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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
κ. ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

 
Κύριοι εισηγητές και συντελεστές της ημερίδας, 
Κυρίες και Κύριοι, 

 
Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε σήμερα εδώ, στο χώρο του Μύλου 

των Πετρωτών, στα πλαίσια της «8ης Συνάντησης των απανταχού της γης 
τριγωνιωτών», άλλη μια σημαντική επιστημονική ημερίδα, με θέμα «Γεωλογικές 
και γεωφυσικές έρευνες στο Δήμο Τριγώνου, Έβρου – Το αρχαιολογικό έργο στο 
Βόρειο Έβρο». 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές της σημερινής 
εκδήλωσης, αλλά ιδιαίτερα και από καρδιάς, τους εισηγητές της ημερίδας: 

Τον κ. Μιχάλη Βαβελίδη, καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρο 
Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας (όπως γνωρίζετε ο κος Βαβελίδης κατάγεται 
από τα Πετρωτά – γεννήθηκε εδώ),  στον οποίο οφείλουμε πολλά για τη συμβολή 
του τόσο στην οργάνωση της σημερινής ημερίδας, όσο και για τη γενικότερη 
συνεργασία που αφορά τις γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες στο Τρίγωνο και 
την οργάνωση του Μουσείου πέτρας στα Πετρωτά. 

Τον κ. Γρηγόρη Τσόκα, καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ., 
Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ., που θα μας μιλήσει για τα 
αποτελέσματα της γεωφυσικής διασκόπησης σε αρχαιολογικούς χώρους του 
Δήμου Τριγώνου. 

Τον κ. Διαμαντή Τριαντάφυλλο, Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων, αγαπητό 
φίλο και πολύτιμο συνεργάτη στις προσπάθειές μας για την ανάδειξη των 
αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής, που θα μας μιλήσει για το αρχαιολογικό 
έργο στο Β. Έβρο και την αρχαιολογική έκθεση Σπηλαίου.  

Tον κ. Ματθαίο Κουτσουμανή, Αρχαιολόγο της ΙΘ’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για την παρουσία του και την 
ενημερωτική του εισήγηση για την αρχαιολογική έρευνα στην Πλωτινόπολη και 
στον ταφικό τύμβο Θυρέας. 

Η επιλογή του θέματος της ημερίδας είναι συνέπεια και αποτέλεσμα 
σημαντικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν εδώ και αρκετό καιρό, αφ’ ενός μεν 
με το τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ., ιδιαίτερα με τον κ. Βαβελίδη βεβαίως και τους 
άλλους συνεργάτες του Τμήματος και αφορούν Γεωλογικές έρευνες και διενέργεια 
γεωφυσικής διασκόπησης σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου 
Τριγώνου και την οργάνωση του Μουσείου Πέτρας εδώ στο Μύλο των Πετρωτών 
(που περιλαμβάνει έκθεση ορυκτών, πετρωμάτων, απολιθωμάτων από την 



 

 

 

ευρύτερη περιοχή και έκθεση φωτογραφίας για τα λατομεία Πετρωτών). 
Αφετέρου βέβαια με τον κ. Διαμαντή Τριαντάφυλλο, με τον οποίο υπάρχει 

συνεχής επαφή και συνεργασία τόσο για την αρχαιολογική έκθεση ευρημάτων στο 
Σπήλαιο, αλλά και γενικότερα για το αρχαιολογικό έργο που έγινε, γίνεται ή 
προγραμματίζεται να γίνει στην ευρύτερη περιοχή του Τριγώνου.  

Βέβαια όλο αυτό το έργο κι αυτές οι προσπάθειες που γίνονται αρκετά 
χρόνια τώρα και από πολλούς ανθρώπους (όπως οι κύριοι  Σωτηρούδης 
Δημοσθένης,  Χοτζίδης Άγγελος, Σωτηρούδης Βαγγέλης, Κατσουλίδης Χρήστος 
κ.α.), πρέπει να έχουν μία συνέχεια και στο μέλλον, πρέπει να συζητήσουμε γι’ 
αυτό, να βρεθεί ένας τρόπος, ένα μοντέλο να λειτουργούν (το Μουσείο Πέτρας, η 
αρχαιολογική έκθεση Σπηλαίου κλπ) και να είναι προσβάσιμα στους 
ενδιαφερόμενους και τα επόμενα χρόνια. 

Δυστυχώς ή ευτυχώς, το μέλλον θα το δείξει αυτό, ο Δήμος Τριγώνου σαν 
αυτοδιοικητική οντότητα θα πάψει να υφίσταται από 1/1/2011.  

Θα αποτελεί βέβαια Δημοτικό Διαμέρισμα του Νέου Καλλικρατικού Δήμου 
Ορεστιάδας.  

Εύχομαι, και όσον αφορά εμένα, θα προσπαθήσω ως απλός Δημότης πλέον 
από τη νέα χρονιά να συμβάλλω, ώστε όλες αυτές οι προσπάθειες, εκδηλώσεις και 
διοργανώσεις να συνεχιστούν και στο μέλλον, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
του νέου Δήμου.  

Είναι πιστεύω καθήκον ιδιαίτερα για όσους από εμάς υπηρέτησαν και 
υπηρετούν σε αιρετές θέσεις διαχρονικά, να συμβάλλουν όσο μπορούν στην ομαλή 
μετάβαση στο νέο σύστημα, για να διατηρηθεί όσο είναι δυνατόν η κοινωνική και 
πολιτιστική συνοχή στην περιοχή μας.  

Επιφυλάσσομαι να πάρω το λόγο και να τοποθετηθώ και αργότερα, στη 
διάρκεια της συζήτησης που θα ακολουθήσει μετά τις εισηγήσεις.  

Σας καλωσορίζω όλους θερμά άλλη μια φορά και εύχομαι καλή επιτυχία. 



 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΕΒΡΟΥ 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗ 

 
Στο Τρίγωνο, στα σύνορα Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας 

συναντήθηκαν η βούληση της δημοτικής αρχής με την επιστημονική γνώση 
εξειδικευμένων ανθρώπων και κατόρθωσαν ένα σημαντικό έργο, σχετικό με την 
ανάδειξη της γεωλογικής και αρχαιολογικής παράδοσης της περιοχής. 

Έργο αυτής της συνάντησης είναι το Μουσείο Πέτρας, ιδιαίτερα ταιριαστό 
σ’ έναν τόπο όπως τα Πετρωτά. Άλλωστε το όνομα του χωριού παραπέμπει στην 
πέτρα. Η εξόρυξη και εκμετάλλευσή της αποτέλεσε σημαντικό οικονομικό 
παράγοντα για τους κατοίκους και συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής. Οι 
εξειδικευμένοι τεχνίτες – λιθοξόοι των Πετρωτών, χρησιμοποίησαν την πέτρα ως 
δομικό υλικό και ακόμη την επεξεργάσθηκαν προκειμένου να κατασκευασθούν 
αντικείμενα οικιακής χρήσης όπως μυλόπετρες, γούρνες, πέτρινα γουδιά κλπ. 

Σ’ αυτό το διαφορετικό μουσείο συγκεντρώθηκαν και εκτέθηκαν 
αντικείμενα και γεωλογικά ευρήματα από όλη την περιοχή αντιπροσωπευτικά του 
ορυκτού πλούτου και της ιστορίας του τόπου. 

Στην επιστημονική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο 
του αναπαλαιωμένου Παραδοσιακού Μύλου των Πετρωτών παρουσιάσθηκαν 
θέματα σχετικά με τις Γεωλογικές και Γεωφυσικές έρευνες στη δήμο Τριγώνου και 
το αρχαιολογικό έργο στο Βόρειο Έβρο. 

Την έκδοση των πρακτικών αυτής της ημερίδας ανέλαβε η Νομαρχία 
Έβρου. Ευχαριστούμε τους Καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. Μιχάλη 
Βαβελίδη και Γρηγόριο Τσόκα που μας αποκαλύπτουν την ιστορία της πέτρας και 
τους Αρχαιολόγους Διαμαντή Τριαντάφυλλο και Ματθαίο Κουτσουμανή για την 
περιήγηση στους αρχαιολογικούς χώρους του Βόρειου Έβρου. 

 
Με τιμή 

Ο Νομάρχης Έβρου 
Νικόλαος Ζαμπουνίδης 
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, 
ΕΒΡΟΥ − ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟ ΜΥΛΟ 
ΠΕΤΡΩΤΩΝ 
 
Μιχαήλ Βαβελίδης, Στέφανος Ζαΐμης 

Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εξόρυξη και εκμετάλλευση της πέτρας στο Βόρειο Έβρο, ιδιαίτερα στα 
Πετρωτά αποτέλεσε σημαντικό οικονομικό παράγοντα και συνέβαλε γενικότερα 
στην ανάπτυξη της περιοχής (ΒΑΒΕΛΙΔΗΣ κα., 2007). Η παρούσα εργασία 
αναφέρεται στα αποτελέσματα των γεωλογικών και λατομικών ερευνών  που 
έγιναν μέχρι τώρα στο Τρίγωνο Έβρου. Παράλληλα γίνεται μια εισαγωγή σχετικά 
με τα εκθέματα στο Μουσείο Πέτρας στο χώρο του Μύλου Πετρωτών, που 
ολοκληρώθηκε  τον Αύγουστο του 2010. 

Η μελέτη για τη Γεωλογία και τα πετρώματα στο Τρίγωνο Έβρου ξεκίνησε 
ουσιαστικά το 1998 όταν η τότε ομάδα εργασία μας (Μ. Βαβελίδης, Α. Χοτζίδης 
και Β. Μέλφος) θέλησε να δώσει απαντήσεις, στο σημαντικό ερώτημα για το 
Βόρειο Έβρο και ιδιαίτερα για την ευρύτερη περιοχή των Πετρωτών δηλ. «τι 
σχέση είχαν τα λατομεία με την ανάπτυξη και οίκηση της περιοχής στις διάφορες 
ιστορικές περιόδους». Για το λόγο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Τριγώνου 
σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. μία πρόταση με τίτλο: «Μελέτη των παλαιών 
λατομείων στην ευρύτερη περιοχή Πετρωτών Έβρου. Ο ρόλος των λατομείων στη 
διατήρηση της γεωλογικής-λατομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»  

Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος εκτός από τις εργαστηριακές 
μελέτες που διεξήχθηκαν από την ομάδα εργασίας μας στο Τμήμα Γεωλογίας του 
Α.Π.Θ.,  πραγματοποιήθηκαν μέχρι πρόσφατα επανειλημμένα υπαίθριες έρευνες 
καθώς επίσης  μια σειρά επισκέψεων σε διάφορα μνημεία της ευρύτερης περιοχής 
σε ελληνικό και βουλγαρικό έδαφος. Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών 
ερευνών βοήθησαν  συνάδελφοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος 
Γεωλογίας  ενώ στις  επισκέψεις  σε βουλγαρικό έδαφος πήραν μέρος οι Ευ. 
Σωτηρούδης, Εμ. Χατζηπαναγιώτου, Δ. Τριαντάφυλλος, Ζ. Φραγκούδη, Α. 
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Χοτζίδης, Β. Φραγκούδη και B. Mladenova από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας.  
Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα που 

διοργάνωσε ο Δήμος Τριγώνου σε συνεργασία με την Επιτροπή Οικονομικής 
Γεωλογίας της Ε.Γ.Ε. και το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. τον Αύγουστο του 2007 
με τίτλο: «Δυνατότητες ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο: Πολιτισμός ορυκτοί πόροι 
και περιβάλλον». Οι επιστημονικές εισηγήσεις δημοσιεύτηκαν σε Τόμο πρακτικών 
που χρηματοδότησε ο Δήμος Τριγώνου. Στον εσωτερικό χώρο του Μύλου 
Πετρωτών εκτίθεται σήμερα μια σειρά από posters που αναφέρονται συνοπτικά 
στα αποτελέσματα των ερευνών αυτών. 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις έρευνες  του 
αναφερθέντος προγράμματος είναι:  

Η εξόρυξη ψαμμιτικών και ηφαιστειακών πετρωμάτων από τα λατομεία των 
Πετρωτών γινόταν από την κλασική αρχαιότητα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, ενώ 
στους Μεταξάδες και τον Πεντάλοφο η εκμετάλλευση πέτρας βεβαιώνεται κατά 
την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. 

Τα πετρώματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως τη δεκαετία του 50 ως δομικό 
υλικό, για την κατασκευή μυλόλιθων καθώς επίσης για την κατασκευή στομίων 
και βάσεων πηγαδιών, γουδιών, χειρόμυλων και άλλων αντικείμενων οικιακής 
χρήσης. 

Η εξόρυξη και εκμετάλλευση αποτέλεσε σημαντικό οικονομικό παράγοντα 
και συνέβαλε γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής. Η μεταφορά των 
μυλόλιθων γινόταν σε μεγαλύτερες αποστάσεις ως την Αδριανούπολη, 
Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, το Σκρεμπέλεβο της Βουλγαρίας, τη 
Φιλιππούπολη και τη Σόφια. 

Επιπλέον, τα πετρώματα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για την κατασκευή 
σημαντικών μνημείων της ευρύτερης περιοχής όπως: 

Ο θρακικός θολωτός τάφος στο Μεζέκ της Βουλγαρίας (β΄ μισό του 4ου αι. 
π.Χ, οι γωνιόλιθοι αρχαίου τάφου στον τύμβο Ελιάς-Σπηλαίου που βρέθηκαν 
πρόσφατα μετά από παράνομη ανασκαφή, τα βυζαντινά κάστρα στο Μεζέκ (περ. 
1000) και στο Ορμένιο (Τζερνομιάνου πόλις) τον 14ο αι., καθώς επίσης το 
μεταβυζαντινό κάστρο (περ. 1500) στο ύψωμα Παλαίκαστρο, νότια των 
Πετρωτών. 

Τέλος, το 1528-1529 τουλάχιστον ένα μέρος της γέφυρας του Μουσταφά 
Πασά στο Σβίλενγκραντ, κατασκευάστηκε από πέτρα των λατομείων των 
Πετρωτών, στην κατασκευή της οποίας συμμετείχαν, σύμφωνα με την προφορική 
παράδοση, Έλληνες τεχνίτες πέτρας από την Ήπειρο που εγκαταστάθηκαν τότε 
στα Πετρωτά (παλ. ονομ. Καραμπάγ). 

Επίσης, κατασκευάστηκαν κατά το 19ο αιώνα, τουλάχιστον τμήματα 
αρκετών εκκλησιών στην ευρύτερη περιοχή όπως Πετρωτών (1834), Μάλκο 
Γκραντίστε (1844), Λαμπούς) (α΄ μισό 19ου αι.), Εφρέμ (1859), Μεζέκ (περ. 1860), 
Πενταλόφου (1858) και Θεραπειού (1895). 
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Το 2009 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου 
του Μύλου Πετρωτών με χρηματοδότηση του Δήμου και την επιμέλεια και 
επίβλεψη του Δημ. και Ευ. Σωτηρούδη. Το ίδιο έτος ξεκίνησε επίσης με 
πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Δήμου Τριγώνου και την επιστημονική 
επιμέλεια των Μ. Βαβελίδη και Α. Χοτζίδη η συγγραφή ενός τρίπτυχου σχετικού 
με τα εκθέματα των αντικειμένων επεξεργασίας της πέτρας στον εξωτερικό χώρο 
του Μύλου Πετρωτών, που εκδόθηκε το 2010. 

Τέλος, το 2008 ξεκίνησε και η προσπάθεια χρηματοδότησης προγράμματος 
με αντικείμενο τις Γεωλογικές και Γεωφυσικές έρευνες σε αρχαιολογικούς χώρους 
του δήμου Τριγώνου σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και τη 
ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ). Η πρόταση 
αυτή εντάχθηκε στο πρόγραμμα Θησέας και χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο 
Τριγώνου. Τα αποτελέσματα σχετικά με τις γεωφυσικές έρευνες που διεξήχθησαν 
από το 2009 έως πρόσφατα παρουσιάστηκαν από τον συνάδελφο του Τμήματος 
Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καθηγητή Γρ. Τσόκα στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε 
στο Μύλο Πετρωτών στις 7/8/2010 και παρατίθενται στον παρόντα Τόμο 
πρακτικών. 

 
2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ  

 
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες η περιοχή του Βόρειου Έβρου ανήκει 

γεωτεκτονικά στη Μάζα της Ροδόπης και καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος 
από ιζήματα. Ένα σημαντικό μέρος καταλαμβάνουν επίσης τα μεταμορφωμένα 
πετρώματα (σχιστόλιθοι, φυλλίτες, γνεύσιοι και μάρμαρα), ενώ ένα μικρότερο τα 
ηφαιστειακά πετρώματα. Η Μάζα της Ροδόπης καλύπτεται τεκτονικά από τρεις 
ομάδες πετρωμάτων Άνω Ηωκαινικής ηλικίας. Από τα κατώτερα προς τα ανώτερα 
τμήματα διακρίνουμε τη Σειρά Κομάρων, τη Σειρά Πενταλόφου και την Ανώτερη 
Ψαμμιτική Σειρά Πετρωτών καθώς και έναν επικλυσιγενή ασβεστόλιθο. Πάνω από 
την Ανώτερη Ψαμμιτική Σειρά ακολουθούν ιζηματογενείς σχηματισμοί 
ολιγοκαινικής ηλικίας και συγκεκριμένα ένας μαργαϊκός ασβεστόλιθος και 
ασβεστολιθική μάργα, καθώς επίσης ψαμμίτες και μάργες σε εναλλαγή. 
Ακολουθούν πλειο- εως πλειστοκαινικές αποθέσεις (χαλαρά κροκαλοπαγή, άμμοι 
και άργιλοι) καθώς επίσης και αλλουβιακά ιζήματα (σύγχρονες ποτάμιες 
προσχώσεις από άμμους, χαλίκια και αργίλους). Είναι σημαντικό επίσης να 
αναφερθεί η παρουσία απολιθωμένων δένδρων, κοραλλιών και  τρηματοφόρων 
μέσα στους ψαμμιτικούς και ασβεστολιθικούς σχηματισμούς όπως και 
απολιθωμένων οστών ζώων στα ιζήματα της περιοχής (Εικ. 1). 
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3. ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 

 
Με χρηματοδότηση του Δήμου Τριγώνου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009 

η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του Μύλου. Παράλληλα ξεκίνησε και η 
συλλογή ορυκτών και πετρωμάτων, η έκθεσή της οποίας ολοκληρώθηκε τον 
Αύγουστο του 2010. Για την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος συνέβαλλαν: 

Μ. Βαβελίδης (Συντονισμός, Μουσειολογική Οργάνωση, Επιστημονική 
Ευθύνη), Δ. Σωτηρούδης (Σχεδιασμός Προθηκών-Αισθητική Παρουσίαση-
Επίβλεψη), Μ. Βαβελίδης, Ε. Σωτηρούδης, Ε. Χατζηπαναγιώτου, Σ. Ζαΐμης 
(Συλλογή Ορυκτών και Πετρωμάτων), Μ. Βαβελίδης, Σ. Ζαΐμης, Β. Μέλφος, Λ. 
Παπαδοπούλου, Γ. Συρίδης, Ε. Τσουκαλά (Προσδιορισμός-Μελέτη Ορυκτών, 
Πετρωμάτων και Απολιθωμάτων), Α. Χοτζίδης (Επιμέλεια Ιστορικών Κειμένων), 
Μ. Βαβελίδης, Σ. Ζαΐμης (Σχέδια, Οργάνωση Μουσειακού Φωτογραφικού 
Υλικού), Μ. Βαξεβανόπουλος, Α. Γιούρη, Σ. Ζαΐμης, Α. Παπαδόπουλος, Α. 
Ρεϊζοπούλου, Ε. Τζάμος (Μελέτη-Υλοποίηση Σχεδίων, Poster-Επεξεργασία 
Φωτογραφικού Υλικού). 

Με την ολοκλήρωση των βασικών συλλογών στο Μουσείο Πέτρας, τα 
θαύματα αυτά της φύσης, τα ορυκτά και τα πετρώματα της περιοχής, συναντούν το 
μεγαλείο της ανθρώπινης ευρεσιτεχνίας σε ένα μοναδικό συνδυασμό τέχνης και 
τεχνολογίας (Εικ. 2, 3) 

Το Μουσείο με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει θα μπορεί πλέον να 
προσελκύει επισκέπτες, ενώ θα συμβάλει ιδιαίτερα στην εκπαίδευση μαθητών και 
φοιτητών. Ο επισκέπτης-τουρίστας και ο μαθητής για πρώτη φορά μπορεί να έρθει 
σε επαφή τόσο με τα πετρώματα της περιοχής, σε ταξινομημένες συλλογές, όσο 
και με τα ίδια τα προϊόντα που προέκυψαν από την επεξεργασία τους. 

Στο Μουσείο όπως αναφέρθηκε παραπάνω συλλέχθηκαν και εκτίθενται 
δείγματα από πετρώματα που είναι σήμερα οικονομικά εκμεταλλεύσιμα, δείγματα 
απολιθωμένων ξύλων και κοραλλιών, αλλά και κρυστάλλων σημαντικών από 
αισθητικής πλευράς. 

Παράλληλα, μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό και τις επιμελημένες 
επεξηγήσεις μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τη γεωλογία της περιοχής, τα 
ορυκτολογικά και πετρογραφικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων, τις θέσεις και 
τους χώρους εξόρυξης της πέτρας καθώς επίσης τις τεχνικές λάξευσής της, τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και για την ιστορία του τόπου σε σχέση με 
τη λατομική δραστηριότητα, συνθέτοντας έτσι ένα οδοιπορικό στον πολιτισμό, την 
τεχνολογία και την επιστήμη. 

Ο επισκέπτης θα βρει ακόμη οκτώ ενότητες υπό μορφή poster που 
αναφέρονται στη γεωλογία του Τριγώνου, τα λατομεία, τα μνημεία και τα 
προϊόντα επεξεργασίας της πέτρας των λατομείων, καθώς επίσης στη συμβολή 
τους στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. 
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Συνοπτικά, εκτίθενται έξι συλλογές πετρωμάτων από την περιοχή του 
Τριγώνου, μια συλλογή απολιθωμάτων επίσης της περιοχής και μια συλλογή 
ορυκτών από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα εκθέματα του Μουσείου στο Μύλο Πετρωτών. 
Στον εξωτερικό χώρο εκτίθεται ένα poster με τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ-
ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑΣ». Στο poster αυτό ο επισκέπτης μπορεί να δει εικόνες από τις θέσεις 
εξόρυξης της πέτρας, τα μνημεία στα οποία χρησιμοποιήθηκε καθώς επίσης τα 
προϊόντα που προέκυψαν από την επεξεργασία της (Εικ. 4, 5). 

Στον εσωτερικό χώρο του Μύλου εκτίθενται εκτός των ορυκτών και 
πετρωμάτων και poster με «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 
1:50.000». 

Πρόκειται για τη σύνθεση έξι φύλλων τοπογραφικών χαρτών του Βορείου 
Έβρου που σχεδιάστηκαν από την Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού και 
εκδόθηκαν το 1923. Τα φύλλα αυτά χαρτών προέρχονται από τη συλλογή 
ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ-Εθνική Χαρτοθήκη και δημοσιεύτηκαν στην έκθεση που 
διοργανώθηκε από το Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το τότε Υπουργείο Μακεδονίας-
Θράκης το 2008 (Εικ. 5). 

Στο poster  με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ» (Εικ. 1) παρουσιάζονται και περιγράφονται οι 
κυριότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντούν στο Τρίγωνο από τα 
παλαιότερα μεταμορφωμένα πετρώματα (60 εκ. ετών) έως τα νεώτερα, τα 
σύγχρονα ιζήματα ποτάμιων προσχώσεων. Ο επισκέπτης μπορεί να δει τη μεγάλη 
ποικιλία μεταμορφωμένων, ηφαιστειακών, ηφαιστειο-ιζηματογενών και 
ιζηματογενών σχηματισμών, τα οποία συχνά είναι πλούσια σε απολιθώματα 
κυρίως κοράλλια και απολιθωμένα δένδρα καθώς επίσης απολιθώματα οστών 
ζώων ηλικίας από 5-15 εκ. έτη. 

Στα posters «ΙΧΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΥΡΗΣ 
ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΓΚΑΖΟΥ ΜΥΛΟΣ» και «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑΣ ΡΕΜΑ, 1, 2 , 3Α 
και 3Β» παρατίθενται εικόνες και σχεδιαγράμματα από τα ίχνη (Εικ. 6) και τον 
τρόπο αρχαίας επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης της πέτρας. Ο επισκέπτης έχει 
τη δυνατότητα να δει και να συγκρίνει τα ίχνη αυτά με τα ίχνη μεταγενέστερων 
εποχών. Άξιο αναφοράς από επιστημονικής πλευράς στα λατομεία αυτά είναι η 
πληθώρα των γεωλογικών σχηματισμών και παλαιοντολογικών ευρημάτων. Ο 
σπάνιος αυτός συνδυασμός της φύσης και το γεγονός ότι υπόγεια λατομική 
δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουμε 
μόνο στην Πάρο, δείχνουν τη σημασία ανάδειξης και αξιοποίησης των λατομείων 
αυτών ως μνημεία πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Στη συλλογή «Πετρωτά - Λατομείο Ζεόλιθων» παρουσιάζονται δείγματα 
πετρωμάτων και ορυκτών που συλλέχθηκαν από το Λατομείο Ζεόλιθων στη θέση 
Παλιοκκλήσι αλλά και από την ευρύτερη περιοχή των Πετρωτών και Πενταλόφου. 
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Τα δείγματα αφορούν ηφαιστειακά πετρώματα κυρίως ρυόλιθους πλούσιους στο 
βιομηχανικό ορυκτό ζεόλιθος. Ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν αποτυπώματα 
δενδρυλλίων μαγγανίου και επιφλοιώσεις μαγγανιούχων ορυκτών. 

Η συλλογή «Πετρώματα από τα Λατομεία Πετρωτών-Μαύρο Λατομείο» 
περιέχει πετρώματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ως υλικά για την 
κατασκευή μυλόλιθων και εργαλείων οικιακής χρήσης. Πρόκειται για ψαμμίτες 
ηφαιστειοκλαστικά πετρώματα από τις θέσεις «Καλαθιάς Ρέμα» και «Κόματος» 
καθώς επίσης από τη θέση «Μαύρο Λατομείο» του Πενταλόφου.  

Στις συλλογές «Πετρώματα από τα Λατομεία στη θέση Πετρωτά-Βρύση», 
«Πετρώματα από το Λατομείο Μαύρη Πέτρα» και «Πετρώματα από την ευρύτερη 
περιοχή των Πετρωτών» εκτίθενται δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων που 
συλλέχθηκαν από τις θέσεις «Πετρωτά-Βρύση, Μαύρη Πέτρα, Κόματος και 
Γυαλιά». Πρόκειται για ψαμμίτες, ηφαιστειοϊζηματογενή και μετα-
ηφαιστειοϊζηματογενή πετρώματα, ηφαιστειακά πετρώματα  με εγκλείσματα 
ζεόλιθου, ζεολιθοφόρους ρυόλιθους, ρυόλιθους με εγκλείσματα οψιανού, 
μεταμορφωμένων και ηφαιστειακών πετρωμάτων όπως αμφιβολίτες, 
αμφιβολιτικούς σχιστόλιθους καθώς επίσης με εγκλείσματα από μετα-ψαμμίτες, 
ερυθρά χαλαζιακά μετα-ηφαιστειακά πετρώματα και χαλαζίες με φλέβες καπνία. 

Στη συλλογή «Μεταμορφωμένα και ηφαιστειακά πετρώματα» 
παρουσιάζονται και περιγράφονται πετρώματα από την ευρύτερη περιοχή των 
Πετρωτών που είναι ηφαιστειακής ή ιζηματογενούς προέλευσης και έχουν υποστεί 
χαμηλή ή υψηλή μεταμόρφωση. Τα πετρώματα αυτά χρησιμοποιούνταν κυρίως ως 
δομικά υλικά. Τα δείγματα που εκτίθενται είναι μοσχοβιτικός και μαργαρυγιακός 
σχιστόλιθος, οφθαλμογνεύσιος και πηγματίτης από τη θέση «Γυαλιά», 
αμφιβολιτικός σχιστόλιθος από τη θέση «Μπάρα» και μάρμαρα από τον 
Πεντάλοφο (Εικ. 7). 

Στη συλλογή «Απολιθωμένα ξύλα και απολιθώματα από τα Πετρωτά» 
παρουσιάζονται τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή των 
Πετρωτών και του Πενταλόφου. Πρόκειται για απολιθωμένα ξύλα (Εικ. 8) που 
προέκυψαν από μοριακή αντικατάσταση με πυριτικό υλικό και απολιθώματα 
κοραλλιών κυρίως εξακοραλλίων. 

Η συλλογή «Απολιθώματα από τα Δίκαια Έβρου » περιέχει απολιθώματα 
που έχουν βρεθεί στην περιοχή Δικαίων από τους συναδέλφους του Α.Π.Θ. (Μ. 
Βαξεβανόπουλο, Ευ. Τσουκαλά και Γ. Λαζαρίδη). Πρόκειται για 124 απολιθωμένα 
οστά ζώων ηλικίας από 5 έως 15 εκατομμυρίων ετών, που μας παραχωρήθηκαν 
μετά από την υπογραφή πρωτοκόλλου από τον Τομέα Παλαιοντολογίας του 
Α.Π.Θ. Τα σημαντικότερα παλαιοντολογικά ευρήματα αποτελούν τμήματα από 
Χαυλιόδοντα Προβοσκιδωτού (Choerolophodon pentelici), κάτω γνάθος βοοειδούς 
(Tragoportax) και οστά Ιππαρίου (Hipparium macedonicum) (Εικ. 9). 

Τέλος στη συλλογή «Ελληνικά και ξένα ορυκτά» παρουσιάζονται δείγματα 
ορυκτών από την υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως όμως μεταλλικά μικτά θειούχα ορυκτά 



 

13 
 

 

από την Χαλκιδική και τη Θάσο (Εικ. 10). Εκτίθενται επίσης, τα ορυκτά αζουρίτης 
και μαλαχίτης από την Χαλκιδική, χαλαζίας από την Χαλκιδική και την Δαδιά 
Σουφλίου, μαγνησίτης από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, λατερίτης από την 
Καστοριά και δείγματα χαλαζία αμέθυστου από το Μαντζάροβο της Βουλγαρίας. 

 
4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Όπως αναφέρθηκε για τη δημιουργία και την ολοκλήρωση της έκθεσης 

αυτής που πραγματοποιήθηκε κάτω από επίπονες προσπάθειες και δύσκολες 
συνθήκες συνέβαλλαν μια σειρά από παράγοντες. Για τη λειτουργία του Μουσείου 
ήταν απαραίτητος ο ορισμός προσωρινού Δ.Σ. που αποτελείται από τους: Ε. 
Χατζηπαναγιώτου (Δήμαρχος Τριγώνου), Μ. Βαβελίδης (Καθηγητής Τμήματος 
Γεωλογίας Α.Π.Θ.), Ε. Σωτηρούδης (τ. Αντιδήμαρχος), Δ. Σωτηρούδης (Γλύπτης-
Συντηρητής Μουσείων), Χ. Κατσουλίδης (Πρόεδρος Κοινότητας Πετρωτών), Δ. 
Τριαντάφυλλος (Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων), Α. Χοτζίδης (Ιστορικός). 

Για την εξασφάλιση όμως της μόνιμης λειτουργίας του Μουσείου, είναι 
απαραίτητος ο ορισμός ενός μόνιμου διοικητικού συμβουλίου μετά από απόφαση 
του Δ.Σ. του Δήμου Τριγώνου. Προτείνεται ακόμη η πρόσληψη-τοποθέτηση 
μόνιμου προσωπικού, μελέτη για τη διαμόρφωση του εξωτερικού και εσωτερικού 
χώρου του Μουσείου Πέτρας καθώς επίσης μέριμνα για την ασφάλεια του χώρου 
του Μουσείου. 

Σημαντικό είναι επίσης να συνεχιστεί ο θεσμός διοργάνωσης της 
Επιστημονικής Ημερίδας στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Μύλου 
Πετρωτών. Τα Λατομεία Πέτρας θα πρέπει τέλος να ενταχθούν σε διεθνές 
πρόγραμμα ανάδειξης και διατήρησης ως μνημεία ιδιαίτερου Γεωλογικού 
ενδιαφέροντος και Πολιτισμού. 
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Εικ. 2. Εξωτερική όψη του Μουσείου Πέτρας στο Μύλο Πετρωτών. 
Εικ. 3. Εσωτερική άποψη από το Μουσείο Πέτρας στο Μύλο Πετρωτών. 
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Εικ. 4. Λατομεία πέτρας στα Πετρωτά Τριγώνου Έβρου, μνημεία και προϊόντα 
επεξεργασίας της πέτρας. 

 
 

4 



 

17 
 

 

 

Εικ. 5. Προϊόντα επεξεργασίας της πέτρας από τα λατομεία των Πετρωτών 
(κάτω). Τοπογραφικοί χάρτες 1:50.000 Β. Έβρου (πάνω αριστερά). 
Εικ. 6. Ίχνη λάξευσης της πέτρας στην περιοχή «Γκάζου Μύλος». 
Εικ. 7. Μεταμορφωμένα και ηφαιστειακά πετρώματα στο Μουσείο Πέτρας 
στο Μύλο Πετρωτών. 
Εικ. 8. Απολιθωμένο ξύλο από τα Πετρωτά Τριγώνου Έβρου. 
Εικ. 9. Ευρήματα απολιθωμάτων από τα Δίκαια Έβρου. 
Εικ. 10. Ασβεστιτικός σταλακτίτης από τη Θάσο, δείγμα από τη συλλογή 
«Ελληνικά και ξένα ορυκτά» του Μουσείου Πέτρας στο Μύλο Πετρωτών. 
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ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΒΡΟΥ 
 
Γρηγόρης Ν. Τσόκας1, Παναγιώτης Τσούρλος1, Αλέξανδρος 
Σταμπολίδης1, Μιχάλης Βαβελίδης2, Dan Stefan Calin, Maria 
Magdalena Stefan και George Florin Garbacea. 
1Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη. 
2Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία περιγράφει τον τρόπο διεξαγωγής και τα αποτελέσματα 
της έρευνας με μεθόδους γεωφυσικής διασκόπησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
τύμβους στο Δήμο Τριγώνου Έβρου. Ο στόχος των ερευνών ήταν η εξερεύνηση 
του εσωτερικού μερικών τύμβων στην εν λόγω περιοχή και η ανίχνευση τυχόν 
υπαρχόντων αλλά μη ορατών αρχαιοτήτων.  

Η έρευνα αυτή αποτελεί ερευνητικό έργο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης (αρ. 85110, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.).  Η χρηματοδότηση του 
έργου έγινε από τον Δήμο Τριγώνου και αυτό εκτελέστηκε από το Τμήμα 
Γεωλογίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΙΘ ΕΠΚΑ). 

Για την πραγματοποίηση της γεωφυσικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε η 
μαγνητική μέθοδος διασκόπισης και η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας. Η 
παρέμβαση έγινε χωρίς να επηρεαστεί το παραμικρό στον χώρο, δηλαδή με 
πλήρως μη καταστροφικό τρόπο.  

Για την πραγματοποίηση της έρευνας συνεργαστήκαμε με την Δρ. Δημήτριο 
Μάτσα, διευθυντή της ΙΘ’ ΕΠΚΑ, τον οποία ευχαριστούμε θερμά για την ανάθεση 
της έρευνας, την τοποθέτηση του προβλήματος, τις πολύτιμες συμβουλές του και 
την άψογη συνεργασία μας. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον αρχαιολόγο κ. Μάκη 
Κουτσουμανή τόσο για την πολύτιμη βοήθειά του στην κατανόηση του 
προβλήματος και της δομής των θρακικών τύμβων, όσο και για τη συμβολή του 
στην ερμηνεία των δεδομένων. 

Οι κάνναβοι, στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι γεωφυσικές μετρήσεις 
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στον «τύμβο 2» των Πετρωτών, υλοποιήθηκαν στο έδαφος και εξαρτήθηκαν από 
τον κ. Γεώργιο Παπαντωνίου, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά 
προσεκτική εργασία του. 
 
2. ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΤΥΜΒΟΥΣ  
 

Οι Tsokas et al. (1995) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της σεισμικής διάθλασης 
με συγκεκριμένη διάταξη μέτρησης με σκοπό να ανιχνεύσουν ταφικά μνημεία σε 
τύμβους. Είχαν προηγηθεί ανεπιτυχή πειράματα με άλλες γεωφυσικές μεθόδους 
που διεξήχθησαν στο Δίον (Tsokas and Rocca 1987) και τη Βεργίνα. 

Η προσπάθεια με τη σεισμική διάθλαση συνίστατο σε κάποια αρχικά 
πειράματα σε τύμβους του χωριού  Τούμπα στο Νομό Κιλκίς, όπου τα ταφικά 
μνημεία είχαν αποκαλυφθεί στην περιφέρεια των τύμβων. Διατάσσοντας τα 
γεώφωνα περιμετρικά του τύμβου αυτά κατέγραψαν ελαστικά κύματα Ρ, τα οποία 
παρήχθησαν στην κορυφή του τύμβου, στο κέντρο δηλαδή του νοητού κύκλου της 
κάτοψης του τεχνητού λόφου. Οι αρχικές προσπάθειες έδειξαν ότι, παρατηρούνται 
καθυστερήσεις στην άφιξη των κυμάτων στα γεώφωνα που είναι στην ίδια ακτίνα 
με το ταφικό μνημείο. Επειδή οι διαστάσεις των μνημείων δε δικαιολογούσαν 
αυτές τις καθυστερήσεις αναζητήθηκε άλλη ερμηνεία του γεγονότος. Βέβαια, το 
γεγονός καθεαυτό ήταν θετικό με την έννοια ότι έγινε δυνατή η ανίχνευση του 
τύμβου. Όμως, το σχετικά μεγάλο μήκος κύματος των σεισμικών ταλαντώσεων ως 
προς τις διαστάσεις του τάφου δεν επέτρεπε την απόδοση των καθυστερήσεων σε 
αυτόν. Τελικά, η μόνη δομή που θα μπορούσε να προκαλέσει τις καθυστερήσεις 
ήταν ο δρόμος που συνήθως συνοδεύει τους περισσότερους τάφους που 
καλύπτονται από τύμβο στη Μακεδονία. Ο δρόμος, ως σκάμμα στο φυσικό 
έδαφος, που πληρώθηκε με το χαλαρό υλικό παρόμοιο με αυτό που 
χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση του τύμβου, είναι λογικό να καθυστερεί την 
διέλευση των σεισμικών κυμάτων μέσα από αυτόν. 

Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για τον εντοπισμό της θέσης του 
ταφικού μνημείου μέσα σε τύμβο στο Μεσσιανό του Νομού Πέλλας (Tsokas et al. 
1995). Περιορισμένη επιτυχία παρουσίασε επίσης σε παρόμοια προσπάθεια στον 
Άγιο Αθανάσιο του Νομού Θεσσαλονίκης (Tsokas et al. 1995, Vafeidis et al. 
1995). 

Πρόσφατα, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. 
διεξήγαγε έρευνα που είχε ως σκοπό την εύρεση κατάλληλης διαδικασίας 
εντοπισμού ταφικών μνημείων σε τύμβους με τη χρήση της ηλεκτρικής 
τομογραφίας.  Η έρευνα αυτή ήταν σε συνέχεια της αρχικής προσπάθειας που 
άρχισε τη δεκαετία του 80 με τη χρήση γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων (Tsokas 
and Rocca, 1987; Pinar and Akcig, 1997).  Επίσης, είχαν προηγηθεί παρόμοιες 
ερευνητικές προσπάθειες από τους Tonkov και  Loke (2006) και Astin et al.( 
2007). 
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Για την ακρίβεια, η προσπάθεια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης 
Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. προσέγγισε το θέμα μέσω της τρισδιάστατης ηλεκτρικής 
τομογραφίας με πειράματα σε συνθετικά δεδομένα και σε πραγματικές συνθήκες 
στο νεκροταφείο της εποχής του Χαλκού στη Βεργίνα (Τσόκας και συνεργάτες 
2006, Papadopoulos et al. 2009). 
 
3. ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΥΜΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ  

 
Ο τύμβος 2 των Πετρωτών ευρίσκεται στο δρόμο από Ορμένιο προς 

Πετρωτά και είναι ο πρώτος κατά σειρά που συναντάται στη θέση «Τουμπούδες». 
Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα στις μετρήσεις επιλέχθηκε η 
διάταξη μέτρησης πόλου-διπόλου, η οποία χαρακτηρίζεται από καλή σχέση 
σήματος προς θόρυβο, και επαρκή διακριτική ικανότητα, τόσο στις πλευρικές όσο 
και στις κατακόρυφες μεταβολές της υπεδάφιας αντίστασης (Ward 1989).  

Αποφασίστηκε η διεξαγωγή ηλεκτρικών τομογραφιών κατά μήκος 10 
οδεύσεων διατεταγμένων σε κάνναβο. Όλες οι μετρηθείσες τομές ειδικής 
ηλεκτρικής αντίστασης αντιστράφηκαν με τη χρήση ενός προγράμματος που 
αναπτύχθηκε από τον Tsourlos (1995). Μετά τη λήψη στην ύπαιθρο, τα δεδομένα 
των τομών ενοποιούνται σε μία ομάδα δεδομένων που  υποβάλλεται σε 
τρισδιάστατη αντιστροφή (Tsourlos and Ogilvy, 1999).  

Από τα αποτελέσματα της αντιστροφής των τομογραφικών δεδομένων, 
κατασκευάστηκαν οριζόντιες τομές βάθους.  Δηλαδή, οι τομές αυτές δείχνουν την 
κατανομή της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης για διάφορα υψόμετρα.  

Εντοπίστηκαν αντιστατικές υπεδάφιες δομές που εντοπίζονται κυρίως στο 
υψόμετρο των 159.75m (σχ. 1). Οι υψηλές θετικές ανωμαλίες φαίνεται να τείνουν 
να σχηματίσουν ορθογώνιο σχήμα. Το γεγονός αυτό είναι ενθαρρυντικό γιατί 
μπορούμε να αποδώσουμε αυτές τις ανωμαλίες σε θαμμένες ανθρωπογενείς δομές, 
με μεγάλη πιθανότητα η υπόθεσή μας να είναι σωστή. 

Στη νότια πλευρά του δρόμου από τον Πεντάλοφο προς Πάλη, ακριβώς στη 
διασταύρωση του με τον μικρού μήκους ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί προς 
το αγροτική επιχείρηση «Ευρωθήραμα», ευρίσκεται ο τύμβος που αποτέλεσε 
επίσης αντικείμενο ερευνών. 

Η κατανομή της μαγνητικής επιδεκτικότητας έδειξε ότι, παρουσιάζεται 
χαμηλότερη τιμή επιδεκτικότητας στο γέμισμα του τύμβου απ’ ότι στον περίγυρο.  
Η κατάσταση αυτή οφείλεται μάλλον στο γεγονός ότι, ο χώρος στον περίγυρο του 
τύμβου θα πρέπει να καλλιεργούνταν για πιο μακροχρόνιο διάστημα απ’ ότι ο 
χώρος που καταλάμβανε ο τύμβος αυτός καθαυτός. Με άλλα λόγια, η κατανομή 
της επιδεκτικότητας μας αποκαλύπτει την αρχική έκταση του τύμβου. Η παραπάνω 
κατανομή της μαγνητικής επιδεκτικότητας προκαλεί την κλειστή ελλειψοειδή 
ανωμαλία που παρουσιάζεται στους χάρτες κατανομής της κατακόρυφης διαφοράς 
του μαγνητικού πεδίου. Στους χάρτες αυτούς προεξάρχει μια ανωμαλία πολύ 
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μεγάλων τιμών στο νοτιοανατολικό τμήμα του χώρου που ερευνήθηκε. Η 
ανωμαλία αυτή δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως προερχόμενη από λάξευμα ή άλλη 
θαμμένη δομή υψηλότερης μαγνητικής επιδεκτικότητας από το περιβάλλον. Η 
μορφή και το πλάτος της μπορούν να ερμηνευτούν μόνο αν δεχθούμε την 
παρουσία φερομαγνητικών υλικών στο υπέδαφος.  

Οι θετικές ανωμαλίες που παρουσιάζονται από την οριζόντια τομή για βάθος 
233.5m μέχρι το βάθος των 231.5m, στο νότιο τμήμα του χώρου που ερευνήθηκε, 
οφείλεται σε αντιστατική δομή στο υπέδαφος και παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. 
Η θέση των ανωμαλιών αυτών γειτνιάζει με τη θέση που εντοπίστηκε η ισχυρή 
μαγνητική ανωμαλία, πράγμα που τις καθιστά ως πιθανές δομές με αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον. 

Στον ανατολικότερο εκ των δύο τύμβων που ερευνήθηκαν στην περιοχή του 
Σπηλαίου, στην τομή για βάθος 203m, εμφανίζεται ισχυρά θετική ανωμαλία στο 
νοτιοανατολικό άκρο, η οποία είναι πιθανό να προκαλείται από υπεδάφια δομή με 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Η ανωμαλία αυτή διακρίνεται ελάχιστα στην τομή που 
βρίσκεται 0.5m βαθύτερα της προηγούμενης (δηλαδή σε υψόμετρο 202.5m) αλλά 
δεν διακρίνεται βαθύτερα. 

Αντίθετα, στην αμέσως τομή για υψόμετρο 202m, εμφανίζεται πάλι θετική 
ανωμαλία στο βορειοδυτικό τμήμα του τύμβου. Η ανωμαλία αυτή συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ όσες φαίνονται στις οριζόντιες τομές. Στις βαθύτερες 
τομές, δηλαδή αυτές που ανταποκρίνονται σε υψόμετρα από 201.5 έως 199.5m, 
δεν παρουσιάζονται θετικές ανωμαλίες παρά μόνο αυτή που ερμηνεύτηκε ως 
οφειλόμενη σε λαθρανασκαφή. 

Όσον αφορά τον δυτικότερο τύμβο από τους δυο που ερευνήθηκαν στο 
Σπήλαιο, το ενδιαφέρον παρουσιάζεται στις τομές για υψόμετρα 205, 204.5 και 
204m, στο νότιο τμήμα του τύμβου. Στις τομές αυτές και στο εν λόγω τμήμα της 
κατασκευής παρουσιάζονται θετικές ανωμαλίες. 

Στην αμέσως βαθύτερη οριζόντια τομή, δηλαδή στα 203m, παρουσιάζεται 
έντονη θετική ανωμαλία στο κέντρο του τύμβου. Η ανωμαλία αυτή συνεχίζει μέχρι 
το υψόμετρο των 200m όπου πλέον δεν παρατηρείται. Στη συνέχεια, στην 
τελευταία τομή που κατασκευάστηκε για το χαμηλότερο υψόμετρο, δεν 
παρατηρείται θετική ανωμαλία στο κέντρο του τύμβου, αλλά εμφανίζονται θετικές 
ανωμαλίες με γραμμικό σχήμα στην περιφέρεια.  Η ανωμαλία στο κέντρο του 
τύμβου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί να οφείλεται σε αρχαία 
υπεδάφια κατασκευή. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως οφειλόμενη σε 
κάποιο αντιστατικό στρώμα, το οποίο δημιουργήθηκε κατά την κατασκευή του 
τύμβου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και όλες οι θετικές ανωμαλίες 
περιμετρικά του τύμβου. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ερευνήθηκαν με γεωφυσικές μεθόδους 
τέσσερις τύμβοι στο βόρειο τμήμα του Νομού Έβρου,  στο Δήμο Τριγώνου. 
Χρησιμοποιήθηκε κυρίως η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας και σχετικά 
περιορισμένη η μαγνητική μέθοδος διασκόπησης.  

Η γεωφυσική έρευνα εντόπισε ανωμαλίες στην κατανομή της ειδικής 
ηλεκτρικής αντίστασης στο εσωτερικό των τύμβων, οι οποίες πιθανόν να 
αντανακλούν την παρουσία ταφών στις συγκεκριμένες θέσεις. Επομένως, η 
γεωφυσική έρευνα υποδεικνύει τους στόχους των μελλοντικών ανασκαφικών 
ερευνών και τις κατευθύνει σε επιλεγμένα σημεία.. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
οι ανωμαλίες εμφανίζουν θετικό χαρακτήρα, δηλαδή παρουσιάζονται σε 
συγκεκριμένες θέσεις αυξημένες ειδικές ηλεκτρικές αντιστάσεις σε σχέση με τον 
περίγυρο. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, οι ανωμαλίες 
προκαλούνται πιθανά από χτιστές δομές. 

 

 
Σχ. 1. Κατανομή της ηλεκτρικής αντίστασης σε οριζόντια τομή (φέτα) του εδάφους 
για υψόμετρο 159.75m.  



 

23 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Astin, T., Eckardt, H. and Hay, S., 2007. Resistivity Imaging Survey of the Roman 

Barrows at Bartlow, Cambridgeshire, UK, Archaeological Prospection, 14, 
24-37. 

Papadopoulos, N.G., Myeong-Jong, Y., Kim,J.H., Tsourlos, P. and G.N. Tsokas., 
2009. Geophysical Investigation of Tumuli by means of Surface 3D 
Electrical Resistivity Tomography.  Archaeological Prospection (in press). 

Pinar, R. and Akcig, Z., 1997. Geophysical Investigation of Kosemtug Tumulus, 
Bandirma, (Northwest Turkey), Archaeological Prospection, 4, 15-23. 

Tonkov, N. and Loke, M.H., 2006. A Resistivity Survey of a Burial Mound in the 
“Valley of the Thracian Kings”, Archaeological Prospection, 13, 129-136. 

Tsokas, G.N. and Rocca A.Ch., 1987, Field Investigation of a Macedonian 
Tumulus by Resistivity Soundings, Geoexploration, 24, 99-108. 

Tsokas, G.N., Papazachos, C.B., Vafidis, A., Loukoyiannakis, M.Z., Vargemezis, 
G. and Tzimeas, K., 1995, The detection of monumental tombs buried in 
tumuli by seismic refraction, Geophysics, 60, 1735-1742. 

Τσόκας Γ.Ν., Βαργεμέζης Γ., Τσούρλος Π.Ι, Δρούγου Σ. και Σαατσόγλου-
Παλιαδέλη, Χρ., 2006. Αρχαιολογία και Γεωφυσική: Εξερευνώντας τον 
Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας (1984-2004). University Studio Press, σ. 
107. 

Tsourlos, P., 1995. Modelling, interpretation and inversion of multielectrode 
resistivity survey data. Thesis, University of York, U.K. 

Tsourlos, P, and Ogilvy, R.  1999.  An algorithm for the 3-D Inversion of 
Tomographic Resistivity and Induced Polarisation data: Preliminary Results. 
Journal of the Balkan Geophysical Society, 2, 2, 30–45.  

Vafidis, A., Tsokas, G.N., Loukoyiannakis, M.Z., Vasiliadis, K., Papazachos, C.B. 
and Vargemezis. G., 1995, Feasibility Study on the Use of Seismic Methods 
in Detecting Monumental Tombs Buried in Tumuli, Archaeological 
Prospection, 2, 119-128. 

Ward, S., 1989. Resistivity and induced polarization methods: in investigations in 
Geophysics no 5,   Geotecnical and Environmental Geophysics vol I, ed. S. 
Ward, SEG, Tulsa, 147-184. 

 
 
 
 
 
 



 

24 
 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΈΒΡΟΥ – 
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Β. ΈΒΡΟ» 

ΠΕΤΡΩΤΑ ΕΒΡΟΥ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 

ΣΕΛ 
24-36 

 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
 
Διαμαντής Τριαντάφυλλος 
Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων 
 
1. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Μετά την ανασκαφή των δυο ταφικών τύμβων του Σπηλαίου το 1997 
σκεφτήκαμε για πρώτη φορά τη δημιουργία μιας φωτογραφικής αρχαιολογικής 
έκθεσης που θα συνοδευόταν με αντίγραφα αγαλμάτων και αναγλύφων, μακέτες 
μνημείων και εποπτικό υλικό. Ο στόχος ήταν να παρουσιαστούν στο κοινό τα  
ευρήματα των ανασκαφών που είχαν διενεργηθεί από το 1984 σε περιοχές του 
Βόρειου Έβρου, καθώς και άλλα μνημεία και ευρήματα, τα οποία βρέθηκαν τυχαία 
από ιδιώτες. Αναζητώντας κατάλληλο χώρο επισκεφτήκαμε το υπόγειο του 
δημοτικού αναψυκτηρίου Σπηλαίου, το οποίο μας υπέδειξε ο γραμματέας της 
Κοινότητας Σπηλαίου και σήμερα υπάλληλος του Δήμου Τριγώνου Δημήτρης 
Θεοχαρίδης. Ήταν ένας περίκλειστος χώρος, χωρίς ανοίγματα, στον οποίο 
κατέβαινε κανείς από το αναψυκτήριο με μια εσωτερική σκάλα. Είχε 
κατασκευαστεί για να χρησιμεύσει ως αποθήκη. Ήταν φανερό ότι το υπόγειο αυτό 
με τη μορφή που είχε, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος. 
Η θέση όμως του αναψυκτηρίου πάνω από το χωριό, κοντά στο μικρό δάσος, με 
την καταπληκτική θέα προς τον κάμπο του Άρδα και τη γειτονική Αδριανούπολη, 
μαζί με τη σκέψη ότι το αναψυκτήριο και η έκθεση μπορούν να λειτουργήσουν 
μαζί, οδήγησε τελικά στην απόφαση να μεταμορφώσουμε το χώρο, για να 
στεγάσουμε εδώ την έκθεση που σχεδιάζαμε. 

Ο Δήμος Τριγώνου, με Δήμαρχο τότε τον Πασχάλη Γουτκίδη, υιοθέτησε το 
2003 την ιδέα της έκθεσης και ανέλαβε τη δαπάνη για τις οικοδομικές επεμβάσεις. 
Καταργήθηκε η εσωτερική σκάλα και κλείστηκε το άνοιγμα στο δάπεδο της 
αίθουσας του αναψυκτηρίου. Δημιουργήθηκε εξωτερική είσοδος και 
κατασκευάστηκε σκάλα κύριας πρόσβασης στη βόρεια πλευρά του κτηρίου που 
οδηγεί από την επιφάνεια του εδάφους στο δάπεδο του υπογείου. Ανοίχτηκε 
επίσης έξοδος κινδύνου με σκάλα στη νότια πλευρά. Τοποθετήθηκαν κλιματιστικά 
σώματα, τα οποία συνδέθηκαν με την κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης του 
κτηρίου. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ανέλαβε τις εσωτερικές εργασίες, όπως τον 
χρωματισμό των τοίχων των χώρων της έκθεσης και την επίστρωση των δαπέδων 
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με ειδική ψάθα και πλάκες συνθετικού ξύλου. Τοποθετήθηκαν επίσης στην οροφή 
φωτιστικά-προβολείς με ράγες, υλικά που είχαν περισσέψει από το Μουσείο 
Αβδήρων. Προετοιμάστηκε το φωτογραφικό υλικό  σε ψηφιακή μορφή και 
εκτυπώθηκαν σε διάφορα μεγέθη γύρω στις πεντακόσιες έγχρωμες φωτογραφίες. 
Κατασκευάστηκαν μερικά αντίγραφα γλυπτών, ετοιμάστηκαν οι μακέτες των 
τάφων και αγοράστηκαν ειδικά συναρμολογούμενα ταμπλό για την τοποθέτηση 
των φωτογραφιών. Εξοπλίστηκε τέλος η μικρή αίθουσα ομιλιών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με γραφεία και μεταλλικά καθίσματα. 

Ενώ όλα ήταν έτοιμα για να αρχίσει η τοποθέτηση των εκθεμάτων, μόλις 
μπήκε ο χειμώνας διαπιστώθηκε για πρώτη φορά εισροή νερών από τους τοίχους 
του υπογείου, κυρίως της βόρειας και της δυτικής πλευράς. Μια βλάβη επίσης στις 
σωληνώσεις της κεντρικής θέρμανσης είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει νερά το 
υπόγειο. Από την έντονη υγρασία και τα νερά καταστράφηκαν τα δάπεδα των 
χώρων και τα χρώματα των τοίχων. Οι εργασίες της έκθεσης αναβλήθηκαν επ' 
αόριστον. Ο Δήμος ανέλαβε και πάλι να επιλύσει το πρόβλημα της 
στεγανοποίησης του υπογείου. Ανοίχτηκαν εξωτερικά οι τοίχοι της βόρειας και 
δυτικής πλευράς ως τη βάση τους, μονώθηκαν και κατασκευάστηκαν πρόσθετα 
ειδικά τοιχία. Το πρόβλημα της εισροής των νερών αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, 
όπως φάνηκε τον επόμενο χειμώνα. Ο χώρος όμως εξακολουθούσε να έχει φοβερή 
υγρασία και δυσάρεστη οσμή. 

Η νέα δημοτική αρχή από το 2006 με επικεφαλής τον Δήμαρχο Μανώλη 
Χατζηπαναγιώτου επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την έκθεση και χρηματοδότησε 
όλες τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν. Για τον καλύτερο αερισμό του χώρου 
ανοίχτηκαν παράθυρα στην ανατολική και δυτική πλευρά, τα οποία συνδέθηκαν 
εξωτερικά με μεγάλα φρεάτια και μεταλλικές σχάρες προστασίας. Με τον αερισμό 
του χώρου εξαφανίστηκε τα επόμενα χρόνια η υγρασία και η δυσάρεστη οσμή. 
Κατασκευάστηκαν όλα τα δάπεδα με συνθετικό υλικό που μιμείται ξύλο. Έγινε εκ 
νέου χρωματισμός όλων των τοίχων. Οι διάδοχοί μου Προϊστάμενοι της ΙΘ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων πρώτα η Νικολίτσα 
Κοκκοτάκη και μετά ο Δημήτρης Μάτσας συμφώνησαν για τη συνέχιση των 
εργασιών και είχαν την εποπτεία των εργασιών. Το 2009 ξανάρχισαν οι εργασίες 
της έκθεσης που είχαν διακοπεί επί χρόνια. Σήμερα πλέον οι εργασίες έχουν 
σχεδόν ολοκληρωθεί και η έκθεση είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Έχουν 
τοποθετηθεί περιμετρικά όλα τα ταμπλό των φωτογραφιών και έχουν αναρτηθεί οι 
περισσότερες φωτογραφίες κατά περιοχή και τύμβο με σύντομα κατατοπιστικά 
κείμενα και λεζάντες (Εικ. 1). Έχουν τοποθετηθεί επίσης στους τοίχους και σε 
ξύλινες βάσεις τα αντίγραφα αγαλμάτων και αναγλύφων, καθώς και οι μακέτες 
των τάφων (Εικ. 2). Έχουν αναρτηθεί δυο έγχρωμοι χάρτες, ένας γενικός της 
Θράκης και ένας του Βόρειου Έβρου, όπου σημειώνονται όλοι οι αρχαιολογικοί 
χώροι και μνημεία με σύμβολα και χρώματα που δηλώνουν τον τύπο και την εποχή 
(Εικ. 3). Οι χάρτες συνοδεύονται με δυο εισαγωγικά κείμενα που έχουν ως τίτλο 
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"Η Θράκη του Έβρου ποταμού" και "Οι τύμβοι της Θράκης"1 (Εικ. 4). Υπάρχει 
επίσης ένας αναλυτικός πίνακας  με τις σημαντικότερες χρονολογίες της ιστορίας 
της Θράκης από την προϊστορική περίοδο ως τους ύστερους ρωμαϊκούς 
αυτοκρατορικούς χρόνους2. 
 
2. ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 
 

Η έκθεση περιλαμβάνει γύψινα αντίγραφα-εκμαγεία ορισμένων μαρμάρινων 
αγαλμάτων, αναγλύφων και δυο ενεπίγραφων επιτυμβίων στηλών. Υπάρχει επίσης 
το αντίγραφο ενός τμήματος ψηφιδωτού δαπέδου που έχει κατασκευαστεί με 
σύγχρονες ψηφίδες. 

Το τμήμα του ψηφιδωτού δαπέδου με τη μυθολογική παράσταση της Λήδας 
με τον κύκνο χρονολογείται στον 2ο αι. μ.Χ. και προέρχεται από το συγκρότημα 
του λουτρού που έχει αποκαλυφθεί στην  Πλωτινόπολη3 (Εικ. 5). Είναι το 
κεντρικό θέμα του δαπέδου, ενώ γύρω από αυτό απεικονίζονται οι δώδεκα άθλοι 
του Ηρακλή. 

Στο ίδιο κτήριο βρέθηκε η μαρμάρινη κεφαλή του θεού Ιανού, ο οποίος 
εικονίζεται με δυο πρόσωπα. Χρονολογείται στον 2ο αι. μ.Χ.4 (Εικ. 6). 
Από την ίδια πόλη προέρχονται επίσης ο κορμός ενός αγαλματιδίου ενδεδυμένης 
μορφής, ο κορμός ενός αγαλματιδίου Έρωτα και δυο μικρά ανάγλυφα με 
παράσταση του Ήρωα Ιππέα της Θράκης5 (2ος-3ος αι. μ.Χ.) (Εικ. 7). 

Τα ευρήματα των ανασκαφών στην Πλωτινόπολη και στον ταφικό τύμβο 
της Θυρέας, φωτογραφίες των οποίων υπάρχουν στην έκθεση, θα παρουσιαστούν 
από τον συνάδελφο Ματθαίο Κουτσουμανή, ο οποίος διενήργησε και τις 
ανασκαφές6. 

Από το χώρο των νεκροταφείων της προρωμαϊκής πόλης προέρχεται και η 
                                                 
1 Δ. Τριαντάφυλλος-Δ. Τερζοπούλου, Ταφικοί τύμβοι της Θράκης. Συμπεράσματα 

ανασκαφικών ερευνών, ΑΕΜΘ 10Β (1996) 927-948. 
2 Για την προετοιμασία και το στήσιμο της έκθεσης εργάστηκαν κατά καιρούς: 

Δόμνα Τερζοπούλου, αρχαιολόγος. Ματθαίος Κουτσουμανής, αρχαιολόγος. Κλεονίκη 
Μοσκωφίδου, αρχαιολόγος. Δημοσθένης Σωτηρούδης, γλύπτης. Γιάννης Λαϊνίδης, 
συντηρητής. Αλεξία Χριστοφόρου, συντηρήτρια. Γιάννης Πατρικιάνος, φωτογράφος. 
Στέφανος Στουρνάρας, φωτογράφος. Γρηγόρης Αζορίδης, φωτογράφος. Νίκος Παντελαίος, 
γραφίστας-μακετίστας. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια του Δημήτρη Θεοχαρίδη σε όλα τα 
στάδια της προετοιμασίας. 

3 Ε. Σκαρλατίδου, Ανασκαφές στην αρχαία Πλωτινόπολη. Συμπόσιο: Η ιστορική, 
αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη (Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 
1985) Θεσσαλονίκη 1988, 112-114. 

4 Αρχαιολογικόν Δελτίον 49 (1994) Χρονικά, 621, πίν. 195α. 
5 G. Bakalakis-D. Triandaphyllos, Excavations at Plotinopolis 1977, Balkan Studies 

19 (1978), 246, πίν. ΧΙ, εικ. 23. 
6 Μ. Κουτσουμανής, Η αρχαιολογική έρευνα στην Πλωτινόπολη Διδυμοτείχου, 

ΑΕΜΘ 15, 2001, 19-31. 
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επιτύμβια στήλη του 300-250 π.Χ. με επίγραμμα, το οποίο αναφέρεται στον νεκρό 
Απολλώνιο από την Βαβυλώνα και τον αδελφό του Αγάθωνα που θρηνούσε τον 
χαμό του αδελφού του7 (Εικ. 8). 

Από το Διδυμότειχο και επομένως από την Πλωτινόπολη προέρχεται ακόμη 
η ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη (3ος αι. μ.Χ.) του μονομάχου Ματέρνου, ο οποίος 
σκότωσε τον αντίπαλό του, αλλά και ο ίδιος τον ακολούθησε στον Άδη (Εικ. 9).  
Το τραπεζοφόρο (πόδι τραπεζιού) με αγαλμάτιο νεαρού Διονύσου του 1ου-2ου αι. 
μ.Χ. βρέθηκε στο Ελληνοχώρι Διδυμοτείχου. Ο θεός εμφανίζεται γυμνός, 
φορώντας μόνο τη νεβρίδα (δέρμα από μικρό ελάφι) λοξά στο στήθος (Εικ. 10). 

Από το χωριό Δόξα προέρχεται ο κορμός μαρμάρινου αγάλματος γυναικείας 
μορφής σε φυσικό μέγεθος, η οποία είναι ενδεδυμένη με χιτώνα και ιμάτιο. 
Χρονολογείται στον 1ο-2ο αι. μ.Χ. (Εικ. 11). 

Στην περιοχή της Ελιάς βρέθηκε το ανάγλυφο με παράσταση όρθιου 
Ηρακλή, ο οποίος στηρίζει το δεξιό του χέρι στο ρόπαλο, ενώ το αριστερό του 
καλύπτεται με τη λεοντή. Χρονολογείται στον 2ο-3ο αι. μ.Χ.8 (Εικ. 12). 
Από τα Κόμαρα προέρχεται το μαρμάρινο ανάγλυφο με παράσταση του Ήρωα 
Ιππέα προς τα δεξιά και την αναθηματική επιγραφή προς τον θεό Απόλλωνα. 
Χρονολογείται στον 2ο-3ο αι. μ.Χ9 (Εικ. 13). 
 
3. ΟΙ ΜΑΚΕΤΕΣ 
 

Οι μακέτες παρουσιάζουν τον τάφο του Ελαφοχωρίου, τους τάφους του 
Ρηγίου και μια από τις άμαξες του ταφικού τύμβου της μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης 
(Εικ. 14). 

Ο τάφος του Ελαφοχωρίου βρίσκεται σε ταφικό τύμβο του γειτονικού 
χωριού Δάφνη. Είναι χτισμένος με λαξευμένους γωνιόλιθους πωρολίθου. Έχει 
δρόμο και προθάλαμο που στεγάζονται με σαμαρωτή στέγη, ενώ ο θάλαμος 
στεγάζεται με ημικυλινδρική καμάρα. Στο νεκρικό θάλαμο υπάρχει κιβωτιόσχημη 
κλίνη και στο δάπεδο τάφος. Χρονολογείται στο τέλος του 4ου ή στις αρχές του 
3ου αι. π.Χ.10 (Εικ. 15). 

Ο πρώτος κτιστός κιβωτιόσχημος τάφος με πλευρικό άνοιγμα και μικρό 
δρόμο βρέθηκε συλημένος στον ταφικό τύμβο Α του Ρηγίου, βόρεια του δρόμου 
Ασημένιου-Ρηγίου και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. Έξω από 
τον τάφο βρέθηκαν 6 χάλκινες πόρπες (Εικ. 16). 
Ο δεύτερος μεγαλύτερος κτιστός κιβωτιόσχημος τάφος με δρόμο αποκαλύφθηκε 
συλημένος στον ταφικό τύμβο Γ του Ρηγίου, νότια του δρόμου Ασημένιου Ρηγίου. 

                                                 
7 Αρχαιολογικόν Δελτίον 35 (1980)Χρονικά, 435-436, πίν. 256ε. IthAeg E 465.  
8 Αρχαιολογικόν Δελτίον 47 (1992) Χρονικά, 501. 
9 Ν. Βαφείδης, Θρακικά 8 (1937), 404-407. Γ.Π.Ευθυμίου, Αρχαιολογική Εφημερίς 

1965, Αρχαιολογικά Χρονικά, 22. 
10 Γ. Μπακαλάκης, Αρχαιολογικές έρευνες στη Θράκη 1959-1960, Θεσσαλονίκη 

1961, 26-27 
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Τα σκορπισμένα οστά του νεκρού ανήκουν σε άνδρα 40-45 ετών. Χρονολογείται 
στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.11 (Εικ. 17). 
 
4. ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Οι φωτογραφίες παρουσιάζουν επιφανειακά ευρήματα και ευρήματα των 
ανασκαφών που έγιναν από τη ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων σε ταφικούς τύμβους του Βόρειου Έβρου από το 1990 ως το 2003. 
Σε κάθε ενότητα που καταλαμβάνει ένα ή περισσότερα ταμπλό, υπάρχει σύντομο 
ενημερωτικό κείμενο και σύντομη λεζάντα για κάθε φωτογραφία. Η παράθεση των 
ενοτήτων γίνεται κατά το πλείστον χρονολογικά, αρχίζοντας από την προϊστορική 
περίοδο και φτάνοντας ως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. 

Στην ενότητα για την ανασκαφή του ταφικού τύμβου της Μικρής 
Δοξιπάρας-Ζώνης παρουσιάζονται οι καύσεις των νεκρών, οι άμαξες, τα άλογα, 
οι επιτάφιοι βωμοί, διάφορα σκεύη από τους λάκκους των καύσεων και μεταλλικά 
εξαρτήματα των αμαξών. Πρόκειται για έναν οικογενειακό τύμβο, στον οποίο 
ενταφιάστηκαν σταδιακά από το 90 ως το 120 μ.Χ.  μέλη μιας πλούσιας 
οικογένειας γαιοκτημόνων12. 

Από τον προϊστορικό οικισμό στη θέση Γριβάδι της Ελιάς-Σπηλαίου, όπου 
βρίσκεται και ο μεγαλύτερος ταφικός τύμβος της Θράκης, παρουσιάζονται 
θραύσματα αγγείων με διακόσμηση, πήλινα ειδώλια και λίθινα εργαλεία της 
νεολιθικής, της εποχής χαλκού και της πρώιμης εποχής σιδήρου13. 

Δυο νέοι προϊστορικοί οικισμοί εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια στη θέση 
Έλος των Δικαίων και στη θέση Στάση της Πτελέας. Τα θραύσματα αγγείων που 
παρουσιάζονται έχουν πλούσια διακόσμηση και χρονολογούνται μαζί με λίθινα 
εργαλεία στη νεολιθική εποχή, την εποχή χαλκού και την πρώιμη εποχή σιδήρου14. 
Στη θέση Βέργη του χωριού Λάδη ερευνήθηκαν τα στρώματα νεολιθικού 
οικισμού, πάνω στον οποίο κατασκευάστηκε στα ρωμαϊκά χρόνια ταφικός τύμβος. 
Εντοπίστηκαν λάκκοι με κεραμική, οστά ζώων, λίθινα και οστέινα εργαλεία, 
πήλινα ειδώλια και θραύσματα πηλών από επάλειψη κλαδιών και δάπεδα. Τα 
αγγεία είναι μονόχρωμα με ερυθρωπή, καστανή ή μαύρη επιφάνεια, ακόσμητα ή 
με εγχάρακτη διακόσμηση, χρώμα και γραφίτη. Ο οικισμός χρονολογήθηκε στη 

                                                 
11 Δ. Τριαντάφυλλος-Δ. Τερζοπούλου, Ανασκαφή ταφικών τύμβων στο Ρήγιο 

Διδυμοτείχου, ΑΕΜΘ 9 (1995), 473-478, σχ. 1-2 εικ. 1-5. Αρχαιολογικόν Δελτίον 50 
(1995) Χρονικά, 662-663. 

 
12 Δ. Τριαντάφυλλος-Δ. Τερζοπούλου, Άμαξες και καύσεις νεκρών στον τύμβο της 

Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης του Δήμου Κυπρίνου, ΑΕΜΘ 17 (2003), 1-12. 
13 Αρχαιολογικόν Δελτίον 53 (1998) Χρονικά, 746. 
14 Ο Δ. Θεοχαρίδης, υπάλληλος του Δήμου Τριγώνου και ο Γιάννης Μερτζανίδης, 

πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Πτελέας παρέδωσαν κεραμική και άλλα 
μικροαντικείμενα, ο πρώτος και από τις δυο θέσεις, ο δεύτερος από τη θέση της Πτελέας. 
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νεότερη νεολιθική περίοδο (5300-4600 π.Χ.). 
Η ανασκαφή στον ταφικό τύμβο του Καναδά, ανάμεσα στον Άρζο και τον 

Καναδά, έφερε στο φως ανθρώπινο κρανίο από διαλυμένο τάφο, μαζί με δυο 
πήλινα κύπελλα. Ο τύμβος είχε κατασκευαστεί στη θέση νεολιθικού οικισμού. Στα 
χώματα του οικισμού και σε λάκκους βρέθηκαν λίθινα εργαλεία, κομμάτια 
πήλινων δαπέδων και θραύσματα αγγείων που διακοσμούνται με εγχαράξεις, 
εμπίεστα σχέδια και γραφίτη. Τα ευρήματα χρονολογούνται στη νεολιθική περίοδο 
(τέλος 5ης χιλιετίας π.Χ.) και την πρώιμη εποχή του χαλκού. 

Στη θέση Άγιος Νικόλαος του χωριού Ρίζια υπάρχει οικισμός της πρώιμης 
εποχής σιδήρου, πάνω στον οποίο κατασκευάστηκε στα ρωμαϊκά χρόνια ταφικός 
τύμβος. Από τον οικισμό προέρχονται τμήματα δαπέδων από πηλό, θραύσματα 
πηλών από επάλειψη κατοικιών, πήλινα ειδώλια, σφοντύλια και θραύσματα 
αγγείων που διακοσμούνται με αυλακώσεις και γεωμετρικά σχέδια εγχάρακτα ή 
εμπίεστα. Τα ευρήματα χρονολογούνται στους 9ο και 8ο αι. π.Χ15. 

Με την ανασκαφή ενός ταφικού τύμβου ρωμαϊκής περιόδου στη θέση 
Καινουργές Ρηγίου διαπιστώθηκε ότι ο τύμβος είχε κατασκευαστεί με τα χώματα 
προϊστορικού οικισμού. Στη βάση του τύμβου αποκαλύφθηκαν λάκκοι που 
περιείχαν πήλινα, λίθινα και οστέινα αντικείμενα, όστρεα και θραύσματα αγγείων 
της ύστερης εποχής του χαλκού και της πρώιμης εποχής σιδήρου. 

Στις θέσεις των ταφικών τύμβων που ερευνήθηκαν στην περιοχή του 
αναψυκτηρίου Σπηλαίου εντοπίστηκαν λάκκοι που περιείχαν θραύσματα αγγείων, 
ορισμένα με εμπίεστη διακόσμηση, κομμάτια πηλών από επάλειψη κλαδιών και 
υφαντικά βάρη που χρονολογούνται στον 9ο και 8ο αι. π.Χ. 

Με την ισοπέδωση εκτάσεων στην αγροτική περιοχή Άρζου ισοπεδώθηκε 
ταφικός τύμβος και ήρθε στο φως κιβωτιόσχημος τάφος, από τον οποίο 
προέρχονται χάλκινο κράνος, χάλκινα και ασημένια αγγεία, σιδερένιο μαχαιρίδιο, 
πήλινο λυχνάρι, πήλινοι ρόδακες, καρποί, χάντρες και άλλα διακοσμητικά στοιχεία 
από το στεφάνι του νεκρού. Τα ευρήματα χρονολογούνται στις τελευταίες 
δεκαετίες του 4ου αι. π.Χ16. 

Στη θέση Βρύση ή Κέδρος ή Τσιγκέλι τσεσμέ, περιοχής Πενταλόφου, 
διενεργήθηκε ανασκαφή σε χαμηλό ταφικό τύμβο, όπου είχε προηγηθεί παράνομη 
εκσκαφή με σκαπτικό μηχάνημα. Κάτω από σωρό λίθων αποκαλύφθηκε 
ορθογώνιος λάκκος, λαξευμένος στο μαλακό βράχο, ο οποίος περιείχε 
υπολείμματα της καύσης του νεκρού. Εκεί βρέθηκαν χάλκινα κεφάλια καρφιών, 
σιδερένιο μαχαιρίδιο και ασημένιο νόμισμα-διώβολο του Σπαραδόκου (445-435 
π.Χ.), αδελφού του βασιλιά των Οδρυσών Σιτάλκη. Σε άλλα σημεία του τύμβου 
βρέθηκαν θραύσματα μελαμβαφών αγγείων. Σύμφωνα με τα ευρήματα ο τύμβος 
χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι. π.Χ17. 

                                                 
15 Δ. Τριαντάφυλλος, Ανασκαφή στα Ρίζια του Έβρου, ΠΑΕ 1984Α, 95-106. 

Δοκιμαστική ανασκαφή στα Ρίζια του Έβρου, ΑΕΜΘ 1 (1987), 487-495. 
16 Αρχαιολογικόν Δελτίον 30 (1975) Χρονικά, 302-303.  
17 Δ. Τριαντάφυλλος, Σωστικές και δοκιμαστικές ανασκαφές 1993. Στρύμη, 
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Την εποχή της κατασκευής του εργοστασίου ζάχαρης στη θέση Μαλ-τεπέ 
Ορεστιάδος έγινε αναγκαστική σωστική ανασκαφή στον ταφικό τύμβο που 
υπήρχε στο ίδιο σημείο. Αποκαλύφθηκε μεγάλο όρυγμα στο φυσικό έδαφος, μέσα 
στον οποίο είχε γίνει αποτέφρωση νεκρού και είχαν τοποθετηθεί πήλινα και 
χάλκινα αγγεία, μαζί με σιδερένιες στλεγγίδες. Σε μικρότερο λάκκο είχαν 
τοποθετηθεί τα υπολείμματα της καύσης. Εκεί βρέθηκαν ξίφος με ελεφάντινη λαβή 
και σιδερένια κατύμματα (σόλες) υποδημάτων. Ο τάφος και ο τύμβος 
χρονολογούνται στον 1ο αι. μ.Χ. 

Ανασκαφή ταφικού τύμβου στη θέση "του Γαβρικούδη η τούμπα", κοντά 
στο χωριό Αμπελάκια. Αποκαλύφθηκε λάκκος που περιείχε τα υπολείμματα της 
καύσης ενός άνδρα ηλικίας 35-45 ετών, μαζί με πήλινα και χάλκινα αγγεία και ένα 
σιδερένιο δίφρο οκλαδία (πτυσσόμενο κάθισμα). Σε πολλά σημεία του τύμβου 
εντοπίστηκαν προσφορές προς τον νεκρό με αγγεία, στάχτες, ίχνη φωτιάς και οστά 
ζώων. Σε άλλα σημεία βρέθηκαν θραύσματα αγγείων του 4ου αι. π.Χ., τα οποία 
μαρτυρούν την ύπαρξη προγενέστερου τύμβου. Ο τύμβος κατασκευάστηκε τον 1ο 
αι. μ.Χ18. 

Στη θέση του οικισμού της πρώιμης εποχής του σιδήρου, στην τοποθεσία 
Άγιος Νικόλαος Ριζίων κατασκευάστηκε στα ρωμαϊκά χρόνια με τα χώματα του 
οικισμού ταφικός τύμβος. Αποκαλύφθηκε λάκκος με έντονα ίχνη καύσης και 
θραύσματα οστών, όπου βρέθηκαν πήλινο πινάκιο και άλλα μικροαντικείμενα, 
καθώς επίσης νόμισμα Αδριανούπολης, εποχής Μάρκου Αυρηλίου (161-180 μ.Χ.). 
Στην πίσω όψη του εικονίζονται οι τρεις ποταμοί Έβρος, Άρδας και Τόνζος ως 
καθιστές μορφές γερόντων. Με βάση το νόμισμα ο τύμβος μπορεί να χρονολογηθεί 
στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ19. 

Ο ισοπεδωμένος ταφικός τύμβος Β στη θέση Καινουργές του Ρηγίου είχε 
κατασκευαστεί στη θέση οικισμού της πρώιμης εποχής του σιδήρου. Στο κέντρο 
του τύμβου είχαν εναποτεθεί τα υπολείμματα από την καύση και τα οστά του 
νεκρού, ο οποίος ήταν άνδρας ηλικίας 30-35 ετών και είχε αποτεφρωθεί σε άλλη 
θέση. Τα αντικείμενα που συνόδευαν τον νεκρό ήταν πήλινα, γυάλινα και χάλκινα 
αγγεία, χρυσό δαχτυλίδι και χρυσά ελάσματα, σιδερένια όπλα και σιδερένια 
σπιρούνια. Στο δυτικό τμήμα του τύμβου είχε ενταφιαστεί και μια έγκυος φοράδα. 
Ο τύμβος και τα ευρήματα χρονολογούνται στον 1ο αι. μ.Χ20. 

Στον ταφικό τύμβο Α Σπηλαίου που βρισκόταν βόρεια του αναψυκτηρίου 
αποκαλύφθηκε λάκκος, όπου έγινε η αποτέφρωση του νεκρού. Μέσα στη στάχτη 

                                                                                                                            
Πεντάλοφος, Κομνηνά, ΑΕΜΘ 7 (1993) 605-606, εικ. 13-14. Αρχαιολογικόν Δελτίον 48 
(1993) Χρονικά, 401. 

18 Δ. Τριαντάφυλλος, Ανασκαφή ταφικών τύμβων στην περιοχή Ορεστιάδος, 
ΑΕΜΘ 8 (1994) 349-353, εικ. 1-18. Αρχαιολογικόν Δελτίον 49 (1994) Χρονικά, 620-621. 

19 Αρχαιολογικόν Δελτίον 46 (1991) Χρονικά, 337-338. 
20 Δ. Τριαντάφυλλος-Δ. Τερζοπούλου, Ανασκαφή ταφικών τύμβων στο Ρήγιο 

Διδυμοτείχου, ΑΕΜΘ 9 (1995) 478-482, εικ. 6-22. Αρχαιολογικόν Δελτίον 50 (1995) 
Χρονικά, 663-664. 
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βρέθηκαν οστά χοίρου, αγελάδας, χήνας, πτηνών και πολλά απανθρακωμένα 
καρύδια. Από τα ευρήματα διακρίνονται σιδερένιος δίφρος, πήλινα και γυάλινα 
αγγεία, χρυσά ελάσματα και σιδερένια καρφιά υποδημάτων. Ο τύμβος 
χρονολογείται στα τέλη του 1ου ή αρχές του 2ου αι. μ.Χ21. 

Ο ταφικός τύμβος Β στην περιοχή του αναψυκτηρίου Σπηλαίου 
χαρακτηρίστηκε ως διαχρονικός, επειδή αποκαλύφτηκαν τάφοι διαφέρων εποχών. 
Στο ανατολικό τμήμα του τύμβου εντοπίστηκαν 16 σημεία με υπολείμματα 
καύσεων, οι οποίες περιείχαν πήλινα και γυάλινα αγγεία και νομίσματα του 3ου αι. 
μ.Χ. Σε μεγαλύτερο βάθος αποκαλύφθηκαν 9 κεραμοσκεπείς-καλυβίτες τάφοι με 
πήλινα και γυάλινα αγγεία, κοσμήματα και νομίσματα του 4ου αι. μ.Χ. Στο 
νοτιοανατολικό και κεντρικό τμήμα αποκαλύφθηκαν 25 ταφές σε λάκκους του 9ου 
αι. μ.Χ. Στους τάφους γυναικών υπήρχαν ασημένια, χάλκινα και γυάλινα 
κοσμήματα. Από τον τύμβο αυτό προέρχεται το μολυβδόβουλλο του Μαριανού, 
αδελφού του Βασιλείου Α΄ του Μακεδόνα (867-886 μ.Χ.)22. 

Στον ταφικό τύμβο που βρισκόταν στη θέση Αμπελώνες των Δικαίων 
αποκαλύφθηκαν δυο λάκκοι, οι οποίοι περιείχαν τα υπολείμματα της καύσης δυο 
ανδρών ηλικίας 18-35 ετών ο πρώτος και 21-35 ετών ο δεύτερος. Σε κεραμοσκεπή 
τάφο είχαν εναποτεθεί τα υπολείμματα της καύσης νεαρής γυναίκας ηλικίας 14-15 
ετών. Τη νεκρή συνόδευαν χρυσά κοσμήματα, γυάλινα αγγεία και ένα χάλκινο 
νόμισμα Αδριανούπολης, εποχής Κομμόδου (177-192 μ.Χ.). Σε διάφορα σημεία 
του τύμβου εντοπίστηκαν νεκρικές προσφορές με θραύσματα αγγείων, στάχτες και 
οστά ζώων. Οι τάφοι και ο τύμβος χρονολογούνται στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ23. 

Ο ταφικός τύμβος στη θέση Παλιά Αλώνια της Κυανής είχε σχεδόν 
ισοπεδωθεί από την καλλιέργεια του αγρού και ο λάκκος με τα υπολείμματα της 
καύσης ενός άνδρα ηλικίας 30-40 ετών είχε διαταραχθεί. Αποκαλύφθηκαν πήλινα 
και χάλκινα αγγεία, χάλκινη λαβή ξίφους, χάλκινη επένδυση ζώνης και σιδερένιοι 
κρίκοι από πλεκτή μετάλλινη επένδυση θώρακα. Ένας αμφορέας της Θάσου του 
4ου αι. π.Χ. περιείχε κάρβουνα και οστά από την καύση ενός άνδρα ηλικίας 30 
περίπου ετών. Τα ευρήματα χρονολογούνται στον 2ο αι. μ.Χ24. 

Ο ταφικός τύμβος Α στη θέση Βέργη της Λάδης είχε σχεδόν ισοπεδωθεί 
από την καλλιέργεια του αγρού. Μεταξύ των κυκλικών λάκκων του νεολιθικού 
οικισμού αποκαλύφθηκε μακρόστενος τάφος παιδιού ηλικίας 3-4 ετών με δυο 
πήλινα αγγεία, το ένα θήλαστρο και ένα χάλκινο κουταλάκι. Σε γειτονικό λάκκο 
υπήρχε ταφή νεαρού αλόγου με χάλκινα φάλαρα, πεταλόσχημα περίαπτα, 
σιδερένιο χαλινό, χάλκινο περιστόμιο και άλλα διακοσμητικά στοιχεία της 
ιπποσκευής. Τα ευρήματα χρονολογούνται στον 1ο αι. μ.Χ25. 

                                                 
21 Αρχαιολογικόν Δελτίον 52 (1997) Χρονικά, 875, πίν. 323. 
22 Δ, Τριαντάφυλλος, Ένας διαχρονικός τύμβος στο Σπήλαιο Έβρου, ΑΕΜΘ 11 

(1997) 625-632. Αρχαιολογικόν Δελτίον 52 (1997) Χρονικά, 875-876, πίν. 324. 
23  Αρχαιολογικόν Δελτίον 46 (1991) Χρονικά, 336. 
24 Αρχαιολογικόν Δελτίον 52 (1997) Χρονικά, 874-875, πίν. 322δ 
25 Δ. Τριαντάφυλλος, Λάδη Διδυμοτείχου. Τύμβος αυτοκρατορικών χρόνων σε θέση 
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Στον ταφικό τύμβο Β στη θέση Βέργη της Λάδης αποκαλύφθηκε λάκκος με 
τα υπολείμματα της καύσης ενός άνδρα ηλικίας 35-40 ετών μαζί με διάφορα 
κτερίσματα. Στο νότιο τμήμα του τύμβου είχαν ενταφιαστεί σε λάκκους ένας 
άνδρας ηλικίας 55-65 ετών, ένα παιδί 6-7 ετών και ένα βρέφος 6-9 μηνών. Στο 
δυτικό τμήμα εντοπίστηκαν τα οστά μιας νεαρής γυναίκας ηλικίας 17-20 ετών. Ο 
τύμβος χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ26. 

 
5. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Η Αρχαιολογική έκθεση του Σπηλαίου εκτός από την ενημέρωση για την 
ιστορία, τα μνημεία και τα ευρήματα της περιοχής, την οποία θα προσφέρει στους 
επισκέπτες, φιλοδοξεί να αποκτήσει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 
συμβάλλοντας στην επιμόρφωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό βέβαια θα επιτευχθεί όχι μόνο με τις απλές 
επισκέψεις των σχολείων του Βόρειου Έβρου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά 
και με τη λειτουργία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέματα από τη 
μυθολογία, την ιστορία, τη θρησκεία, την τέχνη,  την οικονομική και κοινωνική 
ζωή, τα ταφικά έθιμα και γενικά τον πολιτισμό των κατοίκων της περιοχής και 
γενικότερα της αρχαίας Θράκης. 

Η Αρχαιολογική έκθεση του Σπηλαίου θα λειτουργήσει παράλληλα με το 
δημοτικό αναψυκτήριο και θα συμβάλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής του Τριγώνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Βόρειου Έβρου. 
Η συνεισφορά αυτή θα επιτευχθεί στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού δικτύου που θα 
περιλαμβάνει αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και φυσικό περιβάλλον,  όπως το 
φρούριο Διδυμοτείχου, το Μουσείο Διδυμοτείχου, τα Λαογραφικά Μουσεία, ο 
χώρος της Πλωτινόπολης, οι πύργοι του Πυθίου, οι τάφοι του Ρηγίου, ο τάφος της 
Δάφνης-Ελαφοχωρίου, ο τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης, οι μεταβυζαντινοί 
ναοί των Μεταξάδων, του Παλιουρίου, του Αλεποχωρίου, του Θεραπειού, της 
Παταγής και τέλος οι παραποτάμιες περιοχές του Άρδα και του Έβρου. Όταν 
λοιπόν ο επισκέπτης, Έλληνας ή ξένος, γνωρίζει εκ των προτέρων ότι μπορεί να 
επισκεφτεί όλους αυτούς τους χώρους και μάλιστα με μια οργανωμένη περιήγηση, 
ασφαλώς και θα παρατείνει την παραμονή του στην περιοχή τουλάχιστον για 3-4 
ημέρες, με αποτέλεσμα την οικονομική ενίσχυση ξενοδοχείων, εστιατορίων, 
καταστημάτων και άλλων μικρών επιχειρήσεων. 

                                                                                                                            
νεολιθικού οικισμού, ΑΕΜΘ 14 (2000) 1-7. 

26 Δ. Τερζοπούλου, Ταφικός τύμβος στη Λάδη Διδυμοτείχου, ΑΕΜΘ 12 (1998) 19-25. 
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Εικ. 1. Οι φωτογραφίες της έκθεσης. 
Εικ. 2. Τα αντίγραφα των γλυπτών. 
Εικ. 3. Χάρτης με τα μνημεία της Θράκης. 
Εικ. 4. Χάρτης του Βόρειου Έβρου με τις αρχαιολογικές θέσεις. 
Εικ. 5. Αντίγραφο του ψηφιδωτού της Λήδας με τον κύκνο. 
Εικ. 6. Αντίγραφο κεφαλής του Ιανού. 
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Εικ. 7. Αντίγραφα αναγλύφων  του Ήρωα Ιππέα. 
Εικ. 8. Αντίγραφο της στήλης του Απολλωνίου. 
Εικ. 9. Αντίγραφο της στήλης του Μονομάχου. 
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Εικ. 10. Αντίγραφο τραπεζοφόρου με αγαλμάτιο Διονύσου.  
Εικ. 11. Αντίγραφο κορμού αγάλματος από τη Δόξα. 
Εικ. 12. Αντίγραφο αναγλύφου του Ηρακλή από την Ελιά. 
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Εικ. 13. Αντίγραφο του Ήρωα Ιππέα των Κομάρων. 
Εικ. 14. Αντίγραφο της άμαξας Α από τον τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης. 
Εικ. 15. Μακέτα του τάφου της Δάφνης-Ελαφοχωρίου. 
Εικ. 16. Μακέτα του τάφου στον τύμβο Α του Ρηγίου. 
Εικ. 17. Μακέτα του τάφου στον τύμβο Γ του Ρηγίου.  
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Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΦΙΚΟ ΤΥΜΒΟ ΘΥΡΕΑΣ 
 
Ματθαίος Κουτσουμανής 
Αρχαιολόγος ΙΘ΄ Εφορείας Προϊοστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Κομοτηνή 
 
ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ 
 

Στη ΝΑ πλευρά του Διδυμοτείχου, ανάμεσα στη συμβολή των ποταμών 
Έβρου και Ερυθροποτάμου και το Σιδηροδρομικό σταθμό, υψώνεται ένας 
βραχώδης οχυρός λόφος γνωστός με το όνομα «Αγία Πέτρα» το ύψος του οποίου 
είναι 55,90 μέτρα (Εικ. 1). 

Στα 1959-60 ο καθηγητής Γεώργιος Μπακαλάκης ταύτισε το λόφο της 
«Αγίας Πέτρας» με την Πλωτινόπολη 1(Εικ. 2). 

Οι πηγές μας πληροφορούν ότι η Πλωτινόπολη ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο 
αυτοκράτορα Τραϊανό (98-117 μ.Χ.), για να τιμήσει τη γυναίκα του Πλωτίνη. 
Κατά τον Ιεροκλέα2 και τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο3  ήταν μία από τις 
πέντε πόλεις της επαρχίας Αιμιμόντου. Στα εκκλησιαστικά χρονικά αναφέρεται ως 
έδρα επισκόπου της αυτής επαρχίας που υπαγόταν στο μητροπολίτη 
Αδριανουπόλεως4. Από τον Προκόπιο5 επίσης είναι γνωστό ότι ο Ιουστινιανός 
ανοικοδόμησε τα τείχη της Πλωτινόπολης. 

Το 1965, κατά την κατασκευή χαρακώματος από στρατιώτες και σε βάθος 
1,60 μ. βρέθηκε η χρυσή σφυρήλατη προτομή του Ρωμαίου αυτοκράτορα 
Σεπτίμιου Σεβήρου (193-211 μ.Χ.)6 (Εικ. 3). 

Η ανασκαφική έρευνα στην Αγία Πέτρα άρχισε το καλοκαίρι του 19777 από 

                                                 
1 Γ. Μπακαλάκης, Αρχαιολογικές έρευνες στη Θράκη 1959-60 (1961) 22κ.ε. 
2 Συνεκδ. 635. 
3 Περί Θεμ. Β, 57. 
4 Ράλλη και Ποτλή, τομ. VI, 394 και 463. 
5 «Περί Κτισμάτων» IV, ια΄ 19. 
6 ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, 377. ΑΑΑ Ι, 1968, 194-197.Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, τομ. ΣΤ΄, 472. 
7 G. Bakalakis - D. Triantafyllos, «Excavations at Plotinopolis 1977», Balkan 

Studies 19.2, 1978, 239-247. 
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τον καθηγητή Γεώργιο Μπακαλάκη και τον τότε προϊστάμενο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Θράκης κ. Διαμαντή Τριαντάφυλλο. Αποκαλύφθηκε κτίριο 
Ρωμαϊκών χρόνων (2ος αιώνας μ.Χ.). 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η ανασκαφή συνεχίστηκε από την 
αρχαιολόγο Εύη Σκαρλατίδου8. Τότε αποκαλύφθηκε το κτίριο με τα ψηφιδωτά 
δάπεδα (2ος αιώνας μ.Χ.). 

Το φθινόπωρο του 1996, μετά από δέκα και πλέον χρόνια, ξανάρχισαν οι 
ανασκαφές στην Πλωτινόπολη9. Η ανασκαφική έρευνα πραγματοποιείται στο 
μέσον περίπου της ανατολικής, ομαλής πλαγιάς του λόφου απέναντι ακριβώς από 
τον ποταμό Έβρο, στην περιοχή όπου στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ανασκάφηκε 
το κτίριο με τα ψηφιδωτά δάπεδα. Ερευνάται η περιοχή Βόρεια (Τομέας Α), 
Δυτικά (Τομέας Β) και Νότια (Τομέας Γ) του κτιρίου με τα ψηφιδωτά, με σκοπό 
τον εντοπισμό κτισμάτων και τη μελέτη της στρωματογραφίας. 
  
ΤΟΜΕΑΣ Α 
 

Αποκαλύφθηκε τοίχος με κατεύθυνση Β-Ν. Ο τοίχος είναι 
κατασκευασμένος κλιμακωτά ακολουθώντας την κλίση του εδάφους. Με τα μέχρι 
στιγμής ανασκαφικά δεδομένα δεν είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε τη 
χρησιμότητά του. Αν δηλαδή πρόκειται για οχυρωματικό τείχος ή για κάποια άλλη 
κατασκευή. 

Ανασκάφηκαν επίσης και λείψανα κτιρίων τα οποία μαζί με το κτίριο με τα 
ψηφιδωτά ανήκουν πιθανότατα σε ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα. Η κεραμική, 
τα νομίσματα και τα άλλα κινητά ευρήματα δείχνουν ότι ο χώρος βρισκόταν σε 
χρήση από το 2ο μέχρι το τέλος του 6ου αι. μ.Χ.. 
 
ΤΟΜΕΑΣ Β 
 

Αποκαλύφθηκε δάπεδο κτιρίου ρωμαϊκών χρόνων (2ος αι. μ.Χ.) και σύστημα 
αγωγών που θα μπορούσε – αν λάβει κανείς υπόψη του και το υπόκαυστο που 
βρέθηκε λίγο βορειότερα – να σχετιστεί με ένα δημόσιο λουτρό ή με λουτρό 
πολυτελούς κατοικίας. 

Το πιο εντυπωσιακό όμως εύρημα των χρόνων αυτών ήταν ένα πηγάδι, με 

                                                 
8 E. Σκαρλατίδου, «Ανασκαφή Πλωτινόπολης, 1983», ΑΑΑ ΧVI, 1983, 42-50. Της 

ίδιας, «Ανασκαφές στην Αρχαία Πλωτινόπολη», Συμπόσιο «Η ιστορική, αρχαιολογική και 
λαογραφική έρευνα για τη Θράκη», Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξ/πολη 5-9/12/1985, 1988, 
109-126. 

9 Μ. Κουτσουμανής, «Η αρχαιολογική έρευνα στην Πλωτινόπολη Διδυμοτείχου», 
ΑΕΜΘ 15, 2001, 19-31. Του ιδίου, «Η ανασκαφική έρευνα στην Πλωτινόπολη 
Διδυμοτείχου κατά τα έτη 2002 και 2003», ΑΕΜΘ 17, 2003, 21-28. 
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εσωτερική διάμετρο 2,20 μ., κατασκευασμένο με λαξευτούς γωνιόλιθους σύμφωνα 
με το ισοδομικό σύστημα τοιχοδομίας (Εικ. 4, 5). Αποκαλύφτηκαν 14 σειρές 
γωνιολίθων, μέχρι το βάθος των 7,50 μ. Μόλις αποκαλύφθηκε και η 14η σειρά, 
άρχισε να φαίνεται η θεμελίωσή του πάνω στο φυσικό βράχο. Αφού λαξεύσανε το 
φυσικό βράχο, όπου υπήρχαν ρωγμές τοποθέτησαν ψημένες πήλινες πλάκες και 
κονίαμα, στη συνέχεια, όπου χρειαζόταν μικρότερους λαξευμένους γωνιολίθους 
διαφόρων σχημάτων για να τον ευθυγραμμίσουν, και στο τέλος άρχισαν να 
τοποθετούν τους κανονικούς γωνιολίθους. Μέχρι στιγμής, στο βάθος των 12,67 μ. 
όπου έχει φτάσει η ανασκαφή, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί ο πυθμένας του. 

Η ανασκαφή εξωτερικά του πηγαδιού δεν προχώρησε σε μεγάλο βάθος, από 
το φόβο μήπως η στατική κατάστασή του δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα 
ασφάλειας. Αποκαλύφθηκε, ωστόσο, τμήμα της εξωτερικής πλευράς των 
γωνιολίθων. Επιπλέον, από την περιοχή αυτή συλλέχθηκε λεπτή κεραμική 
αυτοκρατορικών χρόνων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί η μεγάλη ποσότητα λατύπης, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι η τελική κατεργασία των γωνιολίθων πριν την 
τοποθέτησή τους γινόταν στην περιοχή αυτή. 

Στο βόρειο τμήμα του πηγαδιού και σε βάθος 2,50 μ. από το σωζόμενο 
χείλος του βρέθηκε άνοιγμα διαστάσεων 2,25Χ1,15Χ1,80 μ. Φράσσεται με μία 
κάθετη λίθινη πλάκα η οποία φέρει αβαθείς αυλακώσεις προς την πλευρά του 
πηγαδιού. 

Το άνοιγμα αυτό οδηγεί σε ορθογώνιο καμαροσκέπαστο θάλαμο (Εικ.6). 
Η επίχωση του θαλάμου περιείχε πέτρες, πολλές σπασμένες και ακέραιες 

πήλινες πλάκες, κονιάματα και πηλό. Με τη συνέχιση της ανασκαφής, και ενώ 
πλησιάζαμε στο δάπεδο του θαλάμου, ελαττώνονταν οι πέτρες και οι πήλινες 
πλάκες, και άρχισε ν’ αυξάνεται η κεραμική και τα κόκαλα μεγάλων ζώων. 

Αφού αφαιρέθηκε η επίχωση, αποκαλύφθηκε το δάπεδο του θαλάμου το 
οποίο ήταν στρωμένο με πήλινες πλάκες που σώζονται στη θέση τους μόνο στο 
νότιο τμήμα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο θάλαμος έχει διαστάσεις 
4Χ2,15Χ3,50 μ. και είναι κτισμένος με λαξευμένους γωνιόλιθους πάχους 0,46-0,52 
μ. ο καθένας. Οι γωνιόλιθοι της πέμπτης σειράς είναι λαξευμένοι με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να δημιουργείται μία εσοχή, επάνω στην οποία πατά η θολωτή οροφή του. 
Στο κέντρο της θολωτής οροφής υπάρχει τετράγωνο άνοιγμα, ενώ στη ΒΑ γωνία 
βρέθηκε λίθινος κίονας. 

Στη βόρεια στενή πλευρά του θαλάμου αποκαλύφθηκε άλλο άνοιγμα, το 
οποίο και αποτελούσε την είσοδό του. Στο πάνω μέρος της εισόδου υπάρχει 
μονολιθικό τοξωτό υπέρθυρο, που πατά σε δύο παραστάδες, οι οποίες 
σχηματίζονται από τους γωνιόλιθους κατασκευής του θαλάμου. Στην εξωτερική 
πλευρά της εισόδου (Εικ.7), ανατολικά και δυτικά αυτής, αποκαλύφθηκαν δύο 
τοίχοι – το μήκος των οποίων είναι 3,35 μ. και το μέγιστο ύψος τους 3 μέτρα – και 
ανάμεσά τους σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο θάλαμο. 

Το παραπάνω συγκρότημα (πηγάδι και θάλαμος) έχει σχέση με την 
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υδροδότηση της πόλης. Θα πρέπει, δηλαδή, να χρησιμοποιούσαν το θάλαμο για 
την άντληση του νερού από το πηγάδι. Αυτό εξηγεί και τις αβαθείς αυλακώσεις 
που έχει η λίθινη πλάκα προς την πλευρά του πηγαδιού. Θα δημιουργήθηκαν από 
την τριβή του σχοινιού κατά την άντληση του νερού από το πηγάδι. Το δε νερό δε 
θα ξεπερνούσε το ύψος του ανοίγματος. Υποθέτουμε δηλαδή τη χρήση του κάπως 
έτσι: από τα σκαλοπάτια, λοιπόν, κατέβαινε, έμπαινε στο θάλαμο, και οδηγούνταν 
στο πηγάδι όποιος ήθελε ν’ αντλήσει νερό. 

Τέλος, εντοπίστηκε και ένα αδιατάραχτο προϊστορικό στρώμα. 
Αποκαλύφθηκαν 35 πασσαλότρυπες. Βρίσκονται σε ευθύγραμμη διάταξη σε δύο 
παράλληλες σειρές. Έχουν κατεύθυνση Δυτικά – Ανατολικά. Το στρώμα αυτό 
χρονολογείται στη Νεότερη Νεολιθική Περίοδο. 

Η ανασκαφή συνεχίστηκε βόρεια του πηγαδιού και του θαλάμου. Κατά την 
διάρκεια της ανασκαφής διαπιστώθηκαν τρεις φάσεις εγκατοίκησης οι οποίες παρά 
τη χρονική απόσταση που τις διακρίνει έχουν κοινό στοιχείο την καταστροφή τους 
από φωτιά. 

Στα ανώτερα στρώματα της επίχωσης η τελευταία οικοδομική φάση (6ος  -7ος 
αι.) πιθανόν να συνδέεται με την μεταφορά της πόλης από τον Ιουστινιανό σε μια 
πιο οχυρή τοποθεσία, Δυτικά της Πλωτινόπολης. Αντιπροσωπεύεται με λίγα 
πενιχρά οικοδομικά λείψανα. 

Στην παλαιοχριστιανική φάση (τέλη 4ου – 5ος αι. μ.Χ.) ανήκουν 
αποθηκευτικός πίθος που βρέθηκε στη θέση του και οι τοίχοι ενός κτιρίου στη 
θεμελίωση των οποίων χρησιμοποιήθηκαν οι παλαιότεροι ρωμαϊκοί (2ος – 3ος  αι. 
μ.Χ.). 

Το δάπεδο της ρωμαϊκής αίθουσας καλύπτεται από ψηφιδωτό με  φυτικά και 
γεωμετρικά θέματα και είναι κατασκευασμένο με την τεχνική της κομμένης σε 
σχήμα κύβου πέτρας διαστάσεων 1.00 Χ 1.00 εκ (Εικ. 8). 

Στο κατώφλι της ανατολικής εισόδου φέρει πέλτες εκατέρωθεν ρόμβου που 
ορίζονται από στενή ορθογώνια ταινία. Στο ανατολικό τμήμα του δωματίου 
κυριαρχούν οι λευκές ψηφίδες που αναπτύσσονται σε μια ενιαία επιφάνεια (1.60 Χ 
5.30μ.) και ακολουθεί το μοτίβο της ελισσόμενης βλαστόσπειρας από τα άκρα της 
οποίας εκφύονται φύλλα κισσού. 

Ταινίες με άσπρες και μαύρες ψηφίδες προοιωνίζουν την απαρχή της 
κεντρικής διακόσμησης. Οι διακοσμητικές ζώνες που πιθανότατα περικλείουν την 
κεντρική παράσταση, κοσμούνται με γεωμετρικά θέματα αποδοσμένα με μια 
αξιοθαύμαστη χρωματική ποικιλία που εξαντλείται μέσα από την αδιάκοπη 
εναλλαγή των σχημάτων που δίνει την εντύπωση χαλιού. Στην εξωτερική ζώνη 
μέσα σε κίτρινο φόντο ρόμβοι μικρότεροι και μεγαλύτεροι από λευκές και μαύρες 
ψηφίδες εναλλάσσονται μεταξύ τους. Στην εσωτερική ζώνη ρόμβοι, τετράγωνα, 
τρίγωνα και σταυροί που δημιουργούνται από την χρήση του λευκού, του 
κόκκινου, του κίτρινου και του μαύρου χρώματος άλλοτε περιβάλλουν και 
περιβάλλονται, άλλοτε αποδίδονται μεμονωμένοι, κι άλλοτε αλληλοσυμπλέκονται 
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αποκαλύπτοντας την διακοσμητική διάθεση του καλλιτέχνη και το υψηλό 
καλλιτεχνικό επίπεδο των κατοίκων της.  
 
ΤΟΜΕΑΣ Γ 
 

Αποκαλύφθηκαν μόνο δύο τμήματα τοίχων που χρονολογούνται στους 
πρώιμους βυζαντινούς χρόνους. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Η κεραμική (και από τους τρεις τομείς) των ρωμαϊκών και 
παλαιοχριστιανικών χρόνων περιλαμβάνει συνήθως αβαφή αγγεία καθημερινής 
χρήσης, μερικά από τα οποία είναι χειροποίητα. Βρέθηκαν επίσης σιδερένια, 
χάλκινα και οστέινα αντικείμενα , πήλινα υφαντικά βάρη, σφονδύλια, πολλά 
λυχνάρια, κοσμήματα και αρκετά τμήματα γλυπτών. 

Η κεραμική των κλασικών χρόνων είναι του τέλους 5ου, 4ου και 3ου αι. π.Χ. 
Βρέθηκαν όστρακα με διακόσμηση «Δυτικής κλιτύος», αρκετές βάσεις 
οξυπύθμενων αμφορέων του 4ου αι. π.Χ. και όστρακα από μελαμβαφή αγγεία – ως 
επί το πλείστον σκυφίδια και κάνθαροι – που χρονολογούνται στο β΄ μισό του 4ου 
αι. π.Χ.. Μαζί με τα παραπάνω βρέθηκαν και όστρακα από γκρίζο πηλό. Στα ίδια 
στρώματα βρέθηκε και καλής ποιότητας χειροποίητη εγχώρια («Θρακική») 
κεραμική με εμπίεστη και πλαστική σχοινοειδή διακόσμηση. Έτσι επιβεβαιώνεται 
η αρχική υπόθεση του καθηγητή Μπακαλάκη για παρουσία Θρακικού πληθυσμού 
και Ελλήνων στα προχριστιανικά χρόνια. 

Οι ενσφράγιστες λαβές χρονολογούνται στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. και 
προέρχονται από εργαστήρια της Θάσου, Αίνου και Ακάνθου. 

Τα νομίσματα είναι πολλά, ως επί το πλείστον χάλκινα και λίγα ασημένια. 
Το πιο παλιό – από τα ταυτισμένα – χρονολογείται στο 400 π.Χ. και προέρχεται 
από τα Κύψελα (20 χιλιόμετρα ανατολικά του Έβρου). Βρέθηκαν επίσης 
νομίσματα Αμαδόκου, Φιλίππου, Αλεξάνδρου Γ΄, Αντιόχου Β΄, Αυρηλιανού, 
Λικινίου ΙΙ, Ιουστίνου ΙΙ και χρονολογούνται από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι τον 6ο αι. 
μ.Χ. 

Αυτά είναι τα αρχαιολογικά στοιχεία που έδωσε μέχρι στιγμής η 
αρχαιολογική έρευνα στην Πλωτινόπολη. Γενικά αλλά και επί μέρους προβλήματα 
και ερωτήματα σχετικά με την τοπογραφία και την οργάνωση της αρχαίας πόλης 
θα πρέπει να απαντηθούν. Όμως, όλα αυτά είναι πολύ αβέβαια και 
δυσκολοαπόδεικτα, τουλάχιστο στο σημερινό στάδιο της έρευνας. Για την 
παλιότερη, την πριν την Πλωτινόπολη πόλη, ένα επιπλέον ερώτημα προβάλλει 
έντονο. Υπήρξε πράγματι θρακική πόλη και ποιο ήταν το όνομά της; Η συνέχιση 
της ανασκαφικής έρευνας μπορεί να λύσει τα παραπάνω προβλήματα και να μας 
οδηγήσει σε εγκυρότερη ερμηνεία και ασφαλέστερα συμπεράσματα και τέλος ίσως 
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μας χαρίσει την πιο μεγάλη αμοιβή την απάντηση για το όνομα της πόλης πριν την 
Πλωτινόπολη. 
 
ΤΑΦΙΚΟΣ ΤΥΜΒΟΣ ΘΥΡΕΑΣ 
 

Ο ταφικός τύμβος Θυρέας βρίσκεται στο 8ο χιλιόμετρο του εθνικού δρόμου 
Διδυμοτείχου – Ορεστιάδας, ανάμεσα στα χωριά Θυρέα και Ασημένιο. Πρόκειται 
για έναν από τους μεγαλύτερους τύμβους του βορείου Έβρου με διάμετρο 47,5 μ. 
και ύψος 10 μ. (Εικ.9). 

Η ανασκαφή άρχισε από το ΝΔ τεταρτημόριο, επειδή είχαμε την 
πληροφορία από κάτοικο του χωριού Ασημένιο, ότι πριν μερικά χρόνια είδε εκεί 
ένα άνοιγμα, στο οποίο φαινόταν τοίχος που κατέληγε σε κόγχη. Τελικά δεν 
αποκαλύφθηκε κάτι τέτοιο, αλλά κατά τη διάρκεια της ανασκαφής 
αποκαλύπτονταν συγκεντρώσεις οστράκων ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και 
πληθώρα προϊστορικών οστράκων και εργαλείων. 

Μετά την ανασκαφή του ΝΔ τεταρτημορίου, προχωρήσαμε στο ΝΑ. Τα 
ευρήματα ήταν κι εδώ παρόμοια. Έγινε αντιληπτό ότι η καύση ή οι καύσεις που 
υπήρχαν μέσα στον τύμβο, δεν γινόταν να βρίσκονται μέσα στην επίχωση του 
τύμβου, αλλά κάτω από το επίπεδο έδρασής του, πράγμα που σήμαινε πως η 
αποκάλυψή τους απαιτούσε περισσότερη εργασία και θα γινόταν με μεγαλύτερη 
δυσχέρεια. Έτσι, πριν συνεχίσουμε στο βόρειο μισό του τύμβου, αποφασίσαμε να 
ερευνήσουμε την περιοχή λίγο βαθύτερα από το επίπεδο έδρασης του νότιου 
μισού. Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν. 

Στο ΝΔ όριο του τύμβου άρχισε να αποκαλύπτεται ένας περίβολος και 
εξωτερικά του περιβόλου συγκεντρώσεις από σπασμένα και καμένα αγγεία. Οι 
συγκεντρώσεις αυτές έδειχναν ότι είχε τελεστεί εκεί κάποιος εναγισμός. Στη 
συνέχεια η έρευνα επικεντρώθηκε στο εσωτερικό του περιβόλου και μας 
επεφύλαξε μια σειρά από ευχάριστες εκπλήξεις. Αποκαλύφθηκαν δύο στάμνοι και 
ένας κρατήρας. Λίγο νοτιότερα βρέθηκε ένα χάλκινο λυχνάρι και ακριβώς κάτω 
από αυτό εμφανίστηκε στάχτη, έντονα ίχνη καμένου ξύλου και άρχισαν να 
αποκαλύπτονται πολλά πήλινα, σιδερένια και χάλκινα αντικείμενα. Μετά την 
ανασκαφή ενάμιση μήνα, είχε, τελικά, εντοπιστεί η πρώτη καύση! Πρόκειται για 
γυναικεία καύση και ονομάστηκε καύση Α (Εικ. 10). 

Η καύση ήταν πρωτογενής. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά είχε δημιουργηθεί 
ορθογώνιος λάκκος, τοποθετήθηκαν στη συνέχεια τα ξύλα και ακολούθησε η 
καύση του νεκρού. Οι υψηλές θερμοκρασίες έψησαν τα τοιχώματα του ταφικού 
λάκκου και διατήρησαν το αρχικό του σχήμα10. Ο λάκκος έχει κατεύθυνση Α-Δ, 
μήκος 4,30 μ. και πλάτος 2,25 μ. Τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν μετά την 

                                                 
10 Δ. Τριαντάφυλλος, «Ο ταφικός τύμβος της Ταϊανούπολης», ΑΕΜΘ 5, 1991, 441-

442. 
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ολοκλήρωση της καύσης και την πτώση των υψηλών θερμοκρασιών. Η θερμότητα 
όμως, ακόμη και τότε ήταν ισχυρή, με αποτέλεσμα να υποστούν σημαντικές 
φθορές πολλά από τα αντικείμενα καθώς και όλα τα ευαίσθητα υλικά, κυρίως 
ξύλο, δέρμα, ύφασμα. 

ΒΔ της καύσης Α και κοντά στο κέντρο του τύμβου εντοπίστηκε και 
δεύτερος περίβολος με πολλές κι εδώ συγκεντρώσεις οστράκων στο εξωτερικό του 
και με καύση στο εσωτερικό του. Κατά τον καθαρισμό της αποκαλύφθηκαν πήλινα 
αγγεία, ένα σιδερένιο εγχειρίδιο, μία χάλκινη τριφυλλόστομη οινοχόη, μία χάλκινη 
φιάλη και το κάτω μέρος από ανδρικά σανδάλια (κατήματα). Αυτή ήταν ανδρική 
καύση, επίσης πρωτογενής (όμοια με την καύση Α) και ονομάστηκε καύση Β 
(Εικ.11). Ο λάκκος έχει κατεύθυνση Α-Δ, μήκος 3 μ. και πλάτος 1,45 μ. 

Παράλληλα με τον καθαρισμό των καύσεων συνεχιζόταν και η ανασκαφή 
του τύμβου. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής του ΒΔ τεταρτημορίου 
αποκαλύφθηκε ο σκελετός ενός αλόγου και διάφορα εξαρτήματα της ιπποσκευής 
του. Δίπλα στο άλογο βρέθηκε ένα χάλκινο αγγείο, ένα σιδερένιο ξίφος, δύο 
σιδερένιες αιχμές δοράτων κι ένα χάλκινο ομφάλιο ασπίδας. Διακρίνονταν, 
μάλιστα, ίχνη από το ξύλο της ασπίδας πάνω στο οποίο πατούσε. 

Λίγο νοτιότερα από τα παραπάνω αντικείμενα εντοπίστηκαν 27 λάκκοι με 
προϊστορική κεραμική και εργαλεία. Η κεραμική είναι του πολιτισμού της 
Παραδημής. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κατοίκησης, όπως πασσαλότρυπες, θεμέλια 
κτιρίων, δάπεδα κλπ. Σίγουρο όμως είναι, ότι υπήρχε κάποιος εκτεταμένος 
νεολιθικός οικισμός σε κάποιο σημείο του οποίου κατασκευάστηκε ο τύμβος. 
Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πληθώρα των προϊστορικών οστράκων και 
εργαλείων που βρέθηκαν στην επίχωση του τύμβου. 
 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΚΑΥΣΗ Α΄ 
 

1. Στάμνοι και κρατήρας  
Δύο σχεδόν όμοιοι στάμνοι που διαφέρουν ελάχιστα στο μέγεθος. Βάση 
δακτυλιόσχημη με καμπυλόσχημη απόφυση στον πυθμένα, σώμα ημισφαιρικό, 
λαιμός βραχύς κυλινδρικός, χείλος ημικυκλικής διατομής και λαβή ταινιωτή με 
κεντρική νεύρωση. Πηλός ερυθροκάστανος. Ίχνη καύσης. Χρονολόγηση: β΄ μισό 
του 1ου αι. μ.Χ.11 
Κρατηρόσχημο ανοιχτό αγγείο με λεπτά τοιχώματα. Βάση δακτυλιόσχημη, σώμα 
καλυκωτό, λαιμός κυλινδρικός και στενό επίπεδο εξω στρέφον χείλος. Λαβές 
ταινιωτές με πλατιά αυλάκωση. Φέρει διακόσμηση από εγχάρακτες κυματιστές 
γραμμές και εμπίεστα «σταγονίδια». Πηλός κοκκινωπός φωτεινός. 

                                                 
11 Robinson, Agora V, F 66, σ. 17, πιν. 2 (πλησιέστερο παράδειγμα) 
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Χρονολόγηση: τέλη 1ου-αρχές 2ου αι.μ.Χ.12 
2. Ατρακτόσχημα μυροδοχεία  

Τρία ατρακτόσχημα μυροδοχεία με μικρές διαφορές στην απόδοση της βάσης και 
του σώματος. Ως κοινά χαρακτηριστικά αναφέρονται η χαμηλή δακτυλιόσχημη 
βάση, το απιόσχημο σώμα, ο λεπτός κυλινδρικός λαιμός και το σχεδόν επίπεδο 
δισκόμορφο χείλος. Αβαθείς αυλακώσεις στο σώμα. Πηλός τεφρός έως 
καστανέρυθρος. Έντονα ίχνη καύσης. 
Χρονολόγηση: Έως τα μέσα του 1ου αι. μ.Χ.13 

3. Βολβόσχημα μυροδοχεία  
Τέσσερα βολβόσχημα μυροδοχεία εκ των οποίων το ένα μικύλλο. Παρουσιάζουν 
διαφορές στη απόδοση του σώματος και στο ύψος του λαιμού. Βάση επίπεδη, 
σώμα κωδωνόσχημο, λαιμός επιμήκης κυλινδρικός, χείλος δισκόμορφο. Αβαθείς 
αυλακώσεις στο σώμα και στο λαιμό. Ίχνη οξείδωσης από μεταλλικό αντικείμενο 
στο μικύλλο. 
Χρονολόγηση: από τα μέσα του 1ου αι. μ. Χ.14 

4. Χάλκινο λυχνάρι (Εικ. 12) 
Δισκόμορφος λύχνος με ανοιχτό έως το μυκτήρα περιχείλωμα. Φέρει στο πίσω 
μέρος ένθετη ταινιωτή λαβή που απολήγει σε εξάφυλλο ρόδακα μέσα από τον 
οποίο εκφύεται ανάγλυφο κεφάλι κύκνου. 
Χρονολόγηση: τέλη 1ου αι. μ.Χ.15 
 
ΚΑΥΣΗ Β΄ 
 

1. Ατρακτόσχημα μυροδοχεία  
Έξι σχεδόν όμοια ατρακτόσχημα μυροδοχεία. Βάση κωνική με μαστοειδή 
απόφυση στο κάτω μέρος. Σώμα αμυγδαλόσχημο, λαιμός κυλινδρικός που φέρει 
εγκοπή στη συναρμογή του με το σώμα. Χείλος επίπεδο έξω στρέφον. Στο σώμα 
και στο λαιμό διακρίνονται αβαθείς αυλακώσεις. Πηλός τεφρός με ίχνη φωτιάς. 
Χρονολόγηση: 1ος αι. μ.Χ.16 

2. Χάλκινη τριφυλλόστομη οινοχόη  
Ελλιπής στη βάση. Σώμα σφαιρικό με βραχύ λαιμό και ταινιωτή λαβή που φέρει 
ανάγλυφες παραστάσεις. Στο άνω μέρος λεοντοκεφαλή με σχηματοποιημένο 
βούκρανο και δισκάρια στα άκρα. Στο κάτω μέρος θεατρική μάσκα με δύο 

                                                 
12 Stobi, αρ. 1054 (όψιμος 2ος –πρώιμος 3ος αι. μ.Χ.), αρ. 1202 (3ος αι. μ.Χ.), σ. 126. 

137, πιν. 125, 140. 
13 Robinson, Agora V, F 49, G 96, σ. 15,31, πιν. 2, 5 (με γενικές ομοιότητες) 
14 Robinson, Agora V, Μ.6-7 (περί τα μέσα του 1ου αι. μ.Χ.), G.97-98 (β΄μισό του 

1ου αι. μ.Χ.), σ. 31, 85, πιν. 5, 18. 
15 Kuzmanov, Antike Lampen, αρ. 438, σ. 149, (τέλη 1ου-2ος αι. μ.Χ.) 
16 Robinson, Agora V, F.49, G.96 (α΄μισό 1ου αι. μ.Χ.), σ. 15, 31, πιν. 2, 5. 
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διαμπερείς οπές εκατέρωθεν αυτής. 
Χρονολόγηση: 1ος αι. μ.Χ.17 

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που στάθηκαν αρωγοί ο 
καθένας με το δικό του μοναδικό τρόπο στη διενέργεια αυτών των ερευνών. Τον 
Δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. Χρήστο Τοκαμάνη για την υλική και κυρίως ηθική 
συμπαράσταση που μας προσέφερε, καθώς και όλο το επιστημονικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό που πήρε μέρος στις ανασκαφές. 

Στη δική τους προθυμία και διάθεση για κάθε είδους βοήθεια οφείλεται 
ουσιαστικά το αποτέλεσμα που σας παρουσίασα. 
 

 
 

Εικ. 1. Διδυμότειχο. Αριστερά το βυζαντινό κάστρο και δεξιά ο λόφος της «Αγίας 
Πέτρας». 

Εικ. 2. Χάρτης της Θράκης όπου σημειώνεται η θέση της Πλωτινόπολης. 
 

                                                 
17 Comstock M.- Vermeule C., “Greek, Etruscan and Roman Bronzes in the 

Musseum of Fine Arts, Boston”, αρ.464, σ. 330. 
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Εικ. 3. Χρυσή προτομή Σεπτίμιου Σεβήρου. 
Εικ. 4. Πηγάδι από πάνω. 
Εικ. 5. Πηγάδι από κάτω. 
Εικ. 6.  Θάλαμος από Βόρεια. 
Εικ. 7. Είσοδος Θαλάμου. 
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Εικ. 8. Ψηφιδωτό δάπεδο (2ος – 3ος αι. μ. Χ.). 
Εικ. 9. Ο ταφικός τύμβος πριν την ανασκαφή (από Βόρεια). 
Εικ. 10. Καύση Α΄ (από Βόρεια). 
Εικ. 11. Καύση Β΄ (από Ανατολικά). 
Εικ. 12. Χάλκινο λυχνάρι (συντηρημένο). 


