
ΑΡ�ΑΙ�Λ�ΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΑ Β�ΡΕΙΑ ΤΕΙ�Η ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛ�ΝΙΚΗΣ

Απ� τ� 2003 �ως τ� 2006 πραγµατ�π�ι�θηκαν απ� την 9η Ε"�ρε$α Βυ-
&αντιν'ν Αρ(αι�τ�των εργασ$ες στ� πλα$σι� τ�υ �ργ�υ «Συντ�ρηση – απ�-
κατ+σταση τ�υ ,�ρε$�υ τµ�µατ�ς των τει('ν της Θεσσαλ�ν$κης: απ� την
Π.λη της Παλαι�λ�γ$νας �ως την Παλαι+ Π.λη»1. Η απ�κ+λυψη +γνωστων
στ�ι(ε$ων της �ικ�δ�µικ�ς ιστ�ρ$ας των τει('ν π�υ συνδ��νται µε την ιστ�-
ρ$α της π�λης µ+ς �δ�γησαν στην κατ+θεση των απ�τελεσµ+των της �ρευ-
νας και της πρ�,ληµατικ�ς µας, λαµ,+ν�ντας υπ’ �ψιν πρ�ηγ�.µενες συ-
στηµατικ�ς µελ�τες για τα τε$(η2.

Σ.µ"ωνα µε την αρ$θµηση των σ(εδ$ων της εγκεκριµ�νης µελ�της3, �ι
εργασ$ες επεκτ+θηκαν στ�ν ('ρ� απ� τ�ν π.ργ� Π1 �ως τ�ν Π17 µε "�ρ+
ανατ�λικ+ – δυτικ+, δηλαδ� απ� την Π.λη της ;ννας Παλαι�λ�γ$νας �ως
την Παλαι+ Π.λη � Εσκ$ Ντελ$κ (Παλαι� Ρ�γµα) (Σ(. 1). Τ� τµ�µα απ� τ�ν
Π11 �ως τ�ν Π17, π�υ παρ�υσι+&�υµε, τ� επιµερ$&�υµε σε τρεις τ�µε$ς, �ι �-
π�$�ι ανταπ�κρ$ν�νται σε δια"�ρετικ�ς "+σεις �ικ�δ�µικ�ς ε>�λι>ης και ι-
στ�ρικ'ν επεµ,+σεων επ$ των τει('ν:

Τ� κε$µεν� απ�τ�λεσε ανακ�$νωση στ� πλα$σι� της ΚΑ? Αρ(αι�λ�γικ�ς Συν+ντησης
«Τ� Αρ�αι�λ�γικ� �ργ� στη Μακεδ�ν�α και Θρ�κη κατ� τ� �τ�ς 2007», π�υ πραγµατ�-
π�ι�θηκε στις 13-15 Μαρτ$�υ 2008 στ� Αρ(αι�λ�γικ� Μ�υσε$� της Θεσσαλ�ν$κης.

1. Τ� παρ�ν και τ� µ�λλ�ν των µνηµε�ων µας. Π�λιτιστικ� κληρ�ν�µι� και Γ� Κ�ιν�-
τικ� Πλα�σι� Στ�ρι"ης: Η πρ�σ$�ρ� της Αρ�αι�λ�γικ�ς Υπηρεσ�ας στην κ�ινων�α των
π�λιτ&ν, Θεσσαλ�ν$κη 2007, σ. 74. Στ�ι(ε$α της �ρευνας �(�υν δ�θε$ για δηµ�σ$ευση στ�
Αρ�αι�λ�γικ� ∆ελτ��, �ρ�νικ+ (2004), (2005) και (2006) (υπ� �κδ�ση).

2. Μ. �ατ&�-Ιω+νν�υ, Αστυγρα$�α της Θεσσαλ�ν�κης, �τ�ι τ�π�γρα$ικ� περιγρα-
$� της Θεσσαλ�ν�κης, Εν Θεσσαλ�ν$κη 1880, σσ. 11-37D O. Tafrali, Topographie de Thes-
salonique, Paris 1913, σσ. 30-114D M. Vickers, «The Date of the Walls of Thessalonica»,
Annual of the Archaeological Museum of Istanbul 15-16 (1969) 313-318D Γ. Γ�.ναρης, «Πα-
ρατηρ�σεις τιν�ς επ$ της (ρ�ν�λ�γ$ας των τει('ν της Θεσσαλ�ν$κης», Μακεδ�νικ� 11
(1971) 311-322D � $δι�ς, Τα τε��η της Θεσσαλ�ν�κης, Θεσσαλ�ν$κη 1976D �. Μπακιρτ&�ς,
«Η θαλ+σσια �(.ρωση της Θεσσαλ�ν$κης», Βυ*αντιν� 7 (1975) 293-341D J.-M. Spieser,
Thessalonique et ses monuments du IVe au VIe siècle. Contribution à l’étude d’une ville
paléochrétienne, Paris 1984D M. Φ�υντ�.κ�υ, «Παρατηρ�σεις στ� αµυντικ� σ.στηµα των
τει('ν της Θεσσαλ�ν$κης», Η Θεσσαλ�ν�κη 1 (1986) 111-157D Γ. Βελ�νης, Τα τε��η της
Θεσσαλ�ν�κης, Θεσσαλ�ν$κη 1998.

3. Η µελ�τη εκπ�ν�θηκε απ� τ�ν αρ(ιτ�κτ�να – µη(ανικ� της 9ης Ε.Β.Α. κ. Βασ$λη
Κ�νι�ρδ�, � �π�$�ς ε$(ε την επ$,λεψη τ�υ τε(νικ�. µ�ρ�υς τ�υ �ργ�υ της απ�κατ+στα-
σης των τει('ν. H τ�π�γρ+"ηση �γινε απ� τ�υς κ.κ. B. Σταµατ�π�υλ� και Θ. Γκ+ντ&�, τα
σ(�δια και η απ�τ.πωση απ� την κ. M. Mαυρ�υδ+.



α) Απ� τ�ν δυτικ� κ�µ,� της ακρ�π�λης, �π�υ � π.ργ�ς Π13, �ως τ�ν
π.ργ� Π174.

,) Απ� τ�ν π.ργ� τ�υ Ανδρ�ν$κ�υ Λαπαρδ+ Π125 �ως τ�ν π.ργ� Π11,
�ναντι της Μ�ν�ς Βλατ+δων.

γ) Απ� τ�ν π.ργ� τ�υ Ανδρ�ν$κ�υ Λαπαρδ+ Π12 �ως τ�ν δυτικ� κ�µ-
,� Π13.

Τ�µ�ας α: π+ργ�ι Π13-Π17 

Α"�. καθαιρ�θηκαν �ι πρ�σ"υγικ�ς �ικ$ες π�υ ε"+πτ�νταν τ�υ ,�ρε$-
�υ τε$(�υς, στα µεσ�π.ργια Π13, Π14, Π15, απ�καλ."θηκαν �ι τρεις ε"α-
πτ�µενες κατασκευαστικ�ς "+σεις τ�υ τε$(�υς, �ι �π�$ες παρ�υσι+&�υν κλι-
µακωτ� αν+πτυ>η και διπλ� περ$δρ�µ� (Σ(. 2, εικ. 1). Η ενδι+µεση, π�υ ε$-
ναι η αρ(αι�τερη και �(ει (αρακτηριστε$ ως πρ'τη ρωµαϊκ� "+ση6, παρ�υ-
σι+&ει επιµεληµ�νη αργ�λιθ�δ�µ�, υπ�κ$τριν� επ$(ρισµα στην ε>ωτερικ�
της παρει+ και π'ριν� γε$σ�. I(ει π+(�ς 1,60 µ.

Τ� τε$(�ς της δε.τερης ρωµαϊκ�ς "+σης7, δ�µηµ�ν� σε επα"� µε την ε-
σωτερικ� παρει+ της πρ'της, ε$ναι ισ�πα(�ς πρ�ς τ� πρ�ηγ�.µεν� και µε
συγγεν�, αλλ+ αµελ�στερη, δ�µηση. Τ� συνδετικ� υλικ� τ�υ απ�τελε$ται α-
π� υπ�λευκ� κ�ν$αµα.

Η τρ$τη "+ση π�υ αν+γεται στην παλαι�(ριστιανικ� επ�(�, ε$ναι κτι-
σµ�νη σε επα"� µε την επι(ρισµ�νη ε>ωτερικ� παρει+ της πρ'της. Παρ�υ-
σι+&ει τη γνωστ� απ� τ� µεγαλ.τερ� µ�ρ�ς των τει('ν δ�µηση µε τη (αρα-
κτηριστικ� εναλλαγ� &ων'ν λ$θων µε &'νες πλ$νθων σε τ�σσερις στρ'σεις.
Στις πλ$νθ�υς τ�υ περιδρ�µ�υ της συναντ�.µε σε µεγ+λ� π�σ�στ� τα γνω-
στ+ µας απ� τ�υς να�.ς της Θεσσαλ�ν$κης σ"ραγ$σµατα τ�υ 5�υ αι.8 στ�ι-
(ε$� π�υ υπ�δεικν.ει, πιθαν'ς, την αν�γερση αυτ�. τ�υ τµ�µατ�ς τη συ-
γκεκριµ�νη επ�(�.
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4. �ν�µ+&�υµε «δυτικ� κ�µ,�» τ� σηµε$� �π�υ συναντ+ται τ� ,�ρει� τε$(�ς της π�-
λης µε τ� δυτικ� σκ�λ�ς τ�υ τε$(�υς της ακρ�π�λης, δανει&�µεν�ι τ�ν �ρ� απ� τ�: Βελ�-
νης, �.π., σ. 27 κ.ε.

5. Για τ�ν π.ργ� τ�υ Ανδρ�ν$κ�υ Λαπαρδ+ ,λ. Α. Κ�.ντ�υρας, «Τρεις επιγρα"�ς α-
π� τα τε$(η της Θεσσαλ�ν$κης», Τρ�τ� Συµπ�σι� Βυ*αντιν�ς και Μετα/υ*αντιν�ς Αρ�αι-
�λ�γ�ας και Τ��νης, Αθ�να 29 Απριλ��υ – 1 Μα5�υ 1983, Πρ�γραµµα και περιλ�ψεις α-
νακ�ιν&σεων, Αθ�να 1980, σσ. 39-40D N. Oikonomides, «La tour du grand chartulaire
Lapardas à Thessalonique», Zograf 27 (1998-1999) 33-36.

6. Βελ�νης, �.π., σσ. 43-63.
7. ;.π.
8. Kπως τ� σ.νηθες σ.µπλεγµα ΕΝΤ π�υ πλαισι'νεται µε σταυρ�.ς και �(ει απ�-

δ�θε$ στ�ν 5� αι. [Κ. Θε�(αρ$δ�υ, Η αρ�ιτεκτ�νικ� τ�υ να�+ της Αγ�ας Σ�$�ας στην Θεσ-
σαλ�ν�κη [∆ηµ�σιε.µατα τ�υ Αρ(αι�λ�γικ�. ∆ελτ$�υ, αρ. 52], Αθ�να 1994, σσ. 172-176D
M. Vickers, «Fifth-Century Brickstamps from Thessaloniki», BSA 68 (1973) 285-294D
Tafrali, �.π., σσ. 152-154].



Με τ�ν καθαρισµ� απ�σα"ην$στηκε η διαδ�(ικ� σ(�ση των τρι'ν �ι-
κ�δ�µικ'ν "+σεων. Η δε.τερη υπ�ρκειται τ�υ περιδρ�µ�υ της πρ'της κα-
τ+ 0,70 µ., τ�ν �π�$� και υπερκαλ.πτει, διαµ�ρ"'ν�ντας εκ ν��υ περ$δρ�-
µ�. Η τρ$τη, ε"απτ�µενη στην πρ'τη, υπερυψ'νει τ�ν περ$δρ�µ� της κατ+
1,20 µ. σ(ηµατ$&�ντας �τσι ,αθµιδωτ� δι+ρθρωση, λειτ�υργικ� για την κ$νη-
ση επ$ των επ+λ>εων. Τα $δια δεδ�µ�να δια"+νηκαν δυτικ�τερα στ� µετα-
π.ργι� των π.ργων Π16-Π17.

�ι απ�(ωµατ'σεις µετα>. των π.ργων Π15-16-17 απ� την ε>ωτερικ�
παρει+ απ�κ+λυψαν µπλ�κ της κατεστραµµ�νης παλαι�(ριστιανικ�ς "+σης
και την ε>ωτερικ� �ψη της πρ'της ρωµαϊκ�ς. Τ� πι� ευαν+γνωστ� σηµε$�
συσ(ετισµ�. της πρ'της "+σης µε τις +λλες δ.� εντ�π$&εται στη ,�ρεια �-
ψη τ�υ ρωµαϊκ�. π.ργ�υ Π16 π�υ απ�τελε$ται εσωτερικ+ απ� αργ�λιθ�-
δ�µ� µε υπ�κ$τριν� ασ,εστ�κ�ν$αµα και ε>ωτερικ+ απ� π'ριν�υς λιθ�-
πλινθ�υς9. �ι δ.� τρ�π�ι δ�µησης συµπλ�κ�νται, εν' σε �ρισµ�να σηµε$α η
αργ�λιθ�δ�µ� ε$ναι διαµπερ�ς υπ�καθιστ'ντας λιθ�πλινθ�υς ακ�µη και
της ,�ρειας ε>ωτερικ�ς �ψης τ�υ π.ργ�υ. Τα υπ�κ$τρινα επι(ρ$σµατα π�υ
καλ.πτ�υν τ�υς αρµ�.ς και εν µ�ρει την επι"+νεια των λιθ�πλ$νθων "�-
ρ�υν διακ�σµητικ�ς (αρ+>εις σε σ(�µα παρ+λληλων γραµµ'ν και κ.κλων
(µυστρ$σµατα) (Εικ. 2). � π.ργ�ς ε$ναι τετρ+γων�ς µε πλευρ+ 6,80 µ., π+(�ς
,�ρειας ε>ωτερικ�ς πλευρ+ς 1,60 και διασωθ�ν .ψ�ς 3,50 µ. (Σ(. 3, εικ. 3). Τ�
+ν�ιγµ+ τ�υ εντ�π$στηκε στ� µ�σ�ν της ν�τιας πλευρ+ς, �π�υ αναπτ.σσε-
ται κατ+ µ�κ�ς πατ�.ρα πλ+τ�υς 0,10µ., η �π�$α πιθαν'ς σ(ετ$&εται µε την
.παρ>η κινητ�. δαπ�δ�υ. Κ+τω απ� τ� επ$πεδ� της εισ�δ�υ υπ�ρ(ε ω"�λι-
µ�ς ('ρ�ς, �π�υ ,ρ�θηκε κεραµικ� α,α"'ν αγγε$ων υστερ�ρωµαϊκ�ς πε-
ρι�δ�υ. Στ�ν ('ρ� διαν�$(θηκαν δ.� κτιστ�$ απ�θ�τες �ψιµης τ�υρκ�κρα-
τ$ας καταστρ�"�ντας �να τµ�µα τ�υ.

Στ� µεσ�π.ργι� ανατ�λικ+ τ�υ π.ργ�υ Π16 διατηρ�.νται �ι δ.� αρ-
(αι�τερες "+σεις, εν' στα δυτικ+ διακρ$ν�νται και �ι τρεις "+σεις της �(.-
ρωσης, και η �ργανικ� σ.νδεση τ�υ ρωµαϊκ�. π.ργ�υ µε τα µεταπ.ργια της
πρ'της. Τ� $δι� µ�τ$,� επαναλαµ,+νεται δυτικ+ �ως την Παλαι+ Π.λη, �-
π�υ σταµατ�.ν �ι τρεις "+σεις, καθ�σ�ν σε αυτ� τ� σηµε$� περατ'νεται η
µ�ρ"� π�υ ε$(ε η ,�ρεια �(.ρωση κατ+ την πρ'τη (ιλιετ$α10.

Τ�µ�ας /: π+ργ�ι Π11-Π12 

Στ� µεταπ.ργι� Π11-Π12, π�υ αντιστ�ι(ε$ στ�ν ('ρ� �ναντι της Μ�ν�ς
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9. Η .παρ>η τ�υ π.ργ�υ �(ει �δη επισηµανθε$ (Βελ�νης, �.π., σ. 51, εικ. 48). �ι ερ-
γασ$ες µας συν�,αλαν στην πλ�ρη απ�κ+λυψ� τ�υ και σε αναλυτικ�ς παρατηρ�σεις και
συσ(ετισµ�.ς.

10. ;.π., σσ. 51, 61-62, 131D P. Odorico, «L’acropole de Thessalonique et autres lieux
de la ville: des lectures et des questions», Βυ*αντιν� 25 (2005) 34 σηµ. 32.



Βλατ+δων, απ�καλ."θηκε τ� εσωτερικ� τε$(�ς της δε.τερης κατασκευαστι-
κ�ς "+σης τ�υ, πλ+τ�υς 1,40 µ. (Σ(. 4, εικ. 4). �ι παρει�ς τ�υ δ�µ�.νται απ�
στρ'σεις µ$ας σειρ+ς πλ$νθων διαστ+σεων 0,45 × 0,45 × 0,04 µ. σε εναλλαγ� µε
καν�νικ�ς &'νες µικρ'ν τετρ+πλευρων λ$θων και µαρµ+ρινων τεµα($ων (Εικ.
5). Η µ�ρ"�λ�γ$α δια"�ρ�π�ιε$ται απ� εκε$νης των µεταπυργ$ων διαστηµ+-
των Π13-Π17 και (αρακτηρ$&ει �ργα επ�(�ς Μεγ+λ�υ Κωνσταντ$ν�υ, µε κ�-
ρυ"α$� δε$γµα τις αυτ�κρατ�ρικ�ς θ�ρµες στ�υς Τρε,�ρ�υς11. Στη Θεσσαλ�-
ν$κη, παρ�µ�ια τ�ι(�δ�µ$α παρατηρε$ται στη δε>αµεν� επ�(�ς Μεγ+λ�υ
Κωνσταντ$ν�υ π�υ ανασκ+"ηκε απ� την κ. Ε. Μαρκ� τ� 200412. Τ� τµ�µα αυ-
τ� π�υ διασ'&εται σε µ�κ�ς 31 µ. >εκιν+ απ� την παρει+ τ�υ π.ργ�υ τ�υ Λα-
παρδ+ και καταλ�γει ανατ�λικ+ σε +ν�ιγµα πλ+τ�υς 6,25 µ., τ� �π�$� µας
πρ�,ληµ+τισε για τ� ε$δ�ς τ�υ, καθ�σ�ν υπερ,α$νει τ� +ν�ιγµα π.λης αλλ+ η
δ�κιµαστικ� τ�µ� δεν �δει>ε .παρ>η µεσ�πυργ$�υ διαστ�µατ�ς �.τε θεµε-
λ$ωση π.ργ�υ. Πιθαν'ς να αντιστ�ι(ε$ σε θ�ση πρ�,�λ�υ αλλ+ αυτ� δεν µπ�-
ρε$ να απ�δει(θε$ δι�τι τ� παλαι�(ριστιανικ� µεταπ.ργι�, τ� �π�$� ε"+πτεται
στη ,�ρεια παρει+ δεν επιτρ�πει την ανασκα"ικ� �ρευνα. Τ� +ν�ιγµα σ"ρα-
γ$στηκε, �ταν κατασκευ+στηκε η τρ$τη "+ση της ,�ρειας �(.ρωσης, δηλαδ�
η παλαι�(ριστιανικ�, µε µαρµ+ρινα µ�λη κρηνα$�υ �ικ�δ�µ�µατ�ς13.

Iτσι, ανατ�λικ+ τ�υ Π12 και σε �λ� τ� µ�κ�ς τ�υ ενδι+µεσ�υ ,�ρει�υ
τε$(�υς ε$ναι εµ"αν�ς η κατ+ργηση των δ.� αρ(αι�τερων "+σε'ν τ�υ, την
�π�$α απ�δ$δ�υµε στην $δρυση της ακρ�π�λης για τ�υς κ+τωθι λ�γ�υς:

α) Τ� εσωτερικ� τε$(�ς δεν απαιτ�.σε πλ��ν τις αµυντικ�ς δυνατ�τητες
τ�υ ε>ωτερικ�., τ� �π�$� σ�κωνε �λ� τ� ,+ρ�ς των ε>ωτερικ'ν επιθ�σεων.

,) Η κλιµακωτ� διαρρ.θµιση των περιδρ�µων θα διευκ�λυνε την πιθα-
ν� εισ,�λ� στην ακρ�π�λη απ� τ� εσωτερικ� της π�λης.

γ) �ι διπλ�ς επ+λ>εις επ$ τ�υ περιδρ�µ�υ και η διπλ� πρ�,�λ� των π.ρ-
γων εσωτερικ+ και ε>ωτερικ+ συνεπ+γ�νται τη δι+λυση των δ.� πρ�ηγ�.µε-
νων "+σεων και τη δηµι�υργ$α πρ�ϋπ�θ�σεων για εκατ�ρωθεν τει(�µα($ες.

Τ�µ�ας γ: π+ργ�ι Π12-Π13 

Η �ρευνα �δει>ε τη δια(ρ�νικ� λειτ�υργ$α τ�υ τµ�µατ�ς µετα>. των
π.ργων Π12-Π13, µε αρ(ικ� "+ση στη ρωµαϊκ� επ�(�, συν�(εια στην πα-
λαι�(ριστιανικ� και ιδια$τερη εν$σ(υση απ� τ�ν 12� αι. και ε>�ς, �ταν πλ��ν
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11. Philipp von Zabern (ver.), Trier, Kaiserresidenz und bischofssitz, Mainz am Rhein
1984, σσ. 63-64.

12. Ε. Μαρκ� – Α. �ατ&ηιωανν$δης, «Υδρευτικ+ �ργα Μ. Κωνσταντ$ν�υ στη Θεσ-
σαλ�ν$κη», ΑΕΜΘ 18 (2004) 279-284.

13. Για την παρ�υσ$α κωνσταντ$νειας "+σης στην �(.ρωση της Θεσσαλ�ν$κης ,λ.
Βελ�νης, �.π., σσ. 55-57, 94 και Ε. Μαρκ�, «Συµπληρωµατικ+ αρ(αι�λ�γικ+ στ�ι(ε$α για
τ� "ρ�.ρι� Βαρδαρ$�υ Θεσσαλ�ν$κης», Μακεδ�νικ� 22 (1982) 133-152.



υπ�ρ(ε η ακρ�π�λη, π�υ πρ�σ�δωσε +λλη δι+σταση στην +µυνα της π�λης
και λειτ�υργ$α τ�σ� αµυντικ� �σ� και κ�ινωνικ�14. Σηµειωτ��ν �τι και �ι
δ.� π.ργ�ι ε$ναι στραµµ�ν�ι πρ�ς τ� εσωτερικ� της π�λης, στ�ι(ε$� π�υ κα-
ταδεικν.ει �τι αν�κ�υν πλ��ν στην +µυνα της ακρ�π�λης (Σ(. 5).

� καθαρισµ�ς στ�ν παλαι�(ριστιανικ� περ$δρ�µ� τ�υ µεσ�πυργ$�υ
Π12-Π13 �δει>ε συνε(� στρ'ση ενσ"ρ+γιστων πλ$νθων, γνωστ�ς απ� τα
µνηµε$α τ�υ 5�υ αι. της π�λης, �πως ακρι,'ς και στα µεταπ.ργια Π14-
Π1515 (Εικ. 6). Η α"θ�ν$α τ�υς τ�σ� στην επ$(ωση �σ� και σε κατ+ ('ραν
τ�π�θ�τηση συνιστ+ στ�ι(ε$� αν�γερσης τ�υ τµ�µατ�ς αυτ�. στα µ�σα τ�υ
5�υ αι. µε αυθεντικ� υλικ�.

Στ� ν�τι� π�ρας τ�υ µεσ�πυργ$�υ απ�καλ."θηκε κτιστ� "ρε+τι� και
λακκ�ειδ�ς τ+"�ς, εντ�ς τ�υ παλαι�(ριστιανικ�. περιδρ�µ�υ. � τ+"�ς πε-
ριε$(ε δ.� τα"�ς και �ναν �στ�ιν� σταυρ�, σε τ.π� γνωστ� απ� τ�ν 13� �ως
τ�ν 15� αι.16 (Εικ. 7). Στην επ$(ωση τ�υ περιδρ�µ�υ εντ�π$στηκε υπ�ρπυρ�
Αλε>$�υ Α? Κ�µνην�. και τρα(. Μαν�υ�λ Α? Κ�µνην�.17 (Εικ. 8).

Επ$ τ�υ κ�µ,ικ�. π.ργ�υ Π13 απ�καλ."θηκε συστ+δα π�ντε κτιστ'ν
κι,ωτι�σ(ηµων τ+"ων (Εικ. 9). Για την κατασκευ� της λιθ�λ�γ�θηκε η πα-
λαι�(ριστιανικ� τ�ι(�π�ι$α σε .ψ�ς δ.� µ�τρων. Η δυτικ� πλευρ+ της συ-
στ+δας πρ�σκ�λλ+ται στην επι(ρισµ�νη ανατ�λικ� παρει+ τ�υ πρ�ϋ"ιστ+-
µεν�υ ρωµαϊκ�. π.ργ�υ της πρ'της κατασκευαστικ�ς "+σης. �ι τ+"�ι ε$ναι
πρ�σανατ�λισµ�ν�ι και κατ�(�υν δ.� αλλεπ+λληλα επ$πεδα. �ι κτιστ�ς �-
µ�ι�µ�ρ"ες θ�κες (ωρ$&�νται µετα>. τ�υς µε ισ�πα(� τ�ι($α 0,30 µ. και �-
(�υν διαστ+σεις 1,90 µ. × 0,65 µ. × 1,50 µ. Ε$ναι επι(ρισµ�νες µε ρ�διν� κ�ν$α-
µα, �(�υν πλ$νθιν� πρ�σκε"+λαι� και δ+πεδ� απ� πλ$νθ�υς των τει('ν της
παλαι�(ριστιανικ�ς "+σης διαστ+σεων 0,42 × 0,31 × 0,05 µ. � µ�ναδικ�ς σκε-
λετ�ς π�υ ,ρ�θηκε κατ+ ('ραν αν�κει στ�ν Τ218. Τα ευρ�µατα στ� εσωτερι-
κ� τ�υ παρ�υσι+&�υν ιδια$τερ� ενδια"�ρ�ν. Εκτ�ς απ� �να σπ+ραγµα ενε-
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14. Η επ�(� των Κ�µνην'ν �ταν ιδια$τερα σηµαντικ� για την εν$σ(υση της ακρ�π�-
λης της Θεσσαλ�ν$κης. Τ�σ� � π.ργ�ς τ�υ Ανδρ�ν$κ�υ Λαπαρδ+ µε τη σ(ετικ� (ρ�ν�λ�-
γηση �σ� και η πλ$νθινη επιγρα"� στα ανατ�λικ+ τ�υ "ρ�υρ$�υ τ�υ Επταπυργ$�υ, �π�υ
αναγν'στηκε τ� �ν�µα τ�υ επισκ�π�υ Βασιλε$�υ Α(ριδην�. (Θ. Παπα&'τ�ς, «Τα τε$(η»,
Βυ*αντιν� και Μετα/υ*αντιν� Μνηµε�α της Θεσσαλ�ν�κης, Θεσσαλ�ν$κη 1977, σ. 31) κα-
ταδεικν.�υν δ.� σηµαντικ+ �(υρωµατικ+ �ργα στην ακρ�π�λη τ�ν 12� αι.

15. Πρ�κειται για σ"ραγ$σµατα µε τ� (αρακτηριστικ� ΕΝΤ � +ΕΝ+, µε τ� γρ+µµα
Β � BV και τ� γρ+µµα ω.

16. Ι. �. Καν�ν$δης, «Εγκ�λπια απ� ανασκα"�ς υστερ�,υ&αντιν'ν κ�ιµητηρ$ων στη
Θεσσαλ�ν$κη», Μ�υσε�� Βυ*αντιν�+ Π�λιτισµ�+ 9 (2002) 66-67, εικ. 1-2.

17. P. Grierson, Byzantine Coins, London 1982, σσ. 225-226, 231-233, π$ν. 60 (1036),
π$ν. 64 (1088).

18. Σ.µ"ωνα µε την �στε�λ�γικ� ε>�ταση π�υ διενεργ�θηκε απ� τ�ν ,ι�λ�γ� στην
9η Ε.Β.Α. κ. Κωνσταντ$ν� Καρτσ'νη, αναγνωρ$στηκε �τι � σκελετ�ς αν�κε σε εν�λικα
+νδρα, µ�σης ηλικ$ας 35-45 ετ'ν, αναστ�µατ�ς 1,65 µ. (± 0,04 µ.). Στ� �στε�λ�γικ� υλικ�
δεν εντ�π$στηκαν σα"� $(νη τραυµατισµ�..



π$γρα"�υ επι(ρ$σµατ�ς και θραυσµ�νη κεραµικ� α,α"� και ε"υαλωµ�νη,
,ρ�θηκαν 47 (+λκινα τρα(�α ν�µ$σµατα απλωµ�να σε �λ� τ� µ�κ�ς τ�υ σκε-
λετ�. τα �π�$α "α$νεται πως δεν απ�τελ�.ν απ�κρυψη, αλλ+ τα"ικ� �θιµ�
κατ+θεσης ν�µισµ+των πρ�ς τιµ� τ�υ νεκρ�.19. ;λλα π�ντε (+λκινα ν�µ$-
σµατα ,ρ�θηκαν στ�ν Τ4, µα&$ µε θρα.σµατα ε"υαλωµ�νων και γυ+λινων
αγγε$ων, µε σιδερ�νια και (+λκινα καρ"ι+, �στ�ινη λα,� εγ(ειριδ$�υ, σπα-
ρ+γµατα �γ(ρωµων επι(ρισµ+των, (+λκινα κ�υµπι+ και �στρακα α,α"'ν
και ε"υαλωµ�νων αγγε$ων. Iνα γυ+λιν� και �να (+λκιν� µυρ�δ�(ε$� περι-
συνελ�γησαν απ� τ�ν Τ5 µ�σα απ� �π� στ� πλ$νθιν� πρ�σκε"+λαι� τ�υ.

�ι τ+"�ι διαταρ+(θηκαν επ$ τ�υρκ�κρατ$ας απ� τη διαµ�ρ"ωση ,αθ-
µ$δων π�υ �δηγ�.σαν στ� δ'µα τ�υ π.ργ�υ και στ� στ�µι� κτιστ�ς δε>α-
µεν�ς.

Η παρ�υσ$α των τ+"ων επ$ τ�υ περιδρ�µ�υ της �(.ρωσης απ�τελε$
unicum για τη Θεσσαλ�ν$κη. Συστ+δα τ+"ων πλησ$�ν τ�υ τε$(�υς ανασκ+-
"ηκε ν�τ$ως τ�υ κυκλικ�. π.ργ�υ τ�υ Τριγων$�υ, αλλ+ στ� επ$πεδ� τ�υ ε-
δ+"�υς20. � ('ρ�ς τ�υ Τριγων$�υ �σ� και τ�υ δυτικ�. κ�µ,�υ καταλαµ,α-
ν�ταν απ� γωνιακ�.ς π.ργ�υς µε ω"�λιµ�υς ('ρ�υς και πιθαν'ς µ�νιµη
διαµ�ν� "ρ�υρ+ς. Τ+"�ι επ$ τ�υ τε$(�υς µας παραδ$δ�νται και απ� τ�ν
Ακρ�κ�ρινθ�, τ�υς �π�$�υς � ∆ηµ�τρι�ς Π+λλας θε'ρησε τµ�µα τ�υ νε-
κρ�τα"ε$�υ της "ρ�υρ+ς21. Στην ε>ετα&�µενη περ$πτωση θεωρ�.µε �τι πρ�-
κειται για τις τα"�ς των µελ'ν της "ρ�υρ+ς τ�υ π.ργ�υ, �ι �π�$�ι θα θ+-
"τηκαν στ�ν ('ρ� π�υ �πεσαν.

�ι τ+"�ι κατασκευ+στηκαν ταυτ�(ρ�να, αλλ+ η ν�µισµατικ� µαρτυρ$α
απ� τ� εσωτερικ� τ�υς υπ�δεικν.ει µ+λλ�ν διαδ�(ικ� (ρ�ση σε δι+στηµα
20-30 ετ'ν, στην ταραγµ�νη περ$�δ� των τελευτα$ων δεκαετι'ν τ�υ 12�υ αι.
και των αρ('ν τ�υ 13�υ αι.22. Απ� τα 52 (+λκινα ν�µ$σµατα π�υ εντ�π$στη-
καν αρ(αι�τερ� ε$ναι �να ηµιτεταρτηρ� Μαν�υ�λ Α? Κ�µνην�., περ. 1143-
5223, και νε'τερ� �να τρα(. Θε�δωρ�υ Α? Λ+σκαρη, περ. 120824. Ωστ�σ� τα
περισσ�τερα ν�µ$σµατα απ�τελ�.ν πιστ�ς απ�µιµ�σεις και λατινικ�ς απ�µι-
µ�σεις των πρ'των δεκαετι'ν τ�υ 13�υ αι.25. �ι επιµεληµ�νες κατασκευ�ς
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19. Φ. Κ�υκ�υλ�ς, Βυ*αντιν&ν /��ς και π�λιτισµ�ς, τ. ∆?, Αθ�να 1951, σ. 191.
20. Πρ�κειται για δ�κα τ+"�υς και �να παρεκκλ�σι π�υ ανασκ+"ηκαν απ� τ�ν κα-

θηγητ� Ευθ.µι� Τσιγαρ$δα [Α∆ 28 (1973) Β2 �ρ�νικ+, 478-480, π$ν. 438-441, σ(. 1].
21. ∆. Ι. Π+λλας, «Αι ,αρ,αρικα$ π�ρπαι της Κ�ρ$νθ�υ», Συναγωγ� Μελετ&ν Βυ-

*αντιν�ς Αρ�αι�λ�γ�ας, τ. Α?, Αθ�να 1987-88, σσ. 224-297.
22. Γ. Θε�(αρ$δης, Η ιστ�ρ�α της Μακεδ�ν�ας κατ� τ�υς µ�σ�υς �ρ�ν�υς (285-1354),

Θεσσαλ�ν$κη 1980, σσ. 289-298, 310-322.
23. DOC IV, π$ν. XVI, 22.
24. ;.π., π$ν. XXVIII, 6.
25. Την τα.τιση των ν�µισµ+των �κανε η ν�µισµατ�λ�γ�ς ∆ρ. Ελ�νη Λι+ντα και σ(ε-

τικ�ς π$νακας της ιδ$ας επισυν+πτεται ως παρ+ρτηµα της ανακ�$νωσης.



των τ+"ων και τα συν�δευτικ+ αντικε$µενα δεν πρ�δ$δ�υν ,ιασ.νη, καιρ�
π�λ�µ�υ � �νδεια, αλλ+ η (ρ�ση τ�υς "α$νεται πως συνδ�εται απ�κλειστικ+
µε τ�υς +νδρες της "ρ�υρ+ς.

Η (ρ�ση τ�υ ('ρ�υ, η εν$σ(υση και διε.ρυνσ� τ�υ απ� τ� ,? µισ� τ�υ
12�υ αι. και ε>�ς συν+δει µε τη (ρ�ν�λ�γηση τ�υ π.ργ�υ τ�υ Λαπαρδ+ και
τη µ�ρ"�λ�γικ� �µ�ι�τητα και �ργανικ� σ.νδεση π�υ παρ�υσι+&�υν �ι δ.�
π.ργ�ι µετα>. τ�υς, Π12 και Π13. Για την ερµηνε$α της ενισ(υµ�νης κατα-
σκευ�ς τ�υ δυτικ�. κ�µ,�υ και τη δικαι�λ�γηση της .παρ>ης τα"ικ'ν κα-
τασκευ'ν επ$ τ�υ περιδρ�µ�υ, ιδια$τερα κατατ�πιστικ�ς ε$ναι �ι λ$γ� πρ�-
γεν�στερες περιγρα"�ς τ�υ Ευσταθ$�υ Θεσσαλ�ν$κης σε µ$α ταραγµ�νη ε-
π�(� για την π�λη, �ταν εισ�,αλαν στην ακρ�π�λη �ι Ν�ρµανδ�$ της Σικε-
λ$ας τ� 1185, �π�υ ε$(ε κατα".γει µ�ρ�ς τ�υ πληθυσµ�.. �ι ανα"�ρ�ς τ�υ
Ευσταθ$�υ πιστε.�υµε �τι ανταπ�κρ$ν�νται στην �ργ+νωση και λειτ�υργ$α
τ�υ ε>ετα&�µεν�υ ('ρ�υ, ερµηνε.�ντας τη νευραλγικ� σηµασ$α τ�υ για την
+µυνα της π�λης. Ανα"�ρεται στην περ@ τAς Bκρ�π�λεως τCν εDσ�δ�ν…,
�π�υ συνωθε$τ� τ� πλ�θ�ς B�ωρ�τ�υ γEρ Fντ�ς µ�α π+λη τ�G συνερρευκ�-
τ�ς Hνω λα�G κα@ /ια*�µ�νων µIν παρα/+εσθαι Jστε σ&*εσθαι26. Η ανα-
"�ρ+ τ�υ Ευσταθ$�υ στ�ν αν$καν� δι�ικητ� της Θεσσαλ�ν$κης ∆α,$δ Κ�-
µνην�, � �π�$�ς Kµα τε τ�G π+ργ�υ γεν�σθαι, Lς Mπεραν�σταται τNν OκεPσε
πυλNν… δι�$υγε O�σας τ�Qς Oπ@ τ�G π+ργ�υ στρατι&τας καινE µελετRν27,
µ+ς υπ�δεικν.ει να ταυτ$σ�υµε τ�ν π.ργ� της περιγρα"�ς τ�υ µε τ�ν π.ρ-
γ� τ�υ δυτικ�. κ�µ,�υ, και συνεπ'ς τη µ�ναδικ� απ� δυτικ+ ε$σ�δ� πρ�ς
την ακρ�π�λη: … κα@ ταGτα µIν πρSς τCν π+λη τAς Bκρ�π�λεως, τ�ν γε
πρ�υ$αιν�µ�νη28, συνε($&ει � Ευστ+θι�ς. Απ� την περιγρα"� τ�υ "α$νεται
πως υπ�ρ(ε µ$α κ.ρια π.λη µετα>. π�λης και ακρ�π�λης, η πρ�υ$αιν�µ�-
νη, αλλ+ ανα"�ρεται και σε µ$α κρυ$α�α π+λη την �π�$α �"ρα>ε � ∆α,$δ µε
τ�ν µη(ανισµ� της για να µπ�ρ�σει να >ε".γει, µε απ�τ�λεσµα να παγιδ�ψει
θαν+σιµα �σ�υς τη δι�σ(ι&αν εκε$νη τη στιγµ�: Oπ�τα"ε �αλασθAναι τCν
κρυ$α�αν Oκε�νην π+λην, µετ�ωρ�ν Tρµ�νης Oκ µη�ανAς ... κα@ τNν παρεισ-
δυ�µ�νων συγκλε�σας Oπαγ�δευσεν τ�Qς Mπ�τρ��ειν λα��ντας εUς Fλε-
θρ�ν…29.

Η περιγρα"� τ�υ Ευστ+θι�υ πιστε.�υµε �τι αντιστ�ι(ε$ τ�π�γρα"ικ+
στ�ν ('ρ� της �ρευν+ς µας. � π.ργ�ς τ�υ δυτικ�. κ�µ,�υ Π13 ε$ναι απ�
πλευρ+ς θ�σης, �γκ�υ και ω"�λιµ�υ ('ρ�υ κατ+λληλ�ς για τ�ν �λεγ(� της
ακρ�π�λης. Η π.λη τ�υ λειτ�υργ�.σε ως µ$α απ� τις ,ασικ�ς εισ�δ�υς της
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26. Eustazio di Tessalonica, La Espugnazione di Tessalonica, St. Kyriakidis (επιµ.),
Palermo 1961, σ. 8.

27. ;.π., σ. 10.
28. ;.π., σ. 8.
29. ;.π., σ. 10.



και πρ�στατε.�νταν απ� σιδερ�νι� καταρρ+κτη �πως δε$(ν�υν �ι υπ�δ�(�ς
στην τ�ι(�π�ι$α και �ι θ�σεις των µη(ανισµ'ν (Εικ. 10). Τα επ$πεδα (ρ�σης
τ�υ π.ργ�υ µα&$ µε τ� δ'µα �ταν πιθαν'ς τρ$α. Εσωτερικ+ διαµ�ρ"ων�ταν
κατ+λληλ�ς ('ρ�ς για τη µ�νιµη διαµ�ν� "ρ�υρ+ς σε περι�δ�υς π�λ�µ�υ.

Στ�ν ('ρ� πρ�ϋπ�ρ(ε � π.ργ�ς της πρ'της ρωµαϊκ�ς "+σης, �π�υ
πρ�σκ�λλ�θηκε η παλαι�(ριστιανικ� "+ση, εν' στη µεσ�,υ&αντιν� περ$�-
δ�, κτ$&εται µ$α «πει�σ(ηµη» πυργ�ειδ�ς κατασκευ�, η �π�$α ε"+πτεται
στην ανατ�λικ� παρει+ τ�υ Π13, εγκι,ωτ$&�ντας τ� πρ�γεν�στερ� αµυντικ�
σ.στηµα (Εικ. 11). Η τ�ι(�δ�µ$α της ε$ναι παρ�µ�ια µε εκε$νης τ�υ δυτικ�.
περι,�λ�υ της ακρ�π�λης, π�υ πρ�σκ�λλ+ται στη ,�ρεια επι"+νεια τ�υ
Π13. Στ� εσωτερικ� της δ.� µεγ+λα τ�>α στ�ρι&αν την �ρ�"�. Με την πρ�-
σθ�κη αυτ� στ�ν π.ργ� αυ>+νεται � ω"�λιµ�ς ('ρ�ς, � �π�$�ς επικ�ινω-
ν�.σε µε τ� εσωτερικ� τ�υ ρωµαϊκ�. π.ργ�υ µε εσωτερικ� πυλ$δα πλ+τ�υς
0,90 µ. (Εικ. 12). Η διακριτικ� θ�ση της σε σ(�ση µε τη µεγ+λη π.λη τ�υ Π13
παραπ�µπει στην περιγρα"� τ�υ Ευσταθ$�υ περ$ µ�ας π+λης τAς Bκρ�π�λε-
ως και κρυ$α�ας π+λης.

Παρατηρ'ντας την τ�ι(�δ�µ$α των π.ργων Π12 και Π13, καταλ�γ�υ-
µε �τι � Π13 π�ρε την �ριστικ� µ�ρ"� τ�υ στ�ν 12� αι., την $δια επ�(� µε
τ�ν π.ργ� τ�υ Λαπαρδ+ σ(ηµατ$&�ντας ενια$� αµυντικ� ,ρα($�να πρ�ς την
ακρ�π�λη (Σ(. 6, εικ. 13). �ι δ.� π.ργ�ι και τ� µεσ�π.ργι� δι+στηµα πα-
ρ�υσι+&�υν ενια$α µ�ρ"�λ�γ$α τ�ι(�π�ι$ας, παρ�µ�ι� κεραµ�πλαστικ� δι+-
κ�σµ� και πλ$νθινα απ�τρ�παϊκ+ γρ+µµατα, τα �π�$α �(�υν κατασκευαστε$
µε τρ�π� 'στε να ε$ναι �ρατ+ απ� την π�λη πρ�ς την ακρ�π�λη30. Τ� υπ�ρ-
θυρ� της "ραγµ�νης δυτικ�ς π.λης τ�υ κ�µ,ικ�. π.ργ�υ κ�σµε$ται µε �ρι-
&�ντι� ταινιωτ� κεραµ�πλαστικ� µε επαναλαµ,αν�µενα �µ�κεντρα τετρ+-
γωνα, τ� �π�$� απ�καλ."θηκε κατ+ τ�ν καθαρισµ� και την α"α$ρεση νεω-
τερικ�. κ�νι+µατ�ς π�υ τ� κ+λυπτε (Σ(. 7).

Η ιδια$τερη σηµασ$α τ�υ κ�µ,ικ�. π.ργ�υ και η δια(ρ�νικ� (ρ�ση τ�υ
επι,ε,αι'ν�νται και απ� τα επιγρα"ικ+ στ�ι(ε$α π�υ απ�καλ."θηκαν, τα
�π�$α τ�π�θετ�.µε στ�ν 14� αι.: στ� τ�>� τ�υ υπερθ.ρ�υ της δυτικ�ς "ραγ-
µ�νης π.λης τ�υ, απ�καλ."θηκαν σπαρ+γµατα τ�ι(�γρα"$ας µε $(νη δ.�
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30. Αντ$θετα µε την πρακτικ� π�υ ε"αρµ�&εται κατ+ καν�να στα τε$(η της Θεσσα-
λ�ν$κης, �π�υ �λες �ι επιγρα"�ς και � κεραµ�πλαστικ�ς δι+κ�σµ�ς των τει('ν ε$ναι �-
ρατ+ απ� τ�υς εισερ(�µεν�υς στην π�λη. Η αντ$στρ�"η πρακτικ� π�υ ε"αρµ�&εται στην
ακρ�π�λη µε την επισ�µανση τ�υ ('ρ�υ µε επιγρα"�ς και κεραµ�πλαστικ+ περ$�πτα
πρ�ς τη µερι+ της π�λης, υπ�δεικν.ει την ιδια$τερη λειτ�υργ$α της πρ'της και τ�ν αµυ-
ντικ�ς λειτ�υργ$ας δια(ωρισµ� της απ� την κυρ$ως π�λη.

Για τη (ρ�ση των απ�τρ�παϊκ'ν σταυρ'ν στα τε$(η της Θεσσαλ�ν$κης και τη σ(ε-
τικ� πρ�,ληµατικ� ,λ. Βελ�νης, �.π., σσ. 112-114, εν' για τη (ρ�ση των σταυρ'ν και την
ερµηνε$α των κρυπτ�γραµµ+των ,λ. E. Moutafov, «Krastove i kriptogrami ot krepostite
steni na srednovekovnija Solun», Izkustvovedski tshetenija 2007, Sofia 2008, σσ. 145-148.



ιστ+µενων µ�ρ"'ν. Αριστερ+ της µ$ας και επ$ τ�υ κ�κκιν�υ κ+µπ�υ δια-
κρ$νεται γραπτ� τετρ+στι(η επιγρα"�, µε λευκ+ γρ+µµατα αν+µεσα σε εγ-
(+ρακτ�υς �δηγ�.ς (Σ(. 8):

+ΑΝ∆ΡYΝΙΚYC Κ ...Ι/ ΙC... Π� .../ Ι... C ΥΓ. ΕY/ ΒΑCΙΛ   YΙ

Τ� �ν�µα Ανδρ�νικ�ς θεωρ�.µε �τι αντιστ�ι(ε$ στ�ν αυτ�κρ+τ�ρα
Ανδρ�νικ� Γ?, τ�υ �π�$�υ η στεν� σ.νδεση µε τη Θεσσαλ�ν$κη απ� τ� 1328
�ως τ� 1341, �π�υ δι�µενε για µακρ+ (ρ�νικ+ διαστ�µατα, δικαι�λ�γε$ την
απεικ�νισ� τ�υ σε �να τ�σ� περ$�πτ� σηµε$� της π�λης. Τ� 1328 η π�λη, στη
δι+ρκεια τ�υ εµ"υλ$�υ των δ.� Ανδρ�ν$κων, αν�$γει �ικει�θελ'ς τις π.λες
της στ�ν νε'τερ�, εν' µπρ�στ+ απ� τα τε$(η της Ακρ�π�λης καταρρ�ει η α-
ντ$σταση των αντιπ+λων τ�υ31.

Κ+τω απ� την ενεπ$γρα"η παρ+σταση και εντ�ς γραπτ�. πλαισ$�υ σ'-
&εται απ�σπασµατικ+ δε.τερη γραπτ� �κτ+στι(η επιγρα"�, απ� λευκ+
γρ+µµατα σε πρ+σιν� κ+µπ�, διαστ+σεων 2,10µ. × 0,70µ.32 (Σ(. 9, εικ. 14).
Γρ+"ηκε επ+νω σε κ�ν$αµα π�υ πρ�σετ�θη επ$ της πρ�ϋπ+ρ(�υσας ενεπ$-
γρα"ης τ�ι(�γρα"$ας (ωρ$ς �µως να την καλ.πτει. Επ$σης δεν καλ.πτει �-
λ� τ� ε.ρ�ς τ�υ αψιδ'µατ�ς. Παρ�υσι+&ει µεγ+λα (+σµατα, λ�γω απ'λει-
ας τ�υ υπ�στρ'µατ�ς, εν' τα επ$ >ηρ�. γρ+µµατα �(�υν απ�λεπισθε$ σε
π�λλ+ σηµε$α33.

Μ�ρ"�λ�γικ+ τα γρ+µµατα τ�π�θετ�.νται περ$ τα µ�σα τ�υ 14�υ αι. Η
επαναλαµ,αν�µενη στ$>η µε +νω στιγµ� και +νω και κ+τω τελε$α καθ'ς και
η παρ�>υτ�ν$α της τελευτα$ας λ�>ης πριν τη στ$>η υπ�δεικν.ει πιθαν�τατα
�να �µµετρ� επ$γραµµα34. Σε αυτ� κατατε$ν�υν και κ+π�ιες εκ"ρ+σεις τ�υ
τ.π�υ: Oσ��τω κρ�ση, δ�ησιν, σNσ�ν, νGν ]δ+νης, ^ς Oκ τ�G λ�θ�υς, δ�κρυν
�+σης. Ιστ�ρικ�ς πληρ�"�ρ$ες "α$νεται πως δ$νει � δε.τερ�ς στ$(�ς, �π�υ
δια,+&�υµε τα πρ'τα γρ+µµατα –πιθαν'ς– της λ�>ης συµ/ασιλε+ς, τ� �ν�-
µα Καντακ�υ*ην�ς, τις λ�>εις α_τ�κρ�τωρ ΚQρ και σ.ντµηση τ�υ �ν�µατ�ς
`Iω(�ννης) Παλ(αι�λ�)γ(�ς) (Σ(. 10).

Β+σει των παραπ+νω πρ�τε$ν�υµε τη (ρ�ν�λ�γηση της επιγρα"�ς πε-
ρ$ τ� 1350, �ταν η Θεσσαλ�ν$κη αν�$γει τις π.λες της στ�ν �ως τ�τε λα�µ$-
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31. Ioannis Cantacuzeni ex imperatoris Historiarum, libri I, vol. I, Bonnae 1828, σσ.
269-272D O. Tafrali, Thessalonique au quatorzième siècle, Paris 1913, σσ. 210-218D Γ. Ι. Θε�-
(αρ$δης, Τ�π�γρα$�α και π�λιτικ� ιστ�ρ�α της Θεσσαλ�ν�κης κατ� τ� Ι∆� αι&να, Θεσσα-
λ�ν$κη 1959, σσ. 35-37D � $δι�ς, Η Μακεδ�ν�α κατ� τ�υς µ�σ�υς �ρ�ν�υς (285-1354), Θεσ-
σαλ�ν$κη 1980.

32. Η επιγρα"� και τ� περιε(�µεν� της θα απ�τελ�σ�υν αντικε$µεν� ιδια$τερης µε-
λ�της.

33. Ευ(αριστ�.µε τ�ν καθηγητ� κ. Γε'ργι� Βελ�νη για τις επισηµ+νσεις και τις �δη-
γ$ες τ�υ για την �ρθ� αν+γνωση της επιγρα"�ς.

34. Για τ� ,υ&αντιν� επ$γραµµα ,λ. Αθ. Κ�µ$νης, Τ� /υ*αντιν�ν ιερ�ν επ�γραµµα και
�ι επιγραµµατ�π�ι��, Εν Αθ�ναις 1966.



σητ� Ιω+ννη Καντακ�υ&ην� � �π�$�ς συµ,ασιλε.ει µε τ�ν ν�µιµ� αυτ�-
κρ+τ�ρα Ιω+ννη Ε? Παλαι�λ�γ�. Κα@ c πRσα π�λις Oν d�ρταPς eσαν κα@ µετE
π�λλAς ε_$ηµ�ας Mπεδ���ντ� τ�Qς /ασιλεPς35. Τ� γεγ�ν�ς θ�τει και τυπικ+
τ� τ�λ�ς της κυριαρ($ας των Rηλωτ'ν. ;λλωστε � Καντακ�υ&ην�ς συγκ+-
λεσε π�νδηµ�ν Oκκλησ�αν, �π�υ �πεισε τ�υς π�λ$τες για τα µη αγαθ+ κ$νη-
τρα των Rηλωτ'ν36.

Η επιλ�γ� αυτ�ς της π.λης για την τ�π�θ�τηση της ιστ�ρικ�ς επιγρα-
"�ς υπαγ�ρε.εται απ� δ.� λ�γ�υς: η πρ�ϋπ+ρ(�υσα παρ+σταση τ�υ
Ανδρ�νικ�υ Γ?, µε τ�ν �π�$� �υσιαστικ+ συγκυ,ερν�.σε � Καντακ�υ&ην�ς,
και η ιδι�τητ+ τ�υ ως πατ�ρα τ�υ Ιω+ννη Ε?, επι,ε,αι'ν�υν τη ν�µιµ�τητα
της ε>�υσ$ας των δ.� νυν συναυτ�κρατ�ρων και δικαι�λ�γ�.ν την παρε$-
σ"ρυση τ�υ Καντακ�υ&ην�. στη δυναστε$α. � δε.τερ�ς λ�γ�ς συνδ�εται µε
τα Rηλωτικ+ τ�υ 1345, καθ'ς η περι�(� συν+δει µε τ�ν ('ρ� �π�υ περι-
γρ+"εται η κατ+ρριψη των ευγεν'ν απ� τ� ενδι+µεσ� τε$(�ς37.

Η ακρ�π�λη �ταν τ� πρ�π.ργι� της καθεστηκυ$ας τ+>ης και σ.µ,�λ�
ε>�υσ$ας στ�υς εµ".λι�υς τ�υ 14�υ αι. Η επιλ�γ� µ$ας απ� τις π.λες της για
να διατρανωθε$ η επικρ+τηση τ�υ Καντακ�υ&ην�. λειτ�υργε$ συµ,�λικ+,
ως αντ$,αρ� των γεγ�ν�των τ�υ παρελθ�ντ�ς. Η επιγρα"� ε$ναι περ$�πτη
απ� τ�υς εισερ(�µεν�υς στην ακρ�π�λη.

Τ�σ� η ενεπ$γρα"η παρ+σταση αυτ�κρ+τ�ρα, �σ� και η γραπτ� επι-
γρα"� σε π.λη των τει('ν της ,υ&αντιν�ς Θεσσαλ�ν$κης ε$ναι µ�ναδικ�ς. Η
επιγρα"� πρ�στ$θεται στις υπ�λ�ιπες γνωστ�ς µας δ'δεκα απ� τα τε$(η38,
απ�τελ'ντας ακ�µα µ$α µαρτυρ$α αυτ�κρατ�ρικ�ς παρ�υσ$ας στη δε.τερη
π�λη τ�υ Βυ&αντ$�υ και επι,ε,αι'ν�ντας την π�λιτικ�, κ�ινωνικ� και συµ-
,�λικ� λειτ�υργ$α των τει('ν39.

9η Ε"�ρε$α                                         ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΪΣΙ∆�Υ – ΑΛΕTΑΝ∆Ρ�Σ �ΑΤRΗΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
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35. Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum, libri IV, vol. III, Bonnae 1828,
σ. 117.

36. ;.π.
37. Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum, libri III, vol. II, Bonnae 1828, σσ.

570-580.
38. J.-M. Spieser, «Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions historiques de

Byzance. I. “Les inscriptions de Thessalonique”», Travaux et Mémoires 5 (1973) 145-180D
Παπα&'τ�ς, �.π., σσ. 25-33.

39. Για µ$α ν�α ερµηνευτικ� πρ�σ�γγιση της λειτ�υργ$ας των τει('ν ,λ. Nikolas
Bakirtzis, «The Visual Language of Fortification Facades: “The Walls of Thessaloniki”»,
Μνηµε�� και Περι/�λλ�ν 9 (2005) 15-34.



RÉSUMÉ

Melina Païsidou – Alexandros Hadjiïoannidis, Quelques remarques ar-
chéologiques concernant les remparts nordiques de Thessalonique.

Pendant les années 2003-2006 la 9ème Éphorie des Antiquités Byzanti-
nes a dirigé des travaux de conservation et de restauration des remparts nor-
diques de Thessalonique, et spécialement de la section qui s’étend entre la
porte d’Anna Palaiologina et la Porte Vieille (Eski Delik). Les excavations et
les recherches furent réalisées en trois secteurs ci-dessous:

a. Il s’agit du secteur qui s’étend entre la grande tour ouest de la cita-
delle (tour no 13), et la Porte Vieille où on a découvert les trois pha-
ses successives de la construction des remparts, datées depuis l’
époque romaine jusqu’au 5ème siècle a.D. La recherche fut aussi
concentrée au lieu de la tour romain (tour no 16), qui a donné des ré-
sultats intéressants concernant sa construction et sa morphologie.

b. Il s’agit du secteur qui fait face au monastère des Vlatadon, où s’ élè-
ve la tour du grand chartulaire Andronic Lapardas. Vers une direc-
tion orientale on a découvert la deuxième phase constructive des rem-
parts, laquelle présente une typologie comparable à celle des monu-
ments de l’époque constantinienne.

c. Il s’agit du secteur entre la tour du grand chartulaire Andronic La-
pardas (tour no 12) et la grande tour occidentale de la citadelle (tour
no 13), où se fut percée la porte occidentale unique vers la citadelle.
Dans ce secteur on a éclairci les phases d’usage différentes dès l’é-
poque romaine jusqu’au 14ème siècle. La phase la plus représentati-
ve, au point de vue de la construction, est celle du 12ème siècle. Au
niveau du corridor des créneaux on a excavé cinq tombes datées au
commencement du 13ème siècle. Cinquante deux trachea provenant
de ces tombes constituent un témoignage numismatique très impor-
tant pour la ville, daté entre le règne du Manuel Comnène et le règne
du Théodore I Lascaris. La plupart parmi eux sont des imitations la-
tines. Dans l’arcade, au dessus de la porte occidentale on a découvert
les fragments de deux inscriptions en fresque. On attribue l’une à
l’empereur Andronic Paléologue III, tandis que l’autre aux coré-
gnants Jean V Paléologue et Jean Cantacuzène. Tous les deux consti-
tuent des témoignages uniques par rapport aux remparts de Thessa-
lonique.
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Σ�. 3. O π�ργ�ς Π16 και τα εκατ�ρωθεν µεσ�π�ργια διαστ�µατα.
(Σ�. – απ�τ.: M. Mαυρ�υδ�).

Des. 3. La tour no 16 et les remparts adjacents. 
(Dessin: M. Mavrouda).

Σ�.4. T� τµ�µα τ�υ τε
��υς απ� τ�ν π�ργ� Π12 (Π�ργ�ς Λαπαρδ�) �ως τ�ν Π11.
(Σ�. – απ�τ.: M. Mαυρ�υδ�).

Des. 4. La partie des remparts entre la tour no 12 (Tour de Lapardas) et la tour no 11.
(Dessin: M. Mavrouda).
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Σ�. 5. T� τµ�µα τ�υ τε
��υς απ� τ�ν π�ργ� Π12 (Π�ργ�ς Λαπαρδ�) �ως τ�ν π�ργ�
Π13 (Π�ργ�ς δυτικ�� κ�µ��υ). (Σ�. – απ�τ.: M. Mαυρ�υδ�).

Des. 5. La partie des remparts entre la tour no 12 (Tour de Lapardas) et la tour no 13
(Tour de l’entrance occidentale de la citadelle). (Dessin: M. Mavrouda).

Εικ. 6. H δυτικ� �ψη τ�υ π�ργ�υ Π13 (Π�ργ�ς δυτικ�� κ�µ��υ).
(Σ�. – απ�τ.: M. Mαυρ�υδ�).

Des. 6. La face occidentale de la tour no 13 (Tour de l’entrance occidentale de la
citadelle). (Dessin: M. Mavrouda).
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Σ�. 7. T� τ�#ωτ� υπ�ρθυρ� της δυτικ�ς π�λης τ�υ π�ργ�υ Π13.
(Σ�. – απ�τ.: M. Mαυρ�υδ�).

Des. 7. L’arcade du linteau de la porte occidentale de la tour no 13. 
(Dessin: M. Mavrouda).

Σ�. 8. Απ�γρα%� της επιγρα%�ς της τ�ι��γρα%
ας τ�υ υπερθ�ρ�υ της δυτικ�ς π�-
λης τ�υ π�ργ�υ Π13. (M. Παϊσ
δ�υ).

Des. 8. Copie de l’inscription en fresque sur le linteau de la porte occidentale de la
tour no 13. (Copie: M. Païsidou).
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Σ�. 9. Απ�τ�πωση της �κτ�στι�ης επιγρα%�ς τ�υ υπερθ�ρ�υ της δυτικ�ς π�λης
τ�υ π�ργ�υ Π13. (Σ�. – απ�τ.: M. Mαυρ�υδ�).

Des. 9. Copie de l’inscription en fresque en huit vers sur le linteau de la porte
occidentale de la tour no 13. (Dessin: M. Mavrouda).

Σ�. 10. Απ�γρα%� απ�σπ�σµατ�ς τ�υ δε�τερ�υ στ
��υ της �κτ�στι�ης επιγρα%�ς.
(M. Παϊσ
δ�υ).

Des. 10. Détails du vers second de l’inscription en huit vers.
(Copie: M. Païsidou).
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Εικ. 1. Β�ρει� τε
��ς Θεσσαλ�ν
κης. Τ� τµ�µα µετα#� των π�ργων Π14-Π15 δυτικ�
τ�υ κ�µ��υ της ακρ�π�λης.

Ph. 1. Les remparts nordiques de Thessalonique. La partie entre les tours no 14 et no
15 à l’ouest de la porte occidentale de la citadelle.

Εικ. 2. Β�ρεια �ψη π�ργ�υ Π16. ∆ιακ�σµητικ� µυστρ
σµατα.
Ph. 2. La face nordique de la tour no 16. Décoration à la truelle sur le mortier.
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Εικ. 3. � π�ργ�ς Π16.
Ph. 3. La tour no 16.

Εικ. 4. Τ� µεταπ�ργι� µετα#� των π�ργων Π12-Π11.
Ph. 4. La partie des remparts entre la tour no 12 et la tour no 11.
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Εικ. 5. Λεπτ�µ�ρεια τ�ι��δ�µ
ας τ�υ µεταπυργ
�υ Π12-Π11.
Ph. 5. La partie des remparts entre la tour no 12 et la tour no 11. Détail de la

construction.

Εικ. 6. Ενσ%ρ�γιστες πλ
νθ�ι τ�υ περιδρ�µ�υ τ�υ µεταπυργ
�υ Π12-Π13.
Ph. 6. Briques estampillées du corridor des créneaux entre les tours no 12 et no 13.
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Εικ. 7. �στ�ιν�ς σταυρ�ς.
Ph. 7. Croix en os.

Εικ. 8. Υπ�ρπυρ� Αλε#
�υ Α/ Κ�µνην�� και τρα�� Μαν�υ�λ Α/ Κ�µνην��.
Ph. 8. Hyperpyron d’Alexius I Comnène et trachy de Manuel I Comnène.
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Εικ. 9. Συστ�δα κτιστ=ν κι�ωτι�σ�ηµων τ�%ων.
Ph. 9. Groupe des tombes maçonnées.

Εικ. 10. Τ�ι��π�ι
α κ�µ�ικ�� π�ργ�υ Π13. Υπ�δ���ς τ�υ µη�ανισµ��
τ�υ «καταρρ�κτη» της π�λης.

Ph. 10. Maçonnerie de la tour no 13. Récepteurs du mécanisme de la clôture de la
porte (saracinesca).
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Εικ. 11. Κ�µ�ικ�ς π�ργ�ς Π13. Η %ραγµ�νη π�λη και η πυργ�ειδ�ς κατασκευ�
σ��µατ�ς «πει».

Ph. 11. La tour no 13. La porte construite et la construction en forme de tour.

Εικ. 12. Η εσωτερικ� πυλ
δα τ�υ π�ργ�υ Π13.
Ph. 12. La petite porte intérieure de la tour no 13.
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Εικ. 13. Γενικ� �π�ψη τ�υ δυτικ�� κ�µ��υ της ακρ�π�λης.
Ph. 13. Vue générale du point nodal occidental de la citadelle.

Εικ. 14. Σπ�ραγµα της �κτ�στι�ης επιγρα%�ς τ�υ υπερθ�ρ�υ της δυτικ�ς π�λης.
Ph. 14. Détail de l’inscription en fresque en huit vers sur le linteau de la porte

occidentale de la tour no 13.
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Τ�π
ς ε$ρ.: Θεσσαλ
ν�κη. Ανασκα#� της 9ης Ε#
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�αντιν'ν Αρ�αι
τ�των 

(ρ
ν. ε$ρ.: 1-3 ∆εκεµ�ρ�
υ 2004 (αρ. ευρ. ΒΤΘ/04/24)
Αν,λυση:

Πιστ�ς Απ
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Λατινικ�ς Απ
µιµ�σεις (1204-1261) 
Θεσσαλ�ν
κη (1204-1224) 
;σπρα τρα��α απ� κρ,µα (bill.) µεγ,λ
υ µεγ�θ
υς
4. DOC IV, pl. LII, 25, Τ$π
ς Β  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 τεµ.
(*1.41 γρ.)
5. DOC IV, pl. LII, 26, Τ$π
ς C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 τεµ.
(*2.71γρ.)
Dγνωστ� Ν�µισµατ�κ�πε
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;σπρα τρα��α απ� κρ,µα (bill.) µικρ
$ µεγ�θ
υς
6-34. DOC IV, pl. LII, 30, Τ$π
ς Α, �ρ
ν. περ. 1204-?  . . . . . . 29 τεµ.
(0.74 γρ., 0.81 γρ., 0.85 γρ., 0.88 (2) γρ., 0.89 γρ., 0.96 γρ., 1.00 γρ., 1.02
γρ., 1.03 γρ., 1.04 γρ., 1.13 γρ., 1.18 γρ., 1.19 γρ., 1.21 γρ., 1.25 γρ., 1.31
γρ., 1.34 (2) γρ., 1.37 γρ., 1.39 γρ., 1.44 γρ., 1.45 γρ., 1.55 γρ., *1.56γρ.,
1.87 γρ., *1.88 γρ., 1.92 γρ., 2.32 γρ.)
35-38. DOC IV, pl. LIII, 33, Τ$π
ς D, �ρ
ν. περ. 1204-?  . . . . 4 τεµ.
(1.23 γρ., *1.37 γρ., *1.50 γρ., *1.52 γρ.)
39-42. DOC IV, pl. LIII, 36, Τ$π
ς G, �ρ
ν. περ. 1205-?  . . . . 4 τεµ.
(*0.87 γρ., 0.96 γρ., *1.66 γρ., *1.69 γρ.)
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ς Α′ Λ,σκαρης (1204/5-1222) 
Ν
καια 
;σπρ
 τρα�$ απ� κρ,µα (bill.)
43. DOC IV, pl. XXVIII, 6, ∆ε$τερη Κ
π�, �ρ
ν. 1208  . . . . . 1 τεµ.
(*0.87γρ.)

Απρ
σδι�ριστα/#θαρµ�να
44-47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 τεµ.
(1.09 γρ., 1.21 γρ., 1.51 γρ., 1.79 γρ.)
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Με αστερ
σκ� (*) σηµει=ν�νται ν�µ
σµατα π�υ απεικ�ν
F�νται στ�ν αντ
στ�ι�� π
νακα.
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Τ�π
ς ε$ρ.: Θεσσαλ
ν�κη. Ανασκα#� της 9ης Ε#
ρε�ας Βυ�αντιν'ν 
Αρ�αι
τ�των 

(ρ
ν. ε$ρ.: 9/10/13 ∆εκεµ�ρ�
υ 2004 (αρ. ευρ. ΒΤΘ/04/28)
Αν,λυση:

Μαν
υ�λ Α′ Κ
µνην�ς (1143-1180) 
Dγνωστ� Ν�µισµατ�κ�πε
�
Μισ� τεταρτηρ� (ΑΕ) 
1. DOC IV, pl. XVI, 22, Τ$π
ς Α, �ρ
ν. 1143-1152?  . . . . . . . . 1 τεµ.
(*1.30 γρ.)

Ισα,κι
ς Β′ ;γγελ
ς (1185-1195) 
Κωνσταντιν��π�λη
;σπρ
 τρα�$ απ� κρ,µα (bill.) 
2. DOC IV, pl. XXI, 3c κ.ε. (Var. Β)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 τεµ.
(*3.54γρ.)

Λατινικ�ς Απ
µιµ�σεις (1204-1261) 
Dγνωστ� Ν�µισµατ�κ�πε
�
;σπρα τρα��α απ� κρ,µα (bill.) µικρ
$ µεγ�θ
υς
3-4. DOC IV, pl. LII, 30, Τ$π
ς Α, �ρ
ν. 1204-?  . . . . . . . . . . . 2 τεµ.
(1.67 γρ., 1.83 γρ.)

Απρ
σδι�ριστ

5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 τεµ.
(2.02 γρ.)

(ρ
ν. απ�κρ.: Στα πρ'ιµα �ρ�νια της Λατινικ�ς κυριαρ��ας

∆ρ. Eλ�νη M. Λι,ντα

Bυ�αντιν
λ�γ
ς-ν
µισµατ
λ�γ
ς

46 Eλ�νη M. Λι,ντα



Aρ�αι
λ
γικ�ς παρατηρ�σεις στα ��ρεια τε��η της Θεσσαλ
ν�κης 47

24/1 24/2 24/4 24/5 24/30

24/32 24/36 24/37 24/38 24/39

24/41 24/42 24/43 28/1 28/2

N�µ
σµατα απ� τ�υς τ�%�υς τ�υ περιδρ�µ�υ πλησ
�ν τ�υ π�ργ�υ Π13.
Monnaies des tombes situées au niveau des créneaux près de la tour no 13.




