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Θέςη, προέλευςη, αναςκαφή του μνημείου
Ο υςτεροαρχαώκόσ ναόσ τησ πλατεύασ Αντιγονιδών βρύςκεται ςτον χώρο
των ιερών τησ Θεςςαλονύκησ των ρωμαώκών χρόνων, κοντϊ ςτο ατραπεύο. Ο
ναόσ όταν γνωςτόσ από διϊςπαρτα ςτην πόλη αρχιτεκτονικϊ μϋλη, τα οπούα
προϋρχονταν από την εκςκαφό θεμελύων, το 1936, για την ανϋγερςη διώροφησ
κατοικύασ. Σο 2000, με την ευκαιρύα κατεδϊφιςησ τησ κατοικύασ για την ανϋγερςη πολυώροφησ οικοδομόσ, πραγματοποιόθηκε αναςκαφό, η οπούα ξανϊφερε ςτο φωσ το ανατολικό τμόμα τησ κρηπύδασ του ναού, πλόθοσ αρχιτεκτονικών μελών και πϋντε αγϊλματα ρωμαώκών χρόνων (θεϊσ Ρώμησ, Δύα Αιγιόχου, τηβενοφόρου ϊνδρα και δύο Αδριανού).
Η μελϋτη των αναςκαφικών δεδομϋνων οδόγηςε ςτο ςυμπϋραςμα ότι τα
αρχιτεκτονικϊ μϋλη προϋρχονται από δύο τουλϊχιςτον διαφορετικϊ αρχαώκϊ
ου
ου
μνημεύα, ϋνα του τϋλουσ του 6 και ϋνα των αρχών του 5 αιώνα π.Χ. τα οπούα
μεταφϋρθηκαν από ϊλλη περιοχό ςτη Θεςςαλονύκη και αναςυντϋθηκαν ςτον
χώρο των ιερών ςτα πρώιμα αυτοκρατορικϊ χρόνια για να ςτεγϊςουν αυτοκρατορικό λατρεύα.
Καθώσ η αναςκαφό του ναού δεν ϋχει ολοκληρωθεύ για να προκύψουν πειςτικϊ ςυμπερϊςματα, υπϊρχουν προσ το παρόν δύο διαφορετικϋσ απόψεισ για
τη χρονολόγηςη τησ μεταφορϊσ και τον λατρευόμενο αυτοκρϊτορα. Η πρώτη
υποςτηρύζει ότι εύναι πιθανόν οι Θεςςαλονικεύσ για να εξευμενύςουν τον Οκταβιανό, ο οπούοσ ςτο Άκτιο νύκηςε τον Αντώνιο, με το μϋροσ του οπούου εύχαν ταχθεύ, να μετϋφεραν τον λαμπρό ναό τησ Αφροδύτησ από την Αύνεια ςτη
Θεςςαλονύκη, όπου λατρεύτηκε ο Ιούλιοσ Καύςαρασ ωσ ςύναοσ θεόσ με τη μυθικό πρόγονό του Αφροδύτη, μητϋρα του Αινεύα, γενϊρχη του γϋνουσ του Ιούλων. Η δεύτερη ϊποψη υποςτηρύζει ότι ο ναόσ ανοικοδομόθηκε από
μεταφερμϋνα αρχιτεκτονικϊ μϋλη ό επιςκευϊςτηκε ςτα χρόνια του Αδριανού,
ο οπούοσ ςτην περιοχό τησ Θεςςαλονύκησ ταυτύςτηκε με το Δύα Ελευθϋριο και
λατρεύτηκε εδώ ωσ ςύναοσ θεόσ με τη θεϊ Ρώμη.
Περιγραφή του μνημείου
Από τον ναό, όπωσ αυτόσ αναςυντϋθηκε ςτη ρωμαώκό εποχό, ςώζονται:
1) η υψηλό βαθμιδωτό κριπύδα, καταςκευαςμϋνη ςτα ρωμαύκϊ χρόνια και ο
ςτυλοβϊτησ, ο οπούοσ ανόκει ςτην αρχαώκό εποχό, 2) μια πλύνθοσ in situ,
τμόματα ιωνικών βϊςεων κιόνων εφεςιακού ό ςαμιακού τύπου και τμόματα
από ςπεύρεσ βϊςεων, 3) τρύα τμόματα κιόνων, 4) τρύα ακϋραια ιωνικϊ
κιονόκρανα και θραύςματα από τϋταρτο. Σο ϋνα κιονόκρανο χρονολογεύται
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ςτισ αρχϋσ του 5 αιώνα π.Χ. και τα ϊλλα ςτο τϋλοσ του 6 , 5) τμόματα γεύςων
με ιωνικϊ ωϊ, αρκετϊ από τα οπούα εύναι πιςτϊ αντύγραφα των αρχαώκών,
καταςκευαςμϋνα ςτη ρωμαώκό περύοδο, 6) λεοντοκϋφαλη υδρορρόη από την

αρχαώκό ςύμη, 7) θραύςματα από το εξαιρετικόσ τϋχνησ περιθύρωμα τησ
ανατολικόσ θύρασ, 8) πολλϊ θραύςματα αρχιτεκτονικών μελών τα οπούα δεν
ϋχουν ταυτιςτεύ.
Από τα ςτοιχεύα αυτϊ προκύπτει ότι ο ναόσ εύναι ιωνικόσ, «εν παραςτϊςιν»,
περύπτεροσ, εξϊςτυλοσ ό με δεδομϋνο ότι δεν ϋχει αποκαλυφθεύ η δυτικό
πλευρϊ του, θα μπορούςε να εύναι διπλόσ εν παραςτϊςιν, περύπτεροσ. Εύναι,
επύςησ, ϊγνωςτοσ, προσ το παρόν, ο αριθμόσ των κιόνων ςτισ μακριϋσ πλευρϋσ
του. Σο ύψοσ των κιόνων ξεπερνούν τα επτϊ μϋτρα και το ςυνολικό ύψοσ τα
δϋκα τϋςςερα.
Σο μϊρμαρο καταςκευόσ του ναού εύναι, κατϊ πϊςα πιθανότητα, θαςύτικο,
επομϋνωσ, θα μπορούςαν να αποδοθούν τα αρχαώκϊ αρχιτεκτονικϊ μϋλη του
ςε θαςύτικο εργαςτόριο.
Προςωρινή ανάδειξη του μνημείου
Η αποςπαςματικό αποκϊλυψη του ναού και η κϊλυψη ςημαντικού τμόματόσ του από την οδό Διοικητηρύου, που καθιςτούν προσ το παρόν αδύνατη την
αναςτόλωςό του in situ, οδόγηςαν ςτην απόφαςη τα ταυτιςμϋνα αρχιτεκτονικϊ μϋλη του να εκτεθούν ςτο αρχαιολογικό μουςεύο Θεςςαλονύκησ.
Παρϊ το μικρό ύψοσ τησ αύθουςασ τα μϋλη αυτϊ εκτϋθηκαν με τη μορφό
μιασ ιδιότυπησ αναςτόλωςησ, δύνοντασ τη δυνατότητα ςτον επιςκϋπτη να κυκλοφορεύ ανϊμεςϊ τουσ ϋχοντασ την αύςθηςη ότι κινεύται ςτα ερεύπια του αρχαύου ναού. Η λύςη αυτό εύναι προςωρινό, ϋωσ ότου ολοκληρωθεύ η αναςκαφό του μνημεύου και πραγματοποιηθεύ η αναςτόλωςό του in situ.
Μελλοντική ανάδειξη του μνημείου
Η μελλοντικό ανϊδειξη του μνημεύου προβλϋπει την ολοκλόρωςη τησ αποκϊλυψόσ του και την αναςτόλωςό του χωρύσ να θιγεύ καθόλου η ςημερινό λειτουργύα τησ πλατεύασ Αντιγονιδών. Η πλατεύα μπορεύ να διαμορφωθεύ ςε δύο
επύπεδα, το ςημερινό και το αρχαύο. Μικρό τμόμα τησ οδού Διοικητηρύου και
τησ πλατεύασ Αντιγονιδών μπορεύ να διαμορφωθεύ ςε αερογϋφυρα για να δοθεύ
η δυνατότητα να παραμεύνει ο ναόσ ορατόσ και να αναςτηλωθεύ ςτο ςύνολό
του. τα ςόκορα των όμορων πολυκατοικιών μπορούν να τοποθετηθούν γιγαντοαφύςεσ με πληροφορύεσ για το μνημεύο, η ολοκλόρωςη τησ μορφόσ του
οπούου, παρϊλληλα με την αναςτόλωςη, μπορεύ να επιτευχθεύ και με ολογρϊμματα.
Η λύςη αυτό εκτόσ από τη ςωτηρύα και την ανϊδειξη του μνημεύου, θα αναβαθμύςει την περιοχό, η οπούα εύναι αρκετϊ υποβαθμιςμϋνη.
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