
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Όρυσσομένων των σχετικών τάφρων προς θεμελίωσιν μεγάλης οικοδομής έν 
τω κτήματι Στεφάνου Τσιράκογλου, δπερ κεΐται κατά την νοτιοανατολικήν γωνίαν 
τής διασταυρώσεως τών προς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Βέροιας καί προς Νάου
σαν οδών, ή σκαπάνη προσέκρουσεν εις σειράν τάφων, οΐτινες άνεσκάφησαν δα- 
πάναις τοϋ ιδιοκτήτου κατόπιν άδειας τοϋ Υπουργείου Παιδείας.

Αί σκαφικαι έργασίαι ήρξαντο κατά τό θέρος τοϋ έ'τους 1940 καί διήρκεσαν 
περί τάς τεσσαράκοντα πέντε ημέρας, άπεκαλϋφθησαν δέ εντός τοϋ προς άνοικο- 
δόμησιν χώρου εκατόν δέκα ποικιλόσχημοι τάφοι άνήκοντες εις την πρώιμον χρι
στιανικήν περίοδον ή άντιθέτως εις τούς εσχάτους ρωμαϊκούς χρόνους.

Τών τάφων τινές ήσαν κάθετοι, άλλοι πυραμιδοειδείς, άλλοι κιβωτιόσχημοι, 
ολίγοι κεραμοσκέπαστοι, δύο ήσαν κιβωτιόσχημοι έπενδεδυμένοι διά μαρμάρινων 
πλακών λαμπράς εργασίας μεθ’ ενός νεκρού έκάτερος. Έν τρισίν όρύγμασιν εύρέ- 
θησαν άνά τρεις επάλληλοι τάφοι, ών οί ανώτατοι ήσαν μικύλοι άνήκοντες εϊς 
βρέφη. Τών καθέτων τινές έ'φερον ένα νεκρόν τοποθετημένον έν εϊδικω όρύγματι, 
κειμένορ έν τφ μέσω τού πυθμένος τού τάφου. Οί πλεΐστοι τών τάφων έ'φερον 
πολλούς νεκρούς (σχεδιογρ. είκ. 1). Οί κάθετοι τάφοι έκαλύπτοντο διά τριών ή 
τεσσάρων πωρίνων πλακών, ών δύο έ'φερον άνά δύο στρογγύλας χαλκάς λαβάς κι- 
νητάς, κατακλινομένας εντός κυκλικού κατασκευάσματος. Οί τάφοι ήσαν κατά τό 
π?>.εΐστον βαθεΐς φθάνοντες μέχρι 3.50 μ.

Εις τό βόρειον τέλος άκρον τού νεκροταφείου τούτου καί παρά τήν προς 
Νάουσαν οδόν άπεκαλύφθη μαρμάρινη σαρκοφάγος (διαστάσεις: μήκ. 2.25 μ., πλ. 
1.13 μ. καί ϋψ. 0.83 μ.), φέρουσα κατά τήν προσθίαν μακράν πλευράν της προτο- 
μάς τριών γυναικών μέσης ηλικίας. Τό τεθραυσμένον κάλυμμα ταύτης έφερε κατά 
τάς γωνίας άκρωτήρια. Ή σαρκοφάγος έφερε πολλούς νεκρούς, είχε μετενεχθή άλ- 
λοθεν καί άνήκεν εις παλαιοτέραν έποχήν, ως δέ δείκνυται έκ τής έργασίας τών 
ένδυμάτων καί τών μορφών αυτών, αΐτινες παρουσιάζονται σκληραί καί πραγμα- 
τικαί, πρέπει νά άνήκωσιν εις τον 2ον μ. X. αιώνα (είκ. 2).

Εντός τών τάφων εύρέθησαν κτερίσματα σχετικώς ολίγα, ήτοι: α') Πήλινα- 
οίνοχόαι, ύδρίαι, σκύφοι, κύαθοι καί πινάκιον terra sigillata φέρον έν τω μέσω 
έκτυπον παράστασιν δύο Σιληνών όρχουμένων ό έτερος τούτων κρατεί άντικείμε- 
νόν τι, πιθανώς άσκόν (είκ. 3).

β') Μετάλλινα- εις σταυρός άργυροϋς μονογραμματικός εις τεμάχια, άργυροί
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168 Νικολάου Κ. Κοτζιά

δακτύλιοι, ζεύγος αργυρών ενωτίων, εις δακτύλιος χρυσούς λεπτός, εν χρυσούν 
έλασμα, εν περίαπτον, πόρπη χαλκή, ζεύγος χαλκών ενωτίων, χαλκή βελονοθήκη.

Εϊκ. 1. Σχήματα τάορων του έν Βέροια οικοπέδου Στ. Τσιράκογλου κατά κάθετον τομήν.

α. Κάθετος κεκαλ-υμμένος. β. πυραμιδοειδής, γ. κάθετος διπλούς’ άνω κεραμοσκέπαστος. δ. πυραμιδοειδής κεκαλυμμένος. 
ε. κεραμοσκέπαστος. ζ. όρυγμα τάφου κεραμοσκέπαστον έν τω πυΦμένι καθέτου όρύγματος.

έν ή είχε τεθή τμήμα λευκού λεπτού νήματος, χαλκοί δακτύλιοι καί [κωδωνίσκος 
χαλκούς μετά λαβής (παιδικόν άθυρμα) (είκ. 4).

γ') Ύάλινα' δοχεία μετά σφαιρικής κοιλίας, δακρυδόχος, έν ποτήριον ή καν- 
δήλα, εννέα περιδέραια μετά ψήφων εξ υαλώδους μάζης καί μία οίνοχόη άρίστης
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διατηρήσεως, άρτια, φέρουσα εις μεν το άνώτατον άκρον τής λαβής παρά το 
στόμα τριψυλλοειδές κατασκεύασμα κατά δε την βάσιν τής λαβής, κειμένην εν τω

Εικ. 2. Ή έν τώ κτήματι Στ. Τσιράκογλου έν Βεροίφ άνευρεθεΐσα 
σαρκοφάγος μετά τριών γυναικείων προτομών.

μέσω τής κοιλίας, λεοντοκεφαλήν χείλη πεπλατυσμένα, ίσχυρώς προύχοντα- λαιμός

Είκ. 3. Πήλινα αγγεία εκ των άνασκαφών των τάφων Βέροιας.

κυλινδρικός' περί την βάσιν αυτού λεπτός δακτύλιος- βάσις ταπεινή διπλή- τό όλον 
σχήμα ταύτης άπιδοειδές (είκ. 4, 5 καί 6).

δ') Όστέϊνα- όστέϊναι λαβαί καί περόναι (είκ. 4).

22
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170 Νικολάου Κ. Κοτζια

ε') Μαρμάρινα' 1) Επιτύμβια στήλη (ΰψ. 0.80 μ., πλ. 0.57 μ. καί πάχ. 0.17 μ.),

ΕΙκ. 4. Ποικίλα κτερίσματα έκ των άνασκαφών των τάφων Βέροιας.

ΕΙκ. 5. Ύάλινα δοχεία έκ των άνασκαφών των τάφων Βέροιας.

φέρουσα παράστασιν, ής σφζονται μόνον τα κατώτατα άκρα γυναικός καθημένης 
έπΐ έδρας αριστερά και τεσσάρων όρθίως προ τής καθημένης ίσταμένων προσώ
πων εν σειρά (ex voto). Έπι τοϋ κάτωθεν τής παραστάσεως πλαισίου ή έπι-
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γραφή: ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΗΡΩΙΣΣΑ' ’Αρτεμίσια ήρώισσα.· 2ου ή 1ου μ. X. αί.’
2) Θραύσμα πρόσθιας πλευράς σαρκοφάγου, έφ’ ής ή επιγραφή :

[ΖΩΣΐ]ΜΗ ΠΑΝΝΥΧΟΥ ΤΗ ΙΔΙΑ ΘΥ Ζωσίμη Παννύχου τ[] ιδία ϋ·υ- 
[ΓΑΤΡΙ Μ]ΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ γατρϊ μνείας χάριν.

(Είκ. 7 αριστερά)- 2ου ή 3ου μ. X. αί.
3) Στήλη βωμοειδής μεταποιηθείσα εκ προγενεστέρας χρήσεως (υψ. 0.67 μ.,

πλ. 0.28 μ. καί πάχ. 0.09 μ.), φέρουσα εις έ- 
κατέραν των στενών πλευρών ρόδακα εντός πλαι
σίου, κατά δε την προσθίαν πλευράν εντός ά
τεχνου άχηβάδος άνάγλυφον άπτερον έρωτιδέα 
γυμνόν, εχοντα την δεξιάν προ τοϋ στήθους κε- 
καμμένην καί κρατούσαν τον αριστερόν ώμον, 
την δε άριστεράν ελαφρώς τεταμένην επί κορ-

Είκ. 6. Ή ΰαλίνη οίνοχόη μετά λεοντο
κεφαλής κατά τήν βάσιν τής λαβής έκ 
των άνασκαφών των τάφων Βέροιας.

Είκ. 7. (’Αριστερά). Θραύσμα σαρκοφάγου.
(Δεξιά). ’Ανάγλυφος άπτερος Έρωτιδεΰς έκ των έν Βεροίςι 

άνασκαφών.

μοΰ δένδρου, καί βαίνοντα επί τοϋ δεξιού ποδός, έφ’ ου χιαστί έν άνέσει ό 
άριστερός.Ή στήλη άποκεκρουμένη κατά τήν άριστεράν κάτω γωνίαν καί βεβλαμ- 
μένη καθ’ δλον τό πλάτος τοΰ πλαισίου (είκ. 7 δεξιά).

4) Τεμάχια πλαισίων άρίστης εργασίας καί ποικίλου ΰψους, θραύσματα πώ
ρινων δωρικών κιόνων (είκ. 8) καί ποικίλων κιονοκράνων μικρών διαστάσεων.

5) Στήλη μετά γείσου, άνευ αετώματος, άποκεκρουμένη κατά τήν άριστεράν
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172 Νικολάου Κ. Κοτζιά

άνω καί κάτω γωνίαν λοξώς καί αποφλοιωμένη καθ’ δλον το άνω πλάτος επί
σης λοξώς· ελλιπής κατά τό προς τα κάτω στενούμενον δεξιόν ήμισυ καί ολόκληρον 
το κάτω μέρος αυτής· τα όπισθεν καλώς εϊργασμένη (είκ. 9). Σωζόμενον ύψ. 0.83 μ., 
μέγ. πλ. 0.41 μ. καί μέγ. πάχ. 0.11 μ. Έπί τής πρόσθιας δψεως τοϋ λίθου επι
γραφή έκ τριάκοντα στίχων ελλιπών. Γράμματα πρόστυπα, ούχί στοιχηδόν, προέ- 
χοντα εις ύψος 0.003 μ.· ύψος αυτών κατά τούς πρώτους στίχους 0.02 μ., μειού- 
μενον βαθμηδόν μέχρι 0.015 μ.- διάστιχον 0.003 - 0.004 μ. Οί στίχοι έλαξεύθη-

ΕΙκ. 8. ’Αρχιτεκτονικά μέλη έκ των άναοκαφών Βέροιας.

σαν εντός ελαφρώς προεχουσών παραλλήλων οριζοντίων γραμμών. Ό μέγιστος 
τών στίχων γράμματα είκοσι δύο, ό ελάχιστος δέκα πέντε. Έν τφ α’ στίχω διε- 
τηρήθησαν μόνον τά γράμματα ΝΑ. Έν δε τώ β' στίχω αναγράφεται τό δνομα 
τοΰ αύτοκράτορος, δπερ στερείται τών τιμητικών τίτλων, οπότε ό πλήρης στίχος 
περιέχει τριάκοντα τέσσαρα γράμματα ήτοι

Imp. Caesar Publius Licinius Valerianus,

εάν όμως τό δνομα τοϋ αύτοκράτορος συνοδεύεται υπό τών τιμητικών τίτλων 
ήτοι Imp. Caesar Publius Licinius Valerianus Pius Fel. Aug. p. m. t. p. cos. 
procos. ό πλήρης στίχος δέον νά περιέχη πεντήκοντα επτά γράμματα. Τό διασω- 
θέν έχει ούτως:
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ηα
1 [Imp. Caes]ar Publius Lici\n\ns Valerianus]

[..........\liberasset pronu.....................................
[. . . os] Macedo niae statu..............................

5 desideria cognosceremu[s]....................................
nee admonendias hanc pfacern] .... 
cum et priusquam et quo de[beat]
copias diviserimus et bine..............................
bus missviri auxilia spond..............................

10 nequem quam alium late....................................
campecamus ut omnium, si..............................
ul etiam frumentum po.....................................
adnuamus nam cum qui....................................
capto emere permitti sol....................................

15 nib us offerimus et adista..............................
cum evehere voluerint....................................
prehenditur sub minis....................................
mnes curare qui pius cep..............................
ctus veneficii nostri no.....................................

20 pro virili parte pervenia....................................
bant in trienni tempora.....................................
nas venignitate subit..........................................
quaestori et legatos..........................................
nostri ratione jubeat..........................................

25 et moderatum credim[ws\....................................
quae provincia se[m]..........................................
[ . jntibus post trienn[ium]..............................
[. . \im expediendum su....................................
[pr]istinam debeat &..........................................

30 [enim inceptum quod]..........................................

Ό λίθος εύρέθη ανεστραμμένος επί τάφου, οΰτινος μετ’ άλλων πλακών έχρησι- 
μοποιήθη ώς κάλυμμα, ένεκα τούτου γράμματά τινα άποτριβέντα άπέβησαν δυσ
διάκριτα κα'ι αμφίβολα' ούτως έν τφ ένδεκάτω στίχφ το τέταρτον γράμμα Ρ της 
λέξεως campecamus ενδέχεται νά η R, οΰτινος άπετρίβη ή λοξή προς τα κάτω 
κεραία, οπότε ή λέξις άναγνωστέα CAMRecamus. Επίσης τά δύο πρώτα γράμ
ματα τοϋ δεκάτου τετάρτου στίχου άνέγνωσα CApto, άλλ’ ενδέχεται νά ώσι GVpto 
καί νά άναφέρωνται εις την λέξιν \Ei\G-Vpto. Τον τριακοστον τέλος στίχον έθεσα 
εντός αγκυλών, διότι εκ τής βλάβης τοϋ λίθου διακρίνονται μόνον τά άνω μέρη 
τών γραμμάτων, δημιουργούντα άβεβαίαν άνάγνωσιν.

Εΰνόητον, ότι τό περιεχόμενον τής επιγραφής είναι σπουδαιότατον ιστορικόν 
κειμήλιον. Έν αυτή, έστω και έλλιπεΐ κατά τό ήμισυ σχεδόν, έχει χαραχθή τό
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Είκ. 9. Ή στήλη, έν ή αναγράφεται τό εδικτον τοϋ Αύτοκράτορος Π. Λικινίου Ούαλεριανοϋ 
περί άπελευ-δεριόσεως τής Μακεδονίας.
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διάταγμα ή έδικτον, δΓ οΰ ό αύτοκράτωρ Πούπλιος Λικίνιος Ούαλεριανός απο
νέμει την ελευθερίαν εις την τέως ρωμαϊκήν επαρχίαν τής Μακεδονίας υπό πε
ριοριστικούς τινας ορούς. Επομένως ή ήμετέρα επιγραφή έλαξεύθη κατά τό έτος 
254 μ. X., ήτοι εντός τής κατά τούτο μόνον τό έτος διαρκεσάσης βασιλείας τού 
αύτοκράτορος τούτου.

Ή ανωτέρω στήλη, άς και τά μαρμάρινα πλαίσια τά εν είκ. 8 άπεικονιζό- 
μενα κατεστράφησαν και τά τεμάχια αυτών διασκορπισθέντα τήδε κακεϊσε άπω- 
λέσθησαν όριστικώς. Καϊ άπεδόθη μεν ή καταστροφή και απώλεια εις τούς μετά 
τινας μήνας είσελάσαντας Γερμανούς, άλλ’ είναι βέβαιον και αληθές, δτι ρουμα- 
νίζοντες ή βουλγαρίζοντες περίοικοι τού χώρου, εν ω ταύτα είχον άποτεθή, πλη- 
ροφορηθέντες, ότι ό Δήμος, εις δν ανήκε τό οίκόπεδον, διέθεσε τούτο προς ιδρυ- 
σιν ’Αρχαιολογικού Μουσείου εν Βεροία, προέβησαν εις τήν καταστροφήν προς 
άποσόβησιν τής ίδρύσεως τού Μουσείου ή έξ ιδιοτέλειας ή διά λόγους ανθελλη
νικούς. “Αλλως οί συνοδεύσαντες τά στρατεύματα Γερμανοί αρχαιολόγοι ασφαλώς 
θά προέβαινον εις τήν περισυλλογήν και έξασφάλισιν τών άπολεσθέντων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ
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