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Αρχαιολογικό Μουσείο
 

Συνηθισμένο ανάθημα είναι και οι λίθινες πλάκες με ανάγλυφα αυτιά. Δηλώνουν ότι ο Σάραπις και η Ίσιδα ήταν «θεοί επήκοοι», εισάκουαν δηλαδή τις προσευχές των πιστών. Το ανάγλυφο αυτό ανέθεσε στην Ίσιδα ο Μάρκος Αγελλήιος. Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Το Ωδείο της Αγοράς ήταν ένα θεατρικό οικοδόμημα, που χτίστηκε γύρω στο 200 μ.Χ. επάνω σε ένα παλιότερο βουλευτήριο. Η ψηλή πρόσοψη της σκηνής ήταν διακοσμημένη με αγάλματα Μουσών και με το άγαλμα μιας πλούσιας γυναίκας, δωρήτριας του Ωδείου. Τα ωδεία ήταν μικρά στεγασμένα θέατρα των αυτοκρατορικών χρόνων. Προορίζονταν για θεατρικές και μουσικές παραστάσεις και για απαγγελίες κειμένων, τις οποίες παρακολουθούσαν τα μέλη της τοπικής αριστοκρατίας. Η διακόσμησή τους με μορφές Μουσών ήταν πολύ διαδεδομένη. 

Η αρχαία Αγορά. Ο σφυγμός της πόλης χτυπούσε στην αρχαία Αγορά (Forum), η οποία βρισκόταν επί τρεις αιώνες στη σημερινή πλατεία Δικαστηρίων. Η Αγορά συγκέντρωνε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, εξυπηρετούσε την κοινωνική ζωή των κατοίκων. Το μέγεθος και η επιβλητικότητά της φανερώνουν τη σημασία της πόλης. Η πρώτη Αγορά σχεδιάστηκε τον 1ο αι. μ.Χ. Όμως, το επιβλητικό κτιριακό συγκρότημα, που σώζεται σήμερα, άρχισε να κτίζεται στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ., εποχή έντονης δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας. Πολλά κτήρια κατασκευάζονται ή επισκευάζονται με χρήματα διακεκριμένων μελών της τοπικής αριστοκρατίας. 

Στο αρχείο εγγράφων συγκεντρώνονται επίσημα έγγραφα, όπως για παράδειγμα, τα ληξιαρχικά στοιχεία που αφορούσαν στις οικογένειες της πόλης. 

Το νομισματοκοπείο λειτουργούσε σε χώρο ιερό υπό την προστασία της καπιτωλικής τριάδας –Juppiter (Δίας), Juno (Ήρα) και Minerva (Αθηνά), κάτι που δήλωνε τιμή και υποταγή στο Ρωμαίο αυτοκράτορα. 

Γύρω στο 450 μ.Χ. οι χώροι της Αγοράς εγκαταλείπονται και αποκτούν δευτερεύουσες εργαστηριακές χρήσεις. [Αφορμή για την αποκάλυψη του χώρου της Αγοράς ήταν η εκσκαφή θεμελίων για την ανέγερση δικαστικού μεγάρου το 1962. το πρώτο κτήριο που ήρθε στο φως ήταν το Ωδείο. Η δεύτερη περίοδος έρευνας άρχισε το 1989].

Στα βόρεια της Αγοράς ανασκάφηκε ένα πολυτελές συγκρότημα δύο κτηρίων το οποίο είχε αρχικά ερμηνευτεί ως δημόσια βιβλιοθήκη. Πιθανότατα, όμως, αποτελούσε τμήμα ενός ιερού προορισμένου για την αυτοκρατορική λατρεία, όπως δείχνουν τα σημαντικά γλυπτά, κυρίως πορτρέτα αυτοκρατόρων, που βρέθηκαν στο εσωτερικό του. Στον ίδιο χώρο, ίσως σε ένα από τα δύο κτήρια, θα λατρευόταν και ο Μέγας Αλέξανδρος και η οικογένειά του. Στο εσωτερικό του κεντρικού κτηρίου ορθωνόταν –πιθανότατα σε κόγχη- το άγαλμα της Αθηνάς, τμήματα του οποίου εκτίθενται εδώ.
 
Στα λουτρά της πόλης. Το βαλανείο (λουτρό) του 2ου αι. π.Χ. στην αρχαία Αγορά είναι το πρωιμότερο κτίσμα της ελληνιστικής Θεσσαλονίκης που έχει βρεθεί ως τώρα. Άφθονα ευρήματα, όπως τα εισαγμένα αγγεία που εκτίθενται εδώ, μαρτυρούν την πολυτέλεια και τις υπηρεσίες που παρέχονταν στο κτήριο. [Οι εφευρέτες του καλοριφέρ, της τουαλέτας μέσα στο σπίτι, του αποχετευτικού συστήματος είναι οι Ρωμαίοι]. 

Ένα επιβλητικό ανακτορικό συγκρότημα
Στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ. η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε μία από τις πρωτεύουσες του ρωμαϊκού κόσμου : ο Γάιος Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός, Καίσαρας του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας και ένας από τους τέσσερις συναυτοκράτορες (τετράρχες), μεταφέρει εδώ την έδρα του. Η πόλη αποκτά σημαντικά μνημεία και ένα μεγαλοπρεπές ανακτορικό συγκρότημα. Την περίοδο αυτή κτίζονται : η Ροτόντα, ναός αφιερωμένος στην επίσημη κρατική λατρεία, το θριαμβικό τόξο (γνωστό σήμερα ως «Καμάρα», διακοσμημένο με την ανάγλυφη παρουσίαση της νίκης του Γαλέριου επί των Περσών (297 μ.Χ.), το ανάκτορο και ο ιππόδρομος. 

Τόξο λαξευμένο από ένα κομμάτι μαρμάρου (γνωστό ως «μικρό τόξο του Γαλερίου»)
Ήταν η επίστεψη ενός ναΐσκου του ανακτόρου. Κεντρικό μοτίβο είναι τα δύο μετάλλια με προτομές, τα οποία κρατούν νεαροί ανατολίτες. στο δεξιό εικονίζεται ο Γαλέριος με επίσημη στρατιωτική ενδυμασία και στο αριστερό η σύζυγός του, η Αυγούστα Galeria Valeria. Μετά τη δολοφονία της, η μορφή της δέχτηκε νέα επεξεργασία για να μετατραπεί σε κάποια θεότητα, ίσως στην Τύχη της Θεσσαλονίκης (όπως δείχνει το πυργόσχημο στέμμα της). Ανάμεσα στα μετάλλια φτερωτοί ερωτιδείς κρατούν γιρλάντα. Στις πλάγιες πλευρές εικονίζονται ο θεός Πάνας και μία Νύμφη, στο εσωρράχιο ο Διόνυσος μέσα σε μετάλλιο. Έργο αυτοκρατορικού εργαστηρίου Θεσσαλονίκης. Αρχές 4ου αι. μ.Χ.
[Βρέθηκε στο Οκτάγωνο].



