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Ο ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΣΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μια εικόνα χίλιες λέξεις και πολλά αποσιωπητικά (Εικ. 1). Η φωτογρα
φία που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες στην αυγή της δεκαετίας του ’60 και 
έδειχνε την έναρξη σκαπτικών εργασιών σε μια πλατεία σηματοδοτεί την 
απαρχή μιας ιστορίας που σημάδεψε τη νεότερη πόλη. Η κενή από οικοδο
μήματα πλατεία δείχνει λίγους εργάτες σκυμμένους πάνω από μια μικρή 
τομή στο έδαφος. Πρόκειται για την ιστορική στιγμή της πρώτης δοκιμαστι
κής ανασκαφικής τομής στην πλατεία της Αρχαίας Αγοράς1. Λίγοι εργάτες, 
κάποιος επιβλέπων αρχαιολόγος, ελάχιστοι διαβάτες. Κανείς προς το παρόν 
δεν μπορεί να προβλέψει τι πρόκειται να επακολουθήσει ανασκαφικά. Τα 
επόμενα δύο χρόνια ένα Ωδείο, ταυτισμένο με επιγραφή (Εικ. 2), και μια 
πλατεία θα δείξουν ότι στον τόπο αυτό είκοσι αιώνες πριν είχε ιδρυθεί ένα 
δημόσιο διοικητικό κέντρο, η Αγορά, το forum, των ρωμαϊκών χρόνων.

Και η περιπέτεια της Ρωμαϊκής Αγοράς στον 20ό αι. θα αρχίσει. Τα επό
μενα χρόνια, δηλαδή από το 1962 που πρωτοεντοπίστηκαν τα πρώτα οικο
δομικά λείψανα μέχρι το 1973, ο χώρος θα περάσει από σαράντα κύματα 
για να καταλήξει να παραμείνει ανέπαφος ως αρχαιολογικός και να απο- 
σοβηθεί η πιθανότητα να συγκατοικήσει με το Δικαστικό Μέγαρο, το οποίο 
είχε προγραμματιστεί να ανεγερθεί στον κενό χώρο που είχε αφεθεί ελεύθε
ρος μετά την πυρκαγιά του 1917.

Αλλά καλύτερα ας παρακολουθήσουμε την ιστορία από την αρχή. Η 
εκτεταμένη πυρκαγιά του 1917, που ισοπέδωσε ολόκληρη την περιοχή του 
ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, κατέκαυσε και τη συνοικία των 
Εβραίων, γνωστή ως συνοικία Ρογκός2, όπου αργότερα ήρθε στο φως η 
Αγορά (Εικ. 3). Η «Διεθνής Επιτροπή Νέου Σχεδίου» η οποία συγκροτή

1. Π. Αδάμ-Βελε'νη (επιμ.), Αρχαία Αγορά 1, Πρακτικά Διημερίδας, για τις εργα
σίες των ετών 1989-1999, Θεσσαλονίκη 2001 ‘, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία 
(στο εξής: Αδάμ-Βελε'νη 2001 ‘). Τελευταία για την Αγορά βλ. επίσης, Π. Αδάμ-Βελένη 
- Π. Γεωργάκη - Η. Ζωγράφου, «Ανάγλυφοι σκύφοι με αφηγηματικε'ς παραστάσεις από 
την Αγορά της Θεσσαλονίκης», Η' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κε
ραμική, Αίγιο 2005 (υπό εκτύπωση)’ Π. Αδάμ-Βελε'νη, «Λύχνοι του 3ου αι. μ.Χ.», Διε
θνές Συνέδριο για την υστερορωμαϊκή εποχή, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2007, σσ. 187- 
207’ Γ. Βελένης - Ν. Πούλου - Στ. Ζαχαριάδης, «Λύχνοι της ύστερης αρχαιότητας και 
των βυζαντινών χρόνων, πρώτες εκτιμήσεις», ΑΕΜΘ 23 (2009) (υπό εκτύπωση).

2. Α. Καραδήμου-Γερολύμπου, Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρ
καγιά του 1917, Θεσσαλονίκη 1985-1986, σποράδην.
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θηκε αμέσως μετά την πυρκαγιά, με επικεφαλής τον πεφωτισμένο πολυεπι- 
στήμονα Ερνέστο Εμπράρ, δημιούργησε τον άξονα της Αριστοτέλους (Εικ. 
4), χωροθετώντας στην -αμέσως πάνω από την Εγνατία- πλατεία τα Δικα
στήρια και το Δημαρχιακό Μέγαρο (Εικ. 5). Για πολλές δεκαετίες η περιοχή 
παρέμεινε αδόμητη (Εικ. 6). Εκεί όπου σήμερα εκτείνεται η Αρχαία Αγορά 
στήθηκε, προσωρινά, μία λαχαναγορά, με ξύλινα παραπήγματα (Εικ. 7), 
που αποτελούσε ταυτοχρόνως και προσφυγική συνοικία, από την οποία 
δεν διαθέτουμε οπτικές μαρτυρίες, εκτός από τη φάση της κατεδάφισής 
της3.

Το νότιο τμήμα, της λεγάμενης πλατείας Δικαστηρίων, με πρωτοβουλία 
του Δήμου, εξωραΐστηκε με θάμνους κατά τη δεκαετία του 1930 και μετα
τράπηκε σε ένα μικρό πάρκο. Ο σημερινός χώρος της Αρχαίας Αγοράς πα- 
ρέμεινε ένας ανοιχτός, καλυμμένος με χώμα, με ευκαιριακές χρήσεις παιδικής 
αναψυχής, με εφήμερα μικρά λούνα παρκ, ή ως χώρος στρατιωτικών ασκή
σεων (Εικ. 8, 9).

Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος 
χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο συγκέντρωσης Πολωνών αιχμαλώτων, οι 
οποίοι, υπό τις διαταγές Γερμανών αξιωματικών, διεξήγαγαν ανασκαφικές 
έρευνες, με την πρόφαση διάνοιξης χαρακωμάτων, κατά τη διάρκεια των 
οποίων βρέθηκε ακέραιο γυναικείο άγαλμα και φυγαδεύτηκε στην Αυστρία. 
Πρόκειται για το εικονιστικό άγαλμα του β' μισού του 3ου αι. μ.Χ. που σή
μερα κοσμεί το Μουσείο Θεσσαλονίκης, αφού μετά τον πόλεμο, χαρακτηρι- 
σθέν ως λάφυρο παρανόμους αποκτηθέν, επεστράφη στην Ελλάδα (Εικ. 10).

Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, με την εμφάνιση των πρώτων πολυ
κατοικιών, την κατάργηση του τραμ και την επικράτηση της αστικής συγ
κοινωνίας, ο χώρος μετατρέπεται σε αφετηρίες λεωφορείων. Οι θάμνοι ξε- 
ριζώθη-καν, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα, φυτεύτηκαν δένδρα (Εικ. 11). Η 
για τρεις αιώνες εβραϊκή συνοικία Ρογκός, βυθισμένη στο στρώμα της πυρ
καγιάς της, μετατράπηκε σε έναν τεράστιο χώρο στάθμευσης μέχρι το 2003 
(Εικ. 12,13).

Το ζήτημα του Δικαστικού Μεγάρου ανακινήθηκε το 1956, με αποτέ
λεσμα να θορυβηθούν οι τότε έφοροι X. I. Μακαρόνας και Στ. Πελεκανίδης, 
κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων αντίστοιχα, οι οποίοι ζητούν αμέ
σως από την τότε κυβέρνηση το ποσό των 50.000 δρχ. για τη διεξαγωγή 
έρευνας στον χώρο. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου υπα
γόταν τότε η Αρχαιολογική Υπηρεσία, τους χορηγεί το «υπέρογκο» (!) ποσό 
των 5000 δρχ. για την από κοινού έρευνα στην πλατεία. Το θέμα επανέρχε

3. Γ. Αναστασιάδης - Ε. Χεκίμογλου, Η «χαμένη» Εγνατία της Θεσσαλονίκης, Θεσ
σαλονίκη 2001, σσ. 112-123.
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ται μετά τις πρώτες δοκιμαστικές τομές, το 1960 όταν ο τότε Υπουργός Δι
καιοσύνης ονόματι Καλλίας προτείνει τηλεφωνικά στον τότε επιμελητή αρ
χαιοτήτων Μ. Ανδρόνικο να γίνουν έρευνες στο χώρο, σε βάρος του κονδυ
λίου των εκσκαφών για τη θεμελίωση του Δικαστικού Μεγάρου. Το 1961 οι 
παραπάνω έφοροι ζητούν εκπλήρωση της υπουργικής υποσχέσεως για συ
στηματική ανασκαφική έρευνα, η οποία τελικά εγκρίνεται. Το αρχαιολο
γικό συμβούλιο αποφασίζει να κτιστούν τα Δικαστήρια στη βόρεια πλευρά 
της πλατείας και να διατηρηθούν το Ωδείο και τα ψηφιδωτά που αποκαλύ
φτηκαν4 (Εικ. 22). Για άγνωστους λόγους όταν, στο τέλος της δεκαετίας του 
’50, επανεργοποιήθηκε το σχέδιο ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου απο- 
φασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η πάνω πλατεία, αυτή όπου σήμερα αναπτύσ
σεται ο αρχαιολογικός χώρος, και όχι η κάτω, όπως είχε αρχικά προταθεί 
στο σχέδιο του Εμπράρ. Οι πρώτες εκσκαφικές εργασίες ξεκίνησαν στις 
αρχές της δεκαετίας του ’60.

Η πρώτη περίοδος εργασιών στην Αγορά της Θεσσαλονίκης διάρκεσε 
από το 1962 έως το 19735.

Η εξέλιξη των γεγονότων είναι λίγο-πολύ γνωστή στους περισσότερους 
παλιούς Θεσσαλονικείς. Το 1962, ύστερα από σιωπή αιώνων, με τις πρώτες 
εκσκαφικές εργασίες ήλθε στην επιφάνεια το Ωδείο (Εικ. 6). Η αποκάλυψή 
του διάρκεσε ώς το 1964, όταν στο μεταξύ αποφασίστηκε μετακίνηση του 
Δικαστικού Μεγάρου νοτιότερα και ήλθε στο φως η Κρυπτή Στοά και αμέ
σως μετά, στα επόμενα έτη το 1965-66, η πλατεία.

Από τους πρώτους ανασκαφείς στο χώρο η Φωτεινή Παπαδοπούλου 
(νυν Ζαφειροπούλου), πρωτοδιορισμένη επιμελήτρια αρχαιοτήτων στη Θεσ
σαλονίκη, επόπτευσε για δύο χρόνια την ανασκαφή του Ωδείου (Εικ. 7). Στη 
διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών πολλοί, σήμερα καταξιωμένοι αρχαι
ολόγοι της υπηρεσίας και του πανεπιστημίου, άφησαν τη σφραγίδα τους, 
ως τελειόφοιτοι ή νεαροί απόφοιτοι του αρχαιολογικού τμήματος, στα ημε
ρολόγια των πρώτων ανασκαφών. Οι εργασίες ανέγερσης διακόπτονταν 
κάθε τόσο από την ανεύρεση αρχαίων κτισμάτων και οι ανασκαφικές έρευ
νες σταματούσαν με τη διακοπή των κονδυλίων, όταν αποφάσιζαν την επα
νάληψη της προσπάθειας για ανέγερση του Μεγάρου.

Το ’65 και ’66 οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Τον Απρίλιο του 1965 το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης ενόψη της έναρξης των εκσκαφικών εργασιών ζητεί

4. Π. Αδάμ Βελένη, «Οι δεκάχρονες εργασίες στην Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης», 
στο Αδάμ Βελένη, Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης 1, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 1-17.

5. Φ. Πέτσας, ΑΔ 22 (1967), Χρονικά Β2, 379-387 πίν. 288-295' ο ίδιος, ΑΑΑ (1968) 
2, 156-161 ‘ ο ίδιος, «Χρονικά Αρχαιολογικά 1966-1967», Μακεδονικά 9 (1969) 149-150 
πίν. 38-47' ο ίδιος, ΑΔ 24 (1969), Χρον. Β2, 294-295.
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το επιτρεπτό από αρχαιολογική άποψη βάθος για τη χρήση μηχανικών 
μέσων, το οποίο ορίζεται από τον έφορο X. Μακαρόνα στο βόρειο τμήμα 
στα 4,00 μ. στο μέσον 2,50 και στο νότιο 1,50 μ. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
πληροφορείται από την εφημερίδα «η Δράσις» της 15ης-11-65 την έναρξη 
της ανασκαφής, διαμαρτύρεται έντονα και προτείνει αλλαγή του σχεδίου 
του Μεγάρου για να αποφευχθεί η καταστροφή των ψηφιδωτών στο ανα
τολικό τμήμα του οικοπέδου (Εικ. 14, 15, 16, 17). Το Υπουργείο Δικαιοσύ
νης αρνείται και ζητάει απομάκρυνση των ψηφιδωτών και επανατοποθέ
τησή τους μετά την αποπεράτωση του έργου.

Οι εκσκαφικές εργασίες στην περιοχή της πλατείας αρχίζουν στις αρχές 
του ’66 και λίγες μέρες αργότερα, τον Φεβρουάριο (την 1η -2- 66), η Υπηρε
σία γνωστοποιεί στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως την ανεύρεση 
μαρμάρινου στυλοβάτη με κίονα, ψηφιδωτά δάπεδα, μαρμάρινο οχετό, βαθ
μίδες και υπόγειο οχετό. Η κρηπίδα της ανατολικής στοάς είχε ανευρεθεί 
(Εικ. 20, 21, 22). Η Εφορεία ζητεί πίστωση για ανασκαφή και ταυτόχρονα 
αρχίζει την προεργασία για αναστήλωση του κίονα. Το Υπουργείο Προ
εδρίας μεσολαβεί για τη διακοπή των ανασκαφών, οι ενέργειές του ανατρέ- 
πονται μετά από σύσκεψη όπου αποφασίζεται η συνέχιση της έρευνας με τη 
συναίνεση του Οργανισμού Ανεγέρσεως του Δικαστικού Μεγάρου, ο οποίος 
σε λίγες μέρες μηνύει τον Έφορο Αρχαιοτήτων Φ. Πέτσα για παράνομες 
ανασκαφές σε ιδιωτικό οικόπεδο. Παρόλα αυτά, ο έφορος προτείνει και 
πάλι να κηρυχτούν τα αρχαία της πλατείας διατηρητέα και να απαγορευθεί 
εντελώς η ανοικοδόμηση του Δικαστικού Μεγάρου στον χώρο της Αρχαίας 
Αγοράς. Η οξεία αντίδραση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναγκάζει τον 
Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως να διατάξει «επίσπευση των εργασιών 
και ανάσυρση παντός αρχαιολογικού στοιχείου».

Στις εφημερίδες της εποχής « Μακεδονία», «Θεσσαλονίκη», «Ελληνικό 
Βορρά» και «Βήμα» του Οκτωβρίου του ’66 δημοσιεύονται ψηφίσματα και 
απόψεις φορέων, όπως των καθηγητών του Α.Π.Θ., αλλά και απλών ιδιω
τών για τη διάσωση των αρχαιοτήτων (Εικ. 23). Ωστόσο, την επόμενη των 
δημοσιεύσεων αυτών δημοσιεύεται στον τύπο προκήρυξη δημοπρασίας ανε
γέρσεως του Δικαστικού Μεγάρου. Ο έφορος Φώτης Πέτσας ζητά ματαίωση 
του διαγωνισμού μέχρι τροποποιήσεως και εγκρίσεως των σχεδίων από το 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Στο πλευρό των αρχαιολόγων τάσσεται όλος ο πνευματικός κόσμος 
της Βόρειας Ελλάδας. Στον «Ελληνικό Βορρά» της 25ης-10-66 η ανέγερση 
του Δικαστικού Μεγάρου στην πλατεία θεωρείται «εθνικό ιστορικό και πο- 
λεοδομικό έγκλημα». Στην ίδια εφημερίδα στις 25-11-67 δημοσιεύεται χρο
νογράφημα του I. Μέρτζου, με όμοιο θέμα και τίτλο «το άλλο έγκλημα». 
Στις 30-10-66 προτείνονται στη « Μακεδονία» νέες λύσεις για το θέμα της
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πλατείας. Οι αγώνες της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστη- 
λώσεως δικαιώνονται τον Ιανουάριο του 1967, όταν μετά από σύσκεψη 
αποψασίζεται η ματαίωση της ανέγερσης του μεγάρου πάνω στα αρχαία 
ερείπια.

Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν και το επόμενο έτος 1967. Από το έτος 
1968 μέχρι το 1973 έγιναν σχεδόν αποκλειστικά εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης των αρχαιολογικών ερειπίων. Ωστόσο, η όρεξη να κτιστούν 
εκεί τα Δικαστήρια δεν είχε κοπάσει. Η συζήτηση επανέρχεται το 1969, 
οπότε ο Φ. Πέτσας αποφασίζει εσπευσμένα την αναστήλωση του ενός και 
μοναδικού κίονα της ανατολικής στοάς, ο οποίος βρέθηκε πεσμένος μέσα 
στο αποχετευτικό της αγωγό (Εικ. 24).

Από αυτά που προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι στα χρόνια που μεσο
λάβησαν ανάμεσα στο 1960 μέχρι το 1969 έγινε ένας τιτάνειος αγώνας, από 
πλευράς Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για τη διάσωση του χώρου. Ουσιαστικά 
θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η σύγχρονη Θεσσαλονίκη οφείλει τον 
μεγαλύτερο και σημαντικότερο χώρο της στον Φώτη Πέτσα, ο οποίος είχε 
στο πλευρό του τέσσερις εφημερίδες της εποχής και στη συνέχεια πολλές ση
μαντικές προσωπικότητες από τον πνευματικό κόσμο της πόλης.

Η δυναμική απόφαση του Φώτη Πέτσα να ανυψώσει τον μοναδικό 
κίονα της ανατολικής στοάς μέσα σε μια μόνο εβδομάδα, αποδείχθηκε ενέρ
γεια καταλυτική για την τύχη των αρχαίων. Η εσπευσμένη αναστήλωση, 
παρά το γεγονός ότι αποδείχτηκε εσφαλμένη6, αφού ο κίονας προέρχεται 
από την εσωτερική κιονοστοιχία της στοάς, έπεισε τις μέχρι τότε αδιάλλα
κτες αρχές για τη σπουδαιότητα του συγκροτήματος της Αγοράς.

Ο διάλογος μεταξύ του Πέτσα και του χειριστή του εκσκαφικού μηχα
νήματος διασώθηκε από στόμα σε στόμα, παίρνοντας μυθικές διαστάσεις. Η 
στιχομυθία που διεμοίφθη, ακόμη και εξωραϊσμένη από την ηρωικότητά της, 
θα παραμείνει για πάντα μια ανυπέρβλητη αντίσταση για τη σωτηρία ενός 
αρχαιολογικού χώρου. Όταν την επόμενη των αναστηλωτικών εργασιών 
του κίονα εμφανίστηκε το εκσκαφικό μηχάνημα για να αρχίσει για πολλο
στή φορά μια εκσκαφή θεμελίων στον χώρο της πλατείας αυτή τη φορά, ο 
Φώτης Πέτσας στάθηκε ορθός μπροστά στον κίονα και είπε στον χειριστή 
του μηχανήματος «Ρίξε τον κίονα και μένα μαζί». Ο χειριστής του μηχανή
ματος, παρά το γεγονός ότι θα ήταν ένας απλός άνθρωπος, απαίδευτος περί 
τα αρχαιολογικά, αρνήθηκε να το κάνει, κατέβηκε από το εκσκαφικό μηχά
νημα και αποχώρησε. Την ενέργεια αυτή του εφόρου πρόβαλλαν με συντα

6. Κατά τις πρόσφατες αναστηλωτικές εργασίες δεν έγινε καμία διορθωτική κίνηση 
για να μετακινηθεί ο κίονας σε άλλη θέση, από σεβασμό στην ιστορική αυτή αναστή
λωση.
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ρακτικό τρόπο οι εφημερίδες της εποχής και οι αδιάλλακτοι μέχρι τότε 
«υπεύθυνοι» λύγισαν οριστικά και αμετάκλητα, επιτέλους (!), μπροστά στον 
φόβο μιας γενικότερης κατακραυγής για την καταστροφή ενός χώρου.

Το 1969, εν μέσω της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο χώρος κη
ρύσσεται αρχαιολογικός και με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δη
μοσιευμένη σε ΦΕΚ, μετονομάζεται από Πλατεία Δικαστηρίων σε Πλατεία 
της Αρχαίας Αγοράς. Για λόγους ανερμήνευτους η πλατεία εξακολούθησε 
για πολλές δεκαετίες ακόμη να αναφέρεται στις ταμπέλες των λεωφορείων 
ως «Πλατεία Δικαστηρίων» (ποιών Δικαστηρίων άραγε;), λες κι εμμονή να 
ανοικοδομηθούν στον τόπο αυτό τα Δικαστήρια είχε στοιχειώσει στις συ
νειδήσεις ορισμένων, που δεν εννοούσαν να διορθώσουν την τελείως αυτή 
παραπλανητική ονομασία της πλατείας. Τελικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
διόρθωσε το «ημαρτημένο» και από το 2003 και εξής μετονόμασε άλλη μία 
φορά την πλατεία ως «Πλατεία Αρχαίας Αγοράς», ενώ μερίμνησε, επιτέ
λους, και για την απομάκρυνση των αφετηριών των λεωφορείων του 
ΟΑΣΘ από τον χώρο της οδού Φιλίππου.

Τα επόμενα χρόνια από το 1970 έως το 1973, που στο μεταξύ έχει γίνει 
ο τότε έφορος αρχαιοτήτων Ανδρέας Βαβρίτσας, παράλληλα με ορισμένες 
σύντομες ανασκαφικές εργασίες, κυρίως στη νότια κρηπίδα, γίνονται και 
άμεσες στερεωτικές επεμβάσεις στις κερκίδες του ωδείου, ενέργεια σωτήρια 
για τη μετέπειτα αντίστασή τους στη φθορά της έκθεσής τους στις εναλλασ
σόμενες κλιματολογικές συνθήκες (Εικ. 25, 26, 27, 28). Στο ίδιο χρονικό διά
στημα, επίσης, συντηρούνται και τα ψηφιδωτά δάπεδα της ανατολικής και 
νότιας πτέρυγας7.

Από τότε παρήλθε ικανός χρόνος, γύρω στα 14 χρόνια, κατά τον οποίο 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων είναι αλήθεια ότι διαρκώς επανέφερε το θέμα της 
συνέχισης των εργασιών και της ανάδειξης του χώρου. Λόγω έλλειψης χρη
ματοδότησης επιχείρησε σε συνεργασία με τον Δήμο, ο οποίος διεκδικούσε 
για δική του χρήση τον χώρο, τη σύνταξη τριών μελετών, καμιά από τις 
οποίες δεν υλοποιήθηκε εν τέλει, διότι δεν θεωρούσαν το έργο άξιο να χρη
ματοδοτηθεί, ευτυχώς, βέβαια, διότι και οι τρεις μελέτες προέβλεπαν κατα

7. Γενικά για την αρχαία αγορά κατά την πρώτη ανασκαφική περίοδο βλ. X. I. Μα
καρονάς, «Χρονικά αρχαιολογικά. Ανασκαφαί, έρευναι και τυχαία ευρήματα εν Μακε
δονία και Θράκη κατά τα έτη 1940-1950», Μακεδονικά 2 (1941-1952) 593-594' Φ. Πα- 
παδοπούλου, ΑΔ 18 (1963), Χρονικά Β2, 195-199 πίν. 235-239' η ίδια ΑΔ 19 (1964), Χρο
νικά Β3, 329-331 πίν. 373-374' Πέτσας 1967, ό.π. (σημ. 5), 379-387 πίν. 288-295' ο ίδιος 
1968, ό.π. (σημ. 5), 156-161 ‘ ο ίδιος, Μακεδονικά, ό.π. (σημ. 5), 149-150 πίν. 38-47' ο ίδιος, 
ΑΔ, ό.π. (σημ. 5), 294-295' X. Μπακιρτζής, ΑΕ 1970, σ. 23-26' Α. Βαβρίτσας, ΑΔ 25 
(1970), Χρονικά Β2, 361-362 πίν. 308' ο ίδιος, ΑΔ 26 (1971), Χρονικά Β2, 364-366 πίν. 
350-353' ο ίδιος, ΑΔ 27 (1972), Χρονικά Β2, 504 πίν. 436-439' Φ. Πέτσας, «Χρονικά Αρ
χαιολογικά 1968-1970», Μακεδονικά 14(1974) 352-358 εικ. 18 πίν. 50-51.
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σκευή σε κάποια πλευρά του αρχαιολογικού χώρου καταστήματα ειδών 
λαϊκής τέχνης (Εικ. 29, 30, 31).

Αυτά, μέχρι τον Οκτώβριο του 1989 οπότε η αλησμόνητη Ιουλία Βοκο- 
τοπούλου έπεισε τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και ιδιαίτερα τον Διευθυντή Αρ
χιτεκτονικού κ. Α. Παπαγιαννόπουλο, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια πρό
βαλε τα πιο σθεναρά παρεμβατικά προσκόμματα, λόγω προσωπικού, «επι
στημονικού» του δήθεν, ενδιαφέροντος, να χορηγήσει το ποσό των 14. 
000.000 δραχμών αποκλειστικά και μόνο για την αποχωμάτωση της κρυπτής 
στοάς και όχι για οποιαδήποτε άλλη εργασία διαμόρφωσης, εφόσον δεν 
υπήρχε ικανοποιητική εγκεκριμένη μελέτη. Η αρχή είχε γίνει, η δεύτερη πε
ρίοδος εργασιών είχε ουσιαστικά αρχίσει.

Την επόμενη χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού ανέθεσε στον καθηγητή 
του Α.Π.Θ. Γιώργο Βελένη, αρχιτέκτονα-αρχαιολόγο, την εκπόνηση ερευνη
τικού προγράμματος για τη σύνταξη μελέτης αναστήλωσης, διαμόρφωσης 
και ανάδειξης της Αρχαίας Αγοράς. Στο μεταξύ από το 1991 ο χώρος εντά
χθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Θεσσαλονίκης για την ανά
δειξη των εμπορικών κέντρων της πόλης, πρόγραμμα που διάρκεσε μέχρι το 
1994, ενώ από το 1995 μέχρι το τέλος του 1999 και από το 2004-2009 εξα
σφαλίστηκε διαρκής ροή χρηματοδότησης από τα Περιφερειακά Ευρω
παϊκά Προγράμματα του Β' και Τ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός». Ιδιαίτερα σημαντική, τέλος, 
ήταν η συνεισφορά του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο από το 1993 ανέ
λαβε, με μια γενναία χορηγία της τάξεως των 100.000.000 δρχ., την αποπε
ράτωση της αναστήλωσης του Ωδείου.

Η σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης, πέρα από τις μεθοδολογικές προσεγ
γίσεις και τα θέματα αρχών που αντιμετώπισε8, συνάντησε και μια ακόμη 
επιπρόσθετη δυσκολία, το μέγεθος της οποίας δεν εκτιμήθηκε εξαρχής σε 
όλη του τη διάσταση. Το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής πτέρυγας και 
της Κρυπτής Στοάς, τα καταστήματα μπροστά της και η πλατεία δεν είχαν 
ερευνηθεί ανασκαφικά κατά την πρώτη περίοδο εργασιών στο χώρο. 
Ωστόσο, θεωρήσαμε πρωταρχικό μέλημα την ολοκλήρωση της έρευνας και 
τα πρώτα χρόνια δόθηκε προτεραιότητα στο ανασκαφικό έργο (Εικ. 32). 
Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της αποτύπωσης των οικοδομημάτων, γι
νόταν ενδελεχής μελέτη των τρόπων και των δυνατοτήτων ανάδειξης, έτσι 
ώστε έχοντας αναγνώσει με τη μεγαλύτερη χρονολογική προσέγγιση τις οι

8. Γ. Βελένης -1. Βοκοτοπούλου - Δ. Κυριάκου - Ζ. Αλ Σααγιάχ, «Πρόγραμμα αρ
χαίας αγοράς Θεσσαλονίκης», ΑΕΜΘ 5 (1991) 6-16 και Γ. Βελένης, «Το ερευνητικό πρό
γραμμα του Α.Π.Θ. για την Αρχαία Αγορά», στο Αδάμ-Βελένη 20011, ό.π. (σημ. 1), σσ. 
213-220' Β. Καλταπανίδου-Πυροβέτση, «Σύγχρονες κατασκευές στον αρχαιολογικό 
χώρο», στο Αδάμ-Βελένη 20011, ό.π. (σήμ. 1), σσ. 221-234.
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κοδομικές φάσεις, οι προτεινόμενες επεμβάσεις να σέβονται απόλυτα την 
ταυτότητά τους9.

Περισσότερο από έξι χρόνια αφιερώθηκαν, κατά τη δεύτερη περίοδο 
εργασιών, στην ανασκαφή και τη λεπτομερή τεκμηρίωση των αρχιτεκτονι
κών καταλοίπων του χώρου (Εικ. 33). Η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη στους 
ακόλουθους τομείς: (1) στην ανατολική πτέρυγα, (2) στην κρυπτή στοά, (3) 
στα καταστήματα νότια της κρυπτής στοάς, (4) στην «εμπορική οδό», (5) 
στην πλατεία και (6) στο νοτιοανατολικό τμήμα του περιφραγμένου αρχαι
ολογικού χώρου έξω από τα όρια της Αρχαίας Αγοράς. Η έρευνα μάς επε- 
φύλαξε πολλές και απρόσμενες εκπλήξεις.

Πολύ σύντομα υπενθυμίζω ότι, με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα, 
έχουμε καταλήξει στα εξής συμπεράσματα σχετικά με τις φάσεις στις χρήσεις 
του χώρου10:

(1) Ο χώρος της Αγοράς χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο β' μισό του 
3ου αι. π.Χ. για δημιουργία εργαστηρίων, που εκμεταλλεύονται το φυ
σικό καθαρό κόκκινο χώμα. Ανοίγονται λάκκοι εξόρυξης πηλού, οι 
οποίοι σύντομα σφραγίζονται με υλικά απόρριψης από τα γύρω ερ
γαστήρια κατασκευής λύχνων, ειδωλίων και άλλων πήλινων σκευών.

(2) Η πρώτη οικιστική εγκατάσταση με χρήση ιδιωτική εντοπίζεται 
γύρω στα μέσα του 2ου προχριστιανικού αι. Η φάση διαρκεί μέχρι 
και τον Ιο μεταχριστιανικό αι. Στη φάση αυτή ανάγεται το βαλα- 
νείο, η καταστροφή του οποίου προσδιορίζεται, με νομισματικά 
στοιχεία, στα χρόνια του Βεσπασιανού.

(3) Προς το τέλος του 1ου αι. μ.Χ. δημιουργείται ένα συγκρότημα δημό
σιου χαρακτήρα, η διάρκεια ζωής του οποίου φθάνει μέχρι τα μέσα 
του 2ου αι. μ.Χ. Τότε ανεγείρεται το πρώτο ημικυκλικό Ωδείο στην 
ανατολική πτέρυγα και σειρά καταστημάτων νοτιοανατολικά έξω 
από την Αγορά.

(4) Μετά τα μέσα του 3ου μ.Χ. αι. το υπάρχον Ωδείο μεγαλώνει για να 
εξυπηρετήσει τις νέες ανάγκες της πόλης.

9. Ζ. Αλ Σααγιάχ, «Ειδικές κατασκευές και σύγχρονα υλικά», στο Αδάμ-Βελένη 
20011, ό.π. (σημ. 1), σσ. 235-242 και Δ. Καλλιγά, «Αρχαίες τοιχοποιίες», στο Αδάμ-Βελένη 
20011, ό.π. (σημ. 1), σσ. 105-117.

10.1. Βοκοτοπούλου - Π. Αδάμ-Βελένη, «Εργασίες στη ρωμαϊκή αγορά της Θεσσα
λονίκης», ΑΕΜΘ 7 (1993) 321-328' Γ. Βελένης, «Πολεοδομικά Θεσσαλονίκης», ΑΕΜΘ 
10Β (1996) 491-499. Γ. Βελένης, «Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης», AAA XXIII-XXVII1 
(1990-1995) 129-142' Π. Αδάμ-Βελένη, Θεσσαλονίκη, νεράιδα, βασίλισσα, γοργόνα, αρ
χαιολογική περιδιάβαση από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη ρωμαϊκή εποχή, Θεσ
σαλονίκη 2001, σσ. 115-129 (στο εξής: Αδάμ-Βελένη 20012), και Π. Αδάμ-Βελένη, Μακε- 
δονία-Θεσσαλονίκη μέσα από τις συλλογές τον Αρχαιολογικού Μουσείου, Αθήνα 2009, 
οδηγός ΤΑΠ, σσ. 72-74.
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(5) Γΰρω στα μέσα του 4ου αι. γίνεται προσπάθεια να μετατραπεί το 
Ωδείο σε θέατρο. Οι εργασίες δεν ολοκληρώνονται.

(6) Γύρω στα μέσα του 5ου αι. μ.Χ. εντοπίζεται σε όλους τους χώρους εγ
κατάλειψη και μετατροπή τους σε δευτερεύουσες εργαστηριακές χρή
σεις, με άνοιγμα και πάλι μεγάλων λάκκων για εξόρυξη πηλού. Δια
τηρείται η χρήση μόνο στα καταστήματα νότια της Κρυπτής Στοάς.

(7) Μετά τον 6ο αι., σε χρόνο δυσπροσδιόριστο, αλλά οπωσδήποτε 
μέχρι τον 10ο αι. μ.Χ., το ωδείο μετατρέπεται σε χοάνη υποδοχής όμ
βριων υδάτων που τα διοχετεύει με φαρδύ αγωγό ορθογωνικής δια- 
τομής στην Κρυπτή Στοά που έχει μετατραπεί σε κιστέρνα με τις 
απαραίτητες παρεμβάσεις για καθαριότητα και στεγάνωση. Διά
σπαρτα στον χώρο κατασκευάζονται μικρές δεξαμενές νερού και 
κινστέρνες. Τα καταστήματα νότια της κρυπτής στοάς χρησιμοποι
ούνται τμηματικά μέχρι και τον 13ο-14ο αι. μ.Χ.

(8) Στον 14ο αι. εντοπίζονται ταφές στη νοτιοανατολική γωνία του αρ
χαιολογικού χώρου, στον περίβολο, ίσως, ενός μοναστικού συνόλου.

(9) Στο τέλος του 15ου αι. εγκαθίστανται στην περιοχή οι εκδιωγμένοι 
Ισπανοεβραίοι, οι οποίοι και παραμένουν εκεί μέχρι την πυρκαγιά 
του 1917.

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών, πολλές από τις οποίες 
ήταν συνέχεια των ανασκαφικών εργασιών της πρώτης περιόδου της δεκαε
τίας του ’60, συχνά χρειάστηκε να ανατρέξουμε σε αρχεία που αφορούσαν 
στις εργασίες της εποχής εκείνης. Δυστυχώς, όμως, εις μάτην. Τα ημερολόγια, 
τα σχέδια, οι φωτογραφίες και πολλά έγγραφα σχετικά με την ανασκαφή 
της εποχής του Φ. Πέτσα δεν ανευρέθησαν ποτέ στο αρχείο της Εφορείας.

Για τις εργασίες της εποχής υπήρξαν μόνο σύντομες αναφορές στο Αρ
χαιολογικό Δελτίο των αντίστοιχων ετών και κάπως εκτενέστερες στα Χρο
νικά που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου
δών «Μακεδονικά»11. Έτσι, δεν δόθηκε καμία δυνατότητα να λυθούν πα
ρερμηνείες ή να επιβεβαιωθούν ενδεχομένως εύστοχες υποθέσεις εργασίας 
που διατυπώνονται εν συντομία στα προαναφερθέντα χρονικά.

Το γεγονός ότι από την Αρχαιολογική Υπηρεσία λείπουν όλα τα στοι
χεία που στηρίζουν την επιστημονική και διοικητική τεκμηρίωση του χώρου 
για τις εργασίες της εποχής του Φ. Πέτσα, μολονότι ακόμη και τα ημερολό
για της ανασκαφής είναι δημόσια έγγραφα, είναι ένα μελανό σημείο και μει
ώνει αισθητά το τολμηρό εγχείρημα του Φ. Πέτσα να τα βάλει με θεούς και 
δαίμονες της εποχής του, με τους πιο ισχυρούς, και εν μέσω δύσκολων πο
λιτικών συνθηκών, καθότι υπενθυμίζω μεγάλο μέρος των γεγονότων δια

11. Βλ. παραπάνω σημ. 7.
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δραματίστηκε κατά τη διάρκεια της επώδυνης δικτατορίας των συνταγμα
ταρχών.

Με αφορμή, λοιπόν, το συνέδριο αυτό προς τιμήν ενός σπουδαίου αρ- 
χαιολόγου-αγωνιστή για τις αρχαιότητες απευθύνω έκκληση στην οικογέ- 
νειά του να παραδοθοΰν τα αρχεία αυτά της εποχής του Φ. Πέτσα στην Αρ
χαιολογική Υπηρεσία όπου και ανήκουν, για να ολοκληρωθεί η απόδοση 
τιμής στο όνομά του και να αποκατασταθεί ένα σκοτεινό σημείο της μνήμης 
του. Ωστόσο, με λύπη μου διαπιστώνω ότι μέχρι και την εκτύπωση των πρα
κτικών αυτής της συνάντησης, πέντε χρόνια μετά τη διεξαγωγή της, και 
παρά τις εκκλήσεις πολλών, οι κληρονόμοι του Φ. Πέτσα δεν προέβησαν σε 
καμία ενέργεια σχετικά με την παράδοση των αρχείων που έχουν παρακρα
τηθεί παρανόμως στο σπίτι του. Δυστυχώς διαπιστώνεται άλλη μία φορά 
ότι η ελληνική πολιτεία δεν διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε 
να προασπίσει τη δημόσια περιουσία της.

Ο αρχαιολογικός χώρος της αγοράς καταλαμβάνει την καρδιά της ρω
μαϊκής, αλλά και της σύγχρονης, Θεσσαλονίκης και αποτελεί κομβικό σημείο 
συνάντησης των δύο κόσμων της, του αρχαίου και του νεότερου. Οι εργα
σίες διαμόρφωσης και ανάδειξης της Αγοράς έχουν φθάσει στο τέλος τους 
και από τις αρχές του 2010, το κεντρικό αυτό τμήμα της πόλης λειτουργεί 
ως ένας πολυσήμαντος χώρος με πολλαπλές παραστασιολογικές δυνατότη
τες: (1) στο Ωδείο, (2) στην Πλατεία με σκηνή στη Στοά και σκηνικό φόντο 
το Ωδείο, (3) στο κέντρο της πλατείας με χρήση των κερκίδων της βόρειας 
πλευράς, (4) στην Κρυπτή Στοά, (5) στο στεγασμένο υπόσκαφο «θεατράκι» 
του Μουσείου. Ένας χώρος ο οποίος προσφέρεται και για πολυποίκιλες 
άλλες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιτεχνικά δρώμενα, συγ
κεντρώσεις στην πλατεία, περίπατο στη ρωμαϊκή εμπορική οδό, αλλά και 
απλές περιηγήσεις ανάμεσα στα αρχαία οικοδομήματα (Εικ. 34).

Παράλληλα, ο επισκέπτης, μέσα από την έκθεση στο υπόσκαφο Μου
σείο12, μπορεί να βυθιστεί στο απώτερο παρελθόν του χώρου από τις απαρ
χές της χρήσης του, εκεί κάπου στο β' μισό του 3ου προχριστιανικού αιώνα, 
και να παρακολουθήσει το ξετύλιγμα του μίτου της ιστορίας όχι μόνο της 
ίδιας της Αγοράς, αλλά και ολόκληρης της πόλης Θεσσαλονίκης, από την 
ίδρυσή της μέχρι την πυρκαγιά του 1917 και να κλείσει, έτσι, σε αυτή την 
πολύπαθη περιοχή, την αλλοτινή ισπανοεβραϊκή συνοικία Ρογκός, ένας με
γάλος κύκλος, ο κύκλος του χρόνου.

Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ ΒΕΛΕΝΗ

12. Για την έκθεση στο Μουσείο της Αγοράς βλ. Βελένη, Ζωγράφου, Π. Αδάμ-Βε- 
λένη - Η. Ζωγράφου - Δ, Καλλιγά - Ν. Χατζηδάκης, «Μουσειολογική-μουσειογραφική 
μελέτη έκθεσης της Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης, ΑΕΜΘ 19 (2005) 97-108.
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Ξικ. 1. Η πρώτη, ανασκαφική τομή στον χώρο της ελεύθερης 
από χτίσματα πλατείας.

Εικ. 2. Η επιγραφή που ταύτισε τον χώρο.
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Εικ. 3. Η περιοχή της Αγοράς μετά την πυρκαγιά τον 1917.

Εικ. 4. Το Σχέδιο Εμπράρ.
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Εικ. 5. Το Δημαρχιακό Μέγαρο και τα Δικαστήρια σύμφωνα με το Σχέδιο Εμπράρ.

Εικ. 6. Ο σημερινός χώρος της αρχαίας αγοράς παρέμεινε ένας ανοιχτός κατά 
τις δεκαετίες 1920-1960 με παραπήγματα λαχαναγοράς.
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ΤΟ 1ΠΠΟΔΡΟΜΙΟΝ «ΑΠΟΑΛΟ
Είζ 1À» ·ϋλ«Γτ<ίον ΐκκοτηρίο· ÜMiioe xNç ιό 6pÄi ιας »αραιή ώπις rev ri 

Ιϊτβ^ρ^μι&ν «"Απολλο». Αί ty*trtwn&out τον «χπίλαδον &>©*Χϊ|£Οϋ ttxperwv* ιής πλ<η<ΐος. 
tô δΐϊίθ&.ν 6*ρι6&ς τού λοντρου,

Εικ. 8. Τσίρκο στον άδειο χώρο της περιοχής.

Εικ. 9. Χώρος στρατοπέδου και στρατιωτικών ασκήσεων 
κατά τον ET Παγκόσμιο πόλεμο.



46 Πολυξένη Αδάμ-Βελενη

Εικ. 10. Το εικονιστικό άγαλμα τον β' μισού του 3ου αι. μ.Χ., σήμερα στο 
Μουσείο Θεσσαλονίκτις, που μετά τον πόλεμο επιστράφτικε ως λάφυρο πολέμου.
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Elk. 12. Ο άξονας τμς Αρίστοτέλους με τα λεωφορεία.
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Εικ. 14. Έγγραφα σχετικά με την Αγορά.
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'Υπουργείου Παιδείας 
ΙΑ "Αρχαιολογική Περιφέρεια 

Υπήλβγο$ :Χ.!ίακαρήνας, 'Εφορος 
Κ,λασσικων'Αρχαιοτήτων.

Γτμεϊον Πλη£.Θεσσαλονίκης 
Χρήοις οίκ.έτους 1385-56 
’λριθ.Εντάλματος 103X3 
Ποοόν: Δραχ. 5.000.-

Κ α τ ά σ V α ο ι ς ^13 ,
γινομένων δαπανών εις προμήθειας υλικών ίιά τήν Ινασχαφιχ^ν ερευνάν 
κατδ τί|ν ρωμαϊκήν αγοράν Θεσσαλονίκης, ίνθα πρήκίιται να ανεγερθή 
το νέον δικαστικόν μίχαρον τής πόλεως, πρός,τακτοποίηαιν του^ΰτ\ 
άριθ. I03J3 χρηματικού ίντίλματος προπληρωμής, έκδοθεντος προς τ ον 
οκοπόν τούτον επ’ίνοματι τοΰ &ς ανω ύπολήγου.

Α.
Λ.

'Ευδειξις δαπάνης Ποοόν
δραχ.

Κρα'τ.
ΜΤΠΥ Παρατηρήοε ις

1

2

Διά την προμήθειαν 2 Δεμπιλίων πρδς 
δραχ. 8 έκαστον
Διδ την προμήθειαν μιας λυχνίας Θυίλλης 
δχί τίν νυκτερινόν φωτισμόν του χάρου 
τής δνοσκαψής

16.-

36.-

0,60

Ι,ΙΟ

ΣυντηαιιίΓνα :
4 4ποδεί- 

ί*ιΟ·

3 Δι3 τήν προμήθειαν μιας όμοι'ας λυχνίας 
θυίλληη 36.- Ι,ΙΟ

4 Διά τήν προμήθειαν 2 σαράθρων τρ£ς δρχ, 
XI,50 ίκαοτον καί 3 όκ.φωτιστικού πετρε
λαίου X δρχ. 4,50 36.60 Ι.ΙΟ

ί ή V ο λ ο V 122,50 3,60

"Εν Θεσσαλονίκη τη 28 Δεκεμβρίου 1966 
.‘Ο υπόλογος

'Εφορος τής ΙΑ '‘λρχαιολ . Ιίεριψερε ι'ος

gcßai οξται ή παραλαβή 

των^ιίις άνω ύλικών.
Ό 'Εφορος τής ΙΑ "Αρ
χαιολογικής Ιίεριφερείας

ΑΆ I j,, ν·..,- , , -

Εικ. 15. Έγγραφα σχετικά με την Αγορά.



52 Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

• ΑΙΙΛΕΙΟΝΙΙΗΙ ΙΛΛΑώΟΕΕΦΟΡΕΙΛ APXAtOTHTßN|‘ ΙΑΓ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ!

· Λ**Λ»Λοηκα\ «cwsim*
144Λ(« #'03?

*αρι·&, Tißttir ·?βΐ.

Θεσσαλονίκη, 2Q.XII,1956

Προς
το σεβ,'Υχουργειον JJoct 6e t.ας 
Διείθυνσιν Αρχ'ηοττΓηιιν 
‘Αθήνας,

ΘΒΜΑ: ‘Υποβολή δικαίολογητιχύίν,

Aaußcfvu) τ'V τιμήν νά ύτοβί/Χ«) ουνημμίνως 
δ^καιολο^ητικά χρ&ς τακχοποίτίαιν το* ϋχ'ηριθ. 
IQ3I3/I955-56 χρηματικού ένταλματοε προπληρω
μής έχ Spai. 6.0OÖ, ixAo-f^vjoç (π‘ονιίματί^μου 
6ι5 τήν ένεργειαν ανασχαφικης έρειίνης χατά τήν 
ρωμαϊκήν ίχοράν Θεσσαλονίκης^ ένθα πρόκειται 
νά δνεγερθή τδ νίον διχαστικόν pijapov της χ$— 
λεως, χαι νά παρακαλίςκίί, όπως εδαρεστοιίμε voi 
ένεργιίσητΕ filò τό neραιτ/ρω.

Ευπειθέστατος
s0 'Εφορος της ΙΑ**Λρχαιολο\ιχης 

Πε ρ ι φε ρ ε ί ας
><

Χ.ΜαΚ
Συνημμένα:
1) Συνοχτ ι«ή χοτέστασις
2) Κατίστασις A'Ημερομίσθιον {ΐετά 

18 πΛοδείξεων,§εβαιιία,άγσρας 
ένσέμω^ IKÀ χαι άποδ.κπτσθέσεΐϋς 
ε ίσμορων *Ερϊβτ.Κα τοικι'ας καί 
'Ερχατ.‘Εστίας,

3) Καταστασις Β'χρομηθείας i>Kvxü>v 
μετά 4 òxofie έξεων »

4) Τδ ύπ'ίίρι-θ. 62352 τριπλ.εισπρ.
,ΜΤΠΪ.

5) * Αντίγραφου άχοφέσεως ,

Εικ. 16. Έγγραφα σχετικά με την Αγορά.
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.. V^v>.
■*s>·BAimiOX TO SAAUPt

mrpreiû»
uyoEi?ur OTB?wcsai
ΤΤΗΡκεΐΑ AiXAiomrax xai .vìaethaqibm

'Sv 'AKvaii lì 1S

TWA Q1A0»0»U0!I ΪΠΟβΒΙΚΙ»

'ifiihSesiii____ ...........
frvV 1 ; -“r

Aiionsn

’B*ovt«t U'hti iis 6νατίζινίil) to® Xöoou 2447/2P,?) tot ββμοο 
479t «ai toO t«rtA«oTtKoi toito* δΐ“τ4ι«ιτθί>3)τ4 [>«’ίρι<·μ.Β56/9-12-ίΟ 
Β*θ/γμα C®.B.K,205/tO),tiro5 έζοοοLüiotttiev ò Προ Affli*«: voç t5c 'Ytopt* 
of“« ’ΑρχοιοτιΗμ» κα( 'AvaotnAûjcwc 5«*n ί,ΤΟιοίο® »»τ’ίνιολίίν to®
«.'ϊοοοογοό npocipfeç Itolkrpvifat^ ,4|ixja».aBrt9na«<!.)ToC i,< 22/25/9/J5 

β.β/ιοί "fite ( KpotAnpwuif"

'll U » 1 Ο ( C ο μ I I
itupfvopïu δαιίνον oiivoAiho® «mo® ΑροχμΒν *«frttv»*T« tflfiff“ 

iy>.iH®) (!« /I4pos το® Îm'ipiOp,
ïûtixoc tfiv tPlç nitmfctuc to® oop<iV'T«>i-
ptoAtt 'ApiotoiÎTUt kcC 'AvooinAwoccuc* το® ‘Ττουργτl'on npootpiao KuôtpVu
oile; to® οίκον, ftove 19«, **J v4**»«v*'T“‘<» W»u%

«I »/.% iMtni H ·μΜ< W »io «4* A·«« h*i ·»♦«*·** «< IwW»
«4 4m IfMMfUt «<«'·«*#

koC IkAmvv «ρηρατ,κα® Ινιάλμαιρς χροιλφνωίς è*'4vép»ti »W,«χ/%ΜΟ

*'« ·ρ/»0 f-tiftmfocâafèiAW «f 14 f4 '«pal·* 'k^umét ·»<«· «Anrt
'K dvvrfpt« épyaoC« o<Xti yCvcv ««oM-TtottuSt -γρτ‘r t vfl t4| itlT|, 

UM <«· Mm« M4T/«u,

npootoufov άκοδόοειτς λογαριασμόν òpfCopcv TM 9IMM9M#«

*0 *Υ*τονργ4<

*crC BlòndJ ’üvroA^ 

'0 Γβνν*6ς A^cw0uvcAç
Χοι νοπο^ηοι^
1) Τμϊίμβ 0<Νθνομν»Λν<ϊ'*<>&ίο«»*ν
2) Y.S, ruiût6pf«i

Γ.ΤΓαχαόημητρί’ομ

6»i T<fv narrtf τ6 ♦•fc-co*« τΑ< 7/6/*? 

«7«Pfo(MC «C H«C *4v CM&OOIV TOU oÎkciov χρηματικοί ένταλμαtoç *ρο- 
tVnpypiiC.

.3) Ύ

>·■«xnp«ô/vo
ΑρχονοτΊπΑ1 ·κι f ’ A νασττ\λώη·*κ 

A vçKjtnXiiioca·^ *-

wifiiél
ΚΡΙβεί ΑΝΤΊΓ P ΑΦΟΙ*
«· «t . Λ' - y_ __

« TMHtUIAPjOU

Εικ. 18. Έγγραφα σχετικά με την Αγορά.
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Μ.Τ,

.*.),/(■ C, 'fì/rt,
Y tun . * . «ff/st .

ΙΙΚΛ-ΛΜΑ KYBEHNHlEßr
MM LU AH’S.AΙΟΤΉΤUN ΚΑΙ ΑΝΑΓΤΜ.ΑίϊΙΙΧΙΙ

ir "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ1ΦΓΡΠΪΛ

|kHN rl’tkHL MAk^AlJNlAXN

ÔfeXÏAAOMKH. 5.S.î966

’ A£î§.5êîîî A_Sêi

Πρ6ς

χήν ϋροεδρίαν Κοβερνήβεως

Υπηρεσίαν Αρχαιοτήτων καί Αναστηλώσεως 
Διεδθννσιν Αναστηλώοεως

èS!)2ss*=

ΘΕΜΑ: Τοποθέτησες κίονος έπί β&σεως τής στοδς τοΟ
ßbelou θεσσαλονίκης,-

Έν συνεχεία προφορεχής αναφοράς μου κατά χήν 
τελευταίαν εες Αθήνας έπίσκεψίν μοο. λαμβάνω την τεμήν 
νά αναφέρω, ότι προβαίνω είς τήν τοχοθίτησιν τοβ εορε- 
θένχος αχεραίον χορμοδ χίονος της στοάς πρ6 χοΟ ßfceiov 
Θεσσαλονίκης έπί βάσεως εόρεσχομένης κατά χώραν 6ιά τοΐ! 
ei&ixoC τεχνίτου Παναγιώταν ΚαρΔάμη.

'Ο ^Εφορος
τής ΐΡ'"Αρχαεολ.Περίφερείας

Ο,Μ,Πίτσας

Εικ. 19. Έγγραφα σχετικά με την Αγορά.
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Εικ. 20. Η αποκάλυψη της επάνω επιφάνειας τον Ωδείου.

Εικ. 21. Η αποκάλυψη της επάνω επιφάνειας του Ωδείου.
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ΑΡΕΡΡΙΦΘΗΕΑΝ Al ΡΡΟΤΑΘΕΙΙΑΙ ΑΥΙΕΙΪ

Δπμοπρατείται ή άνέγερσιο 
τού öiuaoTiuoü μεγάρου 

είετήν πλατείαν ΑιιιαοτηρΙων
Avöxt oi öi àtη ή miiuti/iii n τον ναγον 
itti oiH»nêêov tot Γ' I tin ai os Et&atav

Al ΑΠΟΜΜ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!

Η φιλοσοφική 
κατά τού 
δικαστικού

'Αξιόλογα είναι τά μνημεία 
τής πλατείας Δικαστηρίων

φ MAKOîHQXmX ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ÄP* 
XAIOTHTQN κ. Φ ΠΕΤΣΑ.

mmm *αμ·μη*ι«» κ «**»* ^ ** ^KJ & fW«s* Μ «fra»· fÜTJT * Τ’*
e««» tsk MfôftK; ,^7

μεχαρου » êàâlba Nk $§©< Γ, ’Aem»a~ 
**syÄ*3s.* *.«sä «ί$0«ού

C àméh»/(kz έν·
ά êmtâ&w&t zφΜρ iixapit ·«*» r-Φ <9Φ*Φί*αβ·-ΰΤεράστιον Ϊστορι 

κόν λάθος θεω- ί’’ 
ρεΐται ή οίκοπε· 
δοποίησις άρχαιο- >,**ιΤ*~' »<« ™'
λογ ικών χώρων *-«- 

ΕΝΤΑΙΙΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΑΓΏΝ

Eie την ΟΥΝΕΣΚΟ 6ά προοιρύρ 
ίί φιλοσοφικό σχολή χ 

κατά τού δικαστικού μεχήρου
’Εθνικήν καταστροφήν θε
ωρεί τήν άνέγεροίν του έπί 
άρχαιολογικων ευρημάτων

ΝΕΑ ΧΥΝΕΝΤΙΥΞΙΧ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Εικ. 23. Αποκόμματα εφημερίδων της εποχής.
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Εικ. 24. Η αναστήλωση τον κίονα.

Εικ. 25. Η κατάσταση των κερκίδων τον Ωδείου.



60 Πολυξένη Αδάμ-Βίλενη

Εικ. 26. Η προσωρινή στερέωση της μαρμάρινης θύςας τον Ωδείου επί Α. Βαβρίτσα.

Εικ. 27. Η συντήρηση των ιρηςρώωτών δαπέδων.
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Εικ. 28. Το Ωδείο τη δεκαετία του ’70-80.

Εικ. 29. Η Κρυπτή Στοά τδεκαετία του ’70-’80.
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Είκ. 30. Η ανατολική πτέρυγα με το Ωδείο το 2000.
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Εικ. 31. Φωτογραφία από αερος το 1997.

Ειχ. 32. Φωτογραφία από αέρος το 2006.
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