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Από ηελ πεξηνρή ηνπ Μειεληθηηζίνπ εξξώλ πξνέξρνληαη κεηαμύ άιιωλ επηά 

επηηύκβηα αλάγιπθα ηεο απηνθξαηνξηθήο επνρήο πνπ εηθνλίδνπλ πνξηξέηα. Σν 

Επξεηήξην ηνπ Μνπζείνπ αλαθέξεη κάιηζηα όηη πξνέξρνληαη ζπγθεθξηκέλα από ηε 

ζέζε Λεγθίληηζθνλ, πνπ βξίζθεηαη ηέζζεξα ρηιηόκεηξα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ 

Μειεληθηηζίνπ. Πξόθεηηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηπραία επξήκαηα, πνπ ζήκεξα 

θπιάζζνληαη ζηελ Απνζήθε ηνπ Μνπζείνπ εξξώλ. Σξία από ηα αλάγιπθα αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ηωλ θπθιηθώλ ηαθηθώλ αλαγιύθωλ, δύν είλαη νξζνγώληα, ελώ 

ππάξρνπλ θαη δπν ζξαύζκαηα αλαγιύθωλ, ίζωο θπθιηθώλ. Ελεπίγξαθα είλαη κόλν 

δύν από ηα επηά αλάγιπθα.   

Σα επηηύκβηα αλάγιπθα κε πνξηξέηα από ην Μειεληθίηζη, ειάρηζηα γλωζηά κέρξη 

ζήκεξα ζηελ έξεπλα, ζπληζηνύλ κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα νκάδα κλεκείωλ. Καηαξράο, 

γηαηί καξηπξνύλ, καδί κε κεξηθά άιια επίζεο ηπραία επξήκαηα από ηελ ίδηα πεξίπνπ 

πεξηνρή, ηελ ύπαξμε ελόο ξωκαϊθνύ νηθηζκνύ, ν νπνίνο βξηζθόηαλ επάλω ζην δξόκν 

πνπ έλωλε ηνπο Φηιίππνπο κε ηελ Ηξάθιεηα ηληηθή. εκαληηθά είλαη όκωο ηα έξγα 

απηά θαη ωο δείγκαηα ηεο παξαγωγήο ηωλ εξγαζηεξίωλ γιππηηθήο πνπ δξνύζαλ θαηά 

ηελ απηνθξαηνξηθή επνρή ζηελ πεξηνρή απηή ηεο Μαθεδνλίαο.  

Μεηά ηε ζύληνκε παξνπζίαζε θαη ηε ρξνλνιόγεζε ηωλ αλαγιύθωλ κε βάζε ηα 

ηερλνηξνπηθά θαη ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ε κειέηε ζα επηθεληξωζεί ζηε 

κνξθνινγία ηωλ κλεκείωλ θαζώο επίζεο θαη ζε ζέκαηα εηθνλνγξαθίαο. Όια ηα 

ζωδόκελα έξγα εηθνλίδνπλ πξνηνκέο, ελώ ζε έλα από ηα νξζνγώληα αλάγιπθα θάηω 

από ηηο πξνηνκέο εκθαλίδεηαη θαη ν ήξωαο ηππέαο, γλωζηόο θαη ωο «Θξάθαο ηππέαο», 

έλαο εηθνλνγξαθηθόο ηύπνο ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο ζηα επηηύκβηα αλάγιπθα ηωλ 

απηνθξαηνξηθώλ ρξόλωλ από ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. Φαίλεηαη έηζη όηη ηα 

ηαθηθά αλάγιπθα ηεο πεξηνρήο ηνπ Μειεληθηηζίνπ απνκαθξύλνληαη ζαθώο από ηελ 

θιαζηθή θαη ειιεληζηηθή πιαζηηθή παξάδνζε, πηνζεηώληαο ηύπνπο πνπ απαληώληαη 

ζε επηηύκβηα αλάγιπθα ηωλ ρξόλωλ ηεο ξωκαϊθήο θπξηαξρίαο. ε παξόκνηα 

ζπκπεξάζκαηα νδεγεί ε κειέηε ηωλ αληίζηνηρωλ κλεκείωλ πνπ πξνέξρνληαη από 

πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνύ εξξώλ. Παξάιιεια, ζα εμεηαζηεί ε ζρέζε ηωλ 

κλεκείωλ από ην Μειεληθίηζη θαη κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο αιιά θαη ηεο 



ππόινηπεο απηνθξαηνξίαο, ελώ ηαπηόρξνλα ζα επηρεηξεζεί ε έληαμε ηωλ ηαθηθώλ 

απηώλ αλαγιύθωλ ζηα ηζηνξηθά ηνπο ζπκθξαδόκελα. 


