44%). Ο αποθη- 
σαυρισμός έγινε στα χρόνια 292-299 και η απόκρυψη πιθανώς γύρω στο 299. Και εδώ αντιπροσωπεύ
ονται και οι τέσσερις άρχοντες της Τετραρχίας. Υπερτερούν ο Διοκλητιανός (44%) και ο Μαξιμιανός 
(44%). Στους καίσαρες ο Κωνστάντιος αντιπροσωπεύεται με 8% έναντι 4% του Γαλερίου.

«Θησαυρός» Β1
Κύζικος Ηράκλεια Σύνολο %

Διοκλητιανός 5 6 11 44

Μαξιμιανός 8 3 11 44
Γαλέριος - 1 1 4
Κωνστάντιος Α' 1 1 2 8
ΣΥΝΟΛΟ 14 11 25

% 56 44

i l |  Διοκλητιανός 

¡j Μ αξιμιανός 

□  Γαλέριος 

I I Κωνστάντιος

Ο «θησαυρός» Β2 διαφέρει αρκετά από τους δύο προηγούμενους. Αν και αποτελείται από 
λιγότερα νομίσματα (δεκαπέντε) αντιπροσωπεύονται περισσότερα νομισματοκοπεία και αυτο-

116. O antoninianus είναι νόμισμα αργυρό, που εκδόθηκε από τον Μάρκο Αυρήλιο Αντωνίνο Καρακάλλα, από 
όπου πήρε και την ονομασία του. Στην ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται ως αντωνιανός, απόδοση λανθασμένη, όπως 
πιστεύει και ο Φ. Πέτσας (Πέτσας 1974, σ. 375), αντί του ορθού αντωνινιανός. Για την περιεκτικότητα των αντωνινια- 
νών σε άργυρο και τη βαθμιαία υποτίμησή τους, βλ. Carson 1990, σ. 224.
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κράτορες. Αυτό οφείλεται πιθανώς εν μέρει στη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια αποθησαυρισμού 
του, που γίνεται στα χρόνια 294-310 με πιθανή χρονολογία απόκρυψης γύρω στο 310. Αντιπρο
σωπεύονται οκτώ νομισματοκοπεία. Από αυτά δύο είναι της Μικράς Ασίας (Κύζικος τέσσερα νο
μίσματα, ποσοστό 26,6%, Νικομήδεια ένα νόμισμα, ποσοστό 6,7%), τρία της Βαλκανικής (Θεσ
σαλονίκη δύο νομίσματα, ποσοστό 13,3%, Ηράκλεια τρία νομίσματα, ποσοστό 20%, Σαρδική ένα 
νόμισμα, ποσοστό 6,7%), δύο της Αφρικής (Αλεξάνδρεια δύο νομίσματα, ποσοστό 13,3%, Καρχη- 
δών ένα νόμισμα, ποσοστό 6,7%) και ένα της Δύσης (Ρώμη ένα νόμισμα, ποσοστό 6,7%). Εδώ 
υπερτερούν τα νομίσματα του Διοκλητιανού (έξι, ποσοστό 40%) και ακολουθούν του Μαξιμιανού 
(τρία, ποσοστό 20%), Κωνστάντιου Α' (δύο, ποσοστό 13,3%), Σεβήρου (δύο, ποσοστό 13,3%), Λι- 
κινίου Α' (ένα, ποσοστό 6,7%), Γαλερίας Βαλερίας (ένα, ποσοστό 6,7%).

«Θησαυρός» Β2
Θεσσα
λονίκη

Κύζικος Νικο
μήδεια

Ηρά
κλεια

Σαρδική Αλεξάν
δρεια

Καρχη-
δών

Ρώμη Σύνολο %

Διοκλητιανός 1 1 1 3 6 40
Μαξιμιανός 1 1 1 3 20
Κωνστάντιος Α' 1 1 2 13,3
Λικίνιος 1 1 6,7
Σεβήρος 1 1 2 13,3
ΓαλερίαΒαλερία 1 1 6,7
ΣΥΝΟΛΟ 2 4 1 3 1 2 1 1 15

% 13,3 26,6 6,7 20 6,7 13,3 6,7 6,7

ί β  Διοκλητιανός 

|  Μ αξιμιανός 

Μ  Κωνστάντιος 

]] Λικίνιος 

□  Σεβήρος 

|]  Γάλε ρ ία Βάλε ρ ία

0
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Δανάκες

Η ονομασία δανάκη προέρχεται από την Ανατολή, όπου όριζε καταρχάς ένα νόμισμα ασημένιο 
και αργότερα χάλκινο. Φαίνεται ότι ήταν αρχικά η κοινή ονομασία του οβολού στην Περσία των 
Αχαιμενιδών. Οι Έλληνες το θεωρούσαν ξένο νόμισμα και μικρής αξίας και έτσι προήλθε η συ
νήθεια να ονομάζουν δανάκη τον οβολό ή το νόμισμα χωρίς αξία που έβαζαν στο στόμα των νε
κρών για τον Χάροντα. Το όνομα χρησιμοποιείται και στα ρωμαϊκά χρόνια για τα νομίσματα που 
συνοδεύουν τους νεκρούς και που είναι συνήθως χάλκινα, ασημένια ή μερικές φορές αποτυπώ
ματα νομίσματος σε φύλλο χρυσού, κομμένο στο σχήμα νομίσματος117.

Η ανασκαφή μάς έδωσε δύο χρυσές δανάκες, μία αδιάγνωστη (ΒΝδ 20) εκ περισυλλογής και μία 
από τάφο (ΒΝδ 9) (Π ίν. 31), που αποτυπώνει νόμισμα του Σεβήρου Αλεξάνδρου, κοπής 222-230.

117. ΒαΟεΙοη 1901, σ. 514-518.

98







Οι τάφοι, τους οποίους έφερε στο φως η ανασκαφή, ανήκουν στους συνηθισμένους τύπους, που 
σε πληθώρα συναντάμε στα ρωμαϊκά χρόνια στη νεκρόπολη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα 
στο ρωμαϊκό κόσμο. Είναι δηλαδή κεραμοσκεπείς, κιβωτιόσχημοι, λακκοειδείς, ελεύθερες τα
φές και καμαροσκεπείς. Οι τύποι αυτοί, με εξαίρεση τους καμαροσκεπείς, δεν αποτελούν δημι
ούργημα της ρωμαϊκής εποχής, αλλά υπάρχουν από παλαιότερες εποχές. Σε ελάχιστους από αυ
τούς κάποια κατασκευαστικά στοιχεία ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Αριθμητικά ανασκάφηκαν 49 κεραμοσκεπείς (ποσοστό 53,3%), 29 κιβωτιόσχημοι (31,5%), 
έντεκα λακκοειδείς (12%), δυο ελεύθερες ταφές (2%) και ένας καμαροσκεπής (1%).

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΦΕΣ

Ο Δ. Πάλλας υποστήριξε ότι ο χαρακτηρισμός των πηγών «τάφος» αφορά ακριβώς αυτό το είδος 
των ταφών όπου απουσιάζει η μόνιμη κατασκευή118. Βρέθηκαν δύο τουλάχιστον ελεύθερες ταφές. 
Η ταφή 87, που θεωρήθηκε ελεύθερη και αριθμήθηκε χωριστά, πιθανώς έχει σχέση με τον τάφο 58.

ΛΑΚΚΟΕΙΔΕΙΣ

Είναι ο απλούστερος τύπος τάφου, που δεν χρειάζεται παρά ένα όρυγμα στο έδαφος, το οποίο με
τά την απόθεση του νεκρού καλύπτεται με πλάκες. Στην Αθήνα τέτοιοι τάφοι υπάρχουν ήδη από το 
τέλος της εποχής του Χαλκού119 και είναι συχνοί στη γεωμετρική120, αρχαϊκή121, κλασική122 και 
ελληνιστική εποχή123. Στην Πελοπόννησο (Κόρινθο) εμφανίζονται από την εποχή του Σιδήρου124. 
Στη Βεργίνα βρέθηκαν στο νεκροταφείο των τύμβων και είναι σε χρήση από το 10 αι. π.Χ.125.

Βρέθηκαν έντεκα τάφοι αυτού του είδους. Η μορφή τους είναι απλή. Σκάβεται στο έδαφος 
όρυγμα, βάθ. 0,30-0,70 μ., όπου τοποθετείται ο νεκρός. Η κάλυψη γίνεται είτε με λίθινες πλάκες 
(τάφοι 29, 45,46) είτε με πρασινωπές σχιστόπλακες (τάφοι 32, 33, 47, 72, 74, 76, 84) είτε με μαρ
μάρινες πλάκες σε δεύτερη χρήση (τάφος 57).

118. Πάλλας 1950-1951, σ. 168-169.
119. ΚμΊζ - ΒοαΓάιηαη 1994, σ. 30.
120. Ό .π., σ. 45.
121. Ό .π., σ. 67.
122. Ό .π., σ. 91.
123. Ό .π., σ. 153.
124. Ό .π., σ. 170.
125. Ό .π., σ. 174.
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ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΙΣ

Αυτός ο τύπος τάφου είναι γνωστός από πολύ παλαιότερα. Στην Αττική πρωτοεμφανίζεται στην 
αρχαϊκή εποχή και γίνεται κοινός στα κλασικά126 και ελληνιστικά χρόνια127. Απλός και φτηνός 
στην κατασκευή του συναντάται σε διάφορα σημεία του ρωμαϊκού κόσμου, από τη Ρώμη μέχρι το 
York και τη Γερμανία128. Τα υλικά κατασκευής του είναι κεραμίδες-στρωτήρες. Όσον αφορά τη 
μορφολογία του, διακρίνεται σε απλό κεραμοσκεπή, όπου οι κεραμίδες χρησιμοποιούνται ορι
ζόντια για την κάλυψη του νεκρού, και σε καλυβίτη, όπου η κάλυψη έχει μορφή αετωματικής δίκλι
νους στέγης129. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως κεραμωτός130, σαμαρωτός131 ή αετοειδής132.

Ανασκάφηκαν συνολικά 49 κεραμοσκεπείς, που σχεδόν στο σύνολό τους είναι καλυβίτες. 
Λόγω της μερικής καταστροφής τους κατά τη διάρκεια της εκσκαφής δεν ήταν πάντοτε δυνατή η 
καταγραφή όλων των χαρακτηριστικών τους. Ωστόσο, τα στοιχεία που σώθηκαν εικονογραφούν 
σαφώς τις διάφορες παραλλαγές της μορφής τους.

Η κάτοψή τους είναι είτε ορθογώνια είτε τραπεζιόσχημη με μείωση του πλάτους από την 
πλευρά όπου τοποθετείται το κεφάλι του νεκρού προς αυτή των ποδιών ( τάφοι 24,37,55, 59, 61, 
65,71,81). Οι μακριές πλευρές αποτελούνται είτε από μία κεραμίδα (τάφοι 49,63,66), όταν πρό
κειται για παιδική ταφή, είτε από δύο (τάφοι 4, 24, 31, μάλλον οι 36, 42, 44, 51, 55, 59, 64, 65, 67, 
68, 71, 81, 91, 92, 94) ή τρεις (τάφος 61), όταν πρόκειται για ενήλικες.

Οι μακριές πλευρές του τάφου 41 αποτελούνται από δύο κεραμίδες και τμήματα κεραμίδων η 
καθεμία, του τάφου 58 από κεραμίδες και πλίνθους και του 60 από διπλή σειρά κεραμίδων με ανα
κομιδή ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική κεραμίδα. Για τη στερέωση των κεραμίδων χρησι
μοποιούνται ως σφήνες στη βάση των εξωτερικών πλευρών τους αργοί λίθοι (τάφοι 4,91,92,94).

Οι στενές πλευρές είναι είτε ελεύθερες (τάφοι 31, 42, 43, 44, 63) είτε φραγμένες. Φράζονταν 
με τμήμα κεραμίδας (τάφοι 4, 41, 55, 61, 64, 65, 66, 67, 81, 91), με πλίνθο (τάφοι 58, 59) ή με πέ
τρα (τάφοι 27, 51, 92, ίσως ο 94).

Η ακμή των κεραμίδων, όταν δεν είναι ελεύθερη, καλύπτεται με κεραμίδες-καλυπτήρες (τά
φοι 27, 31, 41, 42, 43, 44, 51, 55, 61, 67, 71, 91, 92, 94).

Δάπεδο δεν βρέθηκε σε κανέναν τάφο. Υπάρχουν όμως παραδείγματα όπου δημιουργείται 
δάπεδο με κεραμίδα133.

Η ταφή βρίσκεται στο επίπεδο έδρασης των κεραμίδων που σχηματίζουν τον τάφο, με εξαί
ρεση τον τάφο 31, όπου ο νεκρός βρέθηκε θαμμένος 0,20 μ. βαθύτερα από το επίπεδο έδρασης των 
κεραμίδων και με καλυμμένο το κρανίο και τμήμα του κορμού με μία κεραμίδα, μήκ. 0,75 μ.

Στην κατηγορία του απλού κεραμοσκεπούς ανήκει ο τάφος 14, όπου βρέθηκαν έξι κεραμίδες 
επάλληλα και οριζόντια τοποθετημένες, κάτω από τις οποίες υπήρχαν οστά σε σαθρή κατάστα
ση, και πιθανώς ο τάφος 8, ενώ ασαφής ήταν η εικόνα που παρουσίαζαν οι τάφοι 11 και 12.

126. Ό .π., σ. 91. Αραπογιάννη 1985, σ. 224-225, Πίν. 98,99,102, πρόκειται για ανασκαφή αρχαϊκού νεκροταφείου 
στην Οινόη Μαραθώνα, όπου βρε'θηκαν και τρεις κεραμοσκεπείς τάφοι.

127. Kurtz - Boardman 1994, σ. 153.
128. Toynbee 1971, σ. 101-102.
129. Κ. Ρωμιοποΰλου, ΑΔ 34 (1979), Χρονικά, σ. 279, όπου σε ανασκαφή νεκροταφείου κλασικών χρόνων διαχω

ρίζει τους δύο τύπους.
130. Δ. Πάλλας, Ad 16 (1960), Χρονικά, σ. 100.
131.1. Θρεψιάδης, Ad 16 (1960), Χρονικά, σ. 28, ονομασία που αφορά προφανώς καλυβίτη.
132. Μαρινάτος 1933, σ. 68, εικ. 2.
133. Δ. Ναλπάντης, Ad 42 (1987), Χρονικά, σ. 405. Η ύπαρξη ή μη κεραμίδας ως δαπέδου παρατηρείται από τα αρ

χαϊκά χρόνια ακόμη, βλ. Αραπογιάννη 1985, σ. 224-225, Πίν. 98, 99, 102, όπου σε δύο τάφους ( I και V) ο νεκρός είναι 
τοποθετημένος επάνω σε δύο καμπύλες κεραμίδες, ενώ στον τρίτο (III) απευθείας στο έδαφος.
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ΚΙΒΩΤΙΟΣΧΗΜΟΙ

Ο τύπος του κιβωτιόσχημου τάφου είναι επίσης πολύ διαδεδομένος και συναντάται από παλαιό- 
τερα. Πρόκειται για κτιστή θήκη, συνήθως ορθογώνια, που καλύπτεται με πλάκες, ενώ το εσωτερικό 
της επενδύεται συχνά με μαρμάρινες πλάκες. Στην Αττική κιβωτιόσχημοι τάφοι συναντώνται από τη 
γεωμετρική εποχή134, ενώ στην αρχαϊκή δεν είναι τόσο συνηθισμένοι135. Συχνή είναι η παρουσία 
τους και στην Πελοπόννησο πριν και κατά τα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια136. Στη Βεργίνα κι
βωτιόσχημοι τάφοι έχουν βρεθεί σε τύμβους και χρονολογούνται από το 10ο αι. π.Χ. και εξής137.

Η ανασκαφή μάς έδωσε συνολικά 29 κιβωτιόσχημους τάφους. Η κάτοψή τους συνήθως είναι 
ορθογώνια και σε μερικές περιπτώσεις τραπεζιόσχημη με μείωση του πλάτους από το κεφάλι 
προς τα πόδια (τάφοι 26, 30, 56, 77).

Η τοιχοδομία των τάφων αποτελείται κυρίως από λίθους και πλίνθους, ενώ σε ελάχιστες πε
ριπτώσεις χρησιμοποιούνται δόμοι και μαρμάρινα μέλη σε δεύτερη χρήση. Το συνδετικό υλικό 
είναι λάσπη ή ασβεστοκονίαμα. Η ποικιλία των συνδυασμών αυτών των υλικών οφείλεται προ
φανώς στη διαθεσιμότητά τους τη δεδομένη στιγμή.

Στη συνέχεια γίνεται ομαδοποίηση των τάφων σύμφωνα με την τοιχοδομία τους. Στους 
λασπόκτιστους παρατηρούμε είτε αμιγή πλινθοδομή (τάφοι 69, 90) είτε μικτή τοιχοδομία: α) λί
θοι και πλίνθοι (τάφος 5), β) λίθοι και τμήματα κεραμίδων και μία σειρά πλίνθων στην επάνω 
επιφάνεια (τάφος 1), γ) αργολιθοδομή που τελειώνει πάνω είτε σε δύο σειρές πλίνθων (τάφοι 6, 
93) είτε σε μία σειρά τμημάτων πλίνθων και δύο πώρινες πλάκες (τάφος 62), δ) τοιχοδομία σε δύο 
ζώνες, η κάτω με λίθους και η πάνω με πέντε σειρές πλίνθων με λίγους λίθους ανάμεσα (τάφος 7).

Στους τάφους με συνδετικό υλικό το ασβεστοκονίαμα συναντάμε: α) αμιγή πλινθοδομή (τά
φοι 26,34,52,75,77,85), β) αμιγή αργολιθοδομή (τάφοι 9,22 (δεν σώζονται σε όλο το ύψος τους), 
73) και γ) μικτή τοιχοδομία: 1) λίθοι και πλίνθοι (τάφοι 17, 21, 30), 2) δύο ζώνες, η κάτω αργο- 
λιθοδομή και η πάνω πλινθοδομή (τάφος 2) και 3) αργολιθοδομή που τελειώνει πάνω με μία 
στρώση πλίνθων (3, 35, 89). Χαρακτηριστική ομοιότητα με τους τάφους 34 και 75 παρουσιάζει 
τάφος στην οδό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη138.

Μερικοί τάφοι παρουσιάζουν πιο σύνθετη εικόνα. Ο τάφος 79 χτίζεται με πώρινους δόμους στις 
μακριές πλευρές και με λασπόκτιστη αργολιθοδομή στη μία σωζόμενη στενή πλευρά του. Ο τάφος 
56 χτίζεται στο μεγαλύτερο τμήμα του με πλινθοδομή και ασβεστοκονίαμα, στο υπόλοιπο του μήκους 
του με αργούς λίθους πρόχειρα τοποθετημένους και στη νοτιοανατολική στενή πλευρά του μόνο με 
ασβεστοκονίαμα. Στον τάφο 16 χρησιμοποιούνται μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρή
ση στις στενές πλευρές του, ενώ οι μακριές είναι κατασκευασμένες από αργολιθοδομή με ασβεστο
κονίαμα.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του τάφου 62, στην τοιχοδομία του οποίου έχει ενσωματω
θεί το μαρμάρινο κεφάλι ανδρικής μορφής (ΑΓ 3004/2).

Η επένδυση τηςτοιχοδομίας γίνεται είτε με ασβεστοκονίαμα (τάφοι 2,3,5,9,16,17,26,30,34, 
35, 73, 75, 77, 79, 85, 89, 93) είτε με μαρμάρινες μονοκόμματες πλάκες (τάφοι 1, 6, 7, 21, 22, 90). 
Στον τάφο 90 μεταξύ της τοιχοδομίας και της ορθομαρμάρωσης υπάρχει διάστημα που γεμίζεται 
με χώμα. Στην περίπτωση του τάφου 62 έχουμε χρήση μαρμάρινης επένδυσης με δύο πλάκες μό
νο στη βορειοδυτική πλευρά, όπου και το προσκέφαλο, ενώ οι υπόλοιπες μένουν γυμνές. Ο 28 
αποτελείται μόνον από μονοκόμματες μαρμάρινες πλάκες χωρίς τοιχοδομία.

134. ΚιιιΊζ - ΒοΗΓώτίΗη 1994, σ. 45.
135. Ό .π., σ. 68.
136. Ό .π., σ. 169,171.
137. Ό .π., σ. 174.
138. Αδάμ-Βελένη - Κωνσταντούλας 1991, σ. 225, 231, εικ. 1.
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Η κάλυψη γίνεται με μαρμάρινες πλάκες είτε μία (τάφοι 6,7,21,22) είτε περισσότερες, όπως 
στους τάφους 1, 3, 35 (και μία στενή λίθινη), 89, 90, με λίθινες πλάκες (τάφοι 2, 26, 30, 34, 56, 62, 
77,85), με λίθους (τάφος 5), με πλίνθους (τάφος 17) και με μαρμάρινα μέλη σε δεύτερη χρήση (τά
φος 93, που καλύπτεται με τμήματα κιόνων και ανάγλυφη επιτύμβια πλάκα). Στον τάφο 35 υπήρ
χε πακτωμένος χαλκάς στην επάνω από το προσκέφαλο καλυπτήρια πλάκα, για την ανύψωσή της 
σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης του τάφου139. Σε λίγες περιπτώσεις, οι αρμοί μεταξύ των 
πλακών φράζονται είτε με μικρούς αργούς λίθους (τάφος 62) είτε με ασβεστόκτιστη πλινθοδομή 
(τάφος 30). Στον τάφο 90 πάνω στη μεσαία καλυπτήρια πλάκα υπάρχει ασβεστόκτιστη αργολιθο- 
δομή και οι εκατέρωθεν αυτής υπάρχοντες αρμοί φράζονται με πλίνθους και λίθους.

Το δάπεδο είτε είναι το φυσικό χώμα (τάφοι 3, 26, 52, 56) είτε στρώνεται άλλοτε με πλίνθους 
(τάφοι 5, 9,16,17, 30, 34, 35, 73, 75, 77, 79, 93), άλλοτε με μία μαρμάρινη πλάκα (τάφοι 6, 7, 21, 
22,28,90) και άλλοτε με περισσότερες στον αριθμό (τάφοι 2,62,85). Οι τάφοι 1,2 και 89 στρώνο
νται κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους, ο πρώτος με μία πλάκα και οι άλλοι με περισσότερες, ενώ 
το υπόλοιπο τμήμα τους είναι με χώμα.

Όσον αφορά την ύπαρξη ή μη προσκέφαλου, οι τάφοι 1,3,5,7,73 δεν διαθέτουν, ενώ οι υπόλοι
ποι έχουν είτε στη βορειοδυτική πλευρά (τάφοι 2,6,22,26,30,34,56,62,75,77,79,85) είτε στη δυτι
κή (τάφοι 9,16,35,89,90,93) είτε στη βορειοανατολική (τάφος 21) είτε στη νοτιοδυτική (τάφος 28).

Άξιος ιδιαίτερης μνείας είναι ο τάφος 89, ο οποίος είχε ιδιαίτερη είσοδο στην ανατολική πλευ
ρά του, την οποία έφραζαν με μαρμάρινη πλάκα (Σ χέδ . 41). Η είσοδος αυτή προϋποθέτει ίσως 
την ύπαρξη διαδρόμου, κάτι που δεν ήταν εύκολο να διαπιστωθεί ανασκαφικά. Ο Δ. Πάλλας 
υποστήριξε ότι αυτός ο τύπος κατάγεται από τον καμαροσκεπή140.

Η ομαδοποίηση των τάφων βάσει των επιμέρους κατασκευαστικών χαρακτηριστικών τους δεν 
συνεπάγεται και την ομαδοποίησή τους σε επίπεδο χρονολογικό. Το αντίθετο μάλιστα. Ωστόσο 
είναι επικουρική στην προσπάθεια της χρονολογικής κατάταξης των τάφων, που βασίζεται στην 
παρατήρηση της συνολικής εικόνας κάθε τάφου σε συνδυασμό με τα ευρήματα, όπου υπάρχουν. Η 
παρατήρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό δύο ομάδων τάφων, που εκ πρώτης όψεως 
διαφοροποιούνταν ως προς τις διαστάσεις τους και ειδικά στη σχέση μήκους-πλάτους. Η μία ομά
δα αποτελείται από τάφους μακρόστενους και σχετικά αβαθείς, που η σχέση μήκους-πλάτους σε 
γενικές γραμμές ήταν 3 έως 4 προς 1. Δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν το μικρό πλάτος της τοιχοδο- 
μίας τους, που οριζόταν κυρίως από το πλάτος των χρησιμοποιούμενων μακρόστενων πλίνθων οι 
πλίνθοι είχαν πλάτος 0,12-0,135, μήκος 0,41-0,43, εκτός από δύο περιπτώσεις που ήταν 0,37, και πά
χος 0,03-0,04 μ. Μόνο στην περίπτωση του τάφου 52 οι διαστάσεις των πλίνθων διαφοροποιούνταν 
λίγο (0,50x0,16 μ.), ωστόσο και εδώ ήταν μακρόστενοι. Επίσης, χαρακτηριστικό της πρώτης ομά
δας, όχι γενικό βέβαια, είναι η χρήση μαρμάρινων μονοκόμματων πλακών στην επένδυση των 
πλευρών, το δάπεδο και την κάλυψη του τάφου. Σε κάποιους τάφους το δάπεδο στρώνεται με μία 
σειρά μεγάλων πλίνθων. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τάφους πιο βαθείς και πλατείς, με σχέ
ση μήκους προς πλάτος γενικά 2 προς 1. Οι πλίνθοι, όπου φαίνονταν, είχαν μικρότερη διαφορά στις 
διαστάσεις από ό,τι της πρώτης ομάδας και το πλάτος της τοιχοδομίας ήταν κανονικό.

Από νομίσματα που βρέθηκαν σε τάφους της πρώτης ομάδας έχουμε το χρονικό πλαίσιο 197- 
249. Οι τάφοι αυτοί είναι οι 1,6,21,30,34,75. Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται ο τάφος 28 με 
νόμισμα του 238-244, που σχηματίζεται μόνο με τη χρήση λεπτών μαρμάρινων πλακών, και ο τάφος

139. Χαλκάδες σε καλυπτήριες πλάκες, βλ. ενδεικτικά σε παλαιοχριστιανικά τάφο στη Λυδία Καβάλας, όπου καλύ
πτονται με μαρμάρινα ημισφαίρια με κοίλη εσωτερική επιφάνεια, και σε τρεις παλαιοχριστιανικούς καμαροσκεπείς τά
φους του δυτικού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης: X. Κουκούλη,ΛΔ 24 (1969), Χρονικά, σ. 347, Πίν. 351δ. X. Τσιού- 
μη - Ευ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, ΑΔ 38 (1983), Χρονικά, σ. 285. Ναλπάντης 1992, σ. 313, εικ. 5.

140. Πάλλας 1937, σ. 853.
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79 με νόμισμα του 211-217, που είναι πλατύτερος σε σχέση με τους υπόλοιπους της ομάδας και δεν 
έχει πλίνθους στην τοιχοδομία του, ωστόσο οι πώρινοι δόμοι που αποτελούν το κυρίως δομικό υλι
κό του είναι στενόμακροι και το πλάτος τους ορίζει και το πλάτος των πλευρών του τάφου. Στην ίδια 
κατηγορία και με βάση τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν μπορούν να καταταγούν με αρ
κετή βεβαιότητα οι τάφοι 5,7,17,22,26,52,53,56,75,77 και 85. Όλοι οι παραπάνω αποτελούν την 
πρώτη ομάδα κιβωτιόσχημων τάφων, που χρονικά μπορεί να τοποθετηθεί στο α' μισό του 3ου αι. 
Στην κατηγορία αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί και ο τάφος 73, με βάση το σχετικά μικρό πλάτος 
της τοιχοδομίας, το στρώσιμο του δαπέδου με μεγάλες πλίνθους και τη σχέση των διαστάσεών του 
(σωζ. μήκ. 1,40x0,60x0,40 μ.)· αν και το μήκος του δεν σώζεται ακέραιο η σχέση μήκους-πλάτους 
ξεφεύγει από το 2 προς 1 της δεύτερης ομάδας. Με τον υπολογισμό του κατεστραμμένου μήκους θα 
καλύπτει τουλάχιστον το 3 προς 1 της πρώτης ομάδας. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για τον 
τάφο 69, με βάση κυρίως τη μικρού πλάτους τοιχοδομία του με στενόμακρες πλίνθους.

Η δεύτερη κατηγορία κιβωτιόσχημων, από νομίσματα που βρέθηκαν στους τάφους 2,16,35,62 
και 89, εντάσσεται στο διάστημα από τα τέλη του 3ου έως τα μέσα του 4ου αι. Σε αυτή την κατη
γορία λόγω μορφολογικής συγγένειας και παρουσίας κεραμικής αυτής της περιόδου κατατάσ
σονται και οι τάφοι 3 και 9. Χρονολογικά εδώ ανήκει και ο τάφος 90 με νομίσματα της περιόδου 
295-324, μόνο που η τοιχοδομία του, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν και μακρόστενες πλίνθοι, 
ήταν επενδυμένη με μονοκόμματες μαρμάρινες πλάκες. Ωστόσο ως προς τη σχέση των διαστά- 
σεών του ο τάφος συγγενεύει με τους υπόλοιπους της ομάδας.

Στη δεύτερη ομάδα φαίνεται να κατατάσσεται δικαιωματικά και ο τάφος 62, αφού βρέθηκε νόμι
σμα κοπής 320-324. Η μορφολογία του τάφου αυτού παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες: οι 
πλευρές του ήταν ανεπίχριστες, εκτός από τη βορειοδυτική στενή πλευρά που ήταν επενδυμένη 
με δύο μαρμάρινες πλάκες, στις οποίες ακουμπούσε σε πλάγια θέση τμήμα μαρμάρινης πλάκας, 
που είχε θέση προσκέφαλου, η βορειοανατολική πλευρά ήταν πλατύτερη από τις άλλες και με 
αρμό κατά το μήκος της στο μέσον του πλάτους της, που ενδεχομένως οφείλεται σε μεταγενέστε
ρη από την κατασκευή του τάφου επέμβαση. Αυτό το στοιχείο του αρμού το συναντάμε και στις 
μακριές πλευρές τάφου που βρέθηκε στο σταθμό τηλεόρασης στο Τ' ΣΣ Θεσσαλονίκης (τάφος 3) 
με νομίσματα Αυρηλιανού (270-275), Πρόβου (276-282) και της συζύγου του Αυρηλιανού Σεβε- 
ρίνας141. Οι ιδιαιτερότητες του τάφου 62, σε συνδυασμό με την κατασκευαστική ποιότητά του και 
τη σχέση των διαστάσεών του, που είναι 3 προς 1, τον τοποθετούν από μορφολογική άποψη πε
ρισσότερο κοντά στην ομάδα των τάφων του α' μισού του 3ου αι. παρά στην ομάδα του 4ου αι., 
στην οποία τον κατατάσσει η παρουσία του νομίσματος. Αν η παρουσία του νομίσματος δεν ση
μαίνει ότι τα στοιχεία που θεωρούμε ως χαρακτηριστικά του α' μισού του 3ου αι. τα συναντάμε και 
στον 4ο αι., τότε θα πρέπει να δεχθούμε ότι το νόμισμα προέρχεται από μια δεύτερη χρήση του 
τάφου στον 4ο αι. Τη δεύτερη αυτή εκδοχή θεωρούμε και περισσότερο πιθανή.

Χρονολογικά εκτός των δύο κατηγοριών βρίσκεται ο τάφος 93, με νόμισμα του 276-282, τυπο
λογικά όμως βρίσκεται πλησιέστερα στη δεύτερη κατηγορία και μπορεί να θεωρηθεί ως ενδιά
μεσος κρίκος.

ΚΑΜΑΡΟΣΚΕΠΕΙΣ

Βρέθηκε μόνον ένας τάφος αυτού του τύπου, τοιχογραφημένος. Ο τύπος, κοινός στα υστερορω- 
μαϊκά χρόνια, χαρακτηρίζεται από την ημικυλινδρική καμάρα που καλύπτει πλήρως ή το μεγαλύ

141. Φ. Πέτσας, ΑΔ 25 (1970), Χρονικά, σ. 349, Πίν. 301β. Στην τοιχοδομία του τάφου φαίνεται ότι γίνεται χρήση των 
μακρόστενων πλίνθων που συναντάμε και στους κιβωτιόσχημους τάφους της ανασκαφής και ανάγονται στον 3ο αι.
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τερο τμήμα του ορθογώνιου κτίστου τάφου. Στην πρώτη περίπτωση η είσοδος στον τάφο γίνεται 
από άνοιγμα που δημιουργείταιστηντοιχοδομία μιας από τις στενές πλευρές του τάφου. Στη δεύ
τερη περίπτωση η καμάρα καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του μήκους του τάφου, αφήνοντας ένα 
στενό οριζόντιο άνοιγμα στη μία στενή πλευρά, από όπου κατέβαζαν το νεκρό μέσα στον τάφο, 
και στη συνέχεια κάλυπταν το άνοιγμα με πλάκα. Η κάθοδος στους τάφους αυτούς γίνεται είτε 
με δύο λίθους που εξέχουν από την τοιχοδομία του είτε με κτιστή κλίμακα σε επαφή με τη στενή 
πλευρά, που αντιστοιχεί στο οριζόντιο άνοιγμα της εισόδου. Ο Δ. Πάλλας υποστήριξε ότι ο τύπος 
αυτός κατάγεται από τον μακεδονικό τάφο142 και ταυτίζεται εύκολα με τους όρους των πηγών: 
«καμαρωτός», «καμάρα», «ψαλίς»143.

Ο τάφος στον οποίο αναφερόμαστε βρέθηκε σε αρκετή απόσταση από τους υπόλοιπους. Ανήκει 
στην ομάδα με οριζόντια είσοδο και κτιστή κλίμακα. Η μορφή του μας απομακρύνει χρονικά από 
την εποχή κατασκευής των υπόλοιπων τάφων. Πρόκειται για χριστιανικό τάφο του 6ου αι., που πι
θανότατα ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του νεκροταφείου της κοιμητηριακής βασιλικής της οδού 
Γ' Σεπτεμβρίου, το οποίο ανήκει στον 4ο αι. και επεκτάθηκε με τον καιρό προς τα νότια144.

Ο τάφος διέσωζε τοιχογραφίες145 σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Στη βάση των τοίχων δια- 
κρίνονταν ανθοφόρα φυτά, ίδια ειδολογικά και τεχνοτροπικά με τα φυτά από τις καλά σωζόμε- 
νες τοιχογραφίες των τριών τάφων του πρώην Α' Γυμνασίου Αρρένων στην οδό Βασιλίσσης Ό λ
γας 3 και ενός τάφου από την οδό Απολλωνιάδος 13. Η ομοιότητα αυτή, καθώς και το γεγονός ότι 
ο τάφος ανήκει στον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο με εκείνους βοηθά στο σχηματισμό μιας πιθανής ει
κόνας για την τοιχογράφησή του. Εκεί οι επιφάνειες των τοίχων χωρίζονταν με μία οριζόντια ται
νία σε δύο ζώνες. Στο πρώτο παράδειγμα η ζωγραφική διακόσμηση αναπτυσσόταν αποκλειστι
κά στην επάνω ζώνη με σταυρούς περιβαλλόμενους από ανθοφόρα φυτά146, ενώ στο δεύτερο 
εκτός από την επάνω ζώνη, όπου σταυροί περιβάλλονταν από πτηνά και ανθοφόρα φυτά147, εί
χαμε και ένα βλαστό στην κάτω ζώνη της μιας πλευράς. Στο παράδειγμά μας η πάνω ζώνη ήταν 
σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη και το μόνο που διακρινόταν ήταν ίχνη κόκκινου σταυρού στη 
βόρεια πλευρά. Αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε με πιθανότητα ότι η πάνω ζώνη του τάφου ήταν 
οργανωμένη θεματολογικά με παρόμοιο με εκείνους τους τάφους τρόπο. Σε μια τέτοια περίπτω
ση η διαφοροποίηση έγκειται στο ότι στο παράδειγμά μας η τοιχογράφηση απλωνόταν και στην 
κάτω ζώνη, και μάλιστα σε ευρεία έκταση, στοιχείο που δεν θα απέκλειε πάντως τη χρονολόγηση 
των τοιχογραφιών στον 6ο αι. με βάση την τεχνοτροπική και από όσο φαίνεται και θεματολογική 
ομοιότητά τους, καθώς και την αρχιτεκτονική συγγένεια του τάφου μας με τους τάφους που ανα
φέρθηκαν.

142. Πάλλας 1937, σ. 850-851. Βλ. ακόμη, Μαρκή 1988, σ. 89-97.
143. Πάλλας 1950-1951, σ. 171.
144. Για το νεκροταφείο της βασιλικής της οδού Γ' Σεπτεμβρίου, βλ. Μαρκή-Αγγέλκου 1981.
145. Για την ταφική ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη, βλ. Μαρκή 1990.
146. Ελευθεριάδου κ.ά. 1988, σ. 275, εικ. 11.
147. Ναλπάντης 1992, σ. 314-315, εικ. 22, 23.
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ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Οι επιγραφές της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης, ανάμεσα τους και οι επιτύμβιες, πριν προσελκΰσουν στα 
νεότερα χρόνια το ενδιαφέρον των διάφορων περιηγητών, επισκεπτών, μελετητών, που τις κατέ
γραψαν και τις δημοσίευσαν148, έμελλε να γίνουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αντικείμενο εκμετάλ
λευσης, διαφορετικής βέβαια από την επιστημονική, πολύ νωρίτερα. Χαραγμένες σε ανθεκτικό υλικό, 
όπως είναι το μάρμαρο, αποτέλεσαν πρόσφορο υλικό δεύτερης χρήσης σε διάφορες οικοδομικές και 
άλλες δραστηριότητες, δημόσιες ή ιδιωτικές. Ήδη στα πλαίσια της ρωμαιοκρατίας παλαιότερες ενε
πίγραφες πλάκες χρησιμοποιήθηκαν ως καλυπτήριες σε νεότερους τάφους ή η ίδια πλάκα είχε δεύτε
ρη επιτύμβια χρήση με τη χάραξη νέας επιγραφής στην άλλη όψη της, περιπτώσεις που αντιπροσω
πεύονται σε δύο από τα παραδείγματα της ανασκαφής. Μεγάλος αριθμός χρησιμοποιήθηκε και στην 
κατασκευή των τειχών της πόλης, αφού η άμεση γειτονία του νεκροταφείου με το τείχος καθιστούσε 
εύκολο το εγχείρημα. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν από τους Εβραίους σε δεύτερη ταφική χρήση ή στο 
χτίσιμο των σπιτιών τους και από τους Τούρκους για την κατασκευή κρηνών ή ως δάπεδα τζαμιών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταχυολόγηση μερικών περιπτώσεων καταγραφής επιγραφικού 
υλικού στο 19ο και τον 20ό αι. Το 1835 ο W.M. Leake παρατηρεί ότι επιτύμβιες επιγραφές βρίσκο
νται σε πολλά σημεία της πόλης και ιδιαίτερα στις κρήνες και δημοσιεύει τέσσερις149. Το 1876 οι 
A. Heuzey και Η. Daumet δημοσιεύουν επτά επιτύμβιες επιγραφές, από τις οποίες οι τρεις βρί
σκονταν στα θεμέλια εβραϊκού σπιτιού150. Την ίδια χρονιά οι d’Abbé Duchesne και Ch. Bayet δη
μοσιεύουν 99 επιτύμβιες επιγραφές από σαρκοφάγους και στήλες, όσες πρόλαβαν να καταγρά
ψουν ψάχνοντας στο οικοδομικό υλικό των γκρεμισμένων τειχών της πόλης, το οποίο χρησιμο
ποιούσαν στην κατασκευή της παραλίας, και όσες εντόπισαν κατά τη διάνοιξη του δρόμου ανα
τολικά της πύλης της Καλαμαρίας151. Το 1887 ο D. Hogarth επισκέπτεται την πόλη με σκοπό να 
εξετάσει από κοντά την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα απομεινάρια της αρχαιότητας και 
να διερευνήσει τις δυνατότητες και προοπτικές έρευνάς τους, τις διαθέσεις των αρχών και τη γε
νική κατάσταση της χώρας. Τότε βρίσκει την ευκαιρία και αντιγράφει επιγραφές, κυρίως επι
τύμβιες, που βρέθηκαν στα θεμέλια σπιτιών της εβραϊκής συνοικίας και σε αυλές πετράδων, που 
τις είχαν για να κόψουν καινούργιες επιτύμβιες πλάκες152. Το 1899 ο P. Perdrizet δημοσιεύει δύο

148. Σημαντική προσφορά για την ερευνά, από πρακτική άποψη, αποτελεί η συγκέντρωση αυτού του υλικού στην 
έκδοση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για τα 2.300 χρόνια της πόλης με τίτλο Μελέτες για την αρχαία 
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν.

149. Leake 1985, σ. 34.
150. Heuzey - Daumet 1985, σ. 57-60.
151. Duchesne - Bayet 1985, σ. 638-675.
152. Hogarth 1985, σ. 688.
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εθνικές και οκτώ χριστιανικές επιτύμβιες επιγραφές από ανασκαφή στην περιοχή του νεκροτα
φείου της Ευαγγελίστριας153. Οι Ch. Avezou και Ch. Picard δημοσιεύουν το 1912 επιτύμβιες επι
γραφές, εθνικές και χριστιανικές, που βρέθηκαν το διάστημα 1905-1912 στο χώρο του Δημοτικού 
Νοσοκομείου και κατά τις αναστηλωτικές εργασίες στην Αχειροποίητο154. Στις αρχές του 1943 οι 
γερμανικές αρχές κατοχής αποφάσισαν την απομάκρυνση των εβραϊκών νεκροταφείων πίσω από 
το πανεπιστήμιο, για να χρησιμοποιήσουν τις επιτύμβιες πλάκες ως οικοδομικό υλικό. Ή ταν γνωστό 
ότι οι Εβραίοι παλαιότερα είχαν χρησιμοποιήσει στους τάφους τους αρχαία μάρμαρα, γι’ αυτό η 
αρχαιολογική υπηρεσία παρακολούθησε την επιχείρηση και συγκέντρωσε στη Ροτόντα το αρχαιο
λογικό υλικό που αποκαλύφθηκε· τα επιγραφικά μνημεία από αυτό το υλικό δημοσιεύθηκαν το 
1946 από τους Β. Καλλιπολίτη και Δ. Λαζαρίδη155.

Η έκδοση των επιγραφών της Θεσσαλονίκης από τον Ch. Edson το 1972 περιέλαβε το μέχρι 
τότε γνωστό υλικό. Εντωμεταξύ νέες επιγραφές έχουν έλθει στο φως, προϊόν κυρίως της ανασκα- 
φικής δραστηριότητας στην πόλη.

Η ανασκαφή που μελετάμε έδωσε τέσσερις επιγραφές, που καμία δεν βρέθηκε στη θέση της. 
Η μία είναι χαραγμένη σε πλάκα με ανάγλυφη παράσταση, που κάλυπτε σε δεύτερη χρήση κιβω
τιόσχημο τάφο. Οι υπόλοιπες τρεις πιθανώς έχουν σχέση με κάποιον από τους γειτονικούς, ως 
προς τη θέση που βρέθηκαν, τάφους ή, τουλάχιστον, γενικότερα με το νεκροταφείο που εξετά
ζουμε. Το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκαν από κάπου μακρύτερα δεν φαίνεται πιθανό, διότι μετα
φορά θα σήμαινε πρόθεση χρήσης τους, π.χ. οικοδομικής, πράγμα που δεν συνέβη. Καμία από τις 
επιγραφές δεν αναφέρει χρονολογικά στοιχεία.

BE 115 (ΑΓ 1628). Μακρόστενη, ελαφρώς τραπεζιόσχημη με μείωση προς τα κάτω, επιτύμβια, 
μαρμάρινη στήλη (Πίν. 32α-β).
Διαστ. 0,77x0,28x0,07 μ.
Η επιγραφή έχει ύψος 0,16 και μέγιστο πλάτος 0,225 μ.
Ύψ. γραμμάτων 0,03-0,035, διάστιχα 0,01-0,015 μ.
Στο ανώτερο τμήμα της στήλης, πάνω από την επιγραφή, εγγράφεται χαρακτό αέτωμα με γείσο, 
πλ. 0,02 μ., και ακρωτήρια στις δύο γωνίες του. Στο κέντρο του τυμπάνου εγγράφεται χαρακτός 
κύκλος, που περιβάλλεται από χαρακτούς μηνίσκους. Η χάραξη χρωματίζεται με κόκκινο χρώμα. 
Το κάτω τμήμα της στήλης, ύψ. 0,33 μ., είναι αδρά δουλεμένο, δείγμα ότι η πλάκα ήταν πακτωμέ
νη στο χώμα.

’Ελπίς Θράσωνί 
τω ίόίω άνόρί 
μνείας χάρίν 
καί éavxrj ζώσα

Στ. 1. Ελπίς: το όνομα συναντάται και σε άλλες επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη156 157.
Στ. 1. Θράσων: το όνομα συναντάται και σε άλλη επιγραφή από τη Θεσσαλονίκη137.
Στ. 4. Έαυτή: δοτική ηθική.
Η αετωματική επίστεψη της επιγραφής είναι ίδια με τις επιστέψεις μιας σειράς βωμών από τη

153. Perdrizet 1899, σ. 541-548.
154. Avezou - Picard 1985, σ. 269-271, 280-283, 289-293.
155. Καλλιπολίτης - Λαζαρίδης 1985, σ. 819, 836.
156. Edson 1972, αριθ. 423,425,427, 708, 732.
157. Ό .π., αριθ. 859.
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Θεσσαλονίκη και τη Βέροια, που χρονολογούνται στο 2ο και 3ο αι.158 "Ιδια γωνιώδη γράμματα 
συναντάμε σε επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη159 και τη Δυτική Μακεδονία160 και χρονολογού
νται στο 2ο και 3ο αι.

ΒΕ117 (ΑΓ1630). Ορθογώνια, επιτύμβια, μαρμάρινη στήλη (Πίν. 32γ).
Διαστ. 0,42x0,29x0,05 μ.
Η επιγραφή έχει ύψος 0,18 και μέγιστο πλάτος 0,205 μ., είναι χαραγμένη στο πάνω τμήμα της 
πλάκας.
Ύ ψ. γραμμάτων 0,025-0,03, διάστιχα ± 0,01 μ.

Λ εοντίσκος 
Κρίσπφ τώ 
θρεπτω 
μνείας 
χάριν

Στ. 2. Κρίσπφ: το όνομα συναντάται και σε άλλες επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη161.
Στ. 3. Θρεπτω: θρεπτός ονομάζεται ο δούλος που έχει ανατραφεί στο σπίτι που υπηρετεί. Το επί
θετο συναντάται και σε άλλες επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη στους τύπους «θρεπτή»162, «θρε- 
πτή»163, «θρεπτοί»164 και «θρεπτοΐς»165. Επιγραφή από τη Δυτική Μακεδονία με παρόμοιο τρόπο 
γραφής χρονολογείται στο 2ο-3ο αι.166

ΒΕ 118 (ΑΓ 1631). Ορθογώνια, επιτύμβια, μαρμάρινη στήλη με επιγραφές και στις δύο όψεις της, 
από τις δύο διαφορετικές χρονικά χρήσεις της (Πίν. 32δ, 33α).
Διαστ. 0,60x0,235x0,03-0,037 μ.
Α' όψη: Η επιγραφή έχει ύψος 0,115 και μέγιστο πλάτος 0,20 μ., απέχει 0,17 μ. από την επάνω 
πλευρά της πλάκας.
"Υψ. γραμμάτων 0,02, διάστιχα 0,01-0,013 μ.

Διοννσις καί 
Κοπριά Διοδώ- 
ρα τη θνγατρί 
μνείας χάριν

Στ. 1. Διονύσις: το όνομα απαντάται και σε άλλες επιτύμβιες επιγραφές από τη Θεσσαλονί
κη167, καθώς και σε επιγραφή του 171 από το οθωμανικό νεκροταφείο των Βασιλικών168, τα Ο 
και τα ω της οποίας είναι όμοια με αυτά της επιγραφής που εξετάζουμε.

158. Αδάμ-Βελένη 2002, αριθ. 80,87,92,94,118,148,161,163,230,249,258,279,282,286,287, σ. 164,166-168,175,184, 
189-190,208,215-216,219,225-228. Καλλιπολίτης - Λαζαρίδης 1985, σ. 841-845, εικ. 15. Εάβοη 1972, αριθ. 478.

159. Πέτσας 1969, πίν. 57. Καλλιπολίτης - Λαζαρίδης 1985. Εάβοη 1972, αριθ. 478.
160. Ριζάκης - Τουράτσογλου 1985, αριθ. επιγρ. 11,125, σ. 27-28,121, πίν. 4, 48.
161. Εάβοη 1972, αριθ. 137 (όχι επιτύμβια), 243 (όχι επιτύμβια), 292, 853.
162. Ό .π., αριθ. 516.
163. Ό .π., αριθ. 639, 746, 867,869, 900, 920.
164. Ό .π., αριθ. 503.
165. Ό .π., αριθ. 552.
166. Ριζάκης - Τουράτσογλου 1985, σ. 39, αριθ. επιγρ. 23α, πίν. 8.
167. ΕίΒοη 1972, αριθ. 307,426.
168. Δήμιτσας 1988, σ. 642, αριθ. επιγρ. 786.
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Στ. 2. Κοπριά: το όνομα απαντάται και σε άλλες επιτύμβιες επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη169, 
σε επιγραφή του 181 από τη Λητή170, τα C και τα ω της οποίας είναι όμοια με αυτά της δικής μας, 
και σε επιγραφή από τη Θάσο171.
Στ. 4. Μνείας χάριν: κοινή έκφραση στις επιτύμβιες επιγραφές· στατιστικά είναι συχνότερη στον 
3ο, ενώ στο 2ο αι. προτιμάται το «μνήμης χάριν»172· συναντάται και ως «μνίας χάριν»173. 
Επιγραφές με παρόμοια γραφή χρονολογούνται από τους Θ. Ριζάκη και Γ. Τουράτσογλου στο α' 
μισό του 3ου αι.174.
Β' όψη: Η επιγραφή έχει ύψος 0,22 και μέγιστο πλάτος 0,155 μ., απέχει 0,20 μ. από την επάνω 
πλευρά της πλάκας και είναι χαραγμένη ανάποδα σε σχέση με αυτή της Α' όψης.
Ύψ. γραμμάτων 0,014-0,02, διάστιχα 0,01- 0,025 μ.

Ζωσίμη τω 
είόίω άνό- 
ρϊ μνείας 
χάριν
εκ των είδί- 
ων κόπω
ν

Στ. 1. Ζωσίμη: το όνομα συναντάται και σε άλλες επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη175.
Στ. 2, 5, 6. Είδίω, είδίων: η γραφή του ίδιος με ει συναντάται μερικές φορές στις επιτύμβιες επι
γραφές της Θεσσαλονίκης.
Στ. 6,7. Κόπων: η λέξη συναντάται μερικές φορές στις επιτύμβιες επιγραφές της Θεσσαλονίκης176. 
Τα άτεχνα γράμματα της επιγραφής δείχνουν ότι χαράχθηκαν χωρίς την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή, άρα μακριά από κάποιο εργαστήριο, και πιθανώς από κάποιον που δεν ήταν τεχνίτης. Κά
ποιος που χρειαζόταν μια πλάκα για επιτύμβια χρήση απέσπασε από τάφο μία, ήδη ενεπίγραφη, 
πλάκα, στην οποία χαράχθηκε επιτόπου η δεύτερη επιγραφή βιαστικά και πρόχειρα, διότι η πράξη 
ήταν παράνομη και αποτελούσε ένα είδος τυμβωρυχίας. Η υπόθεση αυτή, που είναι ευλογοφανής,

169. Edson 1972, αριθ. 387,396, 830, 867.
170. Δήμιτσας 1988, σ. 573, αριθ. επιγρ. 679.
171. Ό .π., σ. 937, αριθ. επιγρ. 1292.
172. Αδάμ-Βελένη 2002, σ. 116.
173. Στο σύνταγμα των επιγραφών της Θεσσαλονίκης, που δημοσίευσε το 1972 o Edson, υπάρχουν 648 επιτύμβιες 

επιγραφές, από τις οποίες, αν εξαιρέσουμε τις επιγραφές άγνωστης ή αβέβαιης προέλευσης, 392 βρέθηκαν στην πόλη. 
Από αυτές οι 298 προσφέρουν στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση της θύμησης του νεκρού. Έτσι στο 24% περίπου 
χρησιμοποιείται η έκφραση «μνήμης χάριν», στο 31% περίπου «μνείας χάριν» και στο 43% περίπου χρησιμοποιούνται 
άλλοι τρόποι ή δεν υπάρχει. Τα ποσοστά, αν λάβουμε υπόψη και τις επιγραφές άγνωστης ή αβέβαιης προέλευσης, δεν 
αλλάζουν ουσιαστικά και είναι περίπου 27, 31 και 41% αντίστοιχα. Σπάνια συναντιόνται οι εκφράσεις «μνής χάριν» 
(τέσσερις επιγραφές), «μνήμης ένεκεν» (μία επιγραφή),«μνημοσύνης ένεκεν» (μία επιγραφή), «μνήμης εϊνεκα» (μία 
επιγραφή) και «μνήμης κάριν» (μία επιγραφή). Στις επιγραφές με το «μνείας χάριν» τα ποσοστά της ορθογραφίας εί
ναι περίπου 75% «μνείας» και 25% «μνίας». Σε ένα βωμό με δύο επιγραφές το «μνείας» υπάρχει γραμμένο με τους δύο 
τρόπους. Συνυπολογιζομένων και των επιγραφών άγνωστης ή αβέβαιης προέλευσης τα ποσοστά και εδώ δεν αλλάζουν 
πολύ και είναι περίπου 73% «μνείας» και 27% «μνίας». Στις δικές μας επιγραφές και στα τέσσερα παραδείγματα ο τύ
πος είναι «μνείας» (100%).

174. Ριζάκης - Τουράτσογλου 1985, σ. 69, 71,129, αριθ. επιγρ. 60, 62,136, πίν. 23, 24, 51.
175. Edson 1972, αριθ. 165 (όχι επιτύμβια), 200,411,491,515,521,557,586, 602,623,745, 906.
176. Ό.π., αριθ. 546, 580, 619, 628, 819, 824, 1015 (από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης). Στις δύο μάλιστα (619, 

819) συνοδεύεται με το επίθετο ίδιος με την ορθογραφία του δικού μας παραδείγματος (έκ των είδίων κόπων).
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σημαίνει ότι η επιγραφή της Α' όψης είναι παλαιότερη χρονολογικά από αυτήν της Β' όψης. Πι
θανώς όμως οι δυο επιγραφές να μην απέχουν πολύ χρονικά, διότι, παρά τη μεγάλη τους διαφορά 
ως προς την επιμέλεια, τα γράμματα έχουν τον ίδιο τρόπο γραφής, εκτός από το Λ.

ΒΕ197 (ΑΓ 3004/1). Ορθογώνια, επιτύμβια, μαρμάρινη, ενεπίγραφη στήλη με ανάγλυφη παράσταση. 
Λείπει τμήμα της· η υπόλοιπη σώθηκε σε τέσσερα τμήματα που συγκολλήθηκαν (Π ίν. 33β-δ, 56,57). 
Διαστ. 0,94 X 0,88 χ 0,07-0,09 μ.
Η επιγραφή αποτελείται από πέντε στίχους. Οι τρεις πρώτοι είναι χαραγμένοι στην επάνω αριστε
ρή γωνία στον κάμπο της παράστασης και οι δύο τελευταίοι στο κάτω οριζόντιο, πλατύτερο από τα 
υπόλοιπα τρία, αναθυρούμενο πλαίσιο.
Ύψ. γραμμάτων τριών πρώτων στίχων 0,015-0,02, διάστιχα 0,01, ύψ. γραμμάτων δύο τελευταίων 
στίχων 0,013-0,02, διάστιχο 0,004-0,012 μ.

Καμάτων ον ήγόρασεν 
δηναρίων χείλίων 
πεντακοσίων
δς αν δε βονληθη άνν<ξ>ε ή ετερον πτώμα 
κατ<α>θέσε τοϋτον αυτόν μεν σταυρόν 
υποκϊστε κίνδυνον τα δ ’ εκείνου τω ταμείω

Στ. 1. Καμάτων: η λέξη συναντάται μερικές φορές στις επιτύμβιες επιγραφές της Θεσσαλονίκης 
και συνοδεύεται από τα επίθετα ίδιος και κοινός177.
Στ. 4. Ανΰξε: η ίδια ορθογραφία συναντάται και σε άλλες επιτύμβιες επιγραφές από τη Θεσσα
λονίκη178.
Στ. 4. Ανύξε ή έτερον πτώμα κατ<α>θέσε: το άνοιγμα του τάφου ή η τοποθέτηση σε αυτόν άλλου 
νεκρού αποτελούν δύο από τις περιπτώσεις τυμβωρυχίας που περιγράφονται στο ρωμαϊκό δί
καιο και αφορούν τον ίδιο τον τάφο ή τα λείψανα του νεκρού και τα κτερίσματα179. Οι πράξεις 
αυτές ήταν συχνό φαινόμενο στο ρωμαϊκό κόσμο και τούτο συνάγεται και από τη ρωμαϊκή νομο
θεσία και από το πλήθος των επιτύμβιων επιγραφών με σχετικό περιεχόμενο.
Στ. 5-6. Σταυρού υποκϊστε κινδύνου: εννοείται η τιμωρία με θάνατο δια του σταυρού. Είναι γνωστό 
ότι μία από τις ποινές, η βαρύτερη, που προέβλεπε η ριομάίκή νομοθεσία σε περιπτώσεις τυμβωρυ
χίας ήταν η θανατική καταδίκη 18°. Στις μέχρι τώρα γνωστές επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη δεν συ
ναντάμε άλλη τέτοια περίπτωση. Σε επιγραφή από τάφο νεοφώτιστου χριστιανού υπάρχει η προει
δοποίηση για το μελλοντικό παραβάτη να μην αγνοήσει τον «επικείμενο κίνδυνο», χωρίς να ονομά
ζεται ο κίνδυνος181. Αλλά και σε ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο η επιγραφή μας από αυτή την άπο
ψη θα πρέπει να είναι, από όσο γνωρίζω, πολύ σπάνια, αν όχι μοναδική182.

177. Ό.π., αριθ. 500 (εκ των εΐδίων καμάτων), 556, 564, 572, 842, 877 (εκ των κοινών καμάτων).
178. Ό .π., αριθ. 478, 555, 561, 839.
179. Για την τυμβωρυχία και την αντιμετώπισή της ως αξιόποινη πράξη στο ρωμαϊκό και βυζαντινό δίκαιο, βλ. ανα

λυτικά Εμμανουηλίδης 1989, ο. 399-485.
180. Ό.π., ο. 454-463, όπου το θέμα αναλύεται διεξοδικά.
181. ΕτΕοη 1972, αριθ. 397.
182. Ο Ν. Εμμανουηλίδης (Εμμανουηλίδης 1989, ο. 509-531), στο σχετικό με την τυμβωρυχία και τις επιτύμβιες επι

γραφές κεφάλαιο του βιβλίου του, αναφέρει ότι οι επιγραφές που απαγορεύουν την τυμβωρυχία «αντιμετωπίζουν το 
δράστη της απαγορευμένης συμπεριφοράς με δύο τρόπους, που συνίστανται στην απειλή χρηματικής ποινής ή στην εκ
φορά αποτροπιαστικής αράς». Φαίνεται δηλαδή ότι δεν έχει υπόψη του επιγραφή με απειλή θανάτου. Το ίδιο ισχύει 
και για τον Σ. Ντάντη (Ντάντης 1983, ο. 126-129).
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Στ. 5. Τά δ ’ έκείνου: αναφέρεται στην περιουσία του παρείσακτου νεκρού.
Στ. 5. Τω ταμείω: από τις επιγραφές της Θεσσαλονίκης που περιέχουν απειλή χρηματικής ποινής και 
σώζουν και τον αποδέκτη του προστίμου, οι περισσότερες αναφέρουν ως αποδέκτη κάποιο ταμείο 
(«τω ίερωτάτφ ταμείω»183, «τω κυριακω ταμείω»184, «τω φίσκω»185,«τω ταμείω»186, ή «τή πόλει»187) 
και λιγότερες τους κληρονόμους του νεκρού188. Η επιβολή χρηματικού προστίμου καθιερώνεται στα 
αυτοκρατορικά χρόνια, γίνεται συνηθισμένο φαινόμενο στο 2ο και κυρίως στον 3ο αι. και καταλή
γει να σπανίζει τον 5ο αι.189 Δύο επιγραφές από τη Μαρώνεια της Θράκης επιβάλλουν πρόστιμο, η 
μία με αποδέκτη το ταμείο και την πόλη και η άλλη το φίσκο και την πόλη 19°. Επιγραφή σε βωμό από 
τη Θεσσαλονίκη με συμπλέγματα και ρομβοειδές όμικρον χρονολογείται το 252-253191.

Χ ρ ο νο λό γη σ η . Δεδομένου ότι οι επιγραφές μας δεν έχουν χρονολογικές αναφορές, τις αντι
μετωπίζουμε από χρονολογική άποψη συνολικά και βασιζόμαστε σε εξωτερικά χαρακτηριστικά 
(τύπος γραμμάτων και διακοσμητικά στοιχεία), καθώς και σε ανασκαφικά στοιχεία. Όσον αφο
ρά τα εξωτερικά γνωρίσματα, μπορούν να μας δώσουν μόνον ένα γενικό χρονολογικό πλαίσιο. 
Ο τύπος των γραμμάτων δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο χρονολόγησης, αφού στην ίδια επιγρα
φή μπορεί να συνυπάρχουν γωνιώδη και καμπύλα γράμματα. Σύμφωνα με κάποιες διαπιστώσεις 
φαίνεται ότι τα καμπύλα γράμματα εμφανίζονται για λίγο στα υστεροελληνιστικά-πρώιμα ρω
μαϊκά χρόνια και κατόπιν εμφανίζονται πάλι το 2ο και συχνότερα τον 3ο αι., ενώ συνηθισμένα εί
ναι τα συμπλέγματα γραμμάτων, με συχνότερη παρουσία στο β' μισό του 2ου αι.192. Από την άλλη 
τα διακοσμητικά στοιχεία που συναντάμε στην επιγραφή ΒΕ 115 (Α Γ1628) (αετωματική επίστε- 
ψη), μπορούν να ενταχθούν και αυτά μόνο σε ένα ευρύ χρονολογικό πλαίσιο (2ος-3ος αι.).

Όσον αφορά τα ανασκαφικά στοιχεία, οι επιγραφές ΒΕ 117 (ΑΓ 1630), 118 (ΑΓ 1631) βρέ
θηκαν δίπλα στον τάφο 56, κάτω από την κάλυψή του που εκτεινόταν και πέρα από τα όρια του τά
φου, όπου βρέθηκαν και λείψανα σκελετού. Ο τάφος 56 με βάση τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία 
έχει ενταχθεί στην ομάδα των τάφων του α' μισού του 3ου αι. Η επιγραφή ΒΕ 197 (ΑΓ 3004/1) σε 
πλάκα με ανάγλυφη παράσταση χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη του τάφου 93, άρα προηγήθη- 
κε της δημιουργίας του τάφου, στον οποίο βρέθηκε νόμισμα κοπής 276-282. Το νόμισμα θα πρέ
πει να χρησιμοποιήθηκε στην ταφή αρκετά σύντομα μετά την κοπή του, γιατί, αν και η μία πλευ
ρά του ήταν αρκετά φθαρμένη από την οξείδωση, η άλλη σωζόταν αρκετά καλά και δεν είχε ση
μάδια φθοράς εξαιτίας της μακρόχρονης κυκλοφορίας. Ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων 
μάς επιτρέπει να χρονολογήσουμε τις επιγραφές μας γενικά στο 2ο-3ο αι.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Το σύνολο της κεραμικής που έδωσε η ανασκαφή αποτελείται από 49 αγγεία που χρονικά ορί
ζουν ένα μεγάλο διάστημα από τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. περίπου μέχρι τα μέσα του 4ου αι. πε

183. ΕιΕοη 1972, αριθ. 445,543,544, 556.
184. Ό .π., αριθ. 534.
185. Ό .π., αριθ. 558.
186. Ό .π., αριθ. 470, 531, 547, 548, 557, 560, 561, 562, 564, 565, 566, 571, 572, 576, 577, 579, 581, 582, 583, 586, 591, 

597, 606, 610, 617, 619, 626,646, 648,656, 672, 732,768, 814, 831, 832,839,842, 887, 894, 895.
187. Ό .π., αριθ. 525.
188. Ό .π., αριθ. 500, 613, 819.
189. Χριοτοφιλόπουλος 1977, σ. 13. Ντάντης 1983, σ. 160. Εμμανουηλίδης 1989, σ. 519-520.
190. Μεϊμάρης - Μπακιρτζής 1994, σ. 17-20, αριθ. 1, 2, πίν. 1 1,2.
191. Πελεκίδης 1934, σ. 40-41.
192. Αδάμ-Βελένη 2002, σ. 100-101.
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ρίπου. Βέβαια η κατανομή των αγγείων δεν καλύπτει χρονολογικά όλο αυτό το διάστημα, αλλά 
περιορίζεται σε δύο ομάδες, η πρώτη στον 3ου-2ου αι. π.Χ., δηλαδή ελληνιστικών χρόνων και η 
δεύτερη στον 3ου-μέσα 4ου αι.

Η σημασία της κεραμικής στο πλαίσιο της μελέτης μιας ανασκαφής είναι γνωστή και δεδο
μένη. Στη δική μας ανασκαφή οι δύο ομάδες, εκτός των άλλων αναμενόμενων διαφορών που οφεί
λονται στη χρονική απόσταση που τις χωρίζει, διαφέρουν και ως προς τη βαρύτητα της προσφο
ράς τους στη μελέτη της ανασκαφής και στον ορισμό του χρονολογικού πλαισίου της. Η ομάδα 
της ελληνιστικής κεραμικής αποτελεί το μοναδικό στοιχείο για τον ορισμό του αρχικού χρονολο
γικού ορίου της χρήσης του νεκροταφείου και ανήκει σε έναν τομέα όπου η έρευνα έχει προχω
ρήσει σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Αντίθετα, η ρωμαϊκή κεραμική της ανασκαφής δεν μπο
ρεί να έχει αυτή τη χρήση, επειδή σε επίπεδο ερευνητικό δεν είναι επαρκώς μελετημένη. Σε αυ
τή την περίπτωση είναι η κεραμική που επωφελείται από τα άλλα χρονολογικά στοιχεία της ανα
σκαφής, κυρίως τα νομίσματα, για να οριστεί ένα πρώτο χρονολογικό πλαίσιο κυκλοφορίας δια
φόρων τύπων αγγείων που συναντιόνται συχνά στις ανασκαφές τάφων στη Θεσσαλονίκη.

Γενικά και οι δύο ομάδες της κεραμικής χαρακτηρίζονται από την καλή τους ποιότητα ως προς 
τον πηλό, το πλάσιμο και το ψήσιμο.

Ελληνιστική κεραμική

Δέκα αγγεία αποτελούν τη μικρή ομάδα της ελληνιστικής κεραμικής και σε αυτήν αντιπροσω
πεύονται έξι είδη: μυροδοχείο, κάνθαρος, λύχνος, αρυτήρας, σκυφίδιο και σταμνοειδής πυξίδα. 
Σε γενικές γραμμές είναι αγγεία καλής ποιότητας με λεπτόκοκκο πηλό και καλό ψήσιμο με εξαί
ρεση τον αρυτήρα που είναι πλασμένος με χοντρόκοκκο πηλό.

Μυροδοχεία

Στη μικρή ομάδα των ελληνιστικών αγγείων της ανασκαφής το κοινότατο για την εποχή ατρακτό- 
σχημο μυροδοχείο αντιπροσωπεύεται με το μεγαλύτερο ποσοστό. Βρέθηκαν πέντε, τα δύο (ΒΚ 
4506/44-45) με σφαιρική και τα τρία (ΒΚ 4506/41-43) με ωοειδή κοιλιά193. Τα τέσσερα είναι εκ 
περισυλλογής και το ένα από καλυβίτη, που δεν ήταν δυνατόν να ερευνηθεί. Πέρα δηλαδή από 
τη γενική χρονολόγησή τους, τη βασισμένη στην τυπολογία τους, δεν υπάρχουν ανασκαφικά δε
δομένα που ενδεχομένως θα βοηθούσαν στην ακριβέστερη χρονολόγησή τους.

Αν και τα αγγεία αυτά είναι από τα χαρακτηριστικότερα και ευρύτερα διαδεδομένα κατά την 
ελληνιστική εποχή σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, τα προβλήματα της έρευνας σχετικά με την 
προέλευση, τη χρήση και τη χρονολογική εξέλιξή τους δεν έχουν λυθεί194. Η πλειονότητα των

193. Για ατρακτόσχημα μυροδοχεία από τη Θεσσαλονίκη, βλ. ενδεικτικά τα ευρήματα των ανασκαφών ελληνιστι
κών ταφών στην Πανεπιστημιούπολη: ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, σ. 336, Πίν. 353α, γ, 356δ, στ, 358ε-στ 22 (1967), Χρο
νικά, σ. 391, Πίν. 296α. Πλήθος τέτοιων μυροδοχείων έχει βρεθεί στην Πέλλα, βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994. Λιλιμπά- 
κη-Ακαμάτη 1996. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1989-1991.

194. Από τις πρόσφατες εργασίες είναι αυτή της ΑηόεΓ8οη-δίο)Ηηονίό (Αηάετδοη-δΙτήΒηονίό 1987, σ. 105-122), 
όπου συζητιούνται ζητήματα όπως η ονομασία, η προέλευση και οι πιθανές χρήσεις στην καθημερινή ζωή και στο τα- 
φικό τελετουργικό και αναθεωρούνται παλαιότερες απόψεις υπό το πρίσμα και του νεότερου υλικού που έχει έλθει εν- 
τωμεταξύ στο φως. Από αυτή την άποψη η ανεύρεση σε λαξευτούς θαλαμωτούς τάφους της Πέλλας μερικών μυροδο
χείων τυλιγμένων με ψαθωτό πλέγμα, προφανώς για την ανάρτησή τους από καρφιά, καθώς και κομματιών πηλού που 
σφράγιζαν μυροδοχεία (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, σ. 247) παρουσιάζει ενδιαφέρον και δίνει απαντήσεις σε προβλη
ματισμούς της ΑηόεΓδοη-δάήαηονίέ (ΑηάεΓδοη-δμήαηονώ, ό.π., σ. 114).
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μυροδοχείων αυτών προέρχεται από ανασκαφές νεκροταφείων. Για τη χρήση τους στο ταφικό τελε
τουργικό προτάθηκε η άποψη ότι περιείχαν υγρά προσφορών ή για την περιποίηση του νεκρού. Ακό
μη πιθανολογείται η συμβολική195 τοποθέτηση άδειων μυροδοχείων, ενώ για μερικά υποστηρίχθηκε, 
λόγω της ακαταλληλότητάς τους για καθημερινή χρήση, ότι κατασκευάζονταν αποκλειστικά για τα- 
φική χρήση196. Μικρότερο ποσοστό τέτοιων μυροδοχείων, αρκετό όμως για να βεβαιωθεί η χρήση 
τους στην καθημερινή ζωή, προέρχεται από ανασκαφές κατοικιών197. Οι παλαιότερες απόψεις του 
Η. Ήιοηιρεοη σχετικά με τη χρονολογική εξέλιξη της τυπολογίας του είδους, βασισμένες στο υλικό 
της αθηναϊκής Αγοράς198 και παραδεκτές σε γενικές γραμμές, φαίνεται να μην ισχύουν ως γενικός 
κανόνας. Αντίθετα, έχουν επισημανθεί αφενός η ύπαρξη σε σύνολα τοπικών εργαστηρίων διαφόρων 
παραλλαγών, στοιχείο που θα πρέπει να συνεκτιμάται κατά τη διατύπωση χρονολογικών συσχετι
σμών, και αφετέρου το φαινόμενο της ταυτόχρονης κυκλοφορίας των διαφόρων τύπων199, γεγονός 
που κάνει επισφαλείς τις χρονολογήσεις που βασίζονται μόνο στην παρουσία αυτών των αγγείων200.

Από τα παραδείγματα της ανασκαφής σύμφωνα με την τυπολογία που έχει καταρτιστεί από τους 
Στ. Δρούγου και I. Τουράτσογλου για τη μακεδονική ελληνιστική κεραμική201, αρχαιότερα εί
ναι τα ΒΚ 4506/44-45. Το 44 (Σ χ έ δ. 54· Π ίν. 34) αντιστοιχεί στον τύπο Α, που η κυκλοφορία του το
ποθετείται πριν το 200 π.Χ., καιτο 45 (Σ χ έ δ. 54· Π ίν. 34) στον τύπο Β, που κυκλοφορείτον 3ο αι. και 
σπς αρχές του 2ου αι. π.Χ.202. Παρόμοια παραδείγματα γνωρίζουμε και από άλλες περιπτώσεις203.

Τα ΒΚ 4506/41204,42205,43206 (Σχέ δ. 53· Π ίν. 34) σύμφωνα με την προαναφερθείσα τυπολογία 
αντιστοιχούν στους τύπους Ε, Θ, ϋ  και μπορούν να χρονολογηθούν στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ.207.

195. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, σ. 247. Anderson-Stojanovic 1987, σ. 121.
196. Anderson-Stojanovic 1987, σ. 119-121, όπου αναφέρονται παραδείγματα πολΰ ευτελούς ή συμπαγούς κατα

σκευής ή με λαιμούς σφραγισμένους με πηλό.
197. Kurtz - Boardman 1994, σ. 155.
198. Thompson 1934, σ. 472-473, όπου διαγράφεται η εξέλιξη ξεκινώντας από τα παραδείγματα με φουσκωτή κοιλιά, λε

πτά τοιχώματα, λοξότμητο χείλος και ελαφρώς διευρυνόμενο πόδι, του τέλους του 4ου αι. π.Χ., και καταλήγοντας στα ραδι- 
νότερα σχήματα με στενότερη κοιλιά και διευρυνόμενο προς τα πάνω λαιμό και το σταμάτημα της παραγωγής τον Ιο αι. π.Χ.

199. Καλτσάς 1983, σ. 56, όπου επισημαίνεται η ολοκλήρωση στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. της εξέλιξης από τα κοντόχοντρα 
στα ψηλότερα και λεπτότερα σχήματα και η συνύπαρξη στη συνέχεια των δύο τύπων. Anderson-Stojanovic 1987, σ. 109.

200. Anderson-Stojanovic, 1987, σ. 105.
201. Drougou - Touratsoglou 1991, σ. 13-27.
202. Ό .π., πίν. III, σ. 24-25 και 27.
203. Μυροδοχεία συγγενή με το ΒΚ 4506/44, που όμως φαίνεται να έχει λίγο ευρύτερο πόδι, βρέθηκαν: Έ να, του 3ου 

αι. π.Χ., σε τάφο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης (Δάφφα-Νικονάνου 1985-1986, σ. 194 (αριθ. 1), 196, πίν. 7α, το αριστερό, 
το οποίο έχει αναλογικά λεπτότερο πόδι και είναι κοντότερο κατά 0,022 μ.). Δύο σε μακεδονικό τάφο της Βεργίνας 
(Παντερμαλής 1972, σ. 163, αριθ. 3, 4, πίν. ΙΥγ-δ). Έ να  σε τάφο της Βέροιας από ταφή με νόμισμα Πύρρου (Δρούγου - 
Τουράτσογλου 1994, σ. 135, πίν. 74γ). Του πρώιμου 3ου αι. π.Χ. στο νεκροταφείο του Κεραμεικού (Braun 1994, σ. 26,28, 
πίν. 8α). Συγγενή με το ΒΚ 4506/45 βρέθηκαν: Δύο σε τάφους του ελληνιστικού νεκροταφείου της Βέροιας (Δρούγου - 
Τουράτσογλου, ό.π., σ. 135, πίν. 74δ, από ταφή με νόμισμα Αντιγόνου Γόνατά (276-239) και Κ. Τζαναβάρη,/Π 35 (1980), 
Χρονικά, σ. 409-410, Πίν. 241δ, το δεύτερο). Έ να, του α' μισού του 3ου αι. π.Χ., σε μακεδονικό τάφο της Θεσσαλονίκης 
(Τσιμπίδου-Αυλωνίτη 1985-1986, αριθ. ΑΕ 9770, σ. 128,137, πίν. 5α, το β). Έ να, του α' μισού του 2ου αι. π.Χ., σε τάφο στη 
Νεάπολη Θεσσαλονίκης (Δάφφα-Νικονάνου, ό.π., σ. 194 (αριθ. 3), 196-197, πίν. 7β)). Έ να  σε λακκοειδή επιχρισμένο τά
φο στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης (ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, σ. 336, Πίν. 358ε (το δεξιό).

204. Συγγενή με το ΒΚ 4506/41 μυροδοχεία βρέθηκαν: Σε λαξευτό τάφο της Βέροιας (Δρούγου - Τουράτσογλου 
1980, σ. 36,126, πίν. 10, αριθ. Π 1252 (μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.). Σε λαξευτό θαλαμωτό τάφο της Πέλλας (Λιλι- 
μπάκη-Ακαμάτη 1994, σ. 124, αριθ. 16, σχέδ. 24).

205. Συγγενές με το ΒΚ 4506/42 μυροδοχείο βρέθηκε σε λαξευτό θαλαμωτό τάφο της Πέλλας (Λιλιμπάκη-Ακαμά- 
τη 1994, σ. 138, αριθ. 76, σχέδ. 32, πίν. 6).

206. Παρόμοια με το ΒΚ 4506/43 μυροδοχεία βρέθηκαν: Σε κιβωτιόσχημο τάφο στη Μερόπη και Παλιόπυργο Πω- 
γωνίου Ιωαννίνων (Η. Ανδρέου, ΑΔ 35 (1980), Χρονικά, σ. 306, Πίν. 149γ). Σε καμαροσκεπή λαξευτό τάφο του ελλη
νιστικού νεκροταφείου της Βέροιας (Κ. Τζαναβάρη, ό.π. (υποσημ. 203), Πίν. 241δ (το πρώτο). Σε τάφο στη Μυτιλήνη 
(Δ. Χατζή, ΑΔ 28 (1973), Χρονικά, σ. 507, Πίν. 473γ (το αριστερό).

207. Drougou - Touratsoglou 1991, πίν. Ill, σ. 24-25 και 27.
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Κάνθαρος

Βρέθηκε ένα αγγείο αυτοΰ του είδους, το ΒΚ 4506/39 (Σχέδ.40· Π ίν. 34), που συνόδευε την 
ελεύθερη ταφή 86. Τύπος συνηθισμένος οτην ελληνιστική εποχή έχει τις ρίζες του στον 4ο αι. π.Χ. 
Στην Αττική εμφανίζεται στο β' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., αλλά διαδίδεται ευρέως και στην Αττι
κή208 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα μετά τα μέσα του αιώνα, καλύπτοντας 
χρονικά και τον 3ο αι. π.Χ.209.

Ο κάνθαρος της ανασκαφής έχει πόδι με τριμερή βαθμιδωτή διάρθρωση, στη βάση πλατύς 
ανεστραμμένος εχίνος, στη μέση αμφικολουροκωνικός δακτύλιος και τέλος το κολουροκωνικό 
τμήμα. Το σώμα του είναι ημισφαιρικό και ο λαιμός ψηλός, σχεδόν κυλινδρικός, με καμπύλο χεί
λος που στρέφεται ελαφρώς προς τα έξω. Οι δύο κάθετες λαβές του είναι ταινιωτές, με οριζό
ντιες αποφύσεις ελάχιστα ψηλότερα από το χείλος. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των Στ. Δρούγου 
και I. Τουράτσογλου για την εξέλιξη του σχήματος στον 3ο αι. π.Χ. και την επισήμανση ότι τα νεό
τερα παραδείγματα έχουν λιγότερο καμπύλο σώμα και λαβές που ξεπερνούν σε ύψος τα χείλη 
του αγγείου210, καθώς και με την τυπολογία που καταρτίζουν οι ίδιοι ερευνητές για την ελληνι
στική κεραμική της Μακεδονίας, το δικό μας παράδειγμα κατατάσσεται στον τύπο Α, που κυκλο
φορεί κυρίως στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ.211.

Λύχνος

Βρέθηκε ένας, ο ΒΚ 4506/47 ( Σ χέδ . 55· Πίν. 34), δείγμα του συνηθισμένου για τα ελληνιστικά 
χρόνια τύπου με αμφικωνικό σώμα, επιμήκη μυκτήρα, χωρίς κανονική λαβή212, που σύμφωνα με

208. Agora XII, αριθ. 696-704 και 706-714, σ. 117,122,285-287, πίν. 29, χρονολογούμενοι στο διάστημα 375-310 π.Χ. 
Miller 1974, σ. 200-202, 229-230, πίν. 30, αριθ. 1-7, από κινστέρνα της Αγοράς, χρονολογούμενοι στο διάστημα από β' 
τέταρτο του 4ου με α ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Thompson 1934, σ. 319, αριθ. Α 27, 28, εικ. 5.

209. Παρακάτω αναφέρονται δημοσιευμένα παραδείγματα κανθάρων αυτού του τύπου: Από τη Ρόδο δύο, της τελευ
ταίας δεκαετίας του 4ου αι. π.Χ., από ανασκαφή νεκροταφείου (Η.Α. Ζερβουδάκη, ΑΔ 32 (1977), Χρονικά, σ. 368, Πίν. 
223γ) και τρίτος, του τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. (I. Παπαχριστοδούλου, ΑΔ 34 (1979), Χρονικά, σ. 441, Πίν. 
235β). Από την Κάλυμνο ένας, του μεταιχμίου 4ου και 3ου αι. π.Χ. η του α ' τετάρτου του 3ου αι. π.Χ. (Η. Ζερβουδάκη, Ad 
27 (1972), Χρονικά, σ. 685-686, Πίν. 639β, το δεύτερο). Από το Μανδράκι της Νισύρου ένας, του γ' τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. 
(Μ. Φιλήμονος, ΑΔ 35 (1980), Μελέτες, σ. 71, Πίν. 19β). Από την Κρήτη (αρχαία Λύττος) ένας, του 3ου αι. π.Χ. (Α. Λεμπέση, 
ΑΔ 26 (1971), Χρονικά, σ. 495, Πίν. 513β, το μεσαίο). Από τη Σαμοθράκη ένας (Καραδήμα - Κουτσουμανής 1992, σ. 678, πίν. 
7). Από τη Σταμάτα Αττικής δύο, του 4ου αι. π.Χ. (Ε. Γκίνη-Τσοφοπούλου, ΑΑ 45 (1990), Χρονικά, σ. 90, Πίν. 40β). Από την 
Ερέτρια ένας, από αποθέτη του 4ου αι. π.Χ. (Θέμελης 1976, σ. 79, πίν. 41β). Από τις Κεγχρεές Κορινθίας ένας, από νεκροτα
φείο του 5ου-3ου αι. π.Χ. (Κ. Κρυστάλλη-Βότση, ΑΔ 31 (1976), Χρονικά, σ. 64-65, Πίν. 57δ). Από τη Βίτσα Ιωαννίνων ένας, 
του τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. (Βοκοτοπούλου 1986, σ. 177, αριθ. 5065, πίν. 282α). Από τη Μεσημβρία Θράκης (Βα- 
βρίτσας 1971, σ. 120, πίν. 151β). Από τη Μακεδονία έχουμε τα παρακάτω παραδείγματα: Από τη Βέροια δύο, στο μεταίχμιο 
του 3ου και 2ου αι. π.Χ. (Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 100,152, πίν. 66) και ένα, του 270-260 π.Χ. (Αλλαμανή - Τζανα- 
βάρη 1994, σ. 93, το Π 4475, πίν. 44α). Από τον Λόγγο Εδέσσης, των μέσων του 3ου αι. π.Χ. (Ελληνιστική κεραμική, σ. 124). 
Από την Κοζάνη από τάφο με δραχμή Αλεξάνδρου Γ' (336-323) (Καλλιπολίτης - Feytmans 1948-1949, σ. 108, εικ. 28. Δρούγου - 
Τουράτσογλου 1994, σ. 134, πίν. 73α). Από την Αιανή Κοζάνης, των μέσων του 3ου αι. π.Χ. (Ελληνιστική κεραμική, σ. 140). 
Από την Πέλλα, εποχής Κασσάνδρου (Ακαμάτης 1993, σ. 184, εικ. 4). Από τύμβο της Βεργίνας (Ανδρόνικος 1953, σ. 149, εικ. 
12). Από την Τορώνη Χαλκιδικής, του β' μισού του 4ου αι. π.Χ. (Καμπίτογλου 1976, πίν. 106α). Από τα Μέταλλα Σερρών (Πέ
τσας 1969, σ. 214, αριθ. 232, πίν. 110α). Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν σε τάφους στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως κοντά στην 
ανασκαφή μας (Κουσουλάκου 1993, σ. 313, εικ. 7β) και ένας υπάρχει σε ιδιωτική συλλογή (Πέτσας 1974, σ. 349, πίν. 47γ).

210. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 152, όπου και βιβλιογραφία για την εξέλιξη και διάδοση του τύπου.
211. Drougou - Touratsoglou 1991, πίν. Ill, σ. 24-26.
212. Βλ. ενδεικτικά μερικά παραδείγματα από τάφους ελληνιστικής εποχής της Βέροιας (Κ. Τζαναβάρη, ΑΔ 35 

(1980), Χρονικά, σ. 409-410, Πίν. 241β-γ (κυρίως ο πρώτος από τον γ), της Πέλλας (Χρυσοστόμου 1983, σ. 198-201, εικ. 
6. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, σ. 131, αριθ. 47, σχέδ. 28, πίν. 5) και της Βεργίνας (Παντερμαλής 1972, σ. 169 (αριθ. 8), 
172, πίν. VI, η (του 2ου αι. π.Χ. και συγγενεύουν με το δικό μας παράδειγμα ως προς τη διάρθρωση των όγκων).
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την παρατήρηση του Μ. Ανδρόνικου αποτελεί παραλλαγή του τύπου XII του Βτοηευτ213. Σύμφω
να με την τυπολογία που καταρτίζει η Στ. Δρούγου για τους λύχνους της Πέλλας το δικό μας πα
ράδειγμα κατατάσσεται στην κατηγορία ΠΛ 10 (ελληνιστικοί ασκόμορφοι λύχνοι), παραλλαγή 
Α, αντίστοιχη της κατηγορίας δδΙΤ των λύχνων του Κεραμεικού, που χρονολογείται μεταξύ των 
ετών 200-140 π.Χ.214. Αυτό το χρονολογικό πλαίσιο επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα των 
ανάλογων ταφικών ευρημάτων της Βέροιας215.

Αρυτήρας

Βρέθηκε ένας, ο ΒΚ 4506/46 (Σχέδ. 51· Πίν. 34). Αγάνωτο, μόνωτο αγγείο, με περίπου σφαιρι
κό σώμα, χωρίς ιδιαίτερη βάση και με ανοιχτό στόμιο είναι σχήμα συνηθισμένο στα κλασικά και 
ελληνιστικά χρόνια216. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται εκτός από αρυτήρας, όπως πρότεινε ο Μ. 
Ανδρόνικος217, και ως χύτρα ή γαστροειδές αγγείο218. Το δικό μας φαίνεται να ανήκει στα σχετι
κά σπάνια παραδείγματα και όμοιο του, χρονολογούμενο στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ., βρέθηκε 
στη Βέροια219· βέβαια το παράδειγμα της Βέροιας παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις στο στό
μιο, που είναι ψηλότερο και σχεδόν κατακόρυφο, ενώ στο δικό μας είναι πιο ανοιχτό, ωστόσο η 
διάρθρωση είναι ίδια.

Σκυφίδιο

Το μικρό αγγείο ΒΚ 4506/48 (Σχ έ δ. 51 · Π ίν. 34) με τα λεπτά τοιχώματα και τον πηλό καλής ποιό
τητας φαίνεται ότι είναι από τα σπάνια σχήματα της ελληνιστικής κεραμικής, χωρίς βέβαια να 
αποκλείεται και το ενδεχόμενο η σπανιότητα του να είναι συμπτωματική. Έ χει βάση απλή και 
σώμα ημισφαιρικό, που απολήγει σε πολύ λεπτό χείλος. Το γεγονός ότι βρισκόταν στον ίδιο τά
φο με αρυτήρα και πυξίδα, χρονολογούμενα στο 2ο αι. π.Χ., καθώς και η ομοιότητά του με δύο 
αγγεία από την Αθήνα, ένα του τέλους του 5ου αι. π.Χ.220 και ένα άλλο του 450-425 π.Χ.221, πα
ρουσιάζει ενδιαφέρον και ίσως σημαίνει την επιβίωση στα ελληνιστικά χρόνια ενός αγγείου κοι
νότατου στα κλασικά χρόνια, που η παρουσία του δεν φαινόταν να συνεχίστηκε στα ελληνιστικά 
χρόνια.

213. Ανδρόνικος 1955, σ. 27,31-32, εικ. 3(1), 6,8' το παράδειγμα στο οποίο αναφερόμαστε μοιάζει περισσότερο με 
τον υπ’ αριθ. 4.

214. Δρούγου 1992, σ. 60-62.
215. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 136-137 και πρβλ. με το γωνιώδες προφίλ του Π 1452 (σ. 73, πίν. 48,50), την 

επάνω όψη του Π 1453 (σ. 73-74, πίν. 48,50), κυρίως όμως την επάνω όψη του Π 1457 (σ. 74, πίν. 49-50) και την επάνω 
όψη του Π 1531 (σ. 75, πίν. 49,50), καθώς και το προφίλ του Π 2115 (σ. 87-88, πίν. 57, 58).

216. Δρούγου - Τουράτσογλου, ό.π., σ. 120-122, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
217. Ανδρόνικος 1955, σ. 45.
218. Φ.Μ. Πέτσας, ΑΛ  19 (1964), Χρονικά, σ. 352.
219. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 52,122, πίν. 21, το Π 1373.
220. Χαριτωνίδης 1958, σ. 99, πίν. 23β, το μεσαίο πάνω. Προέρχεται από τάφο κοντά στην πλατεία Συντάγματος 

και αναφέρεται ως φιαλίδιο. Είναι μελαμβαφές με διαστάσεις: ύψ. 0,029, διάμ. β. 0,033 και διάμ. χ. 0,055 μ. (οι αντί
στοιχες διαστάσεις του δικού μας παραδείγματος είναι 0,029,0,030,0,049 μ.)

221. Agora XII, αριθ. 912, σ. 132,136,300, πίν. 34. Το αγγείο ανήκει στην κατηγορία της αλατιέρας, είναι μελαμ
βαφές και ελαφρώς μεγαλύτερο από το δικό μας, 0,003 ως προς το ύψος και 0,007 μ. ως προς τη διάμετρο του χεί
λους.
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Πυξίδα σταμνοειδής

Η πυξίδα ΒΚ 4506/51 (Σχέδ. 52· Πίν. 35) είναι το μόνο αγγείο από το σύνολο της ελληνιστικής 
κεραμικής που έχει γραπτή διακόσμηση. Η βάση της είναι βαθμιδωτή και το σώμα της σταμνοειδές, 
που καταλήγει πάνω σε κάθετο χείλος, για να συγκροτείται το πώμα της. Στον ώμο της προσαρτώ- 
νται δύο κάθετες λαβές. Εκατέρωθεν των λαβών σχηματίζονται τέσσερις ανάγλυφες θηλές, από τις 
οποίες κρέμεται στις δύο κύριες όψεις της πυξίδας από μία ημικυκλική, γραπτή, μαύρη, φυλλοφό
ρα γιρλάντα, που τα ελεύθερα άκρα της κρέμονται προς τα κάτω σαν διπλή κορδέλλα.

Ο τύπος αυτός της πυξίδας συναντάται στο 2ο και 3ο αι. π.Χ. και φαίνεται να μην χρησιμο
ποιείται συχνά στη Μακεδονία222. Η εύρεση της πυξίδας στον ίδιο τάφο με αρυτήρα του 2ου αι. 
π.Χ. και η ομοιότητά της με παραδείγματα του ίδιου αιώνα223 επιτρέπουν τη χρονολόγησή της 
στο 2ο αι. π.Χ.

Πυξίδες αυτού του τύπου βρέθηκαν στη Βέροια224, την Πέλλα225, τον Πενταπλάτανο Γιαννιτσών226 
και τη Θεσσαλονίκη από τάφο στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως κοντά στη δική μας ανασκαφή227.

Ρωμαϊκή κεραμική

Η ρωμαϊκή κεραμική της ανασκαφής αποτελείται από 39 αγγεία. Αν και η κεραμική είναι από τα 
συνηθέστερα ευρήματα στις ανασκαφές νεκροταφείων των υστερορωμαϊκών χρόνων, ο αριθμός 
των μελετών που εξετάζουν αυτό το υλικό είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθμού των ευρη
μάτων, φαινόμενο που δεν παρατηρείται στη μελέτη του συναφούς υλικού άλλων περιόδων. Οι 
ευκαιριακές σχετικές αναφορές στα δημοσιευμένα χρονικά των ανασκαφών λίγη βοήθεια προ
σφέρουν ως συγκριτικό υλικό για χρονολόγηση. Έτσι η χρονολόγηση των αγγείων βασίζεται κυ
ρίως στα χρονολογικά δεδομένα της ανασκαφής.

Η ποικιλία των σχημάτων σε σχέση με τον αριθμό των αγγείων δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην 
ομάδα των ελληνιστικών αγγείων. Αντιπροσωπεύονται τα εξής είδη: οινοχόη, μυροδοχείο, αμφο- 
ρίσκος, χύτρα, κύπελλο, σκύφος. Οι ονομασίες, όταν δεν είναι περιγραφικές του σχήματος (αμφο- 
ρίσκος), είναι συμβατικές (οινοχόη, μυροδοχείο), γιατί δεν γνωρίζουμε τον ακριβή προορισμό της 
χρήσης τους. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για τροχήλατη κεραμική καλής ποιότητας, με καθαρό 
πηλό, καλό πλάσιμο και ψήσιμο, γι’ αυτό και στην εξέτασή της κατά κατηγορία τα στοιχεία αυτά 
δεν θα σχολιάζονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ξεφεύγουν από το γενικό κανόνα. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι από τα 39 αγγεία τα 29 έχουν επιφάνεια με οριζόντιες αυλακώσεις.

Οινοχόες

Τα 23 αγγεία του τύπου αυτού αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα στο σύνολο της ρωμαϊκής κερα
μικής και μπορούν να χωριστούν σε πέντε κατηγορίες.

222. Ελληνιστική κεραμική, σ. 166 και χρονολογικός πίνακας σχημάτων.
223. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 30-31, αριθ. Π 1222, πίν. 7. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, σ. 127, αριθ. 27, πίν. 

5, όπου και βιβλιογραφία.
224. Μακεδονικά ΙΔ', σ. 168, αριθ. 9, πίν. Ια.
225. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, σ. 127, αριθ. 27, πίν. 5, σ. 139, αριθ. 84, πίν. 12, σ. 190, αριθ. 328, σχέδ. 64, πίν. 39, σ. 

192, αριθ. 333, σχέδ. 66, πίν. 40.
226. Κόρτη-Κόντη 1987, σ. 419, 426, πίν. 85.2 (έχει τις ίδιες θηλές εκατέρωθεν των λαβών και χρονολογείται συ

γκριτικά στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).
227. Κουσουλάκου 1993, σ. 313, εικ. 7α.
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1. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει δέκα οινοχόες (ΒΚ 4506/4,5, 6,11,14, 29,33, 34, 28,10). 
Κοινά χαρακτηριστικά τους είναι η ιδιαίτερη βάση, το σώμα με τις χαρακτηριστικές οριζόντιες 
αυλακώσεις και η απουσία ιδιαίτερου χείλους. Το χρώμα του πηλού ποικίλλει αρκετά, γεγονός 
που οφείλεται και στο ψήσιμο, διότι σε μερικές περιπτώσεις συμβαίνει η επιφάνεια του ίδιου αγ
γείου να έχει διαφορετικές αποχρώσεις. Τα αγγεία αυτής της κατηγορίας μπορούν να χωριστούν 
σε τρεις ομάδες.

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τις οκτώ πρώτες οινοχόες (Σ χ έ δ. 5,7,13,34,35,43· Π ί ν. 35, 
36), που έχουν γενικώς το ίδιο σχήμα, σφαιρικό προς το αμφικωνικό, και τις χαρακτηριστικές οριζό
ντιες αυλακώσεις στο πάνω μισό του σώματος. Ως προς το ύψος διακρίνονται σε δύο υποομάδες. Οι 
5,6,11,14,34 έχουν ύψος γύρω στο 0,14 μ. και οι 4,29 και 33 κυμαίνονται στο 0,186-0,188 μ.

Στην πρώτη υποομάδα οι ομοιότητες είναι εμφανείς: βάση μικρή, με ελαφρώς εισέχουσα κάτω 
επιφάνεια, στο κέντρο της οποίας σχηματίζεται εξέχον επίπεδο δισκάριο, σώμα περίπου σφαιρικό, 
λαιμός κυλινδρικός με οριζόντια χάραξη στη βάση του και βαθμιαία ελαφρά διεύρυνση προς τα πά
νω σε σχήμα ανεστραμμένα κολουροκωνικό, χωρίς ιδιαίτερο χείλος και λαβές ταινιωτές με καμπύ
λη την εξωτερική τους επιφάνεια. Επισημαίνουμε ότι σε μερικές οινοχόες το δισκάριο της βάσης εί
ναι κακότεχνο και στις 6 και 11 το χείλος τονίζεται περισσότερο με μία εντονότερη οριζόντια αυλά
κωση, επιπλέον η 6 έχει ένα πλαστικό δαχτυλίδι. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο της κόκκινης 
βάσης του αγγείου 14, που έρχεται σε έντονη αντίθεση με την υπόλοιπη φαιά επιφάνειά του και 
οφείλεται μάλλον στην επάλληλη τοποθέτηση των αγγείων στον κλίβανο (στο στόμιο του κάτω αγ
γείου τοποθετούνταν η βάση του υπερκείμενου).

Οι ίδιες παρατηρήσεις σχετικά με τις ομοιότητες ισχύουν και για τη δεύτερη υποομάδα, επισημαί- 
νοντας την οινοχόη 33, της οποίας το χείλος τονίζεται με ελαφρό άνοιγμα προς τα έξω. Οι 4 και 33 
έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό (κόκκινη βάση σε έντονη αντίθεση με την υπόλοιπη φαιά επιφάνεια του 
αγγείου) με την οινοχόη 14 της προηγούμενης υποομάδας. Τα τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία 
των οκτώ οινοχοών, καθώς και το γεγονός ότι είναι από τα κοινά ευρήματα στους τάφους της Θεσσα
λονίκης, συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι είναι προϊόντα κεραμικών εργαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 
Τα χρονικά όρια που μας δίνουν τα νομίσματα που βρέθηκαν μαζί με τέσσερις από τις οκτώ οινοχόες 
είναι το 275 και το 347-348. Οι υπόλοιπες τέσσερις οινοχόες θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο 
αυτό, πρόταση που δεν έρχεται σε αντίθεση, τουλάχιστον όσον αφορά τις τρεις που βρέθηκαν στον τά
φο 9, με την «τυπολογική» χρονολόγηση του τάφου στα τέλη του 3ου και στο α' μισό του 4ου αι., ενώ η 
τέταρτη, η οποία προέρχεται από κεραμοσκεπή τάφο, δεν έχει περισσότερα βοηθητικά στοιχεία 
χρονολόγησης. Βέβαια στον τάφο 16, από όπου προέρχεται η 11 και όπου βρέθηκαν νομίσματα του 
347-348, βρέθηκαν και νομίσματα του 317-320 και επειδή ο τάφος χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον για 
τρεις ταφές, το νεότερο όριο για τη χρονολογική τοποθέτηση των αγγείων είναι ενδεχόμενο να κατε
βαίνει γύρω στο 320. Βέβαια, μαρτυρίες από άλλες ανασκαφές διευρύνουν τα όρια αυτά και μαρτυ
ρούν τη χρήση αυτών των αγγείων εκτός από την ταφική τελετουργία και στην καθημερινή ζωή228.

Παρόμοια αγγεία έχουν βρεθεί σε διάφορες ανασκαφές229.

228. Τέτοιο αγγείο βρέθηκε σε ρωμαϊκή έπαυλη των μέσων του 3ου αι., στο Καστέλλι Κισάμου Χανίων (Μ. Ανδρε- 
αδάκη-Βλαζάκη, ΑΔ 38 (1983), Χρονικά, σ. 365, Πίν. 160δ).

229. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοια αγγεία έχουν βρεθεί σε τάφους της οδού Λαγκαδά με λίγο μικρότερη βάση και πιο 
φουσκωτή κοιλιά και χρονολογούνται στον 3ο και 4ο αι. (Μακροπούλου 1991, σ. 257-261, εικ. 1,10,15,17α, 18γ, 23δ) και 
ένα σε τάφο του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος, στον οποίο βρέθηκαν νομίσματα των πρώτων δεκαετιών του 4ου αι. και 
μοιάζει περισσότερο με το ΒΚ 4506/29 (Μακροπούλου 1989-1990, σ. 192, πίν. 1γ). Στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης πα
ρόμοια αγγεία βρέθηκαν σε κιβωτιόσχημο τάφο στη Νέα Μηχανιώνα μαζί με δύο χάλκινα νομίσματα Μαξιμιανού και 
Κωνσταντίνου Β' (Φ. Πέτσας, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, σ. 304, Πίν. 314γ, τα δύο αριστερά). Στην υπόλοιπη Ελλάδα ίδιου 
τύπου αγγεία βρέθηκαν, ένα με λίγο φαρδύτερο σώμα -  αναφέρεται ως προχοίσκη με ποδαράκι -  σε ρωμαϊκή έπαυλη των 
μέσων του 3ου αι., στο Καστέλλι Κισάμου Χανίων (Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ό.π., ένα στη Σαλαμίνα με ευρύτερη βάση
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Αγγεία του τύπου αυτού, του τέλους του 4ου και των αρχών του 5ου αι., από την Αγορά της Αθή
νας διαφοροποιούνται από αυτά της ανασκαφής ως προς την ευρύτερη βάση και τον ψηλότερο λαι
μό. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως χρονολογική εξέλιξη του σχήματος είτε ως κατασκευαστικό 
γνώρισμα της αθηναϊκής παραγωγής230.

β) Στη δεύτερη ομάδα κατατάσσεται το αγγείο ΒΚ 4506/28 (Σχέδ. 34· Πίν. 36), που θα μπο
ρούσε να ενταχθεί στο ίδιο χρονολογικό πλαίσιο με εκείνα της πρώτης ομάδας, από τα οποία δια
φοροποιείται ως προς την ευρύτερη βάση, το σφαιρικότερο σώμα και τον κυλινδρικό λαιμό.

γ) Στην τρίτη ομάδα ανήκει το αγγείο ΒΚ 4506/10 (Σχέδ. 7* Πίν. 36), που διαφέρει από εκείνα 
της πρώτης ομάδας ως προς την ευρύτερη βάση, το περίπου αχλαδόσχημο σώμα και τον ελαφρώς 
πηνιόσχημο μακρύ λαιμό. Το χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το αγγείο μπορεί να πε
ριοριστεί σε σχέση με αυτό της πρώτης ομάδας, λόγω των νομισμάτων που βρέθηκαν μαζί του, και 
να οριστεί χονδρικά στο β' τέταρτο του 4ου αι.

2. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα αγγεία ΒΚ 4506/1, 25 (Σχέδ. 3, 29* Πίν. 37) και 
διαφοροποιείται από την προηγούμενη ως προς την αρκετά ευρύτερη βάση, το σχετικά ευρύτερο, 
χωρίς αυλακώσεις και με σαφέστερο ώμο σώμα και τις αυλακώσεις στο λαιμό. Αντίθετα το σχήμα 
του λαιμού και η διαμόρφωση του χείλους είναι ίδια. Διαφορά παρατηρείται και ως προς τον πηλό 
που είναι βαθύς γκρίζος και όχι καλής ποιότητας, διότι η επιφάνεια και των δύο αγγείων είναι απο
λεπισμένη. Η εύρεση με το πρώτο αγγείο νομισμάτων του τέλους του 3ου αι. και με το δεύτερο νομί
σματος του 320-324 μάς δίνει ένα πρώτο χρονολογικό πλαίσιο κυκλοφορίας αυτού του τύπου αγ
γείων, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η διεύρυνση των ορίων του πλαισίου αυτού με τη δημοσίευση 
ανάλογων παραδειγμάτων. Ενδεικτική είναι η παρουσία παρόμοιου αγγείου (μοιάζει περισσότε
ρο με το 25) που βρέθηκε σε ομάδα κεραμοσκεπών τάφων στην οδό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, 
που χρονολογούνται γενικώς στον 3ο-αρχές 4ου αι.231.

3. Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από τα αγγεία ΒΚ 4506/2, 8 (Σχέδ. 3, 6- Π ίν. 37). Κοινά χα
ρακτηριστικά τους είναι η ευρεία βάση, το αχλαδόσχημο χωρίς αυλακώσεις σώμα, η απουσία ιδιαί
τερου λαιμού, το σαλπιγγόσχημο στόμιο, η λαβή που κάμπτεται σε ορθή γωνία, καθώς και ο γκρίζος 
πηλός. Το αγγείο 2 βρέθηκε με νομίσματα του τέλους του 3ου αι. και το 8 με νομίσματα που τοποθε
τούνται μεταξύ 317-348. Τα όρια αυτά συνθέτουν και το χρονολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπο
ρεί να ενταχθεί η κυκλοφορία της κατηγορίας αυτών των αγγείων το πλαίσιο αυτό μπορεί ενδε
χομένως να περιοριστεί στα τέλη του 3ου και στο α' τέταρτο του 4ου αι., αν λάβουμε υπόψη, όσον 
αφορά το αγγείο 8, την παρουσία του παλαιότερου νομίσματος (317-320) και τα ενδεχόμενα: α) η 
παρουσία στον ίδιο τάφο νομισμάτων με διαφορά τριάντα χρόνων να δηλώνει την όχι ταυτόχρονη 
ταφή των τουλάχιστον τριών νεκρών του τάφου και β) το αγγείο να συνοδεύει την πρωιμότερη ταφή.

4. Η τέταρτη κατηγορία αντιπροσωπεύεται από το αγγείο ΒΚ 4506/38 (Σχέδ. 26· Πίν. 37). 
Το αγγείο αυτό μοιάζει με αυτά της πρώτης ομάδας της πρώτης κατηγορίας ως προς τις αυλακώ
σεις του σώματος, διαφέρει όμως ως προς τα υπόλοιπα γνωρίσματα. Η βάση του είναι απλή, το 
σώμα σφαιρικό, ο λαιμός συνεχίζει ομαλά τη γραμμή του σώματος και καταλήγει σε βαθμιδωτό 
εξωτερικά, σαλπιγγόσχημο στόμιο με ταινιωτό οριζόντιο χείλος. Τα στοιχεία αυτά το κάνουν να 
μοιάζει πολύ με τα μυροδοχεία της πρώτης ομάδας της πρώτης κατηγορίας, που εξετάζονται πα
ρακάτω, εξαιρώντας τη βαθμιδωτή διαμόρφωση του στομίου και την ύπαρξη λαβής. Το μεγαλύ
τερο τμήμα του αγγείου καλύπτεται με γκρίζο επίχρισμα, ενώ στον ώμο και στο οριζόντιο χείλος 
του διακοσμείται με παράλληλες, πλάγιες, γραπτές λευκές, μικρές πινελιές.

και ελαφρώς φουσκωτό λαιμό (Μ. Πωλογιώργη, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά, σ. 67, Πίν. 40α, το τρίτο), ένα σε τάφο στην 
Ισθμια Κορινθίας με ευρύτερο σώμα (Ρ.Α. Clement, ΑΔ 25 (1970), Χρονικά, σ. 165, Πίν. 135α).

230. Agora V, σ. 78,109, 111, πίν. 16, 29,30, αριθ. L42, Μ 268, 295, 296.
231. Μακροπούλου 1991, σ. 261, εικ. 25.
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Παρόμοιο αγγείο, με όχι τόσο έντονο στόμιο, βρέθηκε σε τάφο της οδού Λαγκαδά στη Θεσ
σαλονίκη232 και μαζί του βρέθηκε πόρπη δρεπανόσταυρη233, που μπορεί να χρονολογηθεί με βά
ση ανάλογα παραδείγματα στο γ' τέταρτο του 4ου αι.234.

Η οινοχόη μας, με βάση τις ομοιότητές της με την πρώτη ομάδα της πρώτης κατηγορίας των 
οινοχοών και την αντίστοιχη ομάδα των μυροδοχείων, το χρονολογικό πλαίσιο των δυο ομάδων 
(275-348 και α' μισό του 4ου αι.), καθώς και τους χρονολογικούς συσχετισμούς του αγγείου της 
οδού Λαγκαδά, μπορεί να χρονολογηθεί με αρκετή πιθανότητα στα μέσα του 4ου αι., αν και με 
τις ίδιες πιθανότητες θα μπορούσε να τοποθετηθεί και σε ευρύτερο πλαίσιο.

5. Στην πέμπτη κατηγορία ανήκει το αγγείο ΒΚ 4506/32 (Σχέδ. 42· Πίν. 37). Ως προς την 
απλή βάση και το σφαιρικό με αυλακώσεις σώμα μοιάζει με την οινοχόη της προηγούμενης κατη
γορίας. Το κύριο διαφοροποιό στοιχείο, που δεν συναντάται στις προηγούμενες οινοχόες, είναι 
ο χαρακτηριστικός λαιμός με την σαφή άρθρωσή του στο σώμα του αγγείου και τη διεύρυνση που 
παρουσιάζει στο πάνω τμήμα του, ενώ το κάτω είναι κυλινδρικό.

Έ να  νόμισμα του 276-282 και δύο «θησαυροί» νομισμάτων του τέλους του 3ου και των αρχών 
του 4ου αι., που βρέθηκαν στον ίδιο τάφο με την οινοχόη, οριοθετούν το πλαίσιο χρονολόγησης 
του αγγείου.

6. Στην έκτη κατηγορία ανήκει το αγγείο ΒΚ 4506/30 (Σχέδ. 37· Π ίν. 38), που είναι τελείως 
διαφορετικό από τα προηγούμενα. Έ χει ευρεία απλή βάση, ευρύ αμφικωνικό σώμα και κοντό, ευ
ρύ κυλινδρικό λαιμό με απλό χείλος. Βρέθηκε στον τάφο 73, που αρχιτεκτονικά κατατάσσεται στην 
πρώτη ομάδα των κιβωτιόσχημων τάφων με χρονολογικό πλαίσιο το α' μισό του 3ου αι. Παρόμοιο 
αγγείο με μακρύτερο λαιμό από αποθέτη στην Ισθμια Αργολιδοκορινθίας αναφέρεται ότι ανήκει 
στον 3ο αι.235. Επομένως η χρονολόγηση του δικού μας αγγείου γενικά στον 3ο αι. φαίνεται βάσιμη. 
Το παράδειγμα της Ισθμιας πιστοποιεί τη χρήση του αγγείου και εκτός ταφικής τελετουργίας.

7. Στην έβδομη κατηγορία ανήκουν τα αγγεία ΒΚ 4506/18,24,26 (Σχέδ. 20,28,31· Π ίν. 38), με 
χαρακτηριστικές ομοιότητες. Δεν έχουν ιδιαίτερη βάση και στο κέντρο της έδρασής τους διαμορ
φώνεται πλαστικό κομβίο. Το σώμα είναι περίπου σφαιρικό με οριζόντιες αυλακώσεις που περιο
ρίζονται στο μέσον του· οι 24 και 18 φέρουν από μία αυλάκωση, πιο έντονη στην πρώτη από τις δύο, 
λίγο πιο κάτω από την άρθρωση σώματος και στομίου, καμωμένη με οξύτερο εργαλείο και γι’ αυτό 
λεπτότερη από αυτές της κοιλιάς· η 26 διαφέρει ελαφρώς από τις δύο άλλες ως προς το κάτω μισό 
του σώματός της, που είναι πλατύτερο, μοιάζει όμως με τη 18 ως προς το πλαστικό κομβίο, που εισέ- 
χει περισσότερο, ενώ στην 24 είναι στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με την περιφέρεια έδρασης. Το στόμιο 
είναι φουσκωτό. Οι λαβές είναι κάθετες, ταινιωτές με αυλακώσεις, αχνές στην 26, με οξεία νεύ
ρωση στην 24, μαλακότερη στη 18· το κάτω άκρο των λαβών είναι με τον ίδιο τρόπο κολλημένο στο 
σώμα του αγγείου, με κίνηση του χεριού του αγγειοπλάστη προς τα αριστερά. Ο πηλός είναι ίδιος 
και η επιφάνειά του με το ψήσιμο πήρε το ίδιο ερυθροκίτρινο χρώμα. Οι ομοιότητες που παρου
σιάζουν τα τρία αγγεία δεν αποκλείεται να σημαίνουν την προέλευσή τους από το ίδιο εργαστήριο, 
που η λειτουργία του, με βάση το νόμισμα του 295-299 που συνόδευε το ένα αγγείο, μπορεί να τοπο
θετηθεί λογικά στα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου αι.

Όμοιο αγγείο βρέθηκε στο Βιάννο Ηρακλείου σε ταφικό συγκρότημα του 3ου αι.236.
8. Στην όγδοη κατηγορία ανήκειτο αγγείο ΒΚ 4506/35 (Σχέδ. 43· Π ίν. 38). Έ χει βάση πλα- 

τειά και κυλινδρική, που η κάτω επιφάνειά της είναι κυματοειδής με ομόκεντρες αυλακώσεις και

232. Ό .π., σ. 259, εικ. 11β.
233. Ό .π., εικ. 31οτ.
234. Ναλπάντης 1997, σ. 28.
235. Ρ.Α. Clement, Ad 26 (1971), Χρονικά, σ. 107, Πίν. 89, το κάτω αριστερά.
236. Γ. Ρεθεμιωτάκης, Ad 40 (1985), Χρονικά, σ. 293, Πίν. 130α, το δεύτερο.
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κομβίο στο κέντρο της. Το σώμα του είναι περίπου αχλαδόσχημο ή κωνικό με καμπύλες πλευρές 
και κοσμείται με οριζόντιες αυλακώσεις και οριζόντια χάραξη στον ώμο. Ο λαιμός του είναι κοντός 
και πηνιόσχημος και καταλήγει σε εχινόμορφο στόμιο. Η λαβή του ταινιωτή με αυλακώσεις αρχί
ζει από το λαιμό και καταλήγει στον ώμο.

Ο τύπος του θυμίζει τη γνωστή στα αρχαιοελληνικά χρόνια squat λήκυθο237. Η γνωστή δημο
σιευμένη κεραμική της περιόδου, στην οποία ανήκει το νεκροταφείο που εξετάζουμε, δεν περιλαμ
βάνει παρόμοιο παράδειγμα, γεγονός που μπορεί να είναι συμπτωματικό ή στην αντίθετη περίπτω
ση να σημαίνει ότι το αγγείο μας είναι σπάνιου τύπου. Όποια και αν είναι η περίπτωση η λήκυθός 
μας μπορεί να χρονολογηθεί στο πλαίσιο που ορίζουν ένα νόμισμα του 276-282 και δύο «θησαυ
ροί» νομισμάτων του τέλους του 3ου και των αρχών του 4ου αι., που βρέθηκαν στον ίδιο τάφο.

9. Στην ένατη κατηγορία ανήκει το αγγείο ΒΚ 4506/9 (Σχέδ. 6· Πίν. 38). Ο λαιμός και το στό
μιό του μοιάζουν με της προηγούμενης ληκύθου, το σώμα του όμως είναι σφαιρικό με οριζόντιες 
αυλακώσεις και εδράζεται σε απλή βάση.

Η εύρεσή του με νομίσματα του 317-348 δικαιολογεί τη χρονολόγησή του γενικώς στο α' μισό 
του 4ου αι.

Αγγείο που θυμίζει το δικό μας βρέθηκε σε τάφο ρωμαϊκών χρόνων στη Νέα Μηχανιώνα 
Θεσσαλονίκης238.

Στην ομάδα των οινοχόων πρέπει να ανήκει και το μικρό αγγείο ΒΚ 4506/21 (Σχέδ. 25* Πίν. 
39)με τη μία λαβή, επειδή όμως δεν σώζει το λαιμό του δεν είναι δυνατή η κατάταξή του σε συγκε
κριμένη ομάδα. Αν και η ποιότητά του φαίνεται κατώτερη από αυτή των υπόλοιπων οινοχοών, οι αυ
λακώσεις στο σώμα του κάνουν πιθανή την κατάταξή του στο ίδιο χρονολογικό πλαίσιο με εκείνες.

Μυροδοχεία

Είναι το δεύτερο σε πλήθος είδος αγγείου που έφερε στο φως η ανασκαφή. Βρέθηκαν έντεκα αγ
γεία (ΒΚ 4506/7, 12,15,16,17,20,22,27,31,37,40), που μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες.

1. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από δέκα αγγεία με σφαιρική κοιλιά που θυμίζουν τα 
βολβόσχημα μυροδοχεία των πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων, τα οποία σύμφωνα με νεότερη μελέτη 
είχαν εμφανιστεί στις τελευταίες δεκαετίες του 2ου αι. π.Χ.239 και όχι από τα μέσα του 1ου αι. 
π.Χ.240. Μπορούν να χωριστούν σε δύο επιμέρους ομάδες με βάση τον τρόπο μετάβασης από την 
κοιλιά στο λαιμό.

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από επτά μυροδοχεία (ΒΚ 4506/7,15,16,17, 22, 27, 40) (Σχέδ. 
6,16,17,27,33,53· Π ί ν. 39). Η βάση τους είναι απλή και διακρίνονται στην κάτω επιφάνεια τα ίχνη 
του σύρματος κατά την αποκόλληση του αγγείου από τον τροχό. Το σώμα τους είναι γενικά σφαι
ρικό και διακοσμείται με οριζόντιες αυλακώσεις· η γραμμή του σώματος συνεχίζεται ομαλά στον 
κολουροκωνικό λαιμό, που στη βάση του ορίζεται με αβαθή αυλάκωση και πάνω καταλήγει σε ορι
ζόντιο ταινιωτό χείλος. Το 7 διαφέρει από τα άλλα ως προς το σώμα, που είναι σχετικά πεπιεσμέ
νο εκ των άνω, και ως προς το χείλος του, που είναι μεν ταινιωτό αλλά λοξότμητο προς τα έξω. Ο 
πηλός είναι από κοκκινοκίτρινος μέχρι ανοιχτοκάστανος. Τρία από τα αγγεία (7,16,17) βρέθηκαν 
με νομίσματα των ετών 317-348. Η ομοιότητα του σχήματος, της διακόσμησης με τις αυλακώσεις, 
της ποιότητας και του χρώματος του πηλού είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν να χρονολογήσουμε 
με αρκετή ασφάλεια αυτή την ομάδα των μυροδοχείων στο α' μισό του 4ου αι.

237. Richter 1977, σ. 321.
238. Φ. Πέτσας, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, σ. 304, Πίν. 314γ, το δεύτερο από δεξιά.
239. Καλτσάς 1983, σ. 63, Πίν. 21β, 28ζ-η.
240. Agora V, σ. 15. Τσάκος 1977, σ. 413.AM 32 (1938), σ. 485. Coúnth XIII, σ. 167.
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Παρόμοια αγγεία έχουν βρεθεί σε αφθονία στο νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης, χρονολο
γούμενα γενικά στον 3ο-4ο αι.241, καθώς και στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης σε κιβωτιόσχη
μο τάφο, που περιείχε ένα νόμισμα Μαξιμιανού και ένα Κωνσταντίνου Β'242.

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τρία μυροδοχεία (ΒΚ 4506/12, 31, 37) (Σχέδ. 7, 38,48· 
Πίν. 40), που διαφέρουν από αυτά της προηγούμενης ομάδας ως προς το μακρύτερο λαιμό και 
την ευδιάκριτη άρθρωσή του στο σώμα του αγγείου. Κατά τα άλλα παρουσιάζουν τα ίδια μορφο- 
λογικά στοιχεία, απλή βάση, σφαιρικό σώμα με αυλακώσεις, κολουροκωνικό λαιμό και οριζόντιο 
χείλος. Παρόμοια με το 37 (όσο επιτρέπει βέβαια η σύγκριση από φωτογραφία) είναι δύο αγγεία 
ύστερορωμαϊκών χρόνων από το νεκροταφείο του συνοικισμού Αξιός στη Θεσσαλονίκη243 και 
ένα από τάφο του β' μισού του 3ου αι. στην οδό Αγίου Νέστορος 8 στη Θεσσαλονίκη244.

2. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το ΒΚ 4506/20 (Σχέδ. 23· Π ίν. 40). Πρόκειται για σπάνιο τύ
πο στον ελλαδικό χώρο, όσο μας επιτρέπει να κρίνουμε το ήδη δημοσιευμένο υλικό. Είναι αγγείο με 
ατρακτόσχημο σώμα, δακτυλιόσχημη βάση και κοντό κυλινδρικό λαιμό με λοξότμητο ταινιωτό χεί
λος. Χαρακτηριστικό είναι το κόκκινο επίχρισμα που καλύπτει την επιφάνεια του αγγείου και το 
διαφοροποιεί ως προς την όψη από όλη την υπόλοιπη ρωμαϊκή κεραμική της ανασκαφής, εκτός από 
το σκυφίδιο ΒΚ 4506/13.

Ο κεραμοσκεπής τάφος 51 στον οποίο βρέθηκε το αγγείο δεν μας βοηθά στη χρονολόγησή του. 
Όμως η διαφοροποίηση του αγγείου από τα υπόλοιπα, καθώς και το γεγονός ότι ο τάφος 51 γειτο
νεύει με τον τάφο 49, όπου βρέθηκε νόμισμα του 218-222, και τον τάφο 85, που κατατάσσεται με βά
ση τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία στην ομάδα των τάφων του α' μισού του 3ου αι., στοιχειοθετούν με 
αρκετή πιθανότητα τη χρονολόγησή του στον 3ο αι. και μάλλον στο α' μισό του.

Αμφορίσκος

Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύεται από το αγγείο ΒΚ 4506/3 (Σχέδ. 4· Π ίν. 40). Το σφαιρικό με 
οριζόντιες αυλακώσεις σώμα του μοιάζει με αυτό των μυροδοχείων και των οινοχοών, κυρίως της ΒΚ 
4506/32. Χαρακτηριστικός είναι ο λαιμός του που διαμορφώνεται αμφικολουροκωνικά· ο κάτω ανε
στραμμένος κόλουρος κώνος αποτελεί τη βάση στην οποία προσαρμόζεται ο χωριστά πλασμένος επά
νω κόλουρος κώνος, που είναι ψηλότερος από τον κάτω και καταλήγει σε σαλπιγγόσχημο στόμιο. Δύο 
μικρές λαβές αρχίζουν από τον κάτω κόλουρο κώνο και καταλήγουν στον ώμο του αγγείου.

Τδιου τύπου αγγεία βρέθηκαν ένα σε κιβωτιόσχημο τάφο στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 
με νομίσματα Μαξιμιανού και Κωνσταντίνου Β'245 και ένα του πρώιμου 4ου αι. στην Αγορά της 
Αθήνας246, που σημαίνει ότι ο τύπος του αγγείου χρησιμοποιούνταν και στην καθημερινή ζωή.

241. Από το ανατολικό νεκροταφείο: Πέτσας 1969, σ. 158, πίν. 58γ, το δεξιό και το μεσαίο. Φ. Πέτσας, Ad 21 (1966), 
Χρονικά, σ. 336, Πίν. 353η, το κάτω δεξιά· 22 (1967), Χρονικά, σ. 391, Πίν. 296γ,το δεξιό και το μεσαίο- 25 (1970), Χρο
νικά, σ. 349, Πίν. 303δ. Από το δυτικό νεκροταφείο: Φ. Πέτσας, Ad 24 (1969), Χρονικά, σ. 300, Πίν. 309α, το πρώτο- 25 
(1970), Χρονικά, σ. 352, Πίν. 303στ. Πέτσας 1974, σ. 377, πίν. 80α, το μεσαίο, πίν. 81β, δεξιά, πίν. 82δ, το μεσαίο, πίν. 
82ε. Μακροπούλου 1991, σ. 257-261, εικ. 3,4, 7 ,18α, 23γ.

242. Φ. Πέτσας, ό.π. (υποσημ. 238), Πίν. 314β, το δεύτερο από αριστερά, το οποίο, αν και ο διαχωρισμός λαιμού και 
σώματος είναι πιο έντονος, συγγενεύει περισσότερο με το ΒΚ 4506/ 7.

243. Πέτσας 1974, σ. 377, πίν. 80β.
244. Παζαράς 1981, σ. 378, πίν. 1β, το δεξιό.
245. Φ. Πέτσας, ό.π. (υποσημ. 242), Πίν. 314α, το αριστερό. Το αγγείο έχει αυλακώσεις στο λαιμό και όχι στο σώ

μα και σύμφωνα με την κλίμακα το ύψος του φαίνεται να κυμαίνεται γύρω στο 0,225 μ., δηλαδή είναι ψηλότερο από αυ
τό της ανασκαφής (0,182 μ.).

246. Agora V, σ. 76, πίν. 39 (το Ρ 10005). Το αγγείο έχει ύψος 0,242 μ., ψηλότερο λαιμό από το δικό μας, γραπτή δια- 
κόσμηση στο σώμα και αυλακώσεις στο στόμιο και αναφέρεται ως decanter (καράφα σερβιρίσματος κρασιού).
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Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο τάφος στον οποίο βρέθηκε ο αμφο- 
ρίσκος κατατάσσεται στην ομάδα των κιβωτιόσχημων του α' μισού του 4ου αι. μάς οδηγούν στη 
χρονολόγηση του αμφορίσκου στο α' μισό του 4ου αι.

Χύτρα

Βρέθηκε ένα αγγείο του τύπου αυτού, το ΒΚ 4506/19 (Σχέδ. 2Τ Π ίν. 40). Η βάση του είναι κα
μπύλη, χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση και προφανώς για τη χρήση του χρειαζόταν κάποιο κυκλικό 
στήριγμα. Το σώμα του, διακοσμημένο με οριζόντιες αυλακώσεις, είναι περίπου κολουροκωνικό, 
με ελαφρώς καμπύλες πλευρές και καταλήγει σε ευρύ και λοξό προς τα έξω στόμιο με ταινιωτό, 
σχεδόν οριζόντιο χείλος. Δύο μικρές, κάθετες, πεπλατυσμένες λαβές αρχίζουν από το χείλος.

Παρόμοια αγγεία, τα οποία χρονολογούνται γενικώς στον 3ο-4ο αι., είναι το υπ. αριθ. 2736/ΒΚ 
2441 της συλλογής του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη247 και ένα από την 
Ισθμια248. Τδιου τύπου, αλλά ευρύτερο αγγείο βρέθηκε σε ανασκαφή κατοικίας στην Πάτρα, χρο
νολογούμενο πιθανώς στο 2ο αι.249.

Το ευρύ χρονολογικό πλαίσιο, στο οποίο τοποθετούνται τα προηγούμενα παραδείγματα, δεν 
μας βοηθά στην πιο συγκεκριμένη χρονολόγηση του αγγείου μας. Το δικό μας βρέθηκε στον καλυ- 
βίτη 44, που δεν είχε βοηθητικά χρονολογικά στοιχεία· η γειτονία του όμως με τον καλυβίτη 42, 
όπου υπήρχε νόμισμα Σεπτιμίου Σεβίρου (193-211), ενδεχομένως μας επιτρέπει να περιορίσουμε 
το πλαίσιο χρονολόγησής του στον 3ο αι. Από τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν πιστοποιείται η 
χρήση του τύπου αυτού και στην καθημερινή ζωή και στην ταφική τελετουργία.

Κύπελλα

Βρέθηκαν δύο αγγεία της κατηγορίας αυτής. Είναι μικρού ύψους, μόνωτα, με ανοιχτό στόμιο.
Το ΒΚ 4506/23 (Σχέδ. 27· Π ίν. 40) έχει σφαιρικό, αυλακωτό σώμα με απλή, μικρή βάση, κυ

λινδρικό λαιμό και λοξό προς τα έξω χείλος. Τδιας κατηγορίας αγγεία αλλά με διαφορές ως προς 
τα επιμέρους στοιχεία κυκλοφορούν τον 3ο και τον 4ο αι.250. Το δικό μας αγγείο βρέθηκε μαζί με 
το μυροδοχείο ΒΚ 4506/22, που ανήκει στην ομάδα για την οποία προτάθηκε ως χρονολογικό 
πλαίσιο το α ' μισό του 4ου αι. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε να ενταχθεί και το κύπελλό μας.

Το ΒΚ 4506/36 (Σχέδ. 44· Π ίν. 40) έχει βάση κολουροκωνική, σώμα σφαιρικό, με γραπτή 
σχηματοποιημένη φυτική διακόσμηση από λευκό επίχρισμα στον ώμο και ελαφρώς λοξό προς τα 
έξω χείλος. Ο πηλός του είναι φαιός, είναι καλοπλασμένο, με λεπτά τοιχώματα και καλά ψημένο.

Η κυκλοφορία τέτοιων αγγείων, που αναφέρονται ως κύπελλα251 ή χύτρες252, μαρτυρείται ανα- 
σκαφικά στον ελλαδικό χώρο253 τουλάχιστον από τους πρώιμους αυτοκρατορικούς και εκτείνεται

247. Θεσσαλονίκη σ. 24, πίν. 16,3.
248. Ρ.Α. Clement, Ad 27 (1972), Χρονικά, σ. 230, Πίν. 167β, το κάτω δεξιά.
249.1.Α. Παπαποστόλου, Ad 31 (1976), Χρονικά, σ. 88, Πίν. 73β.
250. Στην Αιανή Κοζάνης βρέθηκε παρόμοιο αγγείο ρωμαϊκών χρόνων με πιο φουσκωτή κοιλιά και λαιμό που 

ανοίγει ελαφρώς προς τα έξω, χωρίς ιδιαίτερο χείλος (Μ. Σιγανίδου, Ad 37 (1982), Χρονικά, σ. 306, Πίν. 208γ). Συγ
γενές, αλλά με πιο φουσκωτή κοιλιά και λαιμό που ανοίγει προς τα έξω, βρέθηκε σε τάφο ρωμαϊκών χρόνων στη λεω
φόρο Πανεπιστημίου στην Αθήνα (I. Θρεψιάδης, Ad 16 (1960), Χρονικά, σ. 28, Πίν. 28δ, το τελευταίο).

251. Α.Ν. Βαβρίτσας, Ad 26 (1971), Χρονικά, σ. 379. Πέτσας 1974, σ. 318.
252. Τσάκος 1977, σ. 376, αριθ. 2300.
253. Από τη Θεσσαλονίκη αναφέρουμε ένα από τάφο στην Πανεπιστημιοΰπολη (Φ. Πέτσας, Ad 22 (1967), Χρονικά, σ. 

391, Πίν. 296β, το μεσαίο. Πέτσας 1969, σ. 158, πίν. 58β, το μεσαίο), άλλο από τάφο της οδού Μελενίκου, εσωτερικά του τεί-
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μέχρι και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι θέσεις στις οποίες βρέθηκαν τέτοια αγγεία βε
βαιώνουν τη χρήση τους και στην καθημερινή ζωή και για την κτέριση ταφών.

Το δικό μας κύπελλο βρέθηκε σε τάφο με νόμισμα του 276-282 και δύο «θησαυρούς» νομισμά
των του τέλους του 3ου και των αρχών του 4ου αι., και επομένως μπορεί να χρονολογηθεί στο πλαί
σιο που ορίζουν τα νομίσματα.

Σκυφίδιο

Το αγγείο ΒΚ 4506/13 (Σχέδ. 12· Πίν. 41) αποτελείτο μοναδικό εύρημα της κατηγορίας αυτής. Η 
βάση του είναι δακτυλιόσχημη με ανεστραμμένα κωνική την κάτω επιφάνεια* το σώμα του είναι πε
ρίπου κυλινδρικό με καμπυλωμένες πλευρές, που απολήγουν σε χείλος με ελαφρά κλίση προς τα μέ
σα. Ο πηλός του είναι κόκκινος και όλη η επιφάνεια του αγγείου καλύπτεται με κόκκινο επίχρισμα.

Μαζί με το μυροδοχείο ΒΚ 4506/20 είναι τα μοναδικά αγγεία από την ομάδα της ρωμαϊκής 
κεραμικής που διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα ως προς το κόκκινο επίχρισμα που καλύπτει 
την επιφάνειά τους. Αυτή είναι και η μόνη ένδειξη που θα δικαιολογούσε την ένταξή του στο ευ
ρύ χρονολογικό πλαίσιο του 3ου αι., στο οποίο εντάχθηκε με πιθανότητα και το ΒΚ 4506/20.

ΕΙΔΩΛΙΑ

Τα δύο ειδώλια (Πίν. 42) της ανασκαφής, ένα γυναικείο και ένα ανδρικό, προέρχονται από τον 
ίδιο τάφο. Είναι του τύπου της προτομής και εδράζονται σε κολουροκωνική βάση, η οποία στο 
γυναικείο είναι χαμηλή με σκοτία και στο ανδρικό ψηλή με δακτυλιόσχημες προεξοχές.

Ο πηλός τους δεν είναι πολύ καλής ποιότητας. Η κατάσταση διατήρησής τους είναι κακή, με απο
λεπίσεις ιδίως στη μπροστινή όψη του ανδρικού και στο πρόσωπο του γυναικείου ειδωλίου, γεγονός που 
δεν επιτρέπει την τεχνοτροπική τους προσέγγιση. Το γυναικείο διασώζει και ίχνη λευκού επιχρίσματος. 
Και τα δύο είναι κατασκευασμένα με δύο μήτρες, για τη μπροστινή και πίσω όψη, ενώ η κάτω επιφάνεια 
της βάσης φράσσεται με πρόσθετο φύλλο πηλού, που κοιλαίνεται και έχει οπή εξαερισμού.

Η γυναικεία μορφή αποδίδεται από τη μέση και πάνω με το πρόσωπο ελαφρώς στραμμένο προς 
τα αριστερά. Φορά πτυχωτό ιμάτιο που καλύπτει το κεφάλι, το σώμα και τα χέρια, που διακρί- 
νονται κάτω από το ιμάτιο να είναι ακουμπισμένα το δεξιό στο στήθος και το αριστερό στην κοιλιά.

Το ανδρικό ειδώλιο αποδίδεται λίγο ψηλότερα από τη μέση και παριστάνει γενειοφόρο μορφή, 
γυμνή, όπως φαίνεται από την καλύτερα σωζόμενη πίσω όψη, όπου δηλώνεται μάλλον η σπον
δυλική στήλη με μία κάθετη νεύρωση που αρχίζει από τη βάση του λαιμού, διακόπτεται στο ύψος

χους (Α.Ν. Βαβρίτσας, ό.π. (υποσημ. 251), σ. 379, Πίν. 374β, το δεξιό), τέσσερα ρωμαϊκών χρόνων από ανασκαψή κοσμικού 
κτιρίου στην οδό Χριστοπούλου (Φ. Πέτσας, ό.π., σ. 393, Πίν. 300γ) και παρόμοιο, ρωμαϊκής εποχής, από την περιοχή Θεσ
σαλονίκης, με λίγο πιο φουσκωτή κοιλιά (Πέτσας 1974, σ. 318, πίν. 18β). Από την υπόλοιπη Ελλάδα αναφέρουμε δύο από τά
φους ρωμαϊκών χρόνων στη Νέα Καλλικράτεια (Ε. Γιούρη, ΑΔ 25 (1970), Χρονικά, σ. 378, Πίν. 316ε, τα δύο δεξιά) και ένα, 
ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, από τον Άγιο Μάμαντα Χαλκιδικής (Πέτσας 1969, σ. 186, πίν. 92γ, αριστερά), ένα, των τελευ
ταίων δεκαετιών του 4ου αι., από μαγειρείο υστερορωμαϊκής οικίας νότια της Ακροπόλεως της Αθήνας (Δοντάς 1961-1962, 
σ. 89,94, πίν. 34δ, το τέταρτο), δύο, του 3ου αι., από τη Βραυρώνα (Α. Ωνάσογλου, ΑΔ 44 (1989), Χρονικά, σ. 76, Πίν. 57δ, το 
δεξιό), ένα, του 3ου αι., από αποθέτη στην Ισθμια Αργολιδοκορινθίας (Ρ.Α. Clement, ΑΔ 26 (1971), Χρονικά, σ. 107, Πίν. 88, 
το πάνω δεξιά), δύο, του 3ου αι., από νεκροταφείο στην Πάτρα (Ι.Α. Παπαποστόλου, ΑΔ 28 (1973), Χρονικά, σ. 210, Πίν. 
176β, τα δύο δεξιά), ένα από ανασκαφή οικισμού στην Τήνο, που βρέθηκε μαζί με νομίσματα Κρίσπου (Δεσπίνης 1979, σ. 229- 
230, πίν. 138β) και ένα, πρώιμων αυτοκρατορικών χρόνων, από νεκροταφείο της Σάμου (Κ. Τσάκος,ΑζΙ 32 (1977), Χρονικά, 
σ. 376,414, αριθ. 2300, Σχέδ. 13, Πίν. 129ε). Τδιου τύπου αλλά με οριζόντιες ραβδώσεις είναι αγγείο από τάφο προχωρημένης 
ρωμαϊκής εποχής σε οικοπέδο στη Βέροια (Φ.Μ. Πέτσας, ΑΔ 19 (1964), Χρονικά, σ. 353, Πίν. 413δ, δεξιά).
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της ωμοπλάτης και συνεχίζεται λίγο χαμηλότερα, όχι στην ίδια κατακόρυφο αλλά λίγο δεξιότερα. 
Το ειδώλιο πιθανότατα ήταν κουδουνίστρα, γιατί στο ίδιο σημείο βρέθηκαν δυο μικρά πήλινα 
σφαιρίδια. Η ύπαρξη οπής εξαερισμού δεν είναι απαγορευτική για το ενδεχόμενο να ήταν τα σφαι
ρίδια στο εσωτερικό του ειδωλίου, γιατί, παρόλο που η οπή δεν σωζόταν ακέραιη, φαινόταν ότι η 
διάμετρός της ήταν μικρότερη από αυτή των σφαιριδίων. Ενισχυτικό της υπόθεσης είναι το ότι η 
οπή του αρκετά μεγαλύτερου γυναικείου ειδωλίου ήταν σαφώς μικρότερη από τα σφαιρίδια.

Τα δύο ειδώλια δεν φαίνεται να ανήκουν σε κοινούς τύπους, τουλάχιστον όσον αφορά τη 
Θεσσαλονίκη254. Ανδρικά ειδώλια ίδιου ή παρόμοιου τύπου με το δικό μας βρέθηκαν ένα στο 
ανατολικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης, με πιο κοντή βάση, που μπορεί να χρονολογηθεί στο 
2ο-3ο αι.255, ένα, 3ου ή 4ου αι., σε ανασκαφή της Κορίνθου256 και ένα, 2ου αι., στην Τυνησία, που 
η βάση του είναι αρκετά διαφορετική και παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη του γυναικείου ει
δωλίου μας257. Από τη Θεσσαλονίκη προέρχονται και τέσσερα ειδώλια, που η βάση τους είναι 
ίδιου τύπου με εκείνη του ανδρικού ειδωλίου258. Τδια βάση με αυτή του ανδρικού ειδωλίου έχουν 
ένα ειδώλιο και ένα ειδώλιο-λύχνος από την αθηναϊκή Αγορά. Το πρώτο χρονολογείται στον Ιο 
αι. π.Χ.-Ιο αι. μ.Χ.259 και το δεύτερο στο α' μισό του 3ου αι.260.

Η εύρεση των ειδωλίων σε τάφο με νόμισμα του 238-244 μας επιτρέπει να τα χρονολογήσου
με με πιθανότητα γύρω στα μέσα του 3ου αι.

ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ

Τα γυάλινα αγγεία της ανασκαφής, ακέραια ή θραύσματα, είναι δώδεκα, δηλαδή πολύ λιγότερα 
σε σχέση με τα κεραμικά. Έχουμε μία οινοχόη, οκτώ φιάλες και θραύσματα από τρία αβέβαιου 
τύπου αγγεία.

Οινοχόη

Η μοναδική οινοχόη της ανασκαφής ΒΥ 244/1 (Σχέδ. 30· Π ίν. 43) σώζεται ακέραιη. Είναι κατα
σκευασμένη από φυσητό ανοιχτοπράσινο γυαλί, διαφανές και αρκετού πάχους, με φυσαλίδες μι
κρές και μεγάλες. Η βάση της είναι δακτυλιόσχημη, σχηματισμένη από πρόσθετη λεπτή γυάλινη 
ράβδο. Το σώμα είναι σκυφοειδές με σχεδόν οριζόντιο ώμο. Ο λαιμός είναι κυλινδρικός με ελα
φρά μείωση προς τα πάνω και καταλήγει σε χωνοειδές στόμιο με δακτυλιόσχημο χείλος. Η λαβή 
της είναι τριταινιωτή, αυλακωτή και αρχίζει πλατύτερη και τρίγλωσση από την ακμή σώματος και 
ώμου, στενεύει βαθμιαία, κάμπτεται έντονα σε γωνία λίγο μικρότερη της ορθής και καταλήγει 
στη βάση του στομίου, με το άκρο της να κολλάει ακολουθώντας το στόμιο και να καταλήγει 
αγκαλιάζοντας το χείλος. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης σώζονται ίχνη της μεταλλικής ράβδου 
επεξεργασίας.

Ο τύπος αυτός της οινοχόης φαίνεται ότι έχει μεγάλη διάρκεια παρουσίας, διότι τον συνα

254. Στην εργασία της Σ. Κόρτη-Κόντη για την κοροπλαστική της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει κάτι ανάλογο.
255. Μαρκή 1987, σ. 492, πίν. 101.
256. Corinth XII, αριθ. κατ. 447, σ. 21, 60, πίν. 41.
257. Leyenaar-Plaisier 1979, αριθ. 1551, πίν. 201.
258. Κόρτη-Κόντη 1994, σ. 195, αριθ. 83, 84, σ. 217, αριθ. 167, σ. 221, αριθ. 188. Παραπέμπω μόνο στις φωτογρα

φίες, διότι, δυστυχώς, υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των αριθμήσεων του καταλόγου και των φωτογραφιών.
259. Agora VI, σ. 43, αριθ. 19, πίν. 2.
260. Ό .π., σ. 75, αριθ. 954, πίν. 27.
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ντάμε στον Ιο261, αλλά και στον 4ο αι.262. Παραλλαγή αυτού του τύπου βρέθηκε στην Ιταλία σε 
ταφή του 370-420263.

Η δική μας οινοχόη ήταν το μοναδικό εύρημα σε καλυβίτη τάφο, που δεν προσφέρει οποια
δήποτε χρονολογική υποστήριξη. Η γειτονία του με τον τάφο 62, στον οποίο βρέθηκε νόμισμα 
του 320-324, αποτελεί απλώς ένδειξη και σε καμία περίπτωση αποδεικτικό στοιχείο για τη χρο
νολόγηση της οινοχόης. Λαμβάνοντας υπόψη το χρονολογικό πλαίσιο των ρωμαϊκών ταφών της 
ανασκαφής σε συνδυασμό με το συγκριτικό υλικό που αναφέρθηκε πιο πάνω, προτείνεται για το 
αγγείο μας η χρονολόγηση γενικώς στον 3ο-4ο αι.

Φιάλες

Οι φιάλες της ανασκαφής είναι αγγεία άωτα, χωρίς ιδιαίτερη βάση, όλα φυσητά. Βρέθηκαν οκτώ, 
από τις οποίες μόνο μία είναι ακέραιη και μία ακόμη σχεδόν ακέραιη. Τα μορφολογικά χαρα
κτηριστικά τους τις κατατάσσουν σε δύο κατηγορίες.

1. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από πέντε αγγεία, από τα οποία μόνο το ένα σώζεται ακέ
ραιο. Τα υπόλοιπα σώζουν στοιχεία που βοηθούν στη σχεδιαστική αποκατάστασή τους, σύμφω
να με την οποία κατατάσσονται σίγουρα ή με πιθανότητα στην κατηγορία αυτή. Το κοινό χαρα
κτηριστικό τους είναι το απιόσχημο σώμα. Τα αγγεία αυτά μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες 
με βάση τη διαμόρφωση του λαιμού και του χείλους.

α) Στην πρώτη ομάδα ανήκουν δύο αγγεία, τα ακέραιο ΒΥ 244/2 και το ΒΥ 244/5 (Σ χ έ δ. 17,18* 
Π ί ν. 43), που σώζει το σώμα του συγκολλημένο. Το γυαλί είναι διαφανές με φυσαλίδες· στο πρώτο εί
ναι ανοιχτό πράσινο και μεσαίου πάχους και στο δεύτερο σχεδόν άχρωμο με πολύ ανοιχτό πράσινο τό
νο και μικρού πάχους. Η βάση τους είναι αδιαμόρφωτη με κωνική εσοχή στην κάτω επιφάνεια, όπου 
διακρίνονται τα ίχνη της ράβδου επεξεργασίας. Το σώμα είναι απιόσχημο με αχνές, διαγώνιες, ελα
φρώς κυματιστές αυλακώσεις στο πρώτο και με επτά διαγώνιες, ελαφρώς κυματιστές νευρώσεις στο 
δεύτερο. Ο λαιμός στο ακέραιο είναι κυλινδρικός με χοανόσχημο στόμιο, που το άκρο του διπλώνοντας 
προς τα μέσα δημιουργεί δακτυλιόσχημο χείλος. Ο λαιμός του δεύτερου αγγείου υποθέτουμε ότι είχε 
όμοια διαμόρφωση με του πρώτου, διότι και τα δύο έχουν το ίδιο σώμα και βρέθηκαν στον ίδιο τάφο.

Σύμφωνα με την κατάταξη της C. Isings πρόκειται για τον τύπο 133, με παραδείγματα που χρο
νολογούνται μετά το 300264. Παρόμοιο αγγείο από την Ιταλία, με πιο στενό σώμα, αναφέρεται ότι 
ανήκει στον 4ο αι.265. Αγγείο από το Σίρμιο με ίδιες διαγώνιες νευρώσεις, όπως το ΒΥ 244/5, αλλά 
διαφορετικού σχήματος, χρονολογείται συγκριτικά στο πέρασμα του 3ου προς τον 4ο αι.266.

Τα αγγεία της ανασκαφής βρέθηκαν σε τάφο με νομίσματα του 330-340, επομένως η χρονολό
γησή τους στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αι. φαίνεται πιθανή.

β) Στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται τρία αγγεία, τα ΒΥ 244/6, 8, 9 (Σχέδ. 36, 24· Πίν. 43). 
Μόνο το πρώτο διαθέτει στοιχεία που οδηγούν σε σίγουρη σχεδιαστική αποκατάσταση. Το σώ
μα του είναι απιόσχημο. Η βάση του σχηματίζει κωνική εσοχή. Ο κυλινδρικός λαιμός αρθρώνε
ται στο σώμα δημιουργώντας αβαθή σκοτία, ενώ πάνω απολήγει, ανοίγοντας προς τα έξω, σε 
οριζόντιο κυματοειδές στόμιο με δακτυλιόσχημο χείλος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι

261. Hayes 1975, σ. 55, αριθ. 125, πίν. 11. Το αγγείο ε'χει την ίδια διάρθρωση αλλά στενότερη κοιλιά και χρονολο
γείται στο β' μισό του 1ου αι. ή λίγο αργότερα.

262. Isings 1957, σ. 152, τύπος 121α.
263. Milano, 286-402 d.C., σ. 269-270, αριθ. 4e. la. 2. Το αγγείο έχει στενότερο ώμο και μάλλον είναι πιο κοντό.
264. Isings 1957, σ. 161.
265. Milano, 286-402 d.C., σ. 398, αριθ. 5d. 8a. 2.
266. Milosevic 1973, σ. 87, 92, σχέδ. 4/1, πίν. IV, 2.
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ότι το άνοιγμα του στομίου φράσσεται με γυαλί, στο οποίο δημιουργείται μικρότερο κυκλικό 
άνοιγμα. Το αγγείο βρέθηκε με νομίσματα που καλύπτουν το διάστημα 293-317 και επομένως 
μπορεί με πιθανότητα να χρονολογηθεί στο α' τέταρτο του 4ου αι.

Τα δύο αγγεία ΒΥ 244/8-9 σώζουν το λαιμό και την αρχή της καμπύλης του σώματος, που φαί
νεται ότι ήταν απιόσχημο. Ο λαιμός του ΒΥ 244/9 μοιάζει με το λαιμό του ΒΥ 244/6· αρθρώνεται 
στο σώμα δημιουργώντας αβαθή σκοτία, ενώ πάνω απολήγει, ανοίγοντας προς τα έξω, σε οριζό
ντιο στόμιο με δακτυλιόσχημο χείλος. Το γυαλί έχει χρώμα ανοιχτό πράσινο. Από χρονολογική 
άποψη, ελλείψει βοηθητικών ανασκαφικών στοιχείων, μπορεί να τοποθετηθεί στον 3ο-4ο αι. και 
ίσως πιθανότερα στον 3ο αι., αν λάβουμε υπόψη ότι οι φιάλες μας με σκοτία χρονολογούνται 
στον 3ο και τις αρχές του 4ου αι.

Το ΒΥ 244/8 έχει στενότερο κυλινδρικό λαιμό και στόμιο με δακτυλιόσχημο χείλος. Αγγείο με 
όμοιο λαιμό και σώμα βρέθηκε σε τάφο στο δυτικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης με νόμισμα κοπής 
335-337207. Μια γενική χρονολόγηση στον 3ο-4ο αι. μπορεί να προταθεί και εδώ με αρκετή σιγουριά.

2. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αγγεία με περίπου σφαιρικό σώμα και απουσία ιδιαίτε
ρης βάσης, όπου αυτή σώζεται. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του λαιμού μπορούν να χωριστούν σε 
τρεις τύπους.

α) Ο πρώτος τύπος αντιπροσωπεύεται από το ΒΥ 244/4 (Σχέδ. 22· Π ίν. 43), που δεν σώζεται 
ακέραιο. Η κάτω επιφάνεια της βάσης διαμορφώνεται με κωνική εσοχή. Ο λαιμός είναι κυλιν
δρικός και πολύ ψηλός, διπλάσιος από το σώμα, στο οποίο αρθρώνεται δημιουργώντας σκοτία 
και καταλήγει επάνω σε λεπτό δακτυλιόσχημο χείλος. Το γυαλί είναι άχρωμο.

Το αγγείο βρέθηκε με νόμισμα του 218-222, επομένως η χρονολόγησή του στο β' τέταρτο του 
3ου αι. φαίνεται πιθανή.

β) Ο δεύτερος τύπος αντιπροσωπεύεται από το ΒΥ 244/3 (Σχέδ. 50· Πίν. 43). Η βάση του είναι 
ελαφρώς κοίλη. Ο λαιμός παρουσιάζει διεύρυνση προς τα πάνω και καταλήγει χωρίς ιδιαίτερο χεί
λος. Το γυαλί είναι σχεδόν άχρωμο, με πολύ ελαφρό πράσινο τόνο, διαφανές και αρκετά χοντρό, 
με μικρές κυρίως φυσαλίδες.

Η παραγωγή τέτοιου τύπου αγγείων φαίνεται πως καλύπτει ευρύ χρονικό διάστημα. Παρόμοιο 
αγγείο από τις Σάρδεις χρονολογείται στο 2ο αι.267 268, ενώ άλλο από ιδιωτική συλλογή, με πιο σφαι
ρικό σώμα και ψηλότερο λαιμό, χρονολογείται στον 4ο αι.269. Έ να αγγείο από την Ιταλία, με αρ
κετές ομοιότητες, με πιο χοανόσχημο και ψηλό λαιμό, αντιπροσωπεύει έναν τύπο κοινό σε όλη την 
αυτοκρατορία στον 3ο και κυρίως στον 4ο αι.270.

Η παρουσία νομίσματος του 276-282 μαζί με το αγγείο δικαιολογεί τη χρονολόγησή του με 
αρκετή ασφάλεια στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι.

γ) Ο τρίτος τύπος αντιπροσωπεύεται από το ΒΥ 244/7 (Σ χ έ δ. 45· Π ί ν. 43). Το σώμα είναι σφαι
ρικό, χωρίς ιδιαίτερη βάση, η κάτω επιφάνεια της οποίας είναι ελαφρώς κοίλη. Ο κυλινδρικός λαι
μός αρθρώνεται στο σώμα σχηματίζοντας σκοτία και βαθμιαία παρουσιάζει μείωση προς τα πάνω 
για να καταλήξει χωρίς ιδιαίτερο χείλος.

Σύμφωνα με την τυπολογία της C. Isings πρόκειται για τον τύπο 103, του οποίου το πρωιμότερο πα
ράδειγμα χρονολογείται στον 3ο αι., όμως τα περισσότερα τοποθετούνται στον 4ο αι.271. Φαίνεται 
όμως ότι ο τύπος αυτός είναι πρωιμότερος, όπως δείχνουν δύο παραδείγματα από το Εθνικό Αρχαι
ολογικό Μουσείο της Αθήνας, που βρέθηκαν σε τάφο στις Θερμοπύλες και χρονολογούνται στον

267. Αδημοσίευτο, από την ανασκαφή στο οικόπεδο των οδών Κολωνιάρη - Γαλανάκη - Παπαθανασίου.
268. Saldern 1980p, σ. 26, αριθ. 124, πίν. 6.
269. Saldern et al. 1974-1975, σ. 188-189, αριθ. 519.
270. Milano, 286-402 d.C., σ. 224, αριθ. 3f. 5h.
271. Isings 1957, σ. 121-122.
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όψιμο 2ο αι. από τα νομίσματα του 2ου αι. που βρέθηκαν σε αυτόν272. Τρία παραδείγματα από ιδιω
τικές συλλογές χρονολογούνται στον 3ο και 4ο αι.273 και ένα από το Corning Museum of Glass στη 
Νέα Υόρκη στον όψιμο 3ο-πρώιμο 4ο αι.274.

Η συνύπαρξη του δικού μας αγγείου σε τάφο με νόμισμα του 276-282 και «θησαυρούς» νομι
σμάτων του τέλους του 3ου και των αρχών του 4ου αι. μας δίνει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 
μπορούσε να χρονολογηθεί.

Αδιάγνωστου τύπου

Θραύσματα από τρία αγγεία, που δεν δίνουν αρκετά στοιχεία για κατάταξη. Το ΒΥ 244/10 (Π ίν. 
43), που βρέθηκε με νομίσματα των ετών 334-348, σώζει τμήμα της βάσης του, που δημιουργεί 
κωνική εσοχή, επομένως πιθανώς να πρόκειται για φιάλη. Από φιάλη μπορεί να προέρχονται και 
τα θραύσματα ΒΥ 244/13 (Σχέδ. 8), που είναι τμήματα λαιμού και βρέθηκαν σε τάφο με νομί
σματα των ετών 317-348.

Το ΒΥ 244/12 (Σχέδ. 8· Π ίν. 43), που βρέθηκε με νομίσματα των ετών 317-348, είναι ένα συμπα
γές κυλινδρικό τμήμα γυαλιού με αποστρογγυλεμένο το ένα άκρο και βάθυνση στο σπασμένο άλλο 
άκρο. Πιθανότατα είναι βάση από ατρακτόσχημο επίμηκες μυροδοχείο. Πρόκειται για τον τύπο 105 της 
Isings, που είναι πολύ κοινός στον 4ο αι.275. Δύο τέτοια μυροδοχεία που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο 
και βρέθηκαν σε τάφους χρονολογούνται το ένα στον 4ο αι. και το άλλο στο α' μισό του 4ου αι.276.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Τα κοσμήματα που έφερε στο φως η ανασκαφή περιλαμβάνουν σκουλαρίκια, περίαπτα, χάντρες, 
βραχιόλια, δαχτυλίδια και πόρπες. Ο αριθμός τους είναι σχετικά μικρός, με περισσότερα τα δαχτυ- 
λίδια (δέκα) και τα σκουλαρίκια (τέσσερα ζεύγη και δύο μονά). Οι ύλες που χρησιμοποιούνται εί
ναι χαλκός, χρυσός, σίδηρος, μόλυβδος και γυαλί, ενώ σε μεμονωμένα παραδείγματα έχουμε χρή
ση ξύλου, γαγάτη και κεχριμπαριού. Παρακάτω εξετάζονται τα κοσμήματα κατά είδος.

Σκουλαρίκια

Βρέθηκαν δέκα χρυσά σκουλαρίκια. Τα οκτώ αποτελούν τέσσερα ζεύγη (ΒΚο 215/1, 8, 11, 16) 
και τα δύο βρέθηκαν μεμονωμένα (ΒΚο 215/4, 7). Όλα είναι απλής κατασκευής από χρυσό σύρ
μα κυκλικής διατομής και τυπολογικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

1. Στην πρώτη κατηγορία (ΒΚο 215/4, 7, 8, 11, 16) (Σχέδ. 14· Π ίν. 44) το σύρμα σχηματίζει 
απλούς κρίκους277. Τα λεπτότερα άκρα του σύρματος, όταν συναντιόνται, είτε «τρέχουν» παράλ

272. Glass Vessels, σ. 131-132, αριθ. 105,106.
273. Saldern 1980α, σ. 82-83, αριθ. 78, σ. 132-133, αριθ. 134. Saldern et al. 1974-1975, σ. 186, αριθ. 514.
274. Glass of the Caesars, σ. 208-209, αριθ. 116. To αγγείο έχει άλλο χρώμα και είναι διακοσμημένο, αλλά η φόρμα 

του, συγκρινόμενη με τη σχεδιαστική αποκατάσταση του δικού μας αγγείου, είναι ίδια.
275. Isings 1957, σ. 126.
276. Verrerie, σ. 33, αριθ. 137, πίν. 95 και σ. 35-36, αριθ. 153, πίν. 92.
277. Η L. Ruseva-Slokoska (Ruseva-Slokoska 1991, σ. 24-25) με κριτήριο τον τρόπο ανάρτησης των σκουλαρικιών 

από το αυτί διακρίνει δυο τΰπους, τον τύπο I με τέσσερις παραλλαγές, όπου η ανάρτηση γίνεται με κρίκο, και τον τύπο 
II με έξι παραλλαγές, όπου η ανάρτηση γίνεται με άγκιστρο. Τα δικά μας σκουλαρίκια σύμφωνα με την κατάταξη της 
Ruseva ανήκουν στην παραλλαγή 2 του τύπου I.

130



ληλα για ένα διάστημα και στη συνέχεια τυλίγονται σπειροειδώς (ΒΚο 215/4,7,8) είτε τυλίγονται 
οφιοειδώς μόλις συναντηθούν (ΒΚο 215/11,16).

Δύο από τα ζεύγη των σκουλαρικιών (ΒΚο 215/8,11) και ένα μεμονωμένο (ΒΚο 215/4) βρέθη
καν με νομίσματα κοπής 275, 218-222 και 211-217 αντίστοιχα, χρονολογούνται δηλαδή στον 3ο αι. 
Στο ίδιο χρονολογικό πλαίσιο πιθανώς εντάσσεται και το ΒΚο 215/7, που βρέθηκε μαζί με σκυ- 
φίδιο, που πιθανώς χρονολογείται στον 3ο αι. Για το ζεύγος ΒΚο 215/16 δεν έχουμε κάποιο βοηθη
τικό στοιχείο· θα μπορούσε να είναι του 3ου αι. αλλά και προγενέστερο ή μεταγενέστερο.

Η απλότητα της κατασκευής του τύπου αυτού τον καθιστά διαχρονικό και η παρουσία του βεβαι
ώνεται ήδη από τα προϊστορικά χρόνια και μετά278. Στα ρωμαϊκά χρόνια συναντάται συχνά μεταξύ 
του 1ου αι. π.Χ. και του 2ου-3ου αι.279. Όμοια παραδείγματα έχουμε από τη Βουλγαρία280, την Αμφί- 
πολη, από νεκροταφείο ύστατης ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής281, και τη Θεσσαλονίκη, από τα
φές στη Λεωφόρο Στρατού (1ος-3ος αι.)282. "Ιδιου τύπου διαφοροποιημένου ως προς τον τρόπο που 
συμπλέκονται τα άκρατου σύρματος είναι τα σκουλαρίκια του Βρετανικού Μουσείου283.

2. Στη δεύτερη κατηγορία, που αντιπροσωπεύεται μόνον από ένα ζευγάρι σκουλαρίκια (ΒΚο 
215/1) (Σχέδ. 1* Πίν. 44), το σύρμα σχηματίζει άγκιστρα σχήματος 8284, που η μία άκρη τους, η 
πίσω από το αυτί, είναι κεκαμμένη και η άλλη απολήγει σε υποδοχέα κυλινδρική θήκη285 στο ένα, 
ταινιωτό πλαίσιο σχήματος Π στο άλλο, για τη στερέωση κάποιου πρόσθετου, μη σωζόμενου, 
διακοσμητικού στοιχείου.

Η εύρεση στον ίδιο τάφο νομίσματος κοπής του 197 βεβαιώνει την ύπαρξη του τύπου αυτού 
των σκουλαρικιών στα τέλη του 2ου αι. ή και αργότερα.

Περίαπτα

Βρέθηκαν τρία περίαπτα, ένα γυάλινο (ΒΥμ 12/4), ένα κεχριμπαρένιο (ΒΛμ 22/2) και ένα ξύλι
νο (ΒΞυ 3/1).

1. Το γυάλινο (ΒΥμ 12/4) (Σχέδ. 32' Πίν. 44) είναι κυκλικού σχήματος και φέρει στην κύρια 
όψη εμπίεστη ανάγλυφη παράσταση λιονταριού που προχωρεί προς τα δεξιά· στον ελεύθερο χώρο 
πάνω από το λιοντάρι υπάρχει ο ήλιος ή αστέρι και η σελήνη. Η πίσω όψη του περίαπτου είναι ακό
σμητη και φαίνονται οι κυκλικές χαράξεις της διαδικασίας κατασκευής του. Το λιοντάρι, γνωστό 
θέμα στη μικροτεχνία από αιγυπτιακά286 και συροπαλαιστινιακά παραδείγματα, εμφανίζεται σε

278. Στην Ελλάδα σκουλαρίκια αυτού του τύπου υπάρχουν ήδη από τη μινωική εποχή (Higgins 198(1, ο. 58, 62). Στη 
μυκηναϊκή εποχή βεβαιώνεται η παρουσία του στην Έγκωμη της Κύπρου, με τα ευρήματα στο Βρετανικό Μουσείο, που 
χρονολογούνται περίπου το 1300-1100 π.Χ. (BMCJ, αριθ. κατ. 373-379, ο. 1, 25, πίν. III). Ο τύπος είναι ασιατικός και πι
θανώς εισήχθη στην Κύπρο από τη Συρία γύρω στο 1400 π.Χ., επιβίωσε διαμέσου των σκοτεινών αιώνων και επανεισή- 
χθη στην Ελλάδα τον 7ο αι. π.Χ. περίπου (Higgins, ό.π., σ. 86, εικ. 12Β). Έ να  ζεύγος τέτοιων σκουλαρικιών βρέθηκε στην 
Αθήνα σε τάφο γεωμετρικών χρόνων (Φ.Δ. Σταυρόπουλος, ΑΔ 20 (1965), Χρονικά, σ. 87, Πίν. 52α). Παρόμοια, χρονολο
γούμενα στον 7ο-6ο αι. π.Χ., βρέθηκαν στη Σαρδηνία (BMCJ, αριθ. κατ. 1514-25, σ. 154, πίν. ΧΧΙΙΙΙ).

279. Ruseva-Slokoska 1991, σ. 26.
280. Ό .π., αριθ. κατ. 3,67, 68, σ. 104,130. Άλλα παραδείγματα από τη Βουλγαρία, βλ. σ. 26, σημ. 13 και 14.
281. Δ.Ι. Λαζαρίδης,ΈΙ 17 (1961-1962), Χρονικά, σ. 233, Πίν. 276α, τα δεξιά. Λαζαρίδης 1961, σ. 63, πίν. 31α.
282. Θεσσαλονίκηα, εικ. 130. Μακαρόνας 1951, σ. 165, εικ. 9δ, ζ.
283. BMCJ, αριθ. κατ. 2464, 2473, 2486, σ. 289-291, πίν. LIII.
284. Σύμφωνα με την κατάταξη της Ruseva τα σκουλαρίκια της ανασκαφής ανήκουν στην παραλλαγή 2 του τύπου 

II (Ruseva-Slokoska 1991, σ. 29-30).
285. Παρόμοιο, αλλά με ακτινωτή διακόσμηση της θήκης, βλ. Ruseva-Slokoska, ό.π., αριθ. κατ. 48, σ. 123.
286. Boussac - Starakis 1983, σ. 457-458, 479-480, αριθ. 63-67, εικ. 62-66, όπου υπάρχει και σχετική βιβλιογραφία. 

Πρόκειται για αντικείμενα με παράσταση λιονταριού, χρονολογούμενα γενικά στον 1ο-4ο αι., τα οποία βρίσκονται στο 
Μουσείο της Αλεξάνδρειας, πόλη η οποία υπήρξε από τα κέντρα παραγωγής αντικειμένων με μαγικό χαρακτήρα. Η
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αντικείμενα διαφόρων ειδών (περίαπτα, σφραγιδόλιθοι, δαχτυλίδια287, βραχιόλια) και υλικών 
(γυαλί, ημιπολύτιμοι λίθοι, χαλκός)288. Εικονίζεται μόνο του289 ή συνοδεύεται, σε διάφορους συν
δυασμούς, από ουράνια σώματα (ήλιος290, σελήνη291, αστέρια292), βούκρανο293, Έρωτα294, επιγρα
φές295 κ.ά.296. Έ χει χαρακτήρα ζωδιακό297 ή μαγικό σε φυλαχτά με αποτρεπτική δύναμη. Η χρήση 
τέτοιων φυλαχτών, στα οποία παρατηρείται ανάμειξη εικονιστικών στοιχείων διαφορετικής ιδεο
λογικής προέλευσης, είναι ευρέως διαδεδομένη κατά τον 3ο και 4ο αι. και αντικατοπτρίζει τον ι
δεολογικό συγκρητισμό της εποχής298. Δύο όμοια ως προς τη χρήση, ύλη και τεχνική παραδείγμα
τα, χρονολογούμενα γενικώς στον 3ο-4ο αι., υπάρχουν στο Antiquarium της Μπόσρα299. Για το πα
ράδειγμά μας η χρονολόγηση μπορεί να περιοριστεί σε πολύ στενότερο πλαίσιο, που ορίζεται από 
το νόμισμα του 320 που βρέθηκε μαζί.

2. Το κεχριμπαρένιο περίαπτο (ΒΑμ 22/2) (Σχέδ. 14· Π ίν. 44), που συνόδευε ταφή μικρού 
κοριτσιού, εικονίζει κεφάλι ζώου, πιθανώς αιλουροειδούς, λέαινας ή πάνθηρα, με δύο διαμπε
ρείς διασταυρούμενες οπές, μία κατά μήκος και μία καθ’ ύψος, για την εξάρτησή του. Η χρονο
λόγησή του με πιθανότητα στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. από το νόμισμα κοπής του 275 που 
βρέθηκε στον ίδιο τάφο και το θέμα του καθιστούν πιθανό τον χαρακτηρισμό του ως φυλαχτό, 
λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία χρήση φυλαχτών κατά τον 3ο και 4ο αι.

3. Το ξύλινο περίαπτο (ΒΞυ 3/1) (Σχέδ. 14· Π ίν. 44) βρέθηκε μαζί με το κεχριμπαρένιο και 
χρονολογείται με βάση το νόμισμα στο ίδιο διάστημα με εκείνο. Εικονίζει ανθρώπινο κεφάλι, 
του οποίου μερικά χαρακτηριστικά (φρύδια, μύτη, σαγόνι) αποδίδονται έντονα και άλλα (μάτια, 
στόμα) δεν δηλώνονται. Η κατασκευή του από μαύρο ξύλο και τα έντονα, αν και σχηματοποιη
μένα, χαρακτηριστικά της μορφής μάς κάνουν να σκεφτούμε ότι πρόκειται για αφρικανό και ότι 
έχουμε να κάνουμε με αντικείμενο εισαγωγής, υπόθεση που μπορεί να υποστηριχθεί και για το 
κεχριμπαρένιο περίαπτο.

γενική χρονολόγηση οφείλεται στο γεγονός ότι τα αντικείμενα αυτά, μέρος ιδιωτικής συλλογής, δεν ξεφεύγουν από το 
γενικό κανόνα που διέπει τέτοιες συλλογές, να είναι δηλαδή άγνωστη η ακριβής προέλευσή τους και πολύ περισσότε
ρο το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονταν και το οποίο θα έδινε ακριβέστερη χρονολόγηση. Τα τέσσερα αντικείμενα είναι 
από ημιπολύτιμους λίθους, το λιοντάρι βαδίζει, αντίθετα με το παράδειγμα μας, προς τα αριστερά και η προτεινόμενη 
χρονολόγηση είναι ο 1ος-2ος αι., ενώ στο πέμπτο (αριθ. 66), γυάλινο, ίδιας τεχνικής και ίδιου περίπου μεγέθους με το 
δικό μας, το λιοντάρι βαδίζει προς τα δεξιά και η προτεινόμενη χρονολόγηση είναι ο 3ος-4ος αι. Σε ένα από τα παρα
δείγματα (αριθ. 63) υπάρχουν η σελήνη και το αστέρι, το αστέρι όμως βρίσκεται κάτω από την κοιλιά του λιονταριού.

287. Στο Βρετανικό Μουσείο έχουμε: α) σε σφραγιδόλιθο χρυσού δαχτυλιδιού, ύστερης ρωμαϊκής εποχής, παράστα
ση λιονταριού που βαδίζει προς τα αριστερά και στο φόντο μισοφέγγαρο και αστέρι και β) σε σφενδόνη ασημένιου δα- 
χτυλιδιού, του 3ου αι. περίπου, ανάγλυφη παράσταση λιονταριού που βαδίζει προς τα δεξιά (BMCR, αριθ. κατ. 556, 
1184, σ. 94-95,187, πίν. XVI).

288. Baldini Lippolis 1989, σ. 81.
289. Sena Chiesa 1978, σ. 116, αριθ. 130. Boussac - Starakis 1983, σ. 480, αριθ. 64,65, 66, 67, εικ. 63, 64, 65,66.
290. Genève II, σ. 249, σημ. 2.
291. Boussac - Starakis 1983, σ. 479-480, αριθ. 63, εικ. 62.
292. Sena Chiesa 1978, σ. 117, αριθ. 133. Ό .π.
293. Delatte - Derchain 1964, σ. 230, αριθ. 319.
294. Ό .π., σ. 230-231, αριθ. 320.
295. Genève II, σ. 249, σημ. 2. Philippe 1970, σ. 38.
296. Sena Chiesa 1978, σ. 116-1177, αριθ. 131,132,133.
297. Ό .π., σ. 116-117, αριθ. 130,133.
298. Baldini Lippolis 1989, σ. 81.
299. Ό .π., αριθ. 27, 28, σ. 99,100. Περίπου ίδιου μεγέθους με το δικό μας παράδειγμα, στο ένα απουσιάζουν τα ου

ράνια σώματα, ενώ στο άλλο (αριθ. 28) υπάρχει μόνον ένα αστέρι πάνω από το λιοντάρι.
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Βρέθηκαν 79 ψήφοι από γυαλί και γαγάτη που προέρχονται από τρεις τάφους.
1. ΒΥμ 12/1α-β (Πίν. 45). Πρόκειται για 45 μικρές γαγάτινες ψήφους, πολυεδρικές με επιφά

νειες τριγωνικές και ρομβόσχημες και 24 μικρές γυάλινες περίπου σφαιρικές, υπόλευκου χρώ
ματος. Βρέθηκαν με νόμισμα του 211-217, οπότε η χρονολόγησή τους στο α' τέταρτο του 3ου αι. 
φαίνεται πιθανή. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούν να τοποθετηθούν και έξι μικροί κύβοι από γαγάτη, 
που βρέθηκαν μαζί.

2. ΒΑμ 22/1α-γ (Σχέδ. 2· Πίν. 45). Πρόκειται για τρεις γαγάτινες ψήφους. Οι δύο είναι μεγά
λες και σωληνωτές, περίπου ορθογώνιας διατομής με στρογγυλεμένες γωνίες· η επιφάνειά τους 
είναι διακοσμημένη με στρεπτές ραβδώσεις, εκτός από τα άκρα που είναι πηνιόσχημα. Η τρίτη 
είναι δισκοειδής σε σχήμα μεγαλύτερο του ημικυκλίου, έχει διαμπερή οπή εξάρτησης κατά το 
μήκος της ευθείας πλευράς της και δύο μηνοειδείς οπές στο σώμα της. Βρέθηκαν μαζί με νόμισμα 
του 197, επομένως μπορούν να χρονολογηθούν με πιθανότητα στα τέλη του 2ου και στις αρχές 
του 3ου αι.

3. ΒΥμ 12/3 (Πίν. 45). Πρόκειται για γυάλινες ψήφους, μία μεγάλη, περίπου σφαιρική, υπό
λευκου χρώματος και έξι μικρές, κυλινδρικές, γαλάζιου χρώματος. Βρέθηκαν μαζί με νόμισμα 
του 320, επομένως μπορούν να χρονολογηθούν στο α' μισό του 4ου αι.

Ψήφοι περιδέραιου

Βραχιόλια

Τα βραχιόλια της ανασκαφής είναι τρία, το ΒΛμ 22/4, το ΒΚο 215/5 και το ΒΚο 215/12.
Το ΒΛμ 22/4 (Σχέδ. 10· Πίν. 45) είναι κλειστό βραχιόλι από γαγάτη και σχηματίζεται από χο

ντρό στέλεχος διατομής μεγαλύτερης του ημικυκλίου (11). Η εσωτερική περιφέρειά του είναι ται
νιωτή και η εξωτερική καμπύλη με αβαθείς εγκάρσιες γλυφές ανά εκατοστό. Βρέθηκε σε τάφο με 
νομίσματα του 317-348, επομένως μπορεί να χρονολογηθεί με πιθανότητα στο α' μισό του 4ου αι.

Τδιου τύπου βραχιόλι από γαγάτη βρέθηκε κοντά στη Βόννη σε γυναικείο τάφο του α' μισού του 
4ου αι.300. Παρόμοιο ως προς τη διατομή βραχιόλι, επίσης από γαγάτη, που αποτελεί ταφικό εύρη
μα, βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας και χρονολογείται στο α' μισό του 3ου αι.301.

Τα άλλα δύο βραχιόλια από σύρμα, απλά στην κατασκευή τους, ανήκουν σε έναν τύπο κοινό από 
τα αρχαία χρόνια302.

Το ΒΚο 215/5 (Πίν. 45) αποτελείται από χάλκινο σύρμα κυκλικής διατομής, είναι ανοιχτό και 
σχηματίζεται με παραπάνω από μία σπείρα. Τα άκρα του πλαταίνουν σε τραπεζιόσχημη διαμόρ
φωση και φέρουν αδιάγνωστη χαρακτή διακόσμηση. Βρέθηκε σε τάφο, που κατατάσσεται βάσει της 
αρχιτεκτονικής του στο α' μισό του 3ου αι., επομένως είναι πιθανή η χρονολόγησή του σε αυτό το 
διάστημα. Παρόμοιο χάλκινο βραχιόλι με τραπεζιόσχημα διακοσμημένα άκρα υπάρχει στο Αρχαι
ολογικό Μουσείο της Σόφιας και χρονολογείται στο 2ο-3ο αι.303.

Το ΒΚο 215/12 (Πίν. 45) βρέθηκε σε έντεκα τμήματα πολύ οξειδωμένα και δεν ήταν σαφές αν 
ήταν κλειστό ή ανοιχτό. Σχηματίζεται από σιδερένιο σύρμα κυκλικής διατομής, που φέρει εξογκώ
ματα, αποτέλεσμα πιθανώς της προχωρημένης οξείδωσης ή απομεινάρια κάποιων αδιάγνωστων 
διακοσμητικών στοιχείων. Η εύρεσή του σε τάφο με νόμισμα του 320-324 κάνει πιθανή τη χρονο
λόγησή του στο α ' μισό του 4ου αι.

300. Τοά αηι Μιβίη, σ. 84.
301. ΚΛΐδεν3-81ο1«)8ΐ(:3 1991, αριθ. κατ. 146, σ. 66-67,155.
302. Δεσποίνη 1996, σ. 43.
303. ΙΙιΐδενα-ΞΙοΙίΟδΙίΒ 1991, αριθ. κατ. 172, σ. 67,162.
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Δαχτυλίδια304

Βρέθηκαν δέκα δαχτυλίδια: δυο χρυσά, πέντε σιδερένια, δυο μολυβδινα και ένα χάλκινο κλειδί- 
δαχτυλίδι. Από τυπολογική άποψη μπορεί να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: α) δαχτυλίδια 
με πέτρα, β) δαχτυλίδια με συμφυή σφενδόνη, γ) δαχτυλίδια απλά, δ) κλειδί-δαχτυλίδι.

1. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα χρυσά δαχτυλίδια ΒΚο 215/13 και 2.
Το ΒΚο 215/13 (Σχέδ. 46· Π ίν. 46) έχει κυκλική στεφάνη τριγωνικής διατομής, που απαρτί

ζεται από τρία αστραγαλόμορφα συμπαγή σύρματα. Η σφενδόνη εντάσσεται στην περιφέρεια 
της στεφάνης, είναι ελαφρώς ελλειψοειδής και έχει δακτυλιόλιθο (πιθανώς από γρανάτη) με έγ- 
γλυφη ανδρική γενειοφόρο μορφή σε κατατομή, πιθανώς Σειληνό.

Ο σχηματισμός της στεφάνης από αστραγαλόμορφα σύρματα συναντάται από τα αρχαία ακό
μη χρόνια. Έ να  ετρουσκικό παράδειγμα του 6ου-5ου αι. π.Χ., με διαφορετική όμως σφενδόνη, 
έχουμε στο Βρετανικό Μουσείο305. Από το ίδιο Μουσείο έχουμε άλλο ένα παράδειγμα, ύστερης 
ρωμαϊκής εποχής, στο οποίο η σφενδόνη εντάσσεται στη στεφάνη, όπως και στο δικό μας δαχτυλί- 
δι, αλλά η στεφάνη αποτελείται μόνον από δύο σύρματα306.

Το παράδειγμα μας βρέθηκε σε τάφο με νόμισμα του 276-282 και δύο «θησαυρούς» νομισμά
των του τέλους του 3ου και των αρχών του 4ου αι. Με αυτά τα δεδομένα μάς επιτρέπεται να χρονο
λογήσουμε το δαχτυλίδι με πιθανότητα στο τελευταίο μισό του 3ου και στις αρχές του 4ου αι.

Το δεύτερο δαχτυλίδι αυτής της κατηγορίας, το ΒΚο 215/2 (Σχέδ. 9· Πίν. 46), είναι διπλό. Οι 
δύο στεφάνες του από λεπτό ταινιωτό χρυσό έλασμα είναι συγκολλημένες και γεφυρώνονται πάνω 
με τετράγωνη ανεστραμμένη κολουροπυραμιδοειδή σφενδόνη με γαλαζοπράσινη γυάλινη πέτρα.

Ο τύπος των πολλαπλών δαχτυλιδιών, διπλών και τριπλών, είναι σχετικά σπάνιος, με σπανιότερα 
τα τριπλά. Για την κυκλοφορία τους προτάθηκε η περίοδος 3ος-4ος αι.307, φαίνεται όμως ότι τα όρια 
μπορούν να διευρυνθούν εκατέρωθεν από τον 1ο-2ο έως τον 5ο ή τον 6ο αι.308. Όσον αφορά τη χρή
ση τους θεωρήθηκαν ταφικά309 ή γαμήλια αντικείμενα με επικρατέστερη μάλλον την πρώτη άποψη, 
υπέρ της οποίας συνηγορείτο ότι μερικά έχουν βρεθεί σε τάφους και επίσης εικονίζονται σε αιγυπτια
κά πορτραίτα μουμιών310. Τέτοια δαχτυλίδια βρέθηκαν στη Συρία, Αίγυπτο, νότια Ρωσία311 και στη 
Βουλγαρία312. Από δημοσιευμένα παραδείγματα ενδεικτικά αναφέρουμε τα διπλά ταινιωτά χρυσά 
δαχτυλίδια του Βρετανικού Μουσείου313, ένα του Μουσείου των Καλών Τεχνών της Βιρτζίνια314 και 
ένα του Μουσείου της Σόφιας315. Τριπλά υπάρχουν ένα στο Βρετανικό Μουσείο, που τα δαχτυλίδια 
δεν συγκολλώνται αλλά συγκροτούνται με δύο μικρούς κρίκους316 και ένα στο Μουσείο Μπενάκη317.

304. Γενικά για τα δαχτυλίδια από χρηστική, χρονολογική και τυπολογική άποψη, βλ. BMCR.
305. BMCR, αριθ. κατ. 305, σ. 55, πίν. IX.
306. Ό .π., αριθ. κατ. 559, σ. 95, πίν. XVI.
307. Higgins 19802, σ. 184-185.
308. Διπλό χρυσό δαχτυλίδι από τις Νόβες της Βουλγαρίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας με παράσταση 

Έρωτα σε σφραγιδόλιθο χρονολογείται στον 1ο-2ο αι. (Ruseva-Slokoska 1991, αριθ. κατ. 223, σ. 83,182, πίν. σ. 81). Δαχτυλί
δι από τάφο στο Κερτς βρέθηκε με νομίσματα τέλους του 4ου και αρχών του 5ου αι. (Virginia Museum, σ. 47), ενώ το δαχτυλί
δι του Μουσείου των Καλών Τεχνών της Βιρτζίνια χρονολογείται συγκριτικά στον 5ο ή 6ο αι. (Virginia Museum, σ. 47).

309. Segall 1938, σ. 115, αριθ. 169.
310. Virginia Museum, σ. 46-47.
311. Ό .π., σ. 46.
312. Ruseva-Slokoska 1991, αριθ. κατ. 223, σ. 83,182, πίν. σ. 81.
313. BMCR, αριθ. κατ. 840-842, σ. xiix, 137-138, πίν. XXI, χρονολογούμενα στον 3ο-5ο αι. περίπου.
314. Virginia Museum, σ. 46-47, όπου αναφέρονται και άλλα παραδείγματα.
315. Ruseva-Slokoska 1991, αριθ. κατ. 223, σ. 83,182, πίν. σ. 81.
316. BMCR, αριθ. κατ. 983, σ. 157, πίν. XXV, του 4ου αι. περίπου.
317. Segall 1938, σ. 114-115, αριθ. 169, πίν. 36, του 4ου αι.
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Το δικό μας δαχτυλίδι, απλούστερο όσον αφορά τη διακόσμηση, μπορεί να χρονολογηθεί, 
από τα νομίσματα που βρέθηκαν στον τάφο, στο α' μισό του 4ου αι., γεγονός που ενισχύει την 
άποψη της ταφικής χρήσης του είδους αυτού των δαχτυλιδιών.

2. Η δεύτερη κατηγορία, με συμφυή σφενδόνη, αντιπροσωπεύεται από δύο σιδερένια δαχτυλί- 
δια, τα ΒΚο 215/3 και 10, που έχουν σφενδόνη από το ίδιο υλικό. Στο πρώτο (Σχέδ. 9· Π ίν. 46) η 
στεφάνη είναι ταινιωτή και πλατύτερη στο πάνω μέρος, όπου προσκολλάται η δισκόμορφη σφεν
δόνη, που περιβάλλεται από δύο εγχάρακτες γωνίες, ενώ η επιφάνειά της είχε πιθανώς εγχάρακτη 
διακόσμηση. Στο δεύτερο (Πίν. 46) η στεφάνη είναι από σύρμα ημικυκλικής μάλλον διατομής και 
η σφενδόνη του κυκλική με επίπεδη επιφάνεια. Παρόμοια με το ΒΚο 215/3 ως προς την προ
σαρμογή της σφενδόνης είναι δύο δαχτυλίδια από το Βρετανικό Μουσείο του 3ου αι.318.

Η εύρεση των δικών μας δαχτυλιδιών με νομίσματα του 317-348 το πρώτο και του 330-340 το 
δεύτερο δικαιολογεί τη χρονολόγησή τους με πιθανότητα στο α' μισό του 4ου αι.

3. Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από τέσσερα δαχτυλίδια, δύο μολύβδινα και δύο σιδερένια.
Τα μολύβδινα ΒΚο 215/14α-β (Π ίν. 46) έχουν ακανόνιστο ελλειψοειδές σχήμα· το κάτω μισό

της στεφάνης είναι περίπου ημικυκλικό και ημικυκλικής διατομής, ενώ το πάνω μισό είναι τριγω
νικό και ορθογώνιας διατομής. Η ελαφρώς ελλειψοειδής σφενδόνη τους εντάσσεται στην 
περιφέρεια της στεφάνης.

Δαχτυλίδια αυτού του τύπου είναι χαρακτηριστικά του 3ου αι., συναντιόνται όμως και στο 2ο 
και 4ο αι.319. Τδιας διάρθρωσης με τα δικά μας δαχτυλίδια υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Σόφιας και χρονολογούνται στον 3ο αι.320, καθώς και στο Βρετανικό Μουσείο, επίσης του 
3ου αι. ή της ύστερης ρωμαϊκής εποχής321.

Τα δικά μας παραδείγματα προέρχονται από κεραμοσκεπή τάφο και δεν έχουν άλλη βοη
θητική χρονολογική υποστήριξη, εκτός από την ίδια την τυπολογία τους, βάσει της οποίας θα 
μπορούσαν να χρονολογηθούν, όπως και τα προαναφερθέντα παραδείγματα, στον 3ο ή και 
στον 4ο αι.

Τα σιδερένια δαχτυλίδια ΒΚο 215/14γ και 15 (Π ίν. 46) είναι αρκετά οξειδωμένα, ώστε να μην 
είναι ευκρινή τα χαρακτηριστικά τους, πιθανώς όμως να είναι του ίδιου τύπου με τα μολύβδινα. Το 
ΒΚο 215/14γ έχει βρεθεί μαζί με τα ΒΚο 215/14α-β, ενώ το ΒΚο 215/15 έχει βρεθεί με νόμισμα 
του 201-206, οπότε η χρονολόγησή του στον 3ο αι. θα ήταν δικαιολογημένη.

4. Στην τέταρτη κατηγορία ανήκει το κλειδί-δαχτυλίδι ΒΚο 215/18 (Σχέδ. 19· Πίν. 46). Απο- 
τελείται από κυκλική στεφάνη κυκλικής διατομής, στην οποία προσαρμόζεται κάθετα το κυλινδρι
κό στέλεχος του κλειδιού· στο σημείο προσαρμογής σχηματίζεται μικρός δακτύλιος.

Ο τύπος αυτός του δαχτυλιδιού, που παράλληλα με τον κοσμητικό χαρακτήρα συνδυάζει και 
την πρακτική χρήση, απαντάται συχνά στα ρωμαϊκά χρόνια. Η παρουσία του, βέβαια, μαρτυρεί- 
ται και νωρίτερα· σε παράσταση ετρουσκικής πήλινης σαρκοφάγου των μέσων του 2ου αι. π.Χ. 
γυναικεία μορφή φορά παρόμοιο δαχτυλίδι· οπωσδήποτε, όμως, η πλειονότητα των ρωμαϊκών 
κλειδιών-δαχτυλιδιών, που κατά κανόνα είναι χάλκινα, είναι μεταγενέστερης χρονολογίας322, 
όπως το ασημένιο παράδειγμα του 1ου αι. από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας, δείγμα 
των πολυάριθμων παρόμοιων ευρημάτων από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης323, ένα χρυσό

318. ΒΜΟϊ, αριθ. κατ. 201, 202, σ. 33, πίν. V.
319. Κ,ιιβενα^ΙοΙίοβΙίΗ 1991, σ. 76, τύπος VII.
320. Ό .π., αριθ. κατ. 182, 203,204, 205, 218, 227, 257, σ. 76, 78,82,165,174,179,183,195.
321. ΒΜΟΙ, αριθ. κατ. 200, 201, 546, 786, 787, 1191, 1399, σ. 33, 93, 128, 129, 188, 215, πίν. V, XVI, XX, XXIX, 

X X X I I .

322. Ό .π., σ. χνϋί.
323. ΙΙιιβενΒ^Ιο]««]« 1991, αριθ. κατ. 231, σ. 76,185, τύπος VI (χωρίς λίθους).
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ύστερης ρωμαϊκής εποχής324, ένα ασημένιο του 3ου αι. περίπου325 από το Βρετανικό Μουσείο 
και ένα χάλκινο του 3ου ή 4ου αι. από την ανασκαφή της Κορίνθου326.

Στα παραπάνω παραδείγματα το κλειδί προσκολλάται στη στεφάνη του δαχτυλιδιοΰ απευ
θείας, χωρίς στέλεχος, ενώ παράδειγμα υπάρχει και με στέλεχος. Ως προς τη χρονολόγηση το 
κλειδί-δαχτυλίδι της ανασκαφής μπορεί να ενταχθεί με πιθανότητα στο α' μισό του 4ου αι., από 
τα νομίσματα του 330-340 που βρέθηκαν στον ίδιο τάφο.

Στην κατηγορία των δαχτυλιδιών, γενικά, ανήκουν πιθανώς το σιδερένιο ΒΚο 215/6 και το οστρέι- 
νο ΒΟ 66/3. Το πρώτο σώζει δυο τμήματα, πολύ οξειδωμένα, σύρματος, που κάμπτεται κυκλικά και θα 
μπορούσε να είναι τμήμα κυκλικής στεφάνης δαχτυλιδιοΰ, υπόθεση που ενισχΰεται και από τη θέση 
στην οποία βρέθηκε. Για το δεύτερο η ταύτιση με δαχτυλίδι φαίνεται ακόμη πιο επισφαλής.

Πόρπες - αγκράφες

Βρέθηκαν δύο αντικείμενα αυτού του είδους.
1. Η πόρπη ΒΚο 215/9 (Σ χ έ δ. 19· Π ί ν. 47) έχει σχήμα λατινικού σταυρού με πολύ κοντό τον επά

νω βραχίονα της κάθετης κεραίας. Η οριζόντια κεραία είναι ευθεία και έχει προσαρτημένα σφαι
ρίδια στα άκρα της· στο μέσον της κάτω πλευράς της υπάρχει μικρό άνοιγμα, όπου μπαίνει το μάτι 
της βελόνας περασμένο σε σύρμα, που διατρέχει το κούφιο εσωτερικό της κεραίας. Η κάθετη κε
ραία είναι δρεπανόσχημη· το μισό τμήμα της είναι τοξωτό και προσαρμόζεται με όρθιο το τόξο στο 
μέσον της οριζόντιας κεραίας· στο σημείο αυτό στην αρχή του τόξου υπάρχει το τρίτο, κρομμυό- 
σχημο, σφαιρίδιο της πόρπης· το υπόλοιπο μισό της κάθετης κεραίας είναι ευθύ και σχηματίζεται 
από έλασμα διπλωμένο στα δύο. Η βελόνα της πόρπης, προσαρτημένη στην οριζόντια κεραία, ευθυ
γραμμίζεται με την κάθετη και φωλιάζει στο δίπλωμα του ευθέος τμήματός της.

Ο τύπος αυτός της δρεπανόσταυρης πόρπης είναι ευρύτατα διαδεδομένος στα ύστερα ρω
μαϊκά χρόνια327. Κατάγεται από την απλή τοξωτή πόρπη. Η εξέλιξη του ολοκληρώνεται στον 3ο 
αι. και η παρουσία του είναι έντονη στον 4ο κυρίως και στον 5ο αι.328. Ως τόπος καταγωγής του 
θεωρείται η περιοχή του Δούναβη329, από όπου και εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη ρωμαϊκή επι
κράτεια, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα των ανασκαφών, πολυάριθμα στις επαρχίες των βόρει
ων συνόρων -  Γαλατία, Γερμανία, Παννονία (σημερινή Ουγγαρία), Βαλκάνια -  και λιγότερα 
στις επαρχίες που βρέχονται από τη Μεσόγειο330.

Οι περισσότερες από τις πόρπες αυτού του τύπου είναι χάλκινες, συχνά επίχρυσες και σπα
νιότερα χρυσές ή ασημένιες. Η διακόσμησή τους αναπτύσσεται κυρίως στη ράχη της κάθετης κε
ραίας και έχει πλούσια θεματολογία, που αποδίδεται με διάφορες τεχνικές (χάραξη, νιέλο κ.ά.). 
Μερικές φορές υπάρχουν επιγραφές στις πλαϊνές πλευρές του τοξωτού τμήματος331 ή στο ευθύ

324. BMCR, αριθ. κατ. 556, σ. 94-95, πίν. XVI.
325. Ό .π., αριθ. κατ. 1184, σ. 187.
326. Corinth XII, αριθ. κατ. 977, σ. 137-138, πίν. 70.
327. O I. Τουράτσογλου την ονομάζει σπαθόσχημη (ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, σ. 315). Στην αγγλική βιβλιογραφία ανα- 

φέρεται ως τύπος cross-bow. Στην ιταλική ως τύπος a croce latina ή cruciforme (σχήματος λατινικού σταυρού ή σταυρό- 
σχημη). Στη γερμανική Zwiebelknopffibel (Zwiebel= κρεμμύδι, knöpf=κουμπί), από τις απολήξεις στο οριζόντιο στοιχείο.

328. Virginia Museum, σ. 151.
329. Milano, 286-402 d.C., σ. 359, όπου υπάρχει και βιβλιογραφία.
330. Virginia Museum, σ. 151 .Milano, 286-402 d.C., o. 359, όπου και βιβλιογραφία.
331. Χρυσή πόρπη στο Μουσείο του Λούβρου, που σώζει μόνο το τόξο της (Milano, 286-402 d.C., σ. 45, αριθ. κατ. 

le. 3f)· χάλκινη πόρπη από τη συλλογή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, προερχόμενη από τάφο του δυτικού νε
κροταφείου της Θεσσαλονίκης (Ναλπάντης 1997, σ. 27-28, εικ. 1).
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τμήμα της κάθετης κεραίας332. Η επιφάνεια της οριζόντιας κεραίας μένει ακόσμητη, συχνά όμως 
φέρει κατά το μήκος της επάνω επιφάνειάς της επιθέματα, που της δίνουν αετωματική ή δαντε
λωτή όψη.

Πόρπη καθαρά ανδρική θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε αρχικά από στρατιώτες και στη συ
νέχεια και από ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους και αξιωματοΰχους της αυτοκρατορικής αυλής 
για τη στερέωση του μανδύα στον ώμο333. Οι σχετικές με τη χρήση της μαρτυρίες προέρχονται 
από τις ανασκαφές τάφων, όπου συναντάται στο δεξιό ή αριστερό ώμο των νεκρών334, καθώς και 
από τις απεικονίσεις της σε διάφορα αντικείμενα μικρογλυπτικής και μεταλλοτεχνίας, σε 
τοιχογραφίες και ψηφιδωτά. Ενδεικτικά μόνον αναφέρουμε τους στρατιωτικούς αγίους στα ψη
φιδωτά του τρούλου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης, ίσως μερικά από τα ψηφιδωτά του αγίου Δη- 
μητρίου στον ομώνυμο ναό333, το δίπτυχο του Στηλίχωνα336, το μισσόριο του Θεοδοσίου Α '337, το 
δίπτυχο του «πατρικίου»338, τις τοιχογραφίες καμαροσκεπούς τάφου στη Σιλίστρια της Βουλγα
ρίας339, το ασημένιο κιβώτιο της ΡΓοήεςίθ του Βρετανικού Μουσείου340 και τα ψηφιδωτά του Ιου
στινιανού και της Θεοδώρας στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας341. Το τελευταίο παράδειγμα χρο
νολογείται λίγο πριν από τα μέσα του 6ου αι. και μαρτυρεί την παρουσία της πόρπης και στον 6ο 
αι. Στα παραπάνω παραδείγματα οι πόρπες βρίσκονται στο δεξιό ώμο και με το κεφάλι προς τα 
κάτω. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα της Σιλίστριας, όπου η μία από τις πόρπες είναι 
καρφιτσωμένη σε αφόρετη χλαμύδα, που μεταφέρει ένας από τους υπηρέτες, κάτι που μπορεί να 
σημαίνει ότι η πόρπη τοποθετούνταν στο ένδυμα πριν αυτό να φορεθεί.

Στη Θεσσαλονίκη πόρπες αυτού του τύπου συναντώται συχνά342. Από την υπόλοιπη Ελλάδα ανα
φέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα, χρονολογούμενα στον 4ο-5ο αι., από την Αλεξανδρούπολη343, το

332. Χρυσή πόρπη του Μουσείου Ιστορίας της Τέχνης της Βιέννης, του 4ου αι. (Milano, 286-402 d.C.,a. 46, αριθ. κατ. 
le. 3g).

333. Virginia Museum, o. 151-153. Milano, 286-402 d.C., o. 359, όπου και βιβλιογραφία.
334. Ettlinger 1973, o. 27.
335. Η όχι καλή διατήρηση των ψηφιδωτών στα σημεία που ενδιαφέρουν δεν επιτρέπει τη βεβαιότητα για το είδος 

των πορπών της ενδυμασίας του αγίου Δη μητριού.
336. ΙΕΕ, Ζ ', ο. 104. Milano, 286-402 d. C., o. 78, αριθ. κατ. If, 8, όπου και η σχετική βιβλιογραφία για το δίπτυχο που 

χρονολογείται γύρω στο 400 και βρίσκεται στο σκευοφυλάκιο του καθεδρικού ναού της Monza.
337. Delbrueck 1933, o. 200, πίν. 94-98. Milano, 286-402 d.C., o. 44-45, αριθ. le. 3d. Το μισσόριο βρίσκεται στη Real 

Academia de la Historia της Μαδρίτης. Είναι ασημένιο με απομεινάρια επιχρύσωσης και χρονολογείται στο 388. Η 
χλαμύδα του αξιωματούχου αριστερά από τον Θεοδόσιο συγκροτείται στο δεξιό ώμο του με πόρπη αυτού του τύπου.

338. Milano, 286-402 d.C., o. 340, αριθ. 5b. lb. To δίπτυχο βρίσκεται στο επισκοπικό ιστορικό αρχείο της Νοβάρα. 
Είναι ελεφαντοστέινο και οι χρονολογήσεις που έχουν προταθεί κυμαίνονται από τις αρχές του 5ου έως τις αρχές του 
6ου αι. Ο πατρίκιος που εικονίζεται και στα δύο φύλλα φορά χλαμύδα που συγκροτείται στο δεξιό ώμο του με πόρπη αυ
τού του τύπου.

339. Dimitrov 1962, ο. 36, εικ. 1, 3,6. Ο τάφος χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. Στη δυτική πλευρά 
του εικονίζεται ένα ζεύγος αποθανόντων και εκατέρωθέν τους, καθώς και στις μακριές πλευρές του τάφου, εικονίζε- 
ται η συνοδεία των υπηρετών και υπηρετριών τους, που μεταφέρουν τα ρούχα των κυρίων τους. Στην παράσταση του 
νεκρού άνδρα ο μανδύας του συγκροτείται με μία πόρπη στο δεξιό ώμο, ενώ δεύτερη πόρπη είναι καρφιτσωμένη στη 
χλαμύδα που μεταφέρει ένας από τους υπηρέτες.

340. Barbier 1962, ο. 7-8, εικ. 1 .Milano, 286-402d.C., o. 81,183. Το κιβώτιο αποτελούσε τμήμα θησαυρού κοσμημά
των που βρέθηκε στη Ρώμη το 1793. Είναι ασημένιο, του 4ου αι., διακοσμημένο με διάφορες ανάγλυφες παραστάσεις, 
επιχρυσωμένες κατά τόπους. Στο καπάκι του εικονίζεται σε μπούστο η Projecta με το σύζυγό της· η χλαμύδα του άνδρα 
συγκρατείται στο δεξιό ώμο με πόρπη αυτού του τύπου.

341. ΙΕΕ, Ζ ',σ . 189, 270, 390.
342. Σ. Πελεκανίδης, ΑΔ  16 (1960), Χρονικά, ο. 223, Πίν. 195β (μία). Φ. Πέτσας, ΑΔ  24 (1969), Χρονικά, ο. 300, 

Πίν. 310α, η μεσαία. Πέτσας 1974, σ. 328, πίν. 22β, η αριστερή. Μακροπούλου 1991, σ. 259, πίν. 31στ-ζ (δύο). Ναλπά- 
ντης 1992, σ. 316, πίν. 25. Ναλπάντης 1997, σ. 24-28 (έντεκα).

343. Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ  36 (1981), Χρονικά, σ. 351-352, Πίν. 241β, από τάφο.
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Διδυμότειχο344, την Ευρωπό Κιλκίς345, την Έδεσσα346, τη Βέροια347 και την Κόρινθο348. Τέλος, πόρπες 
αυτού του είδους έχουν βρεθεί στα Βαλκάνια349, την Ιταλία350, την Ολλανδία351 και τις συναντάμε σε 
μουσεία και συλλογές του εξωτερικού, όπου όμως η προέλευση τους δεν είναι πάντοτε γνωστή352.

Το παράδειγμα που εξετάζουμε βρέθηκε στον τάφο 35 με νομίσματα των ετών 330-340, οπότε 
μας επιτρέπεται να τη χρονολογήσουμε με πιθανότητα στις μεσαίες δεκαετίες του 4ου αι., ενώ 
παρόμοια παραδείγματα χρονολογούνται και στο α' τέταρτο του 4ου αι.353.

2. Η αγκράφα ΒΚο 215/17 (Πίν. 47) αποτελείται από διπλωμένο ταινιωτό έλασμα, στο οποίο 
είναι περασμένο ημικυκλικό στοιχείο από σύρμα τετράγωνης διατομής με ταινιωτή γλωσσίδα. 
Ανάμεσα στα φύλλα του ελάσματος στερεωνόταν το ένα άκρο ζώνης, ενώ το άλλο άκρο κούμπω
νε με τη γλωσσίδα στο ημικυκλικό στοιχείο. Βρέθηκε σε τάφο με νόμισμα του 320 και επομένως 
η χρονολόγησή της με βάση αυτό το χρονικό σημείο φαίνεται λογική. Η θέση, όμως, που βρέθη
κε, στην αριστερή κνήμη του νεκρού, προβληματίζει ως προς τη χρήση της. Πιθανώς να προέρ
χεται από κάποιο είδος υποδήματος. Ο τύπος αυτός της αγκράφας είναι διαδεδομένος στα υστε- 
ρορωμαϊκά χρόνια. Τέτοια ασημένια αγκράφα βρέθηκε σε τάφο με «θησαυρό» νομισμάτων του 
β' μισού του 3ου αι. στο Δαφνούδι Σερρών354. Τδιου τύπου, αλλά πιο οβάλ, είναι αγκράφα από 
τάφο της ύστερης αρχαιότητας στο συνοικισμό Αξιός στη Θεσσαλονίκη355.

Περόνες

Βρέθηκαν πέντε περόνες, από τις οποίες μόνον η μία είναι ακέραιη. Τρεις είναι οστέινες, μία 
χάλκινη και μία σιδερένια.

1. Η ακέραιη οστέινη περόνη ΒΟ 66/2 (Πίν. 47) έχει σώμα ατρακτόσχημο, κυκλικής διατο- 
μής, με ωοειδή, ελαφρώς πεπιεσμένη, κεφαλή. Του ίδιου τύπου και μεγέθους φαίνεται να είναι 
και η ΒΟ 66/1 (Πίν. 47), ενώ η ΒΟ 66/4 (Πίν. 47) είναι μικρότερη και λεπτότερη.

344. Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ  37 (1982), Χρονικά, σ. 333, Πίν. 221γ, επίχρυση, από λαξευτό τάφο.
345. Σαββοποΰλου - Βάλλα 1992, σ. 435, πίν. 6.
346. Α. Χρυσοστόμου, ΑΔ  38 (1983), Χρονικά, σ. 299, Πίν. 123α, από τάφο.
347. Ι.Π. Τουράτσογλου, ΑΔ  24 (1969), Χρονικά, σ. 315, Πίν. 329γ. Πέτσας 1975, σ. 267, πίν. 200β, από κερα

μοσκεπή τάφο.
348. Corinth XII, αριθ. 2171, σ. 270, πίν. 113.
349. Στην πρώην Γιουγκοσλαβία (Anticka Bronza, σ. 153, αριθ. 323,324, πίν. 323,324,4ου m. Antique Silver, σ. 307-308, 

335-337, αριθ. 244-247,288-293,3ου-4ου αι.). Στην περιοχή των Σκοπιών (Dimitrioska 1979, σ. 131 κ.ε., πίν. II, 2, μέσα 4ου αι.). 
Κοντά στη Σρέμσκα Μιτροβίτσα (Σίρμιο) από τάφο με νομίσματα του 319-321 (Milosevic 1973, σ. 93-94, σχέδ. 6, πίν. V, 1).

350. Μία, του 3ου αι., στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρμας (Milano, 286-402 d.C., σ. 351,353, αριθ. κατ. 
5c. Id), μία επίχρυση χάλκινη, του α ' μισού του 4ου αι., στο Εθνικό Μουσείο της Ακηλυίας (ό.π., σ. 76, αριθ. κατ. If. 6c), 
μία χάλκινη, των μέσων του 4ου αι. περίπου, στο μουσείο του Palazzo Ducale της Μάντοβας (ό.π., σ. 282-283, αριθ. κατ. 
4e. 2g. 5), δύο χάλκινες, του τέλους του 4ου αι., στο Δημοτικό Μουσείο της Παβίας (ό.π., σ. 76, αριθ. κατ. If. 6d, If. 6e), 
μία χρυσή, του β' μισού του 5ου αι., στο Δημοτικό Μουσείο της Reggio Emilia (ό.π., σ. 359, αριθ. κατ. 5c. 6a).

351. Milano, 286-402 d.C., σ. 65-66, αριθ. κατ. le. 8e.
352. Ενδεικτικά αναφέρουμε: χρυσή πόρπη, των αρχών του 4ου αι., στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, 

από το Arezzo της Ιταλίας (Higgins 19802, σ. xxix, 185, εικ. 63Β), τρεις χρυσές, μία ασημένια και μία επίχρυση, 3ου-4ου αι., 
στο Βρετανικό Μουσείο (Higgins 1961, σ. χχχ, 192, εικ. 64C καιBMCJ, σ. xiv, 337, αριθ. κατ. 2856-2859, πίν. LXII), μία, του 
τέλους του 5ου αι., από την Desana (Becatti 1955, αριθ. 548, σ. 218, πίν. CLIII), τρεις χρυσές και χάλκινες, τέλη 3ου-4ου αι., 
σε ιδιωτική συλλογή της Αμερικής (Glories o f the Past, αριθ. κατ. 188f-190, σ. 255-256), μία χάλκινη επίχρυση, του τέλους του 
4ου ή του α' μισού του 5ου αι., πιθανώς από τη Συρία, στο Μουσείο των Καλών Τεχνών της Βιρτζίνια (Virginia Museum, σ. 
150-153), μία χρυσή, του α' μισού του 4ου αι., στο Μουσείο του Αούβρου (Milano, 286-402 d. C., σ. 359, αριθ. κατ. 5c. 6b).

353. Trier, σ. 298, αριθ. 156b.
354. Καραμπέρη 1985, σ. 165-167, εικ. 3.
355. Φ. Πέτσας, ΑΑ 24 (1969), Χρονικά, σ. 300, Πίν. 310α, η αριστερή.
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Οι οστέινες περόνες πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν για τα μαλλιά ή τα φορέματα των γυ
ναικών ή είχαν καλλωπιστική χρήση. Είναι σε χρήση από τα αρχαία ελληνικά χρόνια και αφθο- 
νούν στα ρωμαϊκά, με μεγάλη ποικιλία στη διαμόρφωση της κεφαλής τους356. Παρόμοια περόνη 
του 4ου αι. βρέθηκε στην Κόρινθο357.

Από τις περόνες της ανασκαφής η ΒΟ 66/4 βρέθηκε σε τάφο με νόμισμα του 211-217, η ΒΟ 
66/1 με νόμισμα του 320-324 (τα άλλα δύο νομίσματα του τάφου, των ετών 295-298 και 295-299, 
έχουν σχέση με την ανακομιδή που υπήρχε) και η ΒΟ 66/2 με σκουλαρίκια που η κυκλοφορία 
τους καλύπτει ευρύ χρονολογικό πλαίσιο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εντάξουμε τις περόνες στο 
ευρύ πλαίσιο μεταξύ 3ου-4ου αι.

2. Η χάλκινη περόνη ΒΚο 215/19 (Πίν. 47) με στέλεχος κυκλικής διατομής, λόγω της κακής 
και αποσπασματικής διατήρησής της, δεν σώζει τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά. Η εύρεσή 
της σε τάφο του 6ου αι. μας δίνει και το πλαίσιο για τη χρονολόγησή της.

3. Η σιδερένια περόνη ΒΧ 235/22 (Πίν. 51) σώζει μέρος του μήκους της σε δύο τμήματα. 
Νόμισμα του 276-282 και δύο «θησαυροί» νομισμάτων του τέλους του 3ου και των αρχών του 4ου 
αι., που βρέθηκαν στον ίδιο τάφο, ορίζουν το πλαίσιο χρονολόγησής της.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Πυξίδες

Βρέθηκαν δύο πυξίδες, οι ΒΧ 235/5 και 7 (Πίν. 48), και ελάχιστα λείψανα πιθανώς μιας τρίτης 
(ΒΧ 235/25). Οι δύο είναι χάλκινες του ίδιου τύπου. Έχουν κυλινδρικό σώμα με λεπτά τοιχώμα
τα και κυλινδρικό καπάκι.

Τα αντικείμενα αυτά με το μικρό τους μέγεθος θα ήταν κατάλληλα για τη φύλαξη των ψιμύ
θιών. Παρόμοια χάλκινη πυξίδα που περιείχε ψιμύθιο χρώματος ώχρας βρέθηκε σε ταφικό συγκρό
τημα του β' μισού του 4ου αι. στη Θεσσαλονίκη3̂ 8.

Ίδιου τύπου πυξίδες βρέθηκαν δύο, μολύβδινες, σε νεκροταφείο πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων (1ος 
αι. π.Χ.-Ιος αι. μ.Χ.) στο Σταυρωμένο Ρεθύμνου359 και μία ασημένια στη Σερβία, που χρονολογείται 
στο α'-β' μισό 3ου αι.360. Είναι δηλαδή τύπος που η κυκλοφορία του καλύπτει ευρύ χρονικό διάστημα.

Τα δικά μας παραδείγματα βρέθηκαν με νομίσματα του 317-348 και 330-340, επομένως μπο
ρούν με πιθανότητα να χρονολογηθούν στο α' μισό του 4ου αι.

Γραφίδα

Η σιδερένια γραφίδα ΒΧ 235/2 (Σχέδ. 11· Πίν. 49) αποτελείται από στέλεχος ελλειψοειδούς 
διατομής, που το ένα άκρο του είναι αιχμηρό και το άλλο πεπλατυσμένο τραπεζιόσχημο, σαν 
σπάτουλα, με τέσσερις διαγώνιες παράλληλες χαράξεις στις δύο πλατιές επιφάνειές του.

Είναι ένα αντικείμενο που η μύτη του είναι κατάλληλη για γράψιμο σε κερί, ενώ με το πεπλα
τυσμένο άκρο του προετοιμάζεται η κέρινη επιφάνεια361.

356. Corinth XII, σ. 276,278-279.
357. Ό .π., αριθ. κατ. 2314, σ. 279, 284, πίν. 118.
358. The Transformation, σ. 136. Πρόκειται για την πυξίδα ΒΧ 240/11 με αλυσίδα, που εκτίθεται στο Μουσείο Βυ

ζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.
359. Ε. Γαβριλάκη-Νικολουδάκη, ΑΔ 43 (1988), Χρονικά, σ. 558, Πίν. 346δ.
360. Antique Silver, σ. 236, αριθ. 107 (ύψ. 0,48, διάμ. 0,40 μ.).
361. Corinth XII, σ. 185-186.
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Η εύρεση της γραφίδας με νομίσματα του 317-348 μας επιτρέπει να τη χρονολογήσουμε με 
πιθανότητα στο α ' μισό του 4ου αι.

Βελόνα πλεξίματος διχτυών

Η χάλκινη βελόνα πλεξίματος ΒΧ 235/13 (Σχέδ. 39* Πίν. 49) αποτελείται από στέλεχος κυκλι
κής διατομής με διχαλωτές απολήξεις.

Είναι αντικείμενο που χρησιμοποιείται για το πλέξιμο των διχτυών και η μορφή του παρα
μένει η ίδια για αιώνες362. "Ιδιες βελόνες βρέθηκαν στη Χίο363, στον ελληνορωμαϊκό οικισμό στο 
Κουφονήσι Σητείας, με μικρότερο όμως στέλεχος364, και στα Άβδηρα365.

Η βελόνα βρέθηκε σε τάφο, που αρχιτεκτονικά εντάχθηκε με πιθανότητα στην ομάδα των τά
φων του α ' μισού του 3ου αι. Αυτό είναι το μόνο στοιχείο για την πιθανή χρονολογική της έντα
ξη στο ίδιο πλαίσιο.

Κρίκοι

Οι κρίκοι ΒΧ 235/8α-β (Πίν. 48) είναι πεπλατυσμένοι, ο ένας ακόσμητος και ο άλλος με αβαθή 
χάραξη που περιτρέχει τις δύο πλατιές όψεις του. Βρέθηκαν στην περιοχή των ποδιών. Η χρήση 
τους είναι αδιάγνωστη.

Η εύρεσή τους με νομίσματα του 330-340 τους χρονολογεί με πιθανότητα στο α' μισό του 4ου αι.

Καρφιά

1. Υποδημάτων.
Το πλήθος των μικρών σιδερένιων καρφιών (ΒΧ 235/3,10,15,16,17) (Πίν. 49,50) με τις κυ

κλικές, επίπεδης ή ημισφαιρικής επιφάνειας και τις τετράγωνες, επίπεδης ή κολουροπυραμιδο- 
ειδούς επιφάνειας εφηλίδες και τα στελέχη τετράπλευρης διατομής που βρέθηκαν στον τάφο 16 
(199 καρφιά), έξω από τη νοτιοανατολική πλευρά του τάφου 56 (55), 90 (18), 92 (30) και 94 
(ένα), φαίνεται ότι προέρχονται από υποδήματα, στις σόλες των οποίων ήταν προσηλωμένα366. 
Βρέθηκαν (στους τάφους 16, 90 και 92) συγκεντρωμένα σε μικρή έκταση στην περιοχή των πο
διών. Η εφηλίδα τους έχει διάμετρο 0,005-0,010, το μήκος τους είναι 0,009-0,0135 μ. και οι αιχ
μές τους είναι είτε ευθείες είτε κεκαμμένες, στοιχείο που προσφέρει μια ένδειξη για το πάχος 
της σόλας. Η εύρεσή τους με νομίσματα των ετών 317-348, 295-324 και 201-206 πιστοποιεί τη 
χρήση τέτοιων καρφιών στην υποδηματοποιία κατά τον 3ο και 4ο αι.

Από άλλα ανασκαφικά ευρήματα γνωρίζουμε ότι καρφιά αυτού του είδους ήταν προσηλω
μένα σε σόλες δερμάτινων υποδημάτων. Στο Ιύεΐι της Μεγάλης Βρετανίας σε ανασκαφή τάφου 
βρέθηκαν οι σόλες από δερμάτινες μπότες, που τα καρφιά τους ήταν πολύ πυκνά καρφωμένα με 
αποτέλεσμα να διατηρηθούν οι σόλες, λόγω της οξείδωσης, σε σχεδόν ακέραιη κατάσταση*

362. Βλ. ενδεικτικά τις βελόνες πλεξίματος από την Όλυνθο {Ο^ηίΙιιΐΞ X, σ. 364-365, εικ. €Χνΐ).
363. Κ. Κουρουνιώτης,Α4 2 (1916), σ. 212, εικ. 34.
364. Ν.Π. Παπαδάκης, ΑΔ 35 (1980), Χρονικά, σ. 523, Πίν. 326α.
365. Δ.Ι. Λαζαρίδης, ΑΔ 20 (1965), Χρονικά, σ. 456, Πίν. 544δ, το πάνω.
366. Για σχεδιαστική αποκατάσταση σόλας παπουτσιού, βλ. Π. Φάκλαρης, ΑΔ 41 (1988), Χρονικά, σ. 50 (στο σχε'διο 

η σόλα έχει 78 καρφιά).
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χρονολογούνται πιθανώς στον 3ο αι.367. Από την ίδια ανασκαφή προέρχονται και άλλα καρφιά 
από υποδήματα, που χρονολογούνται στο διάστημα 1ος-4ος αι.368.

Ενδιαφέρουσα απεικόνιση προσηλωμένων καρφιών έχουμε σε πλαστικό πήλινο λύχνο από 
την αθηναϊκή Αγορά, που χρονολογείται στο β' μισό 5ου-6ο αι., πιθανώς είναι αναβίωση ενός τύ
που του 1ου-2ου αι., και εικονίζει σανδαλοφόρο πόδι, που η σόλα του σανδαλιού διακοσμείται 
με 50 περίπου καρφιά σε ανάγλυφο369.

Στη Θεσσαλονίκη καρφιά υποδημάτων βρέθηκαν σε δύο τάφους στο οικόπεδο του σταθμού 
τηλεόρασης του Γ' ΣΣ, στον ένα από τους οποίους υπήρχαν νομίσματα κοπής 270-282370. Παρό
μοια καρφιά βρέθηκαν στην ακρόπολη της Βεργίνας371 και στη Νέα Πάφο της Κύπρου σε τάφο 
που πιθανότατα χρονολογείται από τα μέσα του 2ου έως τον πρώιμο 3ο αι. και από τον ανα- 
σκαφέα πιθανολογείται η εφαρμογή τους σε υποδήματα372.

2. Συνδετήρια.
Βρέθηκαν 24 καρφιά (ΒΧ 235/4, 9α-β, Ιΐα-η, 14, 20, 24) (Πίν. 50, 51), από τα οποία δύο μό

νον ακέραια, σε πέντε τάφους. Τα ακέραια έχουν μήκος 0,05 και 0,055 και διάμετρο εφηλίδας 
σχεδόν 0,02 μ. Οι εφηλίδες είναι είτε τετράγωνες με πυραμιδοειδή ή σχεδόν επίπεδη επιφάνεια 
είτε κυκλικές με επίπεδη ή καμπύλη επιφάνεια. Τα στελέχη τους είναι κυρίως τετράπλευρης 
διατομής. Τα τμήματα ΒΧ 235/14 έχουν πολύ ανώμαλη επιφάνεια και δεν είναι σαφές αν είναι 
προϊόν μόνο της οξείδωσης ή οφείλεται σε κάποιες μορφολογικές λεπτομέρειές τους. Πάντως σε 
δύο από αυτά η οξείδωση διατήρησε ίχνη ξύλου στο ένα και υφάσματος στο άλλο. Τα ΒΧ 
235/1 Ια-η είναι τα μόνα που ο συνδυασμός του αριθμού τους με τη θέση που βρέθηκαν (στην πε
ρίμετρο του τάφου) μας οδηγεί στη σκέψη ότι προέρχονται από κάποιο φορείο, στο οποίο ήταν 
τοποθετημένος ο νεκρός· το ένα μάλιστα σώζει και ίχνη ξύλου.

Από τα νομίσματα που βρέθηκαν στους τάφους ή από τη χρονολόγηση του τάφου βάσει της 
αρχιτεκτονικής του εντάσσονται στο γενικό χρονολογικό πλαίσιο του 3ου και 4ου αι.

Πιθανώς καρφιά ήταν και τα ΒΧ 235/6 και ΒΧ 235/23 (Πίν. 51). Το πρώτο αποτελείται από 
τέσσερα συγκολλούμένα τμήματα με ανώμαλη, ανισόπαχη λόγω οξείδωσης διαμόρφωση και σω- 
ζόμενη την αιχμή του στο ένα άκρο. Βρέθηκε με νόμισμα του 275. Το δεύτερο είναι περίπου κυ
κλικής διατομής και διέσωζε ίχνη ξύλου.

Σιδερένιο πλακίδιο

Σώζονται τέσσερα τμήματά του, πολύ οξειδωμένα (ΒΧ 235/12) (Π ίν. 48). Τα δύο διατηρούν στην 
πίσω όψη τους από ένα ελαφρώς εξέχον τμήμα στελέχους καρφιού, ενώ στο αντίστοιχο σημείο 
της επάνω επιφάνειας το υπάρχον εξόγκωμα είναι η ενοποιημένη με το πλακίδιο, λόγω οξεί
δωσης, εφηλίδα. Το ένα από τα δύο τμήματα διατηρούσε και ίχνη ξύλου. Πρόκειται δηλαδή για 
πλακίδιο προσηλωμένο σε ξύλινη επιφάνεια. Η πίσω πλευρά ήταν επίπεδη, ενώ η ορατή πιθανώς 
είχε κάποια διακόσμηση, όπως δηλώνει η ανώμαλη επιφάνειά της.

367. M annings al. 1995, σ. 121, αριθ. 8, σχέδ. 36.
368. Ό .π., σ. 121, αριθ. 9-12, σχέδ. 37.
369. Agora VI, σ. 73, αριθ. 922, πίν. 24.
370. Φ. Πέτσας, Ad 25 (1970), Χρονικά, σ. 349 (δεν δίνεται φωτογραφία).
371. Φάκλαρης 1993, σ. 63, πίν. 17.
372. Michaelidis 1984, σ. 316,320-321, αριθ. 11,46,48,56,57,60,63,64, πίν. LXXI, 11. Τα καρφιά βρέθηκαν σε τά

φο χειρουργού, διεσπαρμένα σε σχήμα οβάλ περίπου. Τα στελέχη τους είναι τετράπλευρης διατομής και οι κεφαλές 
μανιταρόσχημες, όπως και σε αυτά της ανασκαφής. Το μέγιστο μήκος όμως (0,028 μ.), καθώς και η μέγιστη διάμετρος 
της εφηλίδας (0,013 μ.) είναι μεγαλύτερα.
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Χάλκινο αντικείμενο

Πρόκειται για 38 μικρά και μεγάλα τμήματα αδιάγνωστου αντικειμένου (ΒΧ 235/21) (Πίν. 51). 
Σε μερικά σώζεται ύφασμα εμποτισμένο από την οξείδωση. Φαίνεται ότι το αντικείμενο, πιθα
νώς πυξίδα, ήταν περίπου κυκλικό, διαμ. 0,055 μ., και αποτελοΰνταν από ένα αβαθές πινάκιο και 
ένα κάλυμμα του ίδιου σχήματος, που τα χείλη του αγκάλιαζαν το κάτω. Το ύφασμα φαίνεται ότι 
τύλιγε το αντικείμενο και ό,τι περίσσευε μαζευόταν στην κοιλότητα του καλύμματος. Βρέθηκε σε 
τάφο με νόμισμα του 211-217.

Σάλα υποδήματος

Πρόκειται για δυο τμήματα επίπεδου ξΰλου (ΒΞυ 3/3) (Π ίν. 48), πάχ. 0,009 μ., που από το σχήμα 
τους φαίνεται να ανήκουν σε σόλα υποδήματος. Το ένα μοιάζει να ανήκει στο πίσω μέρος του 
υποδήματος και το άλλο στη μύτη. Βρέθηκαν σε τάφο με νόμισμα του 211-217.

Τα υποδήματα στα ρωμαϊκά χρόνια ακολουθουν γενικά τους τύπους των ελληνικών υποδη
μάτων των κλασικών χρόνων, τα οποία φαίνεται ότι για τις εύπορες τάξεις ήταν εξ ολοκλήρου 
από δέρμα, ενώ για τους φτωχότερους οι σόλες των υποδημάτων κατασκευάζονταν από ξύλο. 
Αυτό που χαρακτηρίζει την υποδηματοποιία στα ρωμαϊκά χρόνια είναι η ιδιαίτερη άνθηση που 
παρατηρείται στην κατασκευή ανθεκτικών στρατιωτικών υποδημάτων, που η σόλα τους ενισχΰε- 
ται με την προσήλωση σιδερένιων καρφιών σε πυκνή διάταξη373.

Κουμπιά

Πρόκειται για δυο μολυβδινα κουμπιά (ΒΧ 235/1α-β) (Π ίν. 48) σχήματος κρίκου, κυρτά στη μία 
όψη τους, με κυκλική γλυφή στην άλλη και αυλάκωση στην περίμετρο, πιθανώς για τη συγκράτη
σή τους στο ρούχο. Το ένα βρέθηκε μέσα και το άλλο έξω από τάφο μαζί με νόμισμα του 197. Πι
θανώς να πρόκειται για αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με το νεκροταφείο που μελετάμε, διό
τι αφενός δεν συναντήσαμε κάτι όμοιο στη βιβλιογραφία και αφετέρου το ένα βρέθηκε έξω από 
τον τάφο και το άλλο μπορεί να έπεσε μέσα στον τάφο από την υπερκείμενη επίχωση κατά τη 
διάρκεια της εκσκαφής που κατέστρεψε μερικώς την κάλυψη του τάφου.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Τα γλυπτά της ανασκαφής είναι δυο. Πρόκειται για ένα πορτραίτο ανδρός και μία επιτύμβια ενε
πίγραφη πλάκα με ανάγλυφη παράσταση.

ΑΓ 3004/2. Πορτραίτο ανδρός (Πίν. 52-55).
Ανήκει σε ώριμο γενειοφόρο άνδρα. Το κεφάλι έχει ελαφρά κλίση και στροφή προς τα αριστε
ρά. Το πρόσωπο είναι οβάλ, σχετικά πλατύ, χωρίς έντονα ζυγωματικά. Τα μάτια είναι αμυγδα
λωτά με χαρακτή ίριδα- η κόρη αποδίδεται με κυκλική βάθυνση. Τα χείλη είναι σαρκώδη. Η κό
μη αποτελείται από ανάγλυφους ανεξάρτητους βοστρύχους. Με παρόμοιο τρόπο αποδίδεται και 
η κοντή γενειάδα.

Η απόδοση των ματιών, της κόμης και της γενειάδας, καθώς και η στιλπνότητα της επιφάνειας

373. Technology, σ. 168.
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του μαρμάρου μας οδηγούν χρονολογικά στην εποχή των Αντωνίνων (138-192)374. Το γλυπτό μπο
ρεί να συγκριθεί με τα παρακάτω παραδείγματα:
1. Προτομή του Μάρκου Αυρηλίου (161-180) στο Μουσείο Κέρκυρας, ως προς την απόδοση της 
κόμης375.
2. Προτομή του ίδιου αυτοκράτορα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, ως προς την 
απόδοση της κόμης και της γενειάδας376.
3. Ερμαϊκή στήλη του κοσμητή Σωσίστρατου (141-142), αριθ. 385 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου
σείου της Αθήνας, ως προς την απόδοση της κόμης και των ματιών377.
4. Πορτραίτο του Λούκιου Βέρου (161-169), αριθ. 3740 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της 
Αθήνας, ως προς το πίσω και τα πλάγια μέρη της κόμης378.
5. Πορτραίτο του Αίλιου Βέρου, πατέρα του Λούκιου Βέρου, από την αθηναϊκή Αγορά, ως προς 
την απόδοση των ματιών, των φρυδιών, της κόμης και της γενειάδας379.
6. Πορτραίτο ώριμου γενειοφόρου άνδρα, αριθ. 2652 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της 
Αθήνας, της πρώιμης εποχής των Αντωνίνων (138-161), ως προς την απόδοση των ματιών, των 
φρυδιών, των χειλιών, της γενειάδας και των παρειών του380.
7. Ανδριάντας του Μάρκου Αυρηλίου (176-177), ως προς την κόμη381.
8. Πορτραίτο νέου άνδρα (160-170 περίπου), ως προς την απόδοση των ματιών και των φρυδιών 
και αρκετά ως προς την κόμη382.
9. Ερμαϊκή στήλη, αριθ. ΜΘ 3026 του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του β' μισού του 
2ου αι., ως προς την απόδοση των ματιών και των φρυδιών383.
10. Δύο νομίσματα του Λούκιου Βέρου, κοπής 161-162 και 161, από τη Γιουγκοσλαβία, ως προς την 
απόδοση της κόμης384.

Η σύγκριση με τα παραπάνω παραδείγματα μάς επιτρέπει να χρονολογήσουμε το πορτραίτο 
στην εποχή των Αντωνίνων και στο β' μισό του 2ου αι.

ΒΕ 197 (ΑΓ 3004/1). Μαρμάρινη, επιτύμβια, ενεπίγραφη στήλη (Πίν. 33β-δ, 56, 57)385.
Διαστ. 0,94x0,88x0,07-0,09 μ. Λείπει τμήμα της· η υπόλοιπη σώθηκε σε τέσσερα τμήματα συγκολ
λημένα. Επιφάνεια χτυπημένη στα πρόσωπα, τα χέρια και τα πόδια των μορφών και στο κεφάλι 
και τα πόδια του αλόγου.

Η ορθογώνια στήλη φέρει ανάγλυφη παράσταση δύο ανδρικών μορφών, που περιβάλλεται 
από αναθυρούμενο πλαίσιο στα όρια της στήλης. Αριστερά παριστάνεται έφιππη ανδρική μορφή 
με κοντά μαλλιά. Το σώμα από τη μέση και κάτω αποδίδεται σε πλάγια όψη και το υπόλοιπο κα
τενώπιον. Φορά χιτώνα και από πάνω ιμάτιο, το οποίο δηλώνεται με αχνές συμβατικές πτυχώ
σεις και φθάνει μέχρι το γόνατο. Το δεξιό χέρι της μορφής κάμπτεται στο στήθος και κρατά κά

374. Ντάτσουλη-Σταυρίδη 1982, σ. 215.
375. Παπαδημητρίου 1937, σ. 698-699, πίν. 2.
376. Ό .π., σ. 703, εικ. 3, 4.
377. Ρωμιοπούλου χ.χρ., σ. 50, 53, αριθ. κατ. 45.
378. Ό.π., σ. 64, αριθ. κατ. 99.
379. Ancient Portraits, πίν. 13 και εξώφυλλο.
380. Ντάτσουλη-Σταυρίδη 1982, σ. 215-216, πίν. 50α.
381. Fittschen - Zänker 1985, αριθ. 67, σ. 72-74, πίν. 76-77.
382. Glories of the Past, σ. 214-215.
383. Βοκοτοπούλου 1996, σ. 90-91. Η στήλη βρέθηκε στον περίβολο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

κατά την ανέγερση του Μουσείου και στη σχετική αναφορά από τη Φ. Παπαδοπούλου (ΑΔ 17 (1961-1962), Χρονικά, 
σ. 209) χρονολογείται περί τα μέσα του 3ου αι.

384. Anticki Portret, σ. 207, αριθ. 166,167.
385. Για την επιγραφή, βλ. επιγραφές, σ. 109 κ.ε.
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τι κυκλικό, αλλά κατεστραμμένο. Το αριστερό χέρι δεν φαίνεται. Το άλογο βαδίζει προς τα δε
ξιά με το λαιμό και το κεφάλι όρθια. Έ χει χαίτη και η ράχη του είναι καλυμμένη με ορθογώνιο 
ύφασμα. Τα πίσω πόδια αποδίδονται σε βηματισμό. Από τα μπροστινά φαίνεται μόνο το δεξιό. 
Τα χαλινάρια καταλήγουν στο ύψος του αριστερού ώμου και όχι στα χέρια του αναβάτη. Το δε
ξιό τμήμα της πλάκας καταλαμβάνει όρθια ανδρική μορφή με κοντά μαλλιά. Λείπει ένα κομμάτι 
από τη μέση και κάτω και σώζονται τα πόδια της μορφής. Φορά χιτώνα, ίσως χειριδωτό, και χλα
μύδα πορπωμένη στο δεξιό ώμο. Κάτω από τη χλαμύδα στη μέση της μορφής φαίνεται οριζόντια 
ταινία, μάλλον η ζώνη του χιτώνα.

Ανεξάρτητα από τις φθορές του το ανάγλυφο δεν φαίνεται να είναι έργο πρώτης γραμμής. Η 
έρευνα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, η οποία βεβαίως δεν ήταν εξαντλητική, δεν έδωσε κάποιο 
ανάλογο εικονογραφικά παράδειγμα. Πιθανότατα στη στήλη μας εικονίζεται έφιππος ο νεκρός, 
συνοδευόμενος από τον υπηρέτη του.

Όσον αφορά τη χρονολόγηση του αναγλύφου βασιζόμαστε περισσότερο στην επιγραφή και 
στα ανασκαφικά δεδομένα και λιγότερο στο ίδιο το ανάγλυφο, λόγω της κατάστασης διατήρησής 
του. Προτείνουμε δηλαδή τη χρονολόγηση του αναγλύφου στο 2ο-3ο και πιθανότερα στον 3ο αι.
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Τα ποικίλα δεδομένα της ανασκαφής προσφέρονται για την εξαγωγή συμπερασμάτων, που είναι 
και το τελικό ζητούμενο αυτής της διαδικασίας, σε μια προσπάθεια ανασύστασης κάποιων όψε
ων της καθημερινότητας που ζούσαν οι άνθρωποι σε δεδομένη στιγμή. Βέβαια τα συμπεράσματα 
αυτά είναι ενδεικτικά, αφού στηρίζονται στα στοιχεία μιας περιορισμένης ανασκαφής και δεν 
είναι αποτέλεσμα μιας συνθετότερης εργασίας, που θα βασιζόταν στα δεδομένα των μέχρι σή
μερα ανασκαφέντων τάφων του νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης. Θίγονται θέματα που αφορούν 
την κατασκευή των τάφων, τον τρόπο των ταφών και την κτέριση των νεκρών.

Προσανατολισμός των τάφων

Ο προσανατολισμός των τάφων της ανασκαφής ποικίλλει αρκετά. Δεν προσδιορίστηκε ο προσα
νατολισμός των τάφων 10,11 και 12, λόγω της ασαφούς εικόνας τους. Από το σύνολο των υπο
λοίπων, εννέα τάφοι είχαν προσανατολισμό Α.-Δ. (τάφοι 9,13,17, 20,32,35,89,93,94), δώδεκα 
σχεδόν Α.-Δ. (τάφοι 5,16,36,39,40,54,69,70,77,90,91,92), πέντε ΒΑ.-ΝΔ. (τάφοι 1,15,21,28, 
83), δύο Β.-Ν. (τάφοι 8, 25) και οι υπόλοιποι 63 ΒΔ.-ΝΑ. Παρατηρούμε ότι στην πλειονότητά 
τους οι τάφοι έχουν προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ. Όσον αφορά το ενδεχόμενο η ύπαρξη των παρα
πάνω ομάδων να σχετίζεται με συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, η παρατήρηση δεν θεμελίω
σε κάτι τέτοιο, αλλά έδειξε το αντίθετο. Περιοριζόμενοι καταρχήν στους τάφους που είχαν νομί
σματα παρατηρούμε ότι στην ομάδα τάφων ίδιου προσανατολισμού έχουμε διαφορετικές χρο
νολογήσεις που απέχουν αρκετά. Στην ομάδα με προσανατολισμό Α.-Δ. ο τάφος 93 βρέθηκε με 
νόμισμα του 276-282 και ο τάφος 35 με νομίσματα του 330-340· στους τάφους με προσανατολι
σμό ΒΔ.-ΝΑ. συμβαίνει το ίδιο και τα παραδείγματα που απέχουν περισσότερο χρονολογικά εί
ναι οι τάφοι 42,76 με νόμισμα του 193-211 και ο τάφος 62 με νόμισμα του 320-324. Αντίθετα στην 
ίδια χρονική περίοδο βρίσκουμε τάφους με διαφορετικό προσανατολισμό, όπως συμβαίνει με 
τον καλυβίτη 18 και τον κιβωτιόσχημο 21, που βρέθηκαν με νόμισμα ίδιας κοπής (211-217) και 
έχουν διαφορετικό προσανατολισμό, ΒΔ.-ΝΑ. και ΒΑ.-ΝΔ. αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό ση
μαίνει ότι στην κατασκευή του τάφου δεν υπήρχαν κανόνες σχετικά με τον προσανατολισμό, αλλά 
αυτή γινόταν τυχαία ή όπως προσφερόταν ο υπάρχων χώρος. Η σκέψη να αποδοθούν οι διαφο
ροποιήσεις σε παράγοντες που θα είχαν σχέση με διαφορετικές πεποιθήσεις ή διαφορετική εθνι
κότητα των νεκρών δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί.

Κατασκευή των τάφων

Το θέμα της κατασκευής των τάφων θίχθηκε στο κεφάλαιο της τυπολογίας των τάφων, όσον 
αφορά τους κτιστούς τάφους. Σε γενικότερο επίπεδο θα λέγαμε ότι το είδος του τάφου αποτελεί 
συνάρτηση της κοινωνικής ή οικονομικής θέσης του νεκρού και όχι της χρονικής στιγμής που κα
τασκευάστηκε. Εξάλλου πρόκειται για τύπους τάφων που έχουν διάρκεια παρουσίας αιώνων.
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Έτσι έχουμε καλυβίτες με νομίσματα του 193-211 (τάφος 42), του 201-206 (τάφος 92), του 211-217 
(τάφος 18), του 218-222 (τάφος 49), του 253-268 (τάφος 54), του 295-299 (τάφος 41), του 320 (τάφος 
37), του 334-348 (τάφος 27), δηλαδή τάφους που καλύπτουν ολόκληρο το χρονολογικό φάσμα της λει
τουργίας του νεκροταφείου της ρωμαϊκής εποχής. Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα και με τους λακκο- 
ειδείς τάφους, που βρέθηκαν με νομίσματα του 193-211 (τάφος 76), του 222-235 (τάφος 84), του 275 
(τάφος 29), του 295-299 (τάφος 47), του 293-317 (τάφος 72). Όσον αφορά τους κιβωτιόσχημους τά
φους, ήδη στο οικείο κεφάλαιο, έχει γίνει η προσπάθεια χρονολογικής ομαδοποίησής τους σύμφω
να με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία τους. Μόνο στην περίπτωση των έντεκα τάφων με τραπεζιόσχημη 
κάτοψη (τάφοι 24, 26, 30, 37, 55, 56, 59, 61, 65, 71, 77) έχουμε ένα στοιχείο που θα μπορούσε να ση
μαίνει κάποια διαφοροποίηση, ενδεχομένως εθνολογική, των νεκρών από τους υπολοίπους386, για 
τους τάφους αυτούς επισημαίνουμε ότι είναι καλυβίτες και κιβωτιόσχημοι και ότι κυριαρχεί ο προ
σανατολισμός ΒΔ.-ΝΑ., εκτός από τον 65 που είναι Α.-Δ. και τον 77 σχεδόν Α.-Δ- δύο από τους τά
φους αυτούς βρέθηκαν με νομίσματα, ο 30 με νόμισμα του 244-249 και ο 37 με νόμισμα του 320.

Όσον αφορά το δάπεδο των τάφων παρατηρούμε ότι οι καλυβίτες και οι λακκοειδείς δεν 
έχουν ιδιαίτερο δάπεδο. Αντίθετα οι κτιστοί τάφοι έχουν δάπεδο από μονοκόμματες μαρμάρι
νες πλάκες, από μικρότερες πλάκες και από πλίνθους, υπάρχουν, όμως, και μερικοί χωρίς ιδιαί
τερο δάπεδο.

Ταφή των νεκρών

Το είδος της ταφής που κυριαρχεί στην ανασκαφή είναι ο ενταφιασμός, στοιχεία καύσης δεν 
παρατηρήθηκαν. Ενταφιασμός και καύση είναι γνωστό ότι συνυπάρχουν ή εναλλάσσονται κατά 
τόπους και περιόδους στον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο386 387. Στη Ρώμη από το 400 π.Χ. μέχρι τον 
Ιο αι. η καύση είναι ο κοινός τρόπος ταφής, όμως, από το 2ο αι. ο ενταφιασμός βαθμιαία αντικα
θιστά την καύση και φθάνει στα μέσα του 3ου αι. να είναι η κοινή ταφική πρακτική στη ρωμαϊκή 
επικράτεια388. Αυτή η κατάσταση καθρεφτίζεται και στην ανασκαφή. Το γεγονός ότι σε αρκετούς 
τάφους δεν βρέθηκαν ολόκληροι σκελετοί αποδίδεται στην αποσάθρωση των οστών, αφού στα 
υπάρχοντα λείψανα δεν παρατηρήθηκαν ίχνη καύσης.

Ο νεκρός φαίνεται ότι τοποθετούνταν στον τάφο κατευθείαν επάνω στο δάπεδο, πιθανώς τυ
λιγμένος σε κάποιο ύφασμα. Η τοποθέτησή του σε κάποιο φορείο μπορεί να υποτεθεί μόνο σε πέ
ντε τάφους, όπου βρέθηκαν καρφιά. Αλλά και από αυτούς μόνο για τον ένα μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι, διότι τα καρφιά ήταν και αρκετά (οκτώ) και βρέθηκαν στην περίμετρο του τάφου.

Ο τρόπος τοποθέτησης των νεκρών σε μερικούς από τους τάφους δεν στάθηκε δυνατόν να δι
ευκρινιστεί είτε εξαιτίας των ελάχιστων λειψάνων οστών, είτε λόγω της απουσίας προσκέφαλου. 
Στους υπόλοιπους παρατηρείται ποικιλία. Σε τρεις τάφους ο νεκρός είναι τοποθετημένος με το κε
φάλι στην ανατολική πλευρά (τάφοι 5,36,54), σε δεκατέσσερις στη δυτική (τάφοι 9,13,16,17,20, 
32, 35, 39, 89, 90, 91, 92, 93, 94), σε ένα στη βόρεια (τάφος 8), σε τρεις στη νοτιοανατολική (τάφοι 
42,45, 86), σε δύο στη βορειοανατολική (τάφοι 21, 83), σε έναν στη νοτιοδυτική (τάφος 28) και σε 
50 στη βορειοδυτική (τάφοι 2,4,6,7,18,19,22,23,26,27,29,30,31,33,34,37,41,44,46,47,48,49, 
51,55,56,57,58,59, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75,76,77,78, 79, 81, 84, 85, 87, 88).

386. Μαρκή 1989, σ. 350, όπου υποστηρίζεται η άποψη, βασισμε'νη σε παρατηρήσεις του γάλλου αρχαιολόγου R. 
Thouvenot (Fouilles ä Ligugc, Akten des VII Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie, Trier 5-11 September 
1965, Roma 1969, σ. 739-744), ότι οι τραπεζιόσχημοι τάφοι ανήκουν σε Γότθους.

387. Kurtz - Boardman 1994, σ. 41-46, 67-71, 90-93,153. Εμμανουηλίδης 1989, σ. 86. Toynbee 1971, σ. 39-40.
388. Toynbee 1971, σ. 40. Εμμανουηλίδης 1989, σ. 86.
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Οι νεκροί τοποθετούνται ανάσκελα και σε εκτεταμένη στάση. Η θέση των χεριών, όπως διαπι
στώθηκε σε 34 από το σύνολο των τάφων (τάφοι 5, 8, 21, 22, 23, 26, 27,30,35,42,44,51, 55,56,57, 
58,60,61,62,64,67,68,74,75,76,77, 83,84,85,86,87,88,92,93), ήταν κατά μήκος του κορμού1 σε 
έντεκα από τους 34 τάφους βρέθηκαν νομίσματα που τεκμηριώνουν την πρακτική αυτή από τα τέ
λη του 2ου έως και τα μέσα του 4ου αι.

Ο αριθμός των ταφών κατά τάφο παρουσιάζει επίσης ποικιλία. Βέβαια, η πλειονότητα δέχθηκε 
μόνο μία ταφή. Όμως σε δώδεκα τάφους παρατηρήθηκαν περισσότερες της μίας ταφές. Από αυ
τούς οκτώ δέχθηκαν δύο ταφές (τάφοι 3,6,21,22,35,38,79,90), τρεις είχαν τρεις ταφές (τάφοι 4,16 
(τουλάχιστον τρεις), 73) και ένας τουλάχιστον εννιά ταφές (τάφος 13). Ο τάφος 6, που περιελάμβα- 
νε δύο ταφές, είχε τους νεκρούς αντίθετα τοποθετημένους, τον ένα με το κεφάλι στη βορειοδυτική 
και τον άλλο με το κεφάλι στη νοτιοανατολική πλευρά. Ο τάφος 38, επίσης με δύο ταφές, είχε τον 
ένα νεκρό με το κεφάλι στη βορειοδυτική πλευρά και ένα κρανίο στη νοτιοανατολική πλευρά.

Ως προς το χρόνο ταφής των νεκρών στους τάφους με δύο ταφές η εικόνα είναι η εξής: Στον τά
φο 3 βρέθηκαν ελάχιστα οστά αποσαθρωμένα και δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή σίγουρου συμπε
ράσματος· όμως η εύρεση των λειψάνων του ενός σκελετού σε επαφή με τη μία μακριά πλευρά του 
τάφου και του άλλου στο μέσον περίπου του πλάτους του τάφου πιθανότατα σημαίνει ότι οι δύο τα
φές δεν είναι σύγχρονες. Στον τάφο 6 οι δύο ταφές φαίνεται να είναι μάλλον σύγχρονες, διότι ο 
ένας νεκρός ήταν στριμωγμένος, χωρίς όμως τα οστά να φαίνονται διαταραγμένα, πράγμα που θα 
συνέβαινε στην περίπτωση που θα θάβονταν σε διαφορετικό χρόνο. Η ίδια επιχειρηματολογία ως 
προς το σύγχρονο της ταφής φαίνεται να ισχύει και για τον τάφο 21. Το αντίθετο φαίνεται να συμ
βαίνει στην περίπτωση του τάφου 22· εδώ τα οστά του ενός σκελετού φαίνονται εν μέρει μετακι
νημένα· ο ένας σκελετός βρέθηκε με τα πόδια χιαστί εκτεταμένα και τα οστά της λεκάνης συνε
πτυγμένα μετά από σπάσιμο· η εικόνα αυτή δεν θα ήταν δυνατή αν οι ταφές ήταν σύγχρονες· το πε
ρίεργο βέβαια είναι ότι παρά την υποτιθέμενη μετακίνηση των οστών του ποδιού, που ήταν τοπο
θετημένα χιαστί, η άρθρωση στο γόνατο του μηριαίου και των κνημιαίων οστών δεν έχει διαταρα- 
χθεί. Ο τάφος 35 διέσωζε τα λείψανα των δύο σκελετών από τη λεκάνη και κάτω, τοποθετημένων 
δίπλα-δίπλα, ενώ υπήρχε ελεύθερος χώρος για πιο άνετη ταφή· αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, αν 
αποκλείσουμε την ύπαρξη και τρίτης ταφής, από την οποία δεν σώθηκε κανένα ίχνος, ότι οι δύο τα
φές είναι σύγχρονες. Στον τάφο 38, που είναι και ο μόνος καλυβίτης, η παρουσία δεύτερης ταφής 
εικάζεται μόνον από ένα κρανίο που βρέθηκε στην αντίθετη στενή πλευρά από ότι το κρανίο του 
ακέραιου σκελετού· το ενδεχόμενο της ολοκληρωτικής διάλυσης του υπόλοιπου σκελετού έρχεται 
σε αντίθεση με τη διατήρηση, έστω και σε μέτρια κατάσταση, του σκελετού του πρώτου νεκρού- το 
άλλο ενδεχόμενο είναι να πρόκειται για προϊόν ανακομιδής. Στον τάφο 79 η ταφή των δύο νεκρών 
πιθανώς να είναι σύγχρονη, αν κρίνουμε από την κανονικότητα με την οποία οι δύο σκελετοί μοι
ράζονται το χώρο. Στον τάφο 90 εκτός από τους δύο σκελετούς υπήρχε και μία ανακομιδή, γεγο
νός που ενισχύει την πιθανότητα οι δύο σκελετοί να ανήκουν σε σύγχρονη ταφή, αν λάβουμε υπό
ψη και την κανονικότητα με την οποία μοιράζονται το χώρο.

Τρεις ταφές εντοπίστηκαν σε τρεις τάφους. Στον καλυβίτη 4 βρέθηκε στο στρώμα ταφής ένα 
κρανίο και λίγα οστά και κάτω από το κρανίο, σε βαθύτερο επίπεδο από την έδραση του τάφου, 
βρέθηκαν άλλα δύο μικρότερα· πιθανώς πρόκειται για σύγχρονες ταφές. Στον κιβωτιόσχημο τά
φο 16 βρέθηκαν τουλάχιστον τρεις σκελετοί, που διατηρούνταν από τη λεκάνη και κάτω· οι δύο 
φαινόταν να μοιράζονται ισόρροπα το διαθέσιμο χώρο του τάφου, ενώ ο τρίτος ακουμπούσε στη 
μια μακριά πλευρά του* πιθανώς έχουμε εδώ δύο σύγχρονες ταφές και μία μεταγενέστερη, για 
την οποία δεν μετακίνησαν τα οστά των δύο προηγούμενων νεκρών. Ο κιβωτιόσχημος τάφος 73 
διέσωζε τμήματα τριών κρανίων στη μία στενή πλευρά του και ελάχιστα οστά στην υπόλοιπη 
έκταση· δεν έχουμε στοιχεία για το συσχετισμό του χρόνου ταφής των νεκρών πιθανώς η παρου
σία καρφιών στην περίμετρο του τάφου, που προϋποθέτουν τη χρήση ξύλινου φορείου, σημαίνει 
τη σύγχρονη ταφή των τριών νεκρών, διότι σε διαφερετική περίπτωση ίσως θα είχαν φροντίσει 
για την ανακομιδή των παλαιότερων ταφών.
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Ο καμαροσκεπής τάφος 13, του 6ου αι., νεότερος από όλους τους υπολοίπους, βρέθηκε με του
λάχιστον εννέα ταφές σε τρία επάλληλα επίπεδα. Λόγω της μερικής διατήρησης του τάφου σώζο
νταν μόνο τα κάτω άκρα των σκελετών. Δεν είναι εύκολο να πούμε αν πρόκειται για σύγχρονες ή 
όχι ταφές. Πάντως σε άλλο παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη, που ανήκει στην εποχή αυτή αλλά 
βρίσκεται εντός των τειχών της πόλης, βρέθηκαν τέσσερις επάλληλες ταφές, που καλύπτουν όμως 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που έχει σχέση και με τη νέα πραγματικότητα που είχε εν 
τω μεταξύ δημιουργηθεί. Πρόκειται για καμαροσκεπή τάφο στην Πλατεία Διοικητηρίου, ίδιου τύ
που με το δικό μας. Η πρώτη ταφή, η κατώτερη, βρέθηκε με δεκαεξανούμιο Ιουστινιανού Α' και η 
τρίτη με πέντε νομίσματα Μανουήλ Β' Παλαιολόγου και ένα Ιωάννη Ζ! Παλαιολόγου389.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι κυρίαρχος τρόπος ταφής είναι ο ενταφιασμός σε 
εκτεταμένη ύπτια στάση, με τα χέρια κατά μήκος του σώματος. Στην πλειονότητά τους οι τάφοι 
δέχονται μία ταφή, αλλά υπάρχουν και διπλές ή πολλαπλές ταφές, που μπορεί να είναι σύγχρο
νες ή και όχι· όταν οι ταφές δεν είναι σύγχρονες μπορεί η νέα ταφή να μην μετακινείτο οστά του 
προηγούμενου νεκρού ή να γίνεται αφού ανακομιστούν τα οστά της προηγούμενης· για τις σύγ
χρονες ταφές μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι περιπτώσεις όχι φυσιολογικών θανάτων, αλλά 
ίσως θανάτων από αρρώστια ή κάποιο βίαιο γεγονός.

Ανακομιδή

Η πρακτική της ανακομιδής των οστών επισημάνθηκε σε έξι τάφους (τάφοι 1,9,60,65,77,90). Στον 
κιβωτιόσχημο τάφο 1 βρέθηκαν δύο κρανία στις δύο γωνίες, το ένα με νόμισμα του 197· συμπεραί
νουμε ότι πρόκειται για ανακομιδές, διότι βρέθηκαν μαζί με άλλα οστά, που η θέση τους δεν θα ήταν 
εκεί αν επρόκειτο για ταφές· στην υπόλοιπη έκταση του τάφου δεν βρέθηκαν οστά. Στον τάφο 9, που 
μάλλον ήταν κιβωτιόσχημος, βρέθηκαν στην ανατολική πλευρά του λείψανα από περισσότερα του 
ενός κρανία και πιθανώς πρόκειται για ανακομιδή, επειδή το προσκέφαλο του τάφου βρίσκεται στη 
δυτική πλευρά. Ο καλυβίτης 60 σχημάτιζε τις μακριές πλευρές του με διπλή σειρά κεραμίδων στο 
εσωτερικό του βρέθηκε η κανονική ταφή, ενώ μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών κεραμίδων 
στο ένα άκρο της μιας πλευράς βρέθηκαν οστά ατάκτως τοποθετημένα, πιθανώς προϊόν ανακομι
δής και αιτία της ιδιαίτερης διαμόρφωσης του τάφου με διπλή σειρά κεραμίδων. Ο καλυβίτης 65 
περιείχε μία ταφή στο εσωτερικό του, ενώ σε επαφή με την εξωτερική όψη της μιας μακριάς πλευ
ράς του υπήρχε ανακομιδή από τρία κρανία και άλλα οστά· το χαρακτηριστικό είναι ότι η ταφή του 
καλυβίτη δεν είχε κανένα κτέρισμα, ενώ στην ανακομιδή βρέθηκαν νόμισμα του 320, γυάλινο πε- 
ρίαπτο και γυάλινες χάντρες. Ο κιβωτιόσχημος τάφος 77, από την ομάδα των τάφων, πιθανώς, του 
α' μισού του 3ου αι., εκτός από το σκελετό που διέσωζε περιείχε και λίγα οστά στη στενή πλευρά 
του, όπου βρίσκονταν τα πόδια του νεκρού. Ο κιβωτιόσχημος τάφος 90 βρέθηκε με δύο σκελετούς 
με το κεφάλι στη δυτική πλευρά και μία ανακομιδή στη βορειοανατολική γωνία· η μία ταφή βρέθη
κε με νόμισμα του 320-324 και η ανακομιδή με δύο νομίσματα του 295-299.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στο σύνολο των 94 ανασκαμμένων τάφων οι έξι 
ανακομιδές αποτελούν μικρό ποσοστό. Σχετικά με το είδος των τάφων, τις βρίσκουμε εκτός από 
τους κιβωτιόσχημους και σε καλυβίτες. Χρονολογικά, με βάση τα νομίσματα, η πρακτική των 
ανακομιδών συναντάται στα τέλη του 2ου, στα τέλη του 3ου και στο α' τέταρτο του 4ου αι., ενώ 
από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του τάφου 77 πιστοποιείται με πιθανότητα και στο α' μισό του 3ου 
αι. Τα ανακομιζόμενα οστά σε τέσσερις από τους τάφους (τάφοι 9, 60, 77, 90) διαπιστώθηκε ότι

389.1. Κανονίδης, Το βυζαντινό νεκροταφείο της Πλατείας Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης, Αρχαία Μακεδονία ΣΤ', 
Ανακοινώσεις κατά το έκτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 1996 (υπό έκδοση).
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τοποθετούνται στη στενή πλευρά του τάφου, όπου βρίσκονται τα πόδια του νεκρού. Το γεγονός 
της ύπαρξης στις ανακομιδές μέρους μόνο των οστών του σκελετού μπορεί να σημαίνει ότι δεν 
ήταν απαραίτητη η συγκέντρωση όλων των οστών, εκτός και αν είναι συμπτωματικό γεγονός και 
σημαίνει ότι τα ανακομισθέντα οστά ήταν και τα μόνα σωζόμενα. Ακόμη, φαίνεται ότι στα οστά 
της ανακομιδής τοποθετούνταν και τα κτερίσματα που συνόδευαν το νεκρό κατά την ταφή του.

Κατάχωση των τάφων

Ως προς το γέμισμα ή όχι των τάφων με χώμα παρατηρήθηκαν τα εξής: 1) Οι κτιστοί τάφοι που σώ
θηκαν ακέραιοι ήταν ελεύθεροι από χώμα. 2) Οι λακκοειδείς φαίνεται ότι καλύπτονταν με πλάκες, 
αφού προηγουμένως ο νεκρός καλυπτόταν με χώμα- το ενδεχόμενο να ήταν και αυτοί ελεύθεροι και 
να γέμισαν σταδιακά με χώμα λόγω των βροχών φαίνεται απίθανο, γιατί το χώμα είχε συνεκτικό
τητα και μόνο μικρή ποσότητα θα μπορούσε να μπει στην αρχή στον τάφο με τα νερά των βροχών.

Κτέριση

Οι 39 από τους τάφους ήταν ακτέριστοι (τάφοι 4,5,7,8,10,11,12,14,15,17,19,20,24,25,26,32,33, 
36,38,39,40,43,45,46,48,50,52,53,59,61,68,69,71,74,78,80,81,83,88), 31 είχαν νομίσματα (τά
φοι 1,2,6,16,18,21,27, 28,29,30,34 (δανάκη), 35,37,41,42,47,49,54,62,65,72,75,76,77,79, 84, 
86,89,90,92,93) και 42 περιείχαν διάφορα αντικείμενα (τάφοι 1,2,3,9,13,16,21,22,23,27,28,29, 
31,35,37,41,44,49,51,55,56,57 (πάνω στην κάλυψη του τάφου), 58,60 (εξωτερικά της βόρειας γω
νίας), 62,63,64,65,66,67,70,72,73,84,85,86,89,90,91,92,93,94) παράλληλα με νομίσματα ή όχι.

Στο σύνολο των τάφων λοιπόν περίπου το 42% ήταν ακτέριστοι390. Κατά είδος τάφου οι ακτέρι- 
στοι κεραμοσκεπείς ήταν 26 (ποσοστό 67%), κιβωτιόσχημοι επτά (18%), λακκοειδείς πέντε (13%), 
ελεύθερη ταφή μία (2%). Κυριαρχούν δηλαδή οι κεραμοσκεπείς, που είναι και οι περισσότεροι ως 
είδος στο σύνολο των τάφων (53,3%). Το γεγονός της απουσίας κτερισμάτων θα μπορούσε να ση
μαίνει ότι η κτέριση δεν θεωρούνταν απαραίτητη ή να αντανακλά την οικονομική κατάσταση του νε
κρού ή της οικογένειάς του, που συνάγεται και από την ταπεινότητα των τάφων. Τσως όμως θα μπο
ρούσε να είναι και απόρροια κάποιας σχετικής ιδεολογίας ή διάθεσης. Είναι χαρακτηριστική η πε
ρίπτωση του τάφου 7, που βρέθηκε ακέραιος. Ή ταν επενδυμένος εσωτερικά με μονοκόμματες 
λειασμένες μαρμάρινες πλάκες και καλυμμένος επίσης με μαρμάρινη πλάκα, ήταν δηλαδή τάφος 
που απαιτούσε πολύ περισσότερα έξοδα από έναν ταπεινό καλυβίτη. Ωστόσο, ο νεκρός του τάφου 
αυτού δεν συνοδευόταν από κανένα αντικείμενο. Πάντως, σε γενικότερο επίπεδο θα λέγαμε ότι η 
εικόνα της ανασκαφής σχετικά με την κτέριση των τάφων δεν διαφέρει από εκείνη που συναντάμε 
σε άλλες ανασκαφές νεκροταφείων αυτής της εποχής στη Θεσσαλονίκη.

Στους κτερισμένους τάφους τα αντικείμενα που κυριαρχούν είναι τα πήλινα αγγεία, τα νομί
σματα και τα κοσμήματα. Τα αντικείμενα αυτά είτε είναι προσωπικά του νεκρού είτε συνδέονται με 
κάποια έθιμα.

Προσωπικά αντικείμενα

Πρόκειται κυρίως για κοσμήματα, ενώ υπάρχουν και λιγοστά άλλα αντικείμενα. Τα κοσμήματα 
βρέθηκαν σε αναμενόμενες θέσεις (εκτός από τον τάφο 35, όπου το δαχτυλίδι βρέθηκε πιο ψη

390. Το ποσοστό αυτό ενδεχομένως θα ήταν μικρότερο αν οι συνθήκες της ανασκαφής ήταν διαφορετικές.

151



λά από το χέρι). Από τα άλλα αντικείμενα δύο χάλκινες πυξίδες (τάφοι 16 και 35), μία γραφίδα 
(τάφος 16) και μία βελόνα πλεξίματος διχτυών (τάφος 85) βρέθηκαν στην περιοχή των ποδιών.

"Αλλα αντικείμενα

Τα αντικείμενα που φαίνεται να συνδέονται με ταφικά έθιμα είναι νομίσματα και αγγεία. Τα νομί
σματα της ανασκαφής βρέθηκαν σε διάφορες θέσεις. Τα περισσότερα βρέθηκαν στο κρανίο ή δί
πλα σε αυτό και μπορούμε να υποθέσουμε ότι βρίσκονταν στο στόμα του νεκρού. Φαίνεται δηλαδή 
ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το νόμισμα αντιπροσωπεύει το ναύλο του νεκρού για το ταξίδι του στον 
Κάτω Κόσμο. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις δέκα τάφων (τάφοι 6,18, 21, 30, 37, 62, 75, 76, 77, 79)· 
στους επτά τάφους τα νομίσματα είναι των ετών 193-249, σε δύο των ετών 320-324 και σε έναν αδιά- 
γνωστο. Σε τέσσερις περιπτώσεις που βρέθηκαν νομίσματα στην περιοχή των ώμων μπορούμε επί
σης να υποθέσουμε ότι προέρχονται από το στόμα (τάφοι 29,47,54,90)· εδώ τα νομίσματα είναι της 
περιόδου 253-324. Τδια περίπτωση πρέπει να είναι και η χρυσή δανάκη του 222-230, που βρέθηκε 
στο λαιμό του νεκρού του τάφου 34. Άλλες θέσεις που βρέθηκαν είναι σε δύο τάφους στο στήθος 
(τάφοι 84, 93) (κοπές 222-235 και 276-282), σε έναν στην περιοχή του στομαχιού (τάφος 49) (κοπή 
218-222), σε έναν ανάμεσα στο δεξιό βραχίονα και τη σπονδυλική στήλη (τάφος 92) (κοπή 201-206). 
Και εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για την ίδια συνήθεια. Από τα παραπάνω παρα
δείγματα τα δεκαπέντε, δηλαδή η πλειοψηφία, είναι με νόμισμα του 3ου αι. και μόνο τρία με νόμι
σμα του 4ου αι. Διαφορετικές φαίνεται να είναι δύο περιπτώσεις, όπου είχαμε περισσότερα του 
ενός νομίσματα στον ίδιο νεκρό και το γεγονός μπορεί ίσως να ερμηνευθεί ως διάθεση προσφοράς 
στο νεκρό· στον τάφο 41 είχαμε ένα νόμισμα στο κρανίο και ένα στο στήθος (το ένα του 295-299 και 
το άλλο αδιάγνωστο)· στον τάφο 27 είχαμε έξι νομίσματα, τρία στα πόδια, δύο στο δεξιό χέρι και 
ένα στη σπονδυλική στήλη (κοπές 334-348)· για τα νομίσματα στα πόδια θα μπορούσαμε να υποθέ
σουμε ότι ήταν τοποθετημένα μέσα στα παπούτσια του νεκρού391. Στους τάφους 16 και 35 έχουμε 
εννέα και έξι νομίσματα, αλλά έχουμε και περισσότερες της μίας ταφές. Επίσης επισημάνθηκε σε 
τρεις τάφους η τοποθέτηση νομισμάτων σε ανακομιδές εσωτερικά ή εξωτερικά του τάφου (τάφοι 1, 
65,90). Σε δύο περιπτώσεις είχαμε απόκρυψη «θησαυρού» (τάφοι 2,89).

Το πολυπληθέστερο είδος της ανασκαφής το αποτελούν τα πήλινα αγγεία. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις είχαμε από ένα αγγείο, σε δύο τάφους (35, 58) από δύο και σε τρεις (9,16, 89) από 
τρία, έξι και πέντε αντίστοιχα. Από τους τάφους με περισσότερα του ενός αγγεία μόνον ένας (58) 
είχε σίγουρα χρησιμοποιηθεί για μία μόνο ταφή. Σχεδόν όλα τα αγγεία βρέθηκαν στην περιοχή 
των ποδιών σε διάφορα σημεία (πέλματα, αστράγαλοι, κνήμες, μηροί ή γύρω από τα πόδια). Μό
νο σε δύο περιπτώσεις είχαμε ένα αγγείο στον ώμο (τάφος 58) και ένα στο βραχίονα (τάφος 35)· 
και στις δύο όμως υπήρχε και δεύτερο αγγείο στην περιοχή των ποδιών. Στον τάφο 55 βρέθηκαν 
θραύσματα πήλινου αγγείου στην περιοχή του κρανίου. Σε δύο περιπτώσεις βρέθηκαν αγγεία 
έξω από τον τάφο (στον 57 πάνω στις πλάκες κάλυψης και στον καλυβίτη 60 στη μία γωνία του, 
στην πλευρά του κεφαλιού).

Τα γυάλινα αγγεία, ακέραια ή θραύσματα, βρέθηκαν στις ίδιες με τα πήλινα θέσεις, αλλά σε 
διαφορετική αναλογία. Σε τέσσερις τάφους βρέθηκαν στην περιοχή των ποδιών και σε τρεις 
στην περιοχή του κρανίου. Στον τάφο 35 είχαμε δύο αγγεία, ένα στην περιοχή του κρανίου και 
ένα στην περιοχή των ποδιών. Στην περίπτωση του τάφου 72 είχαμε θραύσματα γυάλινου αγ
γείου σκορπισμένα σε όλη του την έκταση.

391. Στις ημέρες μας στο Ορεινό Σητείας στην Κρήτη τοποθετούν νόμισμα στο παπούτσι του νεκρού (Κουκούλες 
1951,σ. 158, σημ. 7).
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Η παρουσία των αγγείων, πήλινων και γυάλινων, στους τάφους πιθανώς συνδέεται με κάποιες 
ταφικές τελετουργίες, μετά το τέλος των οποίων τα άφηναν μέσα στον τάφο. Η υπόθεση αυτή ενι- 
σχύεται από το γεγονός ότι σε μερικούς τάφους έχουμε μόνον όστρακα από αγγεία, που συγκολ- 
λοΰμενα δεν απαρτίζουν ένα ακέραιο. Πιθανώς δηλαδή μετά την τελετουργία έσπαζαν κάποια 
αγγεία και μερικά κομμάτια τα έριχναν μέσα στον τάφο. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτω
ση του τάφου 72, όπου τα θραύσματα γυάλινου αγγείου ήταν σκορπισμένα σε όλη την έκταση του 
τάφου. Τα δύο αγγεία που βρέθηκαν έξω από τάφους μπορεί να ενισχύουν την υπόθεση και να 
σημαίνουν κάποιο τελετουργικό μετά την ολοκλήρωση της ταφής.

Στην περίπτωση των ανακομιδών φαίνεται ότι υπάρχει φροντίδα τα κτερίσματα της ανακομι- 
ζόμενης ταφής να τοποθετούνται μαζί με τα οστά. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις. Στον καλυ- 
βίτη 65 βρέθηκαν σε επαφή με την εξωτερική παρειά της μιας μακριάς πλευράς του τρία κρανία 
και άλλα οστά, πιθανότατα προϊόν ανακομιδής, που συνοδεύονταν από νόμισμα, γυάλινο πε
ρίοπτο και χάντρες. Στον τάφο 90 βρέθηκε ανακομιδή στη μια γωνία με ένα νόμισμα πάνω και 
ένα κάτω από τα οστά.

Άλλες παρατηρήσεις

Σε δύο περιπτώσεις είχαμε τη χρησιμοποίηση γλυπτών σε δεύτερη χρήση στην κατασκευή τά
φων. Στον τάφο 62 βρέθηκε εντοιχισμένο το εικονιστικό κεφάλι ανδρικής μορφής. Η τυχαία το
ποθέτησή του άνευ λόγου στην τοιχοδομία ενός τάφου από αργολιθοδομή φαίνεται υπερβολική, 
αν και όχι απίθανη. Θα μπορούσε όμως να αποτελεί και ένα είδος damnatio memoriae προς το 
πρόσωπο του εικονιζόμενου. Η άλλη περίπτωση αφορά τον τάφο 93, όπου στην κάλυψή του χρη
σιμοποιήθηκε πλάκα με ανάγλυφη παράσταση δύο ανδρικών μορφών. Τα πρόσωπα των μορφών 
ήταν χτυπημένα με επιμέλεια, ώστε να μην διακρίνονται καθόλου τα χαρακτηριστικά τους. Εδώ 
το πιθανότερο είναι η πλάκα να αποκρούστηκε στο πλαίσιο της δεύτερης χρήσης της ως καλυ
πτήριας, για να αφαιρεθεί η σημαντική της από την προηγούμενη χρήση.

Συνοψίζοντας καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: Το είδος του τάφου αποτελεί συνάρτηση 
της οικονομικής κατάστασης του νεκρού και όταν πρόκειται για κτιστό τάφο οι διαστάσεις του 
έχουν να κάνουν και με την εποχή που χτίστηκε. Οι νεκροί φαίνεται ότι τοποθετούνται απευ
θείας στο δάπεδο του τάφου, εκτός από μία περίπτωση που έχουμε στοιχεία για χρήση φορείου. 
Ο προσανατολισμός του τάφου και κατ’ επέκταση και του νεκρού δεν φαίνεται να υπακούει σε 
κάποιους κανόνες, πάντως η πλειονότητα έχει προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ. με το κεφάλι στη βο
ρειοδυτική πλευρά να αντικρύζει λοξά την ανατολή. Σηνήθως σε κάθε τάφο έχουμε μία ταφή και 
σε λίγες περιπτώσεις περισσότερες, που είναι σύγχρονες ή όχι. Η ανακομιδή παλαιότερων τα
φών παρατηρήθηκε σε λίγες περιπτώσεις. Η κτέριση των νεκρών δεν φαίνεται να είναι απαραίτη
τη. Το έθιμο της τοποθέτησης νομίσματος για το ταξίδι στον Κάτω Κόσμο πιστοποιείται σε μερικές 
περιπτώσεις. Κάποιοι νεκροί θάβονται με τα προσωπικά τους αντικείμενα, κυρίως κοσμήματα. 
Τα αγγεία που βρίσκονται στους τάφους πιθανώς έχουν σχέση με ταφικές τελετουργίες. Οι θέ
σεις που βρίσκονται είναι κυρίως στην περιοχή των ποδιών και λιγότερο σε εκείνη του κρανίου.

Όσον αφορά τη γενική εικόνα του νεκροταφείου θα λέγαμε ότι είναι τόπος που κυρίως θά
βονται νεκροί που δεν έχουν οικονομική άνεση, επισημαίνοντας πιθανώς μια αλλαγή στα τέλη 
του 3ου και στο α' μισό του 4ου αι.
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Τα νεκροταφεία στα ρωμαϊκά και παλαιοχριστιανικά χρόνια κατά κανόνα αναπτύσσονταν 
εκτός των ορίων των πόλεων. Έτσι όριζαν διάφοροι νόμοι με αιτιολογικό άλλοτε την προστασία 
της δημόσιας υγείας και άλλοτε την επικρατούσα ιδέα ότι ο νεκρός ήταν μίασμα, ενώ οι παρα
βάτες τιμωρούνταν με χρηματικές ποινές392. Περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ταφές μέσα στην 
πόλη οφείλονται κυρίως σε πολεοδομικές αλλαγές, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Κωνστα
ντινούπολης393. Το καθεστώς της εκτός των τειχών ταφής των νεκρών ισχύει και για τη Θεσσα
λονίκη, όπως έδειξε η μέχρι τώρα πολύχρονη ανασκαφική δραστηριότητα. Το νεκροταφείο της 
Θεσσαλονίκης, λόγω της θέσης και της μορφολογίας του εδάφους της, αναπτύχθηκε κυρίως έξω 
από τα ανατολικά και δυτικά τείχη της, από όπου περνούσαν και οι δρόμοι που κατέληγαν στις 
πύλες των τειχών (Σχέ δ. IV). Οι τάφοι που βρέθηκαν εσωτερικά του ανατολικού τείχους είναι 
προγενέστεροι της επέκτασης της πόλης προς τα ανατολικά και της δημιουργίας του ανατολικού 
τείχους του 3ου αι.394.

Η ύπαρξη του νεκροταφείου ήταν γνωστή στην εποχή του I. Καμενιάτη από το πλήθος των διά
σπαρτων σαρκοφάγων στα ανατολικά και δυτικά της πόλης. Οι σαρκοφάγοι αυτές χρησιμοποιή
θηκαν από τον Πετρωνά για την κατασκευή υποβρύχιου φράγματος στην προσπάθειά του να οχυ
ρώσει «από θαλάσσης» τη Θεσσαλονίκη, όταν μαθεύτηκε η είδηση της επικείμενης εκστρατείας 
των Σαρακηνών εναντίον της πόλης το 904395.

Οι πρώτες πληροφορίες για το νεκροταφείο στα νεότερα χρόνια ανάγονται στο 19ο αι. Κατά 
την επίσκεψή τους στη Θεσσαλονίκη το 1874 οι L’Abbé Duchesne και Ch. Bayet αναφέρουν ότι 
κατά τη διάνοιξη της νέας οδού από την πύλη της Καλαμαρίας προς τα ανατολικά και σε απόστα
ση 200 μ. από τα τείχη βρέθηκαν σαρκοφάγοι396. Στο ίδιο προφανώς γεγονός αναφέρεται το 1880 
ο Χατζή Ιωάννου στην Αστνγροφία του, όταν κάνει λόγο για τα νεκροταφεία των «ειδωλολατρών 
Θεσσαλονικέων» και την ανακάλυψη το 1874 στηλών και σαρκοφάγων κυρίως στο ανατολικό μέ
ρος της πόλης κοντά στην πύλη της Καλαμαρίας. Ακόμη μεταφέρει την πληροφορία ότι «σαρκο
φάγοι και κάλπαι» ανακαλύφθηκαν το 1860 στο δυτικό μέρος της πόλης397. Το 1899 ο P. Perdrizet 
μας πληροφορεί για την αποκάλυψη συστάδων χριστιανικών τάφων στην περιοχή του νεκροτα
φείου της Ευαγγελίστριας και επιγραφών που ήλθαν στο φως το 1898-1899, όταν η γαλλική εται
ρεία που είχε αναλάβει την επέκταση της παραλίας της πόλης χρειάστηκε οικοδομικό υλικό398. Οι 
Ch. Avezou και Ch. Picard το 1912 γράφουν για αντικείμενα και επιγραφές που βρέθηκαν σε

392. Κουκούλες 1951, ο. 185-186. Εμμανουηλίδης 1989, σ. 176-182.
393. Εμμανουηλίδης 1989, σ. 182-185.
394. Για την οργάνωση της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης, βλ. συνοπτικά: Θεσσαλονίκη α, σ. 22-78. Μαρ- 

κή 1983, σ. 11-16. Vickers 1972.
395. Caminiata 1973, σ. 17, στ. 78-85.
396. Duchesne - Bayet 1988, σ. 626.
397. Χατζή Ιωάννου 1980, σ. 61-62.
398. Perdrizet 1899, σ. 541-548.
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ανασκαφές πριν το 1911, στη διάρκεια εργασιών στο Δημοτικό Νοσοκομείο και σε οικόπεδο της 
Εταιρείας Υδάτων, και για τις ανασκαφές των ετών 1911-1912, που έγιναν μπροστά στο Δημοτικό 
Νοσοκομείο και έφεραν στο φως επτά-οκτώ τάφους, πέντε επιγραφές και λίγα κτερίσματα399.

Με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας το 1912-1913 η ευθύνη των 
αρχαιολογικών πραγμάτων περιέρχεται στο ελληνικό κράτος. Οι πρώτες πληροφορίες που αφο
ρούν το νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης δίνονται στον πρώτο τόμο του Αρχαιολογικού Δελτίου 
του 1915 από τον Γ.Π. Οικονόμο, Έφορο της Δ' Αρχαιολογικής Περιφέρειας (Μακεδονίας). Μέ
χρι το 1960 οι πληροφορίες στο Αρχαιολογικόν Δελτίον είναι ελάχιστες, προφανώς λόγω των 
περιορισμένων ανασκαφικών δραστηριοτήτων μέσα στην πόλη, αλλά και λόγω των ταραγμένων 
εποχών που κύλησαν, ενώ περισσότερες υπάρχουν στα περιοδικά Μακεδονικά και Πρακτικά της 
εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μετά το 1960 τα πράγματα αλλάζουν. Σε μια πόλη που έχα
νε γρήγορα την παλιά της φυσιογνωμία ψάχνοντας νέο πρόσωπο, που είχε να φροντίσει χιλιάδες 
νέους κατοίκους, η αρχαιολογική υπηρεσία με την ανεπαρκή της στελέχωση βρέθηκε να αγωνί
ζεται σε έναν αγώνα με άνισους όρους. Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα 
ένα μεγάλο τμήμα της αρχαίας και βυζαντινής Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και 
των νεκροταφείων, να θαφτεί στα θεμέλια των πολυκατοικιών χωρίς προηγούμενη έρευνα. Η τε
λευταία εικοσαετία με την ευαριθμότερη στελέχωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έκανε δυνα
τή την καλύτερη παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών, τον εντοπισμό, ανασκαφή και τεκ
μηρίωση των αρχαίων. Βέβαια, η τύχη τους δεν άλλαξε και πολύ. Στην περίπτωση των τάφων ακό
μη περισσότερο. Καταστροφή και κατάχωση είναι οι συχνότερες λύσεις. Αυτή φαίνεται να είναι 
η σημερινή μοίρα των αρχαίων σε πόλεις που η κατοίκηση έχει συνέχεια στους αιώνες. Λίγες εί
ναι οι περιπτώσεις τμημάτων των νεκροταφείων που διατηρήθηκαν είτε λόγω σπουδαιότητας εί
τε λόγω δυνατότητας εφαρμογής ικανοποιητικής στατικής λύσης, που να παρέχει τη δυνατότητα 
συνύπαρξης αρχαίων και σύγχρονων οικοδομημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πεντάκογχο 
μαρτύριο στη λεωφόρο Καλλιθέας στους Αμπελοκήπους, έναν καμαροσκεπή τάφο με αετωματι- 
κή εξωτερικά στέγη στην οδό Αμπελώνων 23 στους Αμπελοκήπους και την κοιμητηριακή βασιλι
κή της οδού Γ' Σεπτεμβρίου με το περιβάλλον νεκροταφείο.

Ανατολικό νεκροταφείο400

Οι έως τώρα ανασκαφές έδειξαν ότι το ανατολικό νεκροταφείο εκτεινόταν από την περιοχή του 
Λευκού Πύργου μέχρι πάνω στην περιοχή του Δημοτικού Νοσοκομείου. Το ανατολικό του όριο 
έφθανε μέχρι τις φοιτητικές λέσχες και προς τα κάτω μέχρι το Τ' ΣΣ. Οι τάφοι που βρέθηκαν 
στην περιοχή της Αγίας Τριάδας φαίνεται να αποτελούν ένα ξεχωριστό σύνολο, απομακρυ
σμένο από το κύριο νεκροταφείο. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι θέσεις όπου βρέθηκαν 
τάφοι στις μέχρι σήμερα ανασκαφές.

399. Avezou - Picard 1985, σ. 269-285.
400. Έ ω ς το 1960, οπότε άρχισε η κατ’ έτος δημοσίευση στο Αρχαιολογικόν Δελτίον των σχετικά λεπτομερών ανα

φορών των διενεργούμενων ανασκαφών, οι δημοσιευόμενες εκθέσεις στα περιοδικά Μακεδονικά και IIΑΕ  είναι συγκε
ντρωτικές και συχνά γενικόλογες, όσον αφορά τον τοπογραφικό και αριθμητικό προσδιορισμό των ανασκαπτόμενών 
τάφων. Χωρίς ακριβείς αναφορές του αριθμού των τάφων είναι συχνά και οι εκθέσεις ανασκαφών στο Αρχαιολογικόν 
Δελτίον, όσον αφορά τη δεκαετία του ’60, που χαρακτηρίζεται από έντονη οικοδομική δραστηριότητα και ανεπαρκή 
στελέχωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Σε άλλες περιπτώσεις δίνεται ο αριθμός των τάφων γενικά, χωρίς να προσ
διορίζεται ο αριθμός τους κατά κατηγορία. Όσον αφορά τη χρονολόγηση γίνεται χρήση των γενικών όρων ρωμαϊκός, 
υστερορωμαϊκός ή παλαιοχριστιανικός. Οι δημοσιευόμενες αναφορές σε ξένα περιοδικά (BCH,JHS,AA κτλ.) είναι 
πολύ συνοπτικές γι’ αυτό και αποφεύγεται εδώ η παραπομπή σε αυτές.
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Δίπλα στη λεωφόρο Νίκης (πρώην Βασ. Κωνσταντίνου) βρέθηκαν κτιστοί τάφοι και καλυβίτες 
υστερορωμάίκών χρόνων401- κοντά στον Λευκό Πύργο, στο οικόπεδο της Στρατιωτικής Λέσχης, 
μερικοί τάφοι και μία σαρκοφάγος ρωμαϊκών χρόνων402- στην οδό Φιλικής Εταιρείας 3 τέσσερις 
κεραμοσκεπείς και ένας κτιστός στο εσωτερικό τριγωνικού προβόλου του τείχους και ένας κερα
μοσκεπής δυτικά του ευθύγραμμου σκέλους του τείχους403- στη γωνία των οδών Φιλικής Εταιρεί
ας και Τσιμισκή τρεις τάφοι καλυβίτες εντεύθεν του τείχους404- στο οικόπεδο που περιβάλλεται 
από τις οδούς Εθνικής Αμύνης (πρώην Βασ. Σοφίας), Μανουσογιαννάκη και Φιλικής Εταιρείας 
δύο κιβωτιόσχημοι ρωμαϊκών χρόνων και ένας καλυβίτης405- στην οδό Εθνικής Αμύνης από την 
οδό Μανουσογιαννάκη μέχρι την οδό Σβώλου (πρώην Πρίγκιπος Νικολάου) δεκαέξι κεραμοσκε
πείς, δεκαέξι κιβωτιόσχημοι και ένας εγχυτρισμός, ρωμαϊκών χρόνων406- στην οδό Εθνικής Αμύ
νης 13 δύο καμαροσκεπείς τάφοι παλαιοχριστιανικών μάλλον χρόνων407- στην ίδια οδό, νότια της 
πλατείας Συντριβανίου, τρεις σαρκοφάγοι 3ου αι.408- στην οδό Μελενίκου 11 έξι κεραμοσκεπείς 
και κιβωτιόσχημοιτάφοι και μία μαρμάρινη σαρκοφάγος ρωμαϊκών χρόνων409- στη συνάντηση της 
Εγνατίας οδού με την Μελενίκου, μέσα από το τείχος, έξι κεραμοσκεπείς, δύο κιβωτιόσχημοι και 
«θήκη πλινθοπερίβλητος», ρωμαϊκών χρόνων προγενέστερων της Τετραρχίας, και ένας κιβωτιό
σχημος ελληνιστικών χρόνων410- εσωτερικά του τείχους στην οδό Μελενίκου, δίπλα στην Εγνατία, 
30 τάφοι κεραμοσκεπείς με υπέργειες βωμοειδείς κατασκευές, κτιστοί βωμοειδείς, κεραμοσκε
πείς και ταφές σε χύτρα411- κεραμοσκεπής τάφος ανάμεσα στην Καμάρα και το τείχος412- στην οδό 
Μελενίκου 9 (γωνία με Τηλεμάχου) δύο οστεοθήκες με πλήθος οστών, η μία με αγγεία εφυαλωμέ- 
να, χάλκινα κουμπιά και τέσσερα νομίσματα Βαλεντινιανού (383-392), ένα Ιουστινιανού (564-565) 
και ένα Μανουήλ Α' Κομνηνού (1143-1189) και η άλλη με χάλκινα κουμπιά και ένα εφυαλωμένο 
αγγείο413.

Κοντά στην πλατεία Συντριβανίου βρέθηκε μακεδονικός τάφος ελληνιστικής εποχής414- στην 
οδό Δεσπεραί τάφος ρωμαϊκών χρόνων415- στην οδό Αγγελάκη σαρκοφάγοι 3ου αι. και τάφος ρω
μαϊκών χρόνων416- στην οδό Αγγελάκη 37 29 τάφοι (δεκαέξι κιβωτιόσχημοι, έξι κεραμοσκεπείς, 
ένας λακκοειδής, δύο τετράγωνοι κτιστοί τάφοι-θήκες και ένας εγχυτρισμός, ρωμαϊκών χρόνων 
εκτός από έναν ελληνιστικής εποχής και τρεις καμαροσκεπείς παλαιοχριστιανικών χρόνων)417- 
στην περιοχή την οριζόμενη από την αρχή της Λεωφόρου Στρατού και την πλατεία Συντριβανίου 
και στην παρακείμενη έκταση της Διεθνούς Εκθέσεως βρέθηκε στη δεκαετία του 1940 πλήθος τά
φων όλων των συνηθισμένων τύπων του νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης, χρονολογούμενοι από τα 
τέλη του 2ου αι. και εξής, μεταξύ των οποίων ειδικότερα μνημονεύονται δεκατέσσερις σαρκοφάγοι,

401. Γ.Π. Οικονόμος, ΑΔ 1 (1915), Παράρτημα, σ. 59.
402 .50 //78  (1954), σ. 138.
403. Φ. Πέτσας, ΑΔ 22 (1967), Χρονικά, σ. 397.
404. Μακαρόνας 1941-1952, σ. 597.
405. X. Μαυροποΰλου-Τσιούμη - Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου,ΗΗ 36 (1981), Χρονικά, σ. 311.
406. Κ. Σουέρεφ, ΑΔ 41 (1986), Χρονικά, σ. 132-133.
407. Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου - X. Τσιοΰμη - Θ. Παζαράς, ΑΔ 31 (1976), Χρονικά, σ. 269-270.
408 .50 //82  (1958), σ. 759-761.
409. Κ. Ρωμιοποΰλου,ΗΗ 34 (1979), Χρονικά, σ. 276.
410. Φ. Πέτσας, ΑΔ 25 (1970), Χρονικά, σ. 352. Πέτσας 1974, σ. 376.
411. Α.Ν. Βαβρίτσας,ΤζΙ 26 (1971), Χρονικά, σ. 377-382, Πίν. 371-379.
412. Πέτσας 1966-1967, σ. 298.
413. Ε. Τσιγαρίδας, ΑΔ 27 (1972), Χρονικά, σ. 565-567.
414 .50 //82  (1958), σ. 759-761.
415. Πέτσας 1966-1967, σ. 298.
416. Ό.π., σ. 298.
417. Ε. Τρακοσοπούλου, ΑΔ 48 (1993), Χρονικά, σ. 321-322, Πίν. 97α-γ.
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30 τάφοι 3ου-4ου αι., δεκαπέντε παλαιοχριστιανικοί τάφοι 4ου-5ου αι., μερικοί από τους οποίους 
καμαροσκεπείς και κάποιοι τοιχογραφημένοι, καθώς και τάφοι με διάφορες επιτάφιες κατασκευ
ές (βωμοειδείς κατασκευές, «ηρώα»)418· στην ίδια περιοχή, στη συνέχεια της ανασκαφής, 32 τάφοι 
από τους οποίους δεκατέσσερις καλυβίτες, δεκατρείς κιβωτιόσχημοι (ο ένας με αγωγό χοών) και 
πέντε με επιτάφια μνημεία (βωμοειδείς κατασκευές, «ηρώα»), που κάλυπταν καλυβίτες ή κιβωτιό
σχημους τάφους419· στην ίδια περιοχή καμαροσκεπές «ηρώο» του τέλους της ρωμαϊκής εποχής με 
αγωγό χοών στην καμάρα και άλλοι τάφοι418 419 420, στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, νοτιοανατολικά 
του πύργου του OTE, έξι λακκοειδείς, ένας καλυβίτης, ένας κιβωτιόσχημος και πιθανώς ένας εγχυ- 
τρισμός421 · στο νότιο τμήμα της Διεθνούς Εκθέσεως 260 τάφοι ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων 
(εγχυτρισμοί, λακκοειδείς, κεραμοσκεπείς, κιβωτιόσχημοι)422, στην οδό Τ' Σεπτεμβρίου 70 καμα
ροσκεπείς (χρονολογούνται από τα χρόνια της βασιλείας του Κωνσταντίνου μέχρι το 618), από τους 
οποίους εννέα σώζουν ίχνη τοιχογράφησης423 στο στρατόπεδο του Γ' ΣΣ, στο χώρο που χτίστηκε ο 
σταθμός τηλεόρασης, δεκαεπτά κεραμοσκεπείς, δύο καμαροσκεπείς και έντεκα κιβωτιόσχημοι, ρω
μαϊκών χρόνων και δύο κιβωτιόσχημοι ελληνιστικών χρόνων424.

Στην Πανεπιστημιούπολη, στο χώρο ανάμεσα στη Θεολογική και τη Νομική Σχολή, καθώς και 
κοντά στα γραφεία της Διεθνούς Εκθέσεως κατά τη διαπλάτυνση της Εγνατίας οδού βρέθηκαν δε
κατέσσερις καμαροσκεπείς και τέσσερις κεραμοσκεπείς καλυβίτες, που χρονολογούνται στα 
υστερορωμάίκά και παλαιοχριστιανικά χρόνια425, μπροστά στη Νομική και στο αμφιθέατρό της 
ένας τάφος-cubiculum και ένας καμαροσκεπής426, κοντά στον τάφο της Νομικής ένας κιβωτιόσχη
μος μαρμάρινος που στο εσωτερικό του βρέθηκε μαρμάρινο γυναικείο κεφάλι ελληνιστικών χρό
νων427, στην επέκταση προς τα δυτικά του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής δώδεκα τάφοι καμα
ροσκεπείς (τρεις τοιχογραφημένοι), κιβωτιόσχημοι και καλυβίτες428, στο χώρο θεμελίωσης της 
Νομικής Σχολής πλήθος καμαροσκεπών και κιβωτιόσχημων τάφων μεμονωμένων ή σε συστάδες, 
μερικοί από τους οποίους ήταν τοιχογραφημένοι429, μπροστά στη Νομική Σχολή δύο κιβωτιόσχη
μοι υστερορωμάίκών χρόνων430, στα οικόπεδα της Θεολογικής, του κτιρίου Διοικήσεως και στο 
χώρο μεταξύ της Νομικής και του αμφιθεάτρου της επτά λακκοειδείς, πάνω από 100 κεραμοσκε
πείς, 54 περίπου κιβωτιόσχημοι, 36 καμαροσκεπείς, 37 εγχυτρισμοί, μερικοί κιβωτιόσχημοι και 
καμαροσκεπείς τοιχογραφημένοι, ένα cubiculum, καθώς και άλλα ταφικά κτίσματα και τάφοι με 
ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τύπο, ελληνιστικών έως και πρώτων χριστιανικών χρόνων431, νότια του 
cubiculum της Νομικής καμαροσκεπής χριστιανικός τάφος432, ανατολικά του αμφιθεάτρου της

418. Μακαρόνας 1949, σ. 145-161. Μακαρόνας 1941-1952, σ. 598-599.
419. Μακαρόνας 1951, σ. 164-172.
420. BCH 78 (1954), σ. 138. Πέτσας 1966-1967, σ. 298.
421. Σ. Μοσχονησιώτου, ΑΔ 43 (1988), Χρονικά, σ. 354.
422. Κ. Κουσουλάκου, Ad 48 (1993), Χρονικά, σ. 323.
423. Μαρκή-Αγγέλκου 1981, σ. 64-67, πίν. ΣΤ-ΙΔ.
424. Φ. Πέτσας, Ad 25 (1970), Χρονικά, σ. 347-351, Πίν. 301-303α-δ. Πέτσας 1974, σ. 375-376, πίν. 78-79.
425. Κ. Ρωμιοποΰλου, ΑΔ 34 (1979), Χρονικά, σ. 275.
426. Ε. Τσιγαρίδας, ΑΔ 27 (1972), Χρονικά, σ. 551.
427. Κ. Ρωμιοποΰλου, ό.π. (υποσημ. 425). Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου - X. Μαυροποΰλου-Τσιοΰμη, ΑΔ 34 

(1979), Χρονικά, σ. 293.
428. X. Μαυροποΰλου-Τσιοΰμη - Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ad 36 (1981), Χρονικά, σ. 311.
429. Στυλ. Πελεκανίδης, Ad 17 (1961-1962), Χρονικά, σ. 257, Πίν. 314α-β.
430. Κ. Ρωμιοποΰλου, Ad 33 (1978), Χρονικά, σ. 234.
431. Φ. Πέτσας, Ad 21 (1966), Χρονικά, σ. 334-339, Πίν. 345-359. Οι αριθμοί των τάφων είναι ενδεικτικοί· ο πραγ

ματικός τους αριθμός ήταν μεγαλΰτερος, αλλά το επείγον των εργασιών δεν επέτρεψε τη σωστή και πλήρη τεκμηρίωση της 
ανασκαφής.

432. Ε. Τσιγαρίδας, Ad 27 (1972), Χρονικά, σ. 551.

160



Νομικής δεκατέσσερις κιβωτιόσχημοι, έξι κεραμοσκεπείς, δέκα λακκοειδείς και ένας καμαρο
σκεπής, ελληνιστικών-ύστερων χρόνων της αρχαιότητας433· στο χώρο του κτιρίου Διοικήσεως 82 
τάφοι παλαιοχριστιανικών χρόνων, από τους οποίους 58 λακκοειδείς, εννέα κεραμοσκεπείς, έξι 
κιβωτιόσχημοι, ένας καμαροσκεπής, επτά παιδικοί (οι πέντε σε αμφορείς, οι δυο λακκοειδείς) και 
ένα κενοτάφιο434, μεταξύ Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής τέσσερις καμαροσκεπείς υστερο- 
ρωμαϊκών-παλαιοχριστιανικών χρόνων με μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο, που έφερε κρίκο, και 
δύο καλυβίτες433 434 435, βόρεια του Μετεωροσκοπείου καμαροσκεπής τάφος παλαιοχριστιανικών χρό
νων436, στο οικόπεδο της Ιατρικής Σχολής τρεις τάφοι (δύο καμαροσκεπείς και ένας συνθετό
τερος) υστερορωμαϊκών χρόνων437, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ δύο ταφές του 4ου αι. σε δύο ορθο
γώνιες κατασκευές438.

Κατά τη διάνοιξη της οδού Αγίου Δημητρίου, βόρεια της Πανεπιστημιούπολης, πίσω από το 
κτίριο της Φυσικομαθηματικής, βρέθηκαν πολλοί παλαιοχριστιανικοί τάφοι διαφόρων τύπων, 
πολλοί από αυτούς τοιχογραφημένοι439, βόρεια της Πανεπιστημιούπολης, στο χώρο ανέγερσης 
του κολυμβητηρίου, τρεις κιβωτιόσχημοι, ένας καμαροσκεπής, δύο αδιάγνωστης στέγασης440, στο 
χώρο ανέγερσης του κλειστού κολυμβητηρίου στην Πανεπιστημιούπολη 43 καμαροσκεπείς πα
λαιοχριστιανικών χρόνων, ο ένας τοιχογραφημένος441, κοντά στη φοιτητική Εστία Θηλέων συ
στάδα παλαιοχριστιανικών τάφων, ο ένας τοιχογραφημένος442, στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο 
οικόπεδο του Τελλόγλειου Ιδρύματος, 49 τάφοι (47 λακκοειδείς, ένας κεραμοσκεπής και ένας εγ- 
χυτρισμός) αδιάγνωστης εποχής443, κοντά στο Τελλόγλειο Ίδρυμα επτά τοιχογραφημένοι καμα
ροσκεπείς τάφοι 3ου-4ου αι.444 νότια του συνοικισμού των Σαράντα Εκκλησιών 445.

Στην αυλή του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος κατά καιρούς και σε διάφορα σημεία βρέθηκαν: 
31 τάφοι (δεκαπέντε καμαροσκεπείς (ένας τοιχογραφημένος), εννέα κιβωτιόσχημοι και επτά λα
ξευτοί στο βράχο) 1ου-4ου αι.446, δώδεκα τάφοι, κεραμοσκεπείς και κιβωτιόσχημοι, υστερορωμάί- 
κών χρόνων447, δώδεκα τάφοι κιβωτιόσχημοι και άλλοι καμαροσκεπείς 3ου και 4ου αι. και σε άλλο 
σημείο ένας κιβωτιόσχημος και δύο καμαροσκεπείς, από τους οποίους ο ένας παλαιοχριστιανικός 
τοιχογραφημένος448, κατά τη διάνοιξη δρόμου βόρεια και ανατολικά του νοσοκομείου Άγιος Δη- 
μήτριος 152 τάφοι (129 καμαροσκεπείς, δεκαπέντε κιβωτιόσχημοι, ένας κεραμοσκεπής και επτά 
αδιευκρίνιστοι) ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων449, στο βόρειο τμήμα του νεκροταφείου 
της Ευαγγελίστριας 159 τάφοι (55 κεραμοσκεπείς, 87 λακκοειδείς, δεκαεπτά κιβωτιόσχημοι) και 
ελεύθερες ταφές 3ου-5ου αι. και άλλοι τάφοι καμαροσκεπείς, από τους οποίους αρκετοί, κατά τη

433. Φ. Πέτσας, ΑΔ 22 (1967), Χρονικά, σ. 391-393, Πίν. 296-298. Πέτσας 1969, σ. 154-158, πίν. 55-58.
434. Ο. Αλεξανδρή,ΛΛ 29 (1973-1974), Χρονικά, σ. 669-670, Πίν. 482-483.
435. Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου - X. Μαυροπούλου-Τσιούμη - Θ. Παζαράς,ΛζΙ 32 (1977), Χρονικά, σ. 233.
436. Κ. Ελευθεριάδου, ΑΔ 45 (1990), Χρονικά, σ. 334-335.
437. Πέτσας 1966-1967, σ. 298.
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443. Α. Αιοΰτας, ΑΔ 45 (1990), Χρονικά, σ. 305-307, Πίν. 134α.
444. Ε. Πελεκανίδου, ΑΔ 49 (1994), Χρονικά, σ. 529-530.
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446. Δ. Μακροπούλου, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά, σ. 396-397, Πίν. 225. Μακροποΰλου 1989-1990, σ. 190-208, πίν. 1-8.
447. Κ. Ελευθεριάδου, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά, σ. 407.
448. Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου - X. Τσιούμη, ΑΔ 33 (1978), Χρονικά, σ. 240, Πίν. 108.
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διάρκεια της συνεχούς χρήσης τους έως τον 6ο αι. και αργότερα, μετατράπηκαν σε κιβωτιόσχη
μους450· βορειοανατολικά του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας, κοντά στη δεξαμενή του Οργανι
σμού Ύδρευσης, δώδεκα καμαροσκεπείς παλαιοχριστιανικών χρόνων451.

Στο πεζοδρόμιο της οδού Κάστρων, έξω από τα ανατολικά τείχη, εντοπίστηκαν παλαιοχρι
στιανικοί τάφοι452· εσωτερικά του ανατολικού τείχους, κοντά στον πύργο του Τριγωνίου, δώδε
κα καμαροσκεπείς τάφοι παλαιοχριστιανικών χρόνων453.

Στο συνοικισμό του Αγίου Παύλου ένας καμαροσκεπής παλαιοχριστιανικός τάφος, τοιχο
γραφημένος454.

Στην αυλή του Α' Γυμνασίου Αρρένων τοιχογραφημένος καμαροσκεπής παλαιοχριστιανικός 
τάφος45'' και τρεις ακόμη καμαροσκεπείς τοιχογραφημένοι παλαιοχριστιανικών χρόνων στη δυτι
κή γωνία της αυλής456· κάτω από το οδόστρωμα της οδού Σπάρτης, κοντά στη διασταύρωσή της με 
την οδό Αγίας Τριάδας, επτά καμαροσκεπείς παλαιοχριστιανικών χρόνων (ο ένας τοιχογραφημέ
νος)457· στη διασταύρωση των οδών Βελισσαρίου και Αγίας Τριάδας τάφος τοιχογραφημένος του 
4ου αι.458· στην οδό Μπιζανίου 12 παλαιοχριστιανικός τάφος τοιχογραφημένος459.

Δυτικό νεκροταφείο

Το δυτικό νεκροταφείο σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα εκτεινόταν δυτικά του δυτικού τεί
χους της Θεσσαλονίκης, στις περιοχές των συνοικισμών Τυρολόης, Αξιού, Ξηροκρήνης και Αμπε
λοκήπων. Αναλυτικότερα η τοπογραφική εικόνα του νεκροταφείου είναι η παρακάτω.

Στο συνοικισμό Τυρολόης βρέθηκαν: στην οδό Νίγδης 8 (σήμερα Παντελεήμονος Α', στο όριο 
των αριθμών 4 και 6) ένας καμαροσκεπής παλαιοχριστιανικών χρόνων κατάγραφος με συμβο
λικές σκηνές460 και έξι κιβωτιόσχημοι υστερορωμαϊκών χρόνων461· στην οδό Μιχαλιτσίου 4 πέντε 
καμαροσκεπείς και κιβωτιόσχημοι, υστερορωμαϊκών χρόνων462· στην οδό Ωραιοπούλου 7 δύο κα
μαροσκεπείς υστερορωμαϊκών χρόνων463· στην οδό Απολλωνιάδος 13 δεκαεπτά τάφοι (ένας κι
βωτιόσχημος και δεκαέξι καμαροσκεπείς) 4ου-6ου αι.464 465· στην οδό Απολλωνιάδος 18 τέσσερις 
κιβωτιόσχημοι και πέντε καμαροσκεπείς (ο ένας τοιχογραφημένος) παλαιοχριστιανικών χρό
νων465, στην οδό Απολλωνιάδος 41 δεκαεπτά πιθανότατα καμαροσκεπείς τάφοι και τρεις καλυ- 
βίτες 4ου-5ου αι.466· στην οδό Αγ. Νέστορος 20 και Ωραιοπούλου ένας καμαροσκεπής τελευταίων

450. Πελεκανίδου 1993, σ. 376-379. Ε. Πελεκανίδου, ΑΔ 47 (1992), Χρονικά, σ. 439-440.
451. Μ. Μιχαηλίδης,^4/Ι 22 (1967), Χρονικά, σ. 438, Πίν. 325.
452. Π. Λαζαρίδης, ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, σ. 755, Πίν. 548γ.
453. Ε. Τσιγαρίδας,ΛΛ 28 (1973), Χρονικά, σ. 478, Πίν. 439β. Ό .π., σ. 729, Πίν. 524γ.
454. Ν. Νικονάνος, ΑΑΑ II (1969), σ. 178-182.
455. Ε.Ν. Τσιγαρίδας, ΑΔ 27 (1972), Χρονικά, σ. 565.
456. Δ. Ν α λ π ά ν τ η ς , 43 (1988), Χρονικά, σ. 381-383, Πίν. 226β, 227α.
457. Α. Ξυγγόπουλος, ΑΔ 9 (1924-1925), Παράρτημα, σ. 66-67. Σε αυτούς τους τάφους πιθανώς αναφέρεται αργό

τερα ο Στ. Πελεκανίδης,Α4 16 (1960), Χρονικά, σ. 224.
458. Β Ο ΪΊ9  (1955), σ. 272. Πέτσας 1966-1967, σ. 298.
459. Στ. Πελεκανίδης, ό.π. (υποσημ. 457), Πίν. 195γ, 196α.
460. Ό .π., σ. 223, Πίν. 194α.
461. Ο. Αλεξανδρη, ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, σ. 664.
462.1. Βοκοτοπούλου, ΑΔ 37 (1982), Χρονικά, σ. 281.
463. Ο. Αλεξανδρη, ό.π. (υποσημ. 461), σ. 674.
464. Ναλπάντης 1992, σ. 311-321, πίν. 1-25.
465. Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου - X. Τσιούμη - Θ. Παζαράς,ΑζΙ 31 (1976), Χρονικά, σ. 268, Πίν. 210α. Παζα- 

ράς 1981, σ. 373-389.
466. Ε. Μαρκή,^4ζΙ 44 (1989), Χρονικά, σ. 346, Πίν. 186γ.
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ρωμαϊκών ή παλαιοχριστιανικών χρόνων467, στην οδό Αγίου Νέστορος 8 ένας παλαιοχριστιανικός 
τοιχογραφημένος, καμαροσκεπής με δύο κιβωτιόσχημους στο δάπεδό του και άλλοι καμαροσκε- 
πείς, ένας κιβωτιόσχημος και ένας καλυβίτης468, στην οδό Μπόρου 1 τρεις καμαροσκεπείς με 
όστρακα υστερορωμαϊκά469, βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Μεβλεβί χανέ, 
πέντε σαρκοφάγοι470.

Στην οδό Ειρήνης βρέθηκε μαρμάρινη σαρκοφάγος471, στην οδό Λαγκαδά 58, σε οικόπεδο του 
ΠΙΚΠΑ, πολλοί τάφοι διαφόρων μορφών, από τους οποίους πολλοί ήταν τοιχογραφημένοι472, στην 
οδό Λαγκαδά 58 δύο καμαροσκεπείς μάλλον υστερορωμαϊκών χρόνων473, στην οδό Λαγκαδά, στο 
σημείο που συμβάλλει η οδός Αγίου Νέστορος, δεκαεννέα τάφοι (δύο καμαροσκεπείς (ο ένας με 
ίχνη τοιχογράφησης), δύο καλυβίτες, δεκατέσσερις κιβωτιόσχημοι και ένας λακκοειδής) υστερο- 
ρωμάίκών χρόνων474, στη συμβολή των οδών Λαγκαδά και Αγ. Δημητρίου δύο κιβωτιόσχημοι και 
ένα τεφροδόχο αγγείο475, μεταξύ των οδών Λαγκαδά, Γαλανάκη και Ιβάνωφ, στο βόρειο τμήμα του 
οικοπέδου του συγκροτήματος «Αξιός» 95 τάφοι (45 κιβωτιόσχημοι, 32 λακκοειδείς, δεκατέσσερις 
κεραμοσκεπείς, τρεις καμαροσκεπείς και ένας εγχυτρισμός) 1ου αι. π.Χ.-4ου αι. μ.Χ.476, στο ίδιο 
τμήμα του οικοπέδου 23 τάφοι (22 καμαροσκεπείς και ένας κιβωτιόσχημος) 3ου-4ου αι. και ένα τα- 
φικό κτίσμα του β' μισού του 4ου αι., αποτελούμενο από εννέα καμαροσκεπείς τάφους477, στο νότιο 
τμήμα του ίδιου οικοπέδου 73 τάφοι (οκτώ κεραμοσκεπείς, πέντε κιβωτιόσχημοι και μία ελεύθερη 
ταφή, 2ου-4ου αι. και 59 καμαροσκεπείς 4ου-6ου αι., από τους οποίους ο ένας ήταν τοιχογραφη
μένος)478, στην οδό Λαγκαδά, μπροστά στο πάρκο Ιβάνωφ, 76 τάφοι (δεκαεπτά κεραμοσκεπείς, 36 
κιβωτιόσχημοι και 23 καμαροσκεπείς) 3ου-4ου αι.479, στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ιβάνωφ μαρ
μάρινη σαρκοφάγος480, στο συνοικισμό Αξιός κατά την κατασκευή των εργατικών πολυκατοικιών 
πάνω από 100 τάφοι ύστερης αρχαιότητας, οι περισσότεροι καμαροσκεπείς και κιβωτιόσχημοι και 
οι υπόλοιποι εγχυτρισμοί481, στην ίδια περιοχή τάφοι όμοιοι και της ίδιας εποχής με τους προηγού
μενους482, στο χώρο των κλινικών της Κτηνιατρικής Σχολής οκτώ κιβωτιόσχημοι, δύο κεραμοσκε
πείς και μία μικρή σαρκοφάγος483, * στην οδό Μοναστηριού 15 μαρμάρινη σαρκοφάγος 3ου αι.484

Στο συνοικισμό Ξηροκρήνης βρέθηκαν: στη διασταύρωση της διανοιχθείσης οδού Καλού με 
την οδό Κολωνιάρη δεκαοκτώ τάφοι (εννέα καμαροσκεπείς και οι υπόλοιποι δεν έσωζαν στοι

467. Αικ. Ρωμιοπούλου, ΛΔ 32 (1977), Χρονικά, σ. 197.
468. Ό .π., Πίν. 126α. Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου - X. Μαυροπούλου-Τσιούμη - Θ. Παζαράς, ΛΔ 32 (1977), 

Χρονικά, σ. 233, Πίν. 143β-γ. Παζαράς 1981, σ. 373-389.
469. Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, ΛΔ 35 (1980), Χρονικά, σ. 380.
470. ΒΟΗ 54 (1930), σ. 496.
471. Μακαράνας 1940, σ. 475.
472. Σ. Πελεκανίδης,ΗΗ 16 (1960), Χρονικά, σ. 223. Πέτσας 1966-1967, σ. 298.
473. Αικ. Ρωμιοπούλου, ΛΔ 30 (1975), Χρονικά, σ. 246. Δεν διευκρινίζεται στην αναφορά αν πρόκειται για το ίδιο 

οικόπεδο με αυτό της ανασκαφήςτης δεκαετίας του ’50.
474. Δ. Ναλπάντης,ΗΗ 42 (1987), Χρονικά, σ. 406.
475. Σ. Μοσχονησιώτου, ΗΗ 43 (1988), Χρονικά, σ. 357.
476. Αδάμ-Βελένη - Κωνσταντούλας 1991, σ. 223, 227.
477. Δ. Μακροπούλου, ΛΔ 45 (1990), Χρονικά, σ. 335-337.
478. Μακροπούλου 1991, σ. 261-265, πίν. 25-30. Δ. Μακροπούλου, ΛΔ 47 (1992), Χρονικά, σ. 425, Πίν. 120α.
479. Μακροπούλου 1991, σ. 257-261, πίν. 1-24,31. Δ. Μακροπούλου, ΛΔ 47 (1992), Χρονικά, σ. 425-426.
480. Σ. Μοσχονησιώτου,ΛΔ 43 (1988), Χρονικά, σ. 359, Πίν. 206β-γ.
481. Φ. Πέτσας, ΛΔ 24 (1969), Χρονικά, σ. 300, Πίν. 308-310. Φ. Πέτσας, ΑΔ 25 (1970), Χρονικά, σ. 351-352. Πέ

τσας 1974, σ. 377-378, Πίν. 80-84.
482. Φ. Πέτσας, ΛΔ 25 (1970), Χρονικά, σ. 351-352, Πίν. 303ε-στ, 304α-γ.
483. Φ. Πέτσας, ΛΔ 24 (1969), Χρονικά, σ. 300-303, Πίν. 311, 312α.
484.1. Βοκοτοπούλου,Λά 35 (1980), Χρονικά, σ. 367.
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χεία) παλαιοχριστιανικών χρόνων485, στη γωνία των οδών Κολωνιάρη και Δραγουμάνου 34 τά
φοι (έντεκα καμαροσκεπείς, ένας καλυβίτης και οι υπόλοιποι δεν έσωζαν στοιχεία στέγασης) 
παλαιοχριστιανικών χρόνων486 στο οικόπεδο μεταξύ των οδών Κολωνιάρη - Γαλανάκη - Παπα
θανασίου έξι καμαροσκεπείς, τρεις κιβωτιόσχημοι (ο ένας τοιχογραφημένος), 310 καλυβίτες 
και μερικοί εγχυτρισμοί, υστερορωμαϊκών χρόνων487· στην περιοχή Ραμόνα σαρκοφάγοι και 
συστάδες τάφων (κιβωτιόσχημοι και μερικοί καμαροσκεπείς) ελληνιστικών έως και παλαιοχρι
στιανικών χρόνων488, στην ίδια περιοχή ένας κιβωτιόσχημος (τοιχογραφημένος) τάφος παλαιο
χριστιανικών χρόνων489· στην οδό Στ. Ρεγκούκου 14 ένας κεραμοσκεπής καλυβίτης και έντεκα 
καμαροσκεπείς (ο ένας με ίχνη χρωμάτων, μάλλον υστερορωμαϊκών χρόνων490* στην οδό Ρε
γκούκου 16 24 τάφοι (δεκατρείς κιβωτιόσχημοι, πέντε καμαροσκεπείς, τρεις καλυβίτες, τρεις 
αδιάγνωστου τύπου) τέλους 3ου-αρχών 5ου αι.491· στη γωνία των οδών Ρεγκούκου και Ν.Σ.Ε. 
δύο καμαροσκεπείς492· στην γωνία των οδών Ρεγκούκου 31 και Χρυσολωρά τρεις καλυβίτες, πέ
ντε κιβωτιόσχημοι και τέσσερις καμαροσκεπείς, υστερορωμαϊκών ή και πρωτοχριστιανικών 
χρόνων493, στην οδό Μαργαροπούλου 20 152 τάφοι διαφόρων τύπων υστερορωμαϊκών-παλαιο- 
χριστιανικών χρόνων494 στη γωνία των οδών Μαργαροπούλου και Βερατίου 31 τάφοι 2ου-4ου 
αι., κυρίως καμαροσκεπείς495, στην οδό Πελειάδου 5 57 τάφοι (30 καλυβίτες, δεκαπέντε λακκο- 
ειδείς, εννέα καμαροσκεπείς, δύο ελεύθερες ταφές, ένας πιθανώς εγχυτρισμός) 4ου αι.496· στην 
οδό Πελειάδου 6 24 τάφοι (δεκαεπτά καλυβίτες, τέσσερις λακκοειδείς, δύο ελεύθερες ταφές, 
ένας καμαροσκεπής) παλαιοχριστιανικών χρόνων497, στην οδό Ταντάλου 37 δύο κιβωτιόσχημοι 
(δεν δίνεται χρονολόγηση)498, στην οδό Σέκερη 4 ένας κιβωτιόσχημος υστερορωμαϊκών χρό
νων499· στην οδό Εμμ. Χρυσολωρά 7 επτά καμαροσκεπείς και τέσσερις κιβωτιόσχημοι τέλους 
4ου-αρχών 5ου αι.500· στην οδό Μανίκα 14 είκοσι τάφοι (τρεις κιβωτιόσχημοι, τέσσερις καμα
ροσκεπείς και οι υπόλοιποι δεν έσωζαν στοιχεία στέγασης, ο ένας τοιχογραφημένος) υστερο- 
ρωμαϊκών-παλαιοχριστιανικών χρόνων501, στην οδό Αμπελώνων 23 έξι τάφοι (τρεις καμαρο
σκεπείς, ένας κιβωτιόσχημος, ένας καλυβίτης και ένας καμαροσκεπής με αετωματική εξωτερι
κά στέγη) υστερορωμαϊκών χρόνων502, στην οδό Αμπελώνων 38 δεκαεπτά κιβωτιόσχημοι και 
καμαροσκεπείς υστερορωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων503, στην οδό Αμπελώνων 88 
και Ελευθερίας έξι καμαροσκεπείς τάφοι 4ου-5ου αι.504, στην οδό Δοξάτου 8 (σήμερα Δοξάτου

485. Δ. Ναλπάντης, ΑΑ 42 (1987), Χρονικά, σ. 399-401.
486. Δ. Ναλπάντης,ΗΗ 39 (1984), Χρονικά, σ. 234-236, Πίν. 12β.
487. Δ. Ναλπάντης, ό.π. (υποσημ. 485), σ. 403-406, Πίν. 226β, 227α.
488. Φ. Παπαδοπούλου, ΛΑ 19 (1964), Χρονικά, σ. 334, Πίν. 381. Πέτσας 1966-1967, σ. 298.
489. Ε.Ν. Τσιγαρίδας,Π/Ι 27 (1972), Χρονικά, σ. 565, Πίν. 507β, 510β.
490.1. Βοκοτοποΰλου, ΑΔ 35 (1980), Χρονικά, σ. 365-367, Πίν. 215γ-δ.
491. Δ. Μακροποΰλου,ΗΗ 49 (1994), Χρονικά, σ. 509-510.
492. Φ. Πέτσας, ΑΔ 23 (1968), Χρονικά, σ. 334.
493. Κ. Ρωμιοποΰλου, ΑΔ 33 (1978), Χρονικά, σ. 234.
494. Δ. Μακροποΰλου,ΤΗ 50 (1995), Χρονικά, σ. 527-530.
495. Ε. Τρακοσοποΰλου-Σαλακίδου,ΤΗ 47 (1992), Χρονικά, σ. 375-376, Πίν. 109ε.
496. Δ. Μακροπούλου, ΑΔ 52 (1997), Χρονικά (υπό έκδοση).
497. Δ. Μακροποΰλου,Τ4 51 (1996), Χρονικά, σ. 504.
498.1. Βοκοτοποΰλου, ΑΔ 35 (1980), Χρονικά, σ. 367.
499. Δ. Ναλπάντης, ΑΔ 39 (1984), Χρονικά, σ. 236.
500. Σωτ. Κ. Κίσσας,ΑΔ 39 (1984), Χρονικά, σ. 238.
501. Δ. Ναλπάντης, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά, σ. 401-403.
502. X. Τσιοΰμη - Ευτ. Κουρκουτίόου-Νικολαΐδου,/ΙζΙ 38 (1983), Χρονικά, σ. 285-286.
503. Αικ. Ρωμιοποΰλου, ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, σ. 691, Πίν. 499α.
504. Ε. Μαρκή, ΑΔ 44 (1989), Χρονικά, σ. 346.
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10) δύο κιβωτιόσχημοι και ένας καμαροσκεπής 4ου αι.505- στην οδό Δοξάτου 8 επτά καμαρο- 
σκεπείς, έξι κιβωτιόσχημοι και ένας καλυβίτης, 4ου-αρχών 5ου αι.506, στην οδό Φρυζή 31 25 τά
φοι (έντεκα κιβωτιόσχημοι, εννέα λακκοειδείς, δύο καλυβίτες, ένας καμαροσκεπής, ένας εγχυ- 
τρισμός, ένας αδιάγνωστος) παλαιοχριστιανικών χρόνων507- στην οδό Μιχαλά 41 οκτώ καμαρο
σκεπείς και κιβωτιόσχημοι (ο ένας τοιχογραφημένος)508.

Στους Αμπελοκήπους βρέθηκαν: στην οδό Δημοσθένους 7 οκτώ τάφοι (δύο καλυβίτες, δύο 
κιβωτιόσχημοι και τέσσερις καμαροσκεπείς, από τους οποίους δύο τοιχογραφημένοι) 4ου-5ου 
αι.509- στον αριθμό 8 της ίδιας οδού εννέα καμαροσκεπείς, ένας κιβωτιόσχημος, τρεις κεραμοσκε- 
πείς και ένας εγχυτρισμός, 4ου-6ου αι.510- στον αριθμό 16 της ίδιας οδού ένας κιβωτιόσχημος, ένας 
καμαροσκεπής και δύο καλυβίτες, 4ου αι.511- στην οδό Α. Λόντου 4 κεραμοσκεπείς και ένας κα
μαροσκεπής υστερορωμαϊκών χρόνων512- στην οδό Ελευθερίας 13 επτά καμαροσκεπείς υστερο- 
ρωμαϊκών χρόνων513- στην οδό Αριστάτου (οικόπεδο Α. Προδρομίδη με πιθανό αριθμό 17) δύο 
καμαροσκεπείς514- στη συμβολή των οδών Αριστάτου - Παναγοπούλου - Πατρόκλου δύο κιβωτιό
σχημοι 3ου αι., οκτώ καμαροσκεπείς 4ου αι. και δύο τριθάλαμα ταφικά συγκροτήματα με περί
βολο, β' μισού 4ου αι.515- στην οδό Σωκράτους 5 δεκαοκτώ τάφοι (δέκα κιβωτιόσχημοι, πέντε λακ- 
κοειδείς, τρεις καλυβίτες) β' μισού του 3ου αι.516- στη λεωφόρο Καλλιθέας 5 21 καμαροσκεπείς 
παλαιοχριστιανικών χρόνων'’17- στη λεωφόρο Καλλιθέας 11 ένας καμαροσκεπής τάφος-'’18- στη 
λεωφόρο Καλλιθέας 38 ένα μαρτύριο και τάφοι'’19- στην οδό Αμπελώνων 115 (σήμερα Αμπελώ
νων 43) ένας καμαροσκεπής τοιχογραφημένος παλαιοχριστιανικών χρόνων520- στην οδό Καπε- 
τάν Άγρα 8 δεκαπέντε καμαροσκεπείς, ένας κιβωτιόσχημος και ένας καλυβίτης, 4ου-5ου αι.521.

505. Αικ. Ρωμιοποΰλου, ΑΔ 31 (1976), Χρονικά, σ. 244.
506. Δ. Μακροποΰλου, ΑΔ 49 (1994), Χρονικά, σ. 507-509.
507. Δ. Μακροποΰλου, ΑΔ 52 (1997), Χρονικά (υπό έκδοση).
508. X. Τσιούμη - Ευ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, ΑΔ 38 (1983), Χρονικά, σ. 286.
509. Ε. Μαρκή, ΑΔ 49 (1994), Χρονικά, σ. 523-526.
510. Π. Αδάμ-Βελένη,κΕΙ 42 (1987), Χρονικά, σ. 354-356, Πίν. 196α.
511. Π. Αδάμ-Βελένη, ΑΔ 41 (1986), Χρονικά, σ. 134.
512. Κ. Σουέρεφ,ΛζΙ 42 (1987), Χρονικά, σ. 356.
513. Αικ. Ρωμιοποΰλου, ΑΔ 32 (1977), Χρονικά, σ. 197, Πίν. 126β και 33 (1978), Χρονικά, σ. 233.
514. Φ. Πέτσας, ΑΔ 22 (1967), Χρονικά, σ. 396.
515. Δ. Μακροποΰλου, ΑΔ 47 (1992), Χρονικά, σ. 426-428.
516. Ό .π., σ. 426.
517. X. Τσιοΰμη - Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, ΑΔ 38 (1983), Χρονικά, σ. 285.
518. Κ. Ρωμιοποΰλου, ΑΔ 34 (1979), Χρονικά, σ. 275, Πίν. 115γ.
519. Αδημοσίευτη ανασκαφή.
520. Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου - Χρ. Μαυροποΰλου-Τσιοΰμη,ΛζΙ 34 (1979), Χρονικά, σ. 293, Πίν. 126γ.
521. Ε. Μαρκή, ΑΔ 44 (1989), Χρονικά, σ. 344-346.
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SUMMARY

THE CEMETERY IN THE GROUNDS 
OF THE MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE IN THESSALONIKI

The site on which the Museum of Byzantine Culture has been built is in the general area covered 
by the east cemetery of Thessaloniki down to Early Christian times. An excavation was conducted 
of the Museum foundations, an area covering 6,170 m2, in two seasons, from 4 July to 27 October 
1988 and from 9 March to 11 July 1989. Seventy-nine graves were excavated, along with a building, 
the remains of two pottery kilns, a well and a deposit. After the erection of the Museum was 
completed, six more graves were located and excavated in a third season, in October 1992, during 
construction work on a drainage system.

The present book is confined solely to the cemetery that was uncovered.
The first chapter is devoted to an extensive catalogue of the graves, accompanied by 

descriptions of them and the objects they contained.
The second chapter deals with the general chronological context of the cemetery, based mainly 

on the coins, though also on the pottery. It appears from the pottery that the area was used for 
burials in the 3rd and 2nd c. BC. After this, the absence of finds of Early Roman date suggest that 
there was a gap in the use of the site. From the end of the 2nd c. BC to the end of the 2nd c. AD, 
a period of three centuries, there seem to have been no burials in the area. Again on the evidence 
of the finds, the site began to be reused towards the end of the 2nd c. AD, and continued in use, 
according to the latest coin, until the middle of the 4th c. One grave, to the north of the others, 
seems from its architecture and painting to belong to the 6th c., but this grave is presumably to be 
associated with the basilica on Triti Septemvriou Street and the cemetery surrounding it, which 
lies to the north of our excavation. The cemetery under examination has yielded one hundred and 
twenty-four coins and two danakes. Of these, 72 comprised hoards found in two graves. Hoard A 
was found in grave 2 and consists of 32 subdivisions of folleis issued by Diocletian, Maximian, 
Galerius and Constantine I, struck at the mints of Kyzikos and Herakleia and dating from AD 
295-299. Two hoards were found in grave 89. B1 consists of 24 subdivisions of folleis and one 
Antoninian of the same emperors and mints, dating from 292-299. Hoard B2 differs somewhat 
from the other two. It consists of 15 coins issued by Diocletian, Maximian, Constantine I, Severus, 
Licinius I, and Galería Valeria. Eight mints are represented (Kyzikos, Nikomedeia, Thessaloniki, 
Herakleia, Sardica, Alexandria and Rome), and the coins date from 294-310. One of the two gold 
danakes cannot be read and the other has an impression of a coin issued by Severus Alexander and 
struck in 222-230.

The third chapter is devoted to a typological analysis of the graves, which belong to the usual 
types found in great numbers in Roman times in the Thessaloniki cemetery and the Roman world 
in general. There are tile-covered graves, cist graves, pit graves, burials on the surface, and one 
barrel-vaulted tomb. With the exception of the barrel-vaulted tomb, these types were not creations 
of Roman times but are also found in earlier periods. In a few of them, the structural details
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diverge from the norm. By category, the following graves were found: a) 49 tile-covered graves, 
consisting of tiles arranged in the form of a pediment. The long sides are formed of one to three 
tiles each and the short sides were either left open or blocked. They have no distinct floor. In plan, 
they are either rectangular or trapezoidal, b) 29 built cist graves of rectangular or trapezoidal 
ground-plan. The masonry of these consists mainly of stones and bricks, though in a few cases was 
made of stone blocks and marble architectural members in second use. The binding agent is mud 
or lime-plaster. They are covered by one or more marble slabs, stone slabs, stones, bricks, and 
marble architectural members in second use. Some of them have a pillow. The graves may be 
divided into two groups on the basis of their architecture. The first dates from the late 2nd and 
first half of the 3rd c. AD, and its characteristic features are the relatively shallow depth of the 
graves, the narrow masonry courses, and their elongated plan (length:width ratio of about 3-4:1). 
The second group dates from the late 3rd and first half of the 4th c., and its characteristic features 
are the greater depth of the graves, the wider masonry courses, and a length:width ratio of 2:1. c) 
11 pit graves consisting of a pit dug in the ground to a depth of 0.30-0.70 m., usually covered by 
stone slabs or marble slabs in second use. d) Burials on the surface, e) One barrel-vaulted tomb 
with wall-paintings, which has a horizontal entrance and built steps leading down into it.

In the fourth chapter, the finds from the excavation are classified by kind, and some of the 
issues involved in their classification are discussed.

The four gravestones from the excavation were not discovered in situ. One of them was used 
twice and is inscribed on both sides.There is another inscription on a grave relief. The inscriptions 
contain no evidence for their date, and the dates suggested are based on external features (letter 
forms, decoration) and on the archaeological data. On the basis of the above they may be assigned 
in general terms to the 2nd-3rd c.

The pottery from the excavation comprises 49 vases grouped in two categories. One is 
Hellenistic and dates from the 3rd-2nd c. BC, while the second dates from the 3rd-middle of the 
4th c. AD. The Hellenistic pottery group consists of ten vases, five of which are unguentaría, one 
kantharos, one lamp, one ladle, one small skyphos and one stamnoid pyxis. The Roman group 
consists of 39 vases, of which 23 are oinochoai, eleven unguentaría, one amphoriskos, one cooking 
pot, two cups and one small skyphos. Two figurines were also found, probably dating from the 
middle of the 3rd c.

There are twelve glass vases, found both complete and in fragments, including one oinochoe 
of the 3rd-4th c. and eight bowls of the 3rd-4th c. The others have not been identified.

The jewellery found in the excavation consists of ten gold earrings of the late 2nd-3rd c., three 
pendants made of glass, amber and wood and dating from the 3rd-4th c., 79 necklace beads made 
of glass and garnet, dating from the late 2nd-first quarter of the 3rd c. BC, three bracelets made of 
garnet and bronze, of the 3rd-4th c., ten finger-rings made of iron, lead and bronze, of the 3rd-4th 
c., one bronze fibula dating from the middle of the 4th c., one bronze buckle of the first half of the 
4th c., and five pins made of bone, bronze and iron and dating from the 3rd-4th and 6th c.

Other finds include: two bronze pyxides of the first half of the 4th c., one iron pen of the first 
half of the 4th c., one needle for weaving nets, of the first half of the 3rd c., two bronze rings of the 
first half of the 4th c., 303 iron shoe nails of the 3rd-4th c., 24 iron nails of the 3rd-4th c., and one 
wooden shoe sole of the early 3rd c.

Sculpture is represented by two items. One, discovered in the masonry of a grave, is a marble 
head of a bearded man, dating from the second half of the 2nd c. The other is a grave stele with a 
representation of two male figures, which served in second use to cover a grave, and probably 
dates from the 3rd c.

In chapter five, conclusion are drown based on the archaelogical evidence. The kind of grave 
used depended on the economic status of the deceased. The predominant form of burial involves 
the body being placed on its back with the arms at the sides of the body. No evidence of cremation
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was discovered. The bodies were apparently placed directly on the floor of the grave, except in one 
case where there is some evidence for the use of a bier. There appear to have been no rules for the 
orientation of the graves, and by extension of the bodies, though the majority were oriented NW- 
SE with the head at the north-west, facing obliquely east. Normally each grave contains a single 
burial, though in some cases there were more than one, which might be contemporary with each 
other or not. The retrieval of the bones of earlier burials was noted in a few cases. The depositing 
of grave offerings does not seem to have been essential. Thirty-nine of the graves contained no 
offerings. The custom of depositing a coin to pay for the journey to the Underworld is attested in 
some cases. Most of the coins were discovered in or around the skull of the deceased. They were 
also found at the breast, legs and arms. Some of the bodies were interred along with personal 
items, mainly jewellery, which were found in the positions one would expect. The clay and glass 
vases found were probably connected with burial rituals. They are usually found in the area of the 
legs.

The study is completed by the sixth chapter, devoted to the history of the Thessaloniki 
cemetery down to the Early Christian period and the excavations conducted in it. As in the rest of 
the Roman world, the cemeteries of Thessaloniki at this period lay outside the city walls. The 
earliest evidence for them in modern times goes back to the 19th and early 20th c. and comes from 
the writings either of foreign travellers such as L’Abbé Duchesne and Ch. Bayet (1874), P. 
Perdrizet (1899), and Ch. Avezou and Ch. Picard (1912), or of Greeks, such as M. Chatzi Ioannou 
(1880), who record various objects that came to light during work carried out in the area of the 
cemeteries.

With the liberation of Thessaloniki and Macedonia in 1912-1913, the responsibility for 
archaeological matters passed to the Greek state. The first information relating to the cemetery 
of Thessaloniki comes from the first volume of Archaeologikon Deltion in 1915. Until 1960, very 
little information is contained in this periodical, presumably on account of the limited excavation 
in the city, though also because of the troubled times; more evidence is to be found in the journal 
Makedonika and the Proceedings o f the Archaeological Society of Athens. Things changed after 
1960. The intense building activity since that date, on the one hand, and the inadequate staffing of 
the Archaeological Service, on the other, have resulted in a large part of ancient and Byzantine 
Thessaloniki, including the cemeteries, of course, being buried in the foundations of apartment 
buildings without first being investigated. In recent years, the increesed staff of the Archaeological 
Service has made it possible to improve the monitoring of projects involving digging, and to 
locate, excavate and document ancient remains. In most cases, of course, the graves are back- 
filled and buildings then erected on the plot. There are only a few examples of cemeteries being 
preserved in the basements of buildings or public works, in which it has proved possible to achieve 
a statics solution adequate for the modern building.

The excavations conducted to date have demonstrated that the east cemetery of Thessaloniki 
extended from the area from the White Tower to above the area of the Municipal Hospital. Its 
eastern border reached as far as the student clubs and down to the III Army Corps. The graves 
found in the area of Ayia Triada appear to form a separate group, removed from the main 
cemetery. The west cemetery extended outside the west of the west city wall in the area covered 
by the neighbourhoods of Tyroloi, Axios, Xirokrini and Ambelokipi.
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