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χων τοΟ μνημείου δέν άνήκουν όργανικώς είς 
τοΟτο, άλλ’ δτι έχουν τόν χαρακτήρα προσωρι- 
νότητος, προστεθέντα κατ’ ανάγκην χάριν προ
στασίας των μερών τού μνημείου, όσων έχουν 
διασωθή- έπομένως θά άφίνεται έλεύθερος ό έπι- 
σκέπτης νά συμπληρώση διά τής φαντασίας του 
τό μνημεϊον.

Κατά τήν διάρκειαν τών ώς άνωτέρω στερεω
τικών έργασιών άφηρέθησαν τά νεώτερα έξωτε- 
ρικά έπιχρίσματα, δπου τοΟτο ήτο δυνατόν ή 
έπεβάλλετο νά γίνη, άπεκαλύφθη δέ οΰτω ή πλιν- 
θοπερίβλητος τοιχοδομία, ή όποια, ώς συχνάκις 
συμβαίνει, είχε χρησιμοποιηθή μόνον είς δσα μέ
ρη τών τοίχων τής έκκλησίας προσεφέροντο πρός 
θέαν (Πίν. 179 α). ’Επίσης άπεκαλύφθησαν κατά 
τό μέγιστον μέρος των δσαι έκ τών τοιχογραφιών 
διατηρούνται είς σχετικώς καλήν κατάστασιν, 
προστατευόμεναι ύπό βαθμηδόν σχηματισθέντα 
φλοιόν έκ χρίσεων διά γαλακτώματος άσβέστου. 
Ή έργασία αΰτη έγινε μετά προσοχής καί μόνον 
δπου ήτο εύκολος ή άπόσπασις τού έν λόγο) 
φλοιού' άλλά τό μεγαλύτερον μέρος τών τοιχο
γραφιών είναι είτε τελείως κατεστραμμένον είτε 
διεσώθη είς κακήν κατάστασιν, διότι φαίνεται δτι 
τό μνημεϊον παλαιότερον είχεν έπί πολύ παρα- 
μείνει άνευ στέγης.

Αί τοιχογραφίαι τής Όδηγητρίας, χρονολο
γούμενοι συγχρόνως πρός τό οικοδόμημα περί 
τά μέσα τού 15ου αίώνος—είναι έξόχως ένδιαφέ- 
ρουσαι, διότι είναι έργα Ελλήνων ζωγράφων καί 
δι’ έκκλησίαν τού άνατολικοΰ δόγματος, άλλ’ 
έπηρεασμένων έκ τού ύφους, ένίοτε δέ καί έκ 
μορφών τής όψιμου γοτθικής ζωγραφικής, τής 
γνωστής ώς ζωγραφικής «κοσμοπολιτικοΰ» ή 
« διεθνούς » ύφους ( Πίν. 179 β ) 3.

Διά τών ώς άνω στερεωτικών έργασιών έπε- 
τεύχθη προσωρινή έξασφάλισις τού μνημείου. 
'Υπολείπεται νά στερεωθούν αί τοιχογραφίαι 
άπαραιτήτως παρ’ είδικοΰ τεχνίτου, νά όλοκλη- 
ρωθή δέ καί ή άποκάλυψις καί ό καθαρισμός των. 
’Επειδή δ’ αί τοιχογραφίαι τής Όδηγητρίας άν- 
τιπροσωπεύουν καλλιτεχνικήν τάσιν, παραδεί
γματα τής όποιας σπανίζουν είς τήν Ελλάδα, 
λόγω δ’ έπίσης τής έξαιρετικής ποιότητάς των 
ώς καί έπειδή δέν είναι άπολύτως έξησφαλισμένη 
ή άντοχή τού κτηρίου, μάλιστα είς περιοχήν 
πληττομένην ύπό σεισμών, φρονώ δτι θ’ άπετέλει 
πραξιν προνοίας ή έγκαιρος άποτείχισίς των.

Δ. I. Π ΑΛΛ ΑΣ

3. Xlle Congres International des Etudes Byzantines. O- 
chride 1961. Resumes des Communications, Beograd-Ochride 
1961, 83 - 84 (D. Pallas ).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΝ

Τό 1952 άνετέθη είς τόν "Εφορον κ. Μ. Χατζη- 
δάκην ή τακτοποίησις τού παλαιού Μουσείου 
Ζακύνθου καί ή έπίβλεψις τών έπισκευών τής ού- 
ρανίας τού ναού Φανερωμένης, ώς καί άλλων 
ναών τής πόλεως.

Έπί τή εύκαιρίμ περισυνελέγησαν έκ τών ναών 
τής πόλεως 36 άξιόλογοι μεταβυζαντινοί εικόνες. 
Κατά τούς σεισμούς τού Αύγούστου 1953 έκάη τό 
διά Μουσεϊον προοριζόμενον καί έπισκευαζόμε- 
νον κτήριον τού ένετικοΰ ’Ενεχυροδανειστηρίου, 
ώς καί πολλαΐ εικόνες εύρισκόμεναι έν αύτφ. Τότε 
άνετέθη ύπό τού κ. Υπουργού είς τόν Έφορον ή 
διάσωσις έκ τών έρειπίων καί τών πυρκαϊών, έντός 
τής καταστραφείσης καί καιομένης έκ τών σει
σμών πόλεως, δσφ τό δυνατόν περισσοτέρων έρ
γων τέχνης. Κατά τό διάστημα τής έκεΐ συνεχούς 
έπί δίμηνον παραμονής, περισυνελέγησαν τέμπλα 
καί άλλα ξυλόγλυπτα, φορηταί εικόνες, πίνακες 
καί άλλα έργα τέχνης έκ τών κατερειπωθέντων 
πεντήκοντα περίπου ναών, πολλοί τών όποιων 
έγένοντο άμέσως κατόπιν παρανάλωμα τού πυ
ράς ή κατεδαφίσθησαν πλήρως διά λόγους άσφα- 
λείας. Τών σωθέντων έργων —πλέον τών 800— 
ήρχισεν άμέσως ή καταλογογράφησις, καί είτα ή 
συντήρησις διά τού συντηρητού τής Έθν. Πινα
κοθήκης κ. Κ. Κουτσουρή. Διά τού αύτοϋ καλλι
τέχνου άπετειχίσθησαν, προτού κατεδαφισθοΰν, έκ 
τών έρειπίων ναών περί τά 50 τετρ. μ. τοιχογρα
φιών, άποκαλυφθεισών μετά τούς σεισμούς (12ου, 
Που - 18ου αίώνος). Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογρ. 
στή Ζάκυνθο, «Ζυγός» 1956. Μάρτιος 14-16, 
’Απρίλιος, 16 -18. Άργότερον δέ άπετειχίσθη 
τό σύνολον τών τοιχογραφιών τού έτοιμορρόπου 
ναού τού 'Αγίου Άνδρέου παρά τό χωρίον Βολύ- 
μες ( Που αίώνος), αί δποΐαι καί έκτίθενται έν 
τώ νέω Μουσείω Ζακύνθου.

Τό 1959 άνετέθη είς τόν Έφορον ή τακτοποίη- 
σις τού άνεγερθέντος μεγάλου Μουσείου Ζακύν
θου, ήτις καί σχεδόν έπερατώθη.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 
ΕΙΣ ΔΥΤ. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

ΠΕΛΛΑ

Περί τών άνασκαφών Πέλλης (1957-1960) 
γίνεται λόγος είς ειδικόν άρθρον τού ’Εφόρου
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’Αρχαιοτήτων Κεντρ. Μακεδονίας κ. X. Μακα- 
ρόνα, δημοσιευόμενον είς τό Α' μέρος τοϋ πα
ρόντος τόμου τοϋ Α. Δ.

*

ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΝ - ΚΙΛΚΙΣ

Παρά τήν κορυφήν τοΟ λόφου «Τορτσέλι», 
πλησίον τοϋ χωρίου Παλατιανόν (περί τά 15 χι
λιόμετρα βορείως τοϋ Κιλκίς) άπεκαλύφθη ταφτ- 
κόν ήρωον, έντός τοϋ όποιου εύρέθησαν τέσσα- 
ρα έπιτύμβια άγάλματα (Πίν. 180α-γ), ών τά 
μέν δύο άκέραια, τά δέ λοιπά δύο άκέφαλα καί 
έλλιπή. Ταϋτα ήσαν τοποθετημένα είς κοινόν βό
θρον, κάτωθι δέ έκαστου άγάλματος εύρέθησαν 
τά όνόματα τών νεκρών :

ΑΜΜΙΑ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 
ΜΗΔΗΣ ΠΑΤΡΑΟΥ 
ΖΩΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡΑΟΥ

Χρονολογία πιθανή : τέλη πρώτου αίώνος μ. Χρι
στόν.

Τορώνη - Χαλκιδικής

Κατά τήν περιοχήν των νεκροταφείων τής άρ- 
χαίας Τορώνης (μεταξύ τοϋ σωζομένου τείχους 
τής πόλεως καί τοϋ φυσικοϋ λιμένος «Πόρτο- 
Κουφό»), άνευρέθη έντός τάφου όρειχαλκίνη 
ύδρία καλής τέχνης, τής όποιας ή κάθετος λαβή 
καταλήγει είς Σειρήνα (Πίν. 181 α-γ). Χρονο
λογείται είς τόν 4ον αιώνα π.Χ.

ΧΑΡ. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Ή παροϋσα εκθεσις άναφέρεται είς τήν άνασκα- 
φήν τοϋ παρά τήν Βεργίναν άρχαίου άνακτόρου, 
τήν έκτελουμένην έν συνεργασία μετά τοϋ ’Εφό
ρου ’Αρχαιοτήτων τής ΙΑ' ’Αρχαιολογικής Περι
φέρειας κ. X. Μακαρόνα καί τοϋ καθηγητοϋ τής 
Πολυτεχνικής Σχολής κ. Ν. Μουτσοπούλου. Αί 
έργασίαι τής δευτέρας, διά τούς ύπογράφοντας τήν 
έκθεσιν ταύτην, άνασκαφικής περιόδου, διήρκε- 
σαν άπό τής 24ης Αύγούστου μέχρι καί τής 30 
Σεπτεμβρίου 1960. Έδαπανήθησαν δι’ αύτάς τά 
ποσά άμφοτέρων τών σχετικών κονδυλίων τοϋ 
προϋπολογισμού, ήτοι έν συνόλφ δραχμ. 85.000 
(70.000 καί 15.000), ελαβον δέ μέρος είς αύτάς 
κατά καιρούς έπτά φοιτηταί καί φοιτήτριαι τής

σχολής. Ή σχετική συμβολή τοϋ Ιδρύματος 
Σίγγερ-Πολινιάκ, τοϋ έκπροσωπουμένου ύπό τοϋ 
’Εφόρου κ. X. Μακαρόνα, άπετελεϊτο έκ τοϋ κα
ταλοίπου τών 3.000 δραχμών.

Αί έργασίαι ένετοπίσθησαν είς τούς έξής τομείς:

1. Είς τήν δυτικήν πτέρυγα τοϋ άνακτόρου άπε- 
καλύφθησαν έξ όλοκλήρου αί αίθουσαι ΜΙ καί 
M2, τών όποιων κατά τάς προηγουμένας έργα- 
σίας τοϋ όμοτίμου καθηγητοϋ τής Σχολής κ. Κ. 
Ρωμαίου είχον άναζητηθή μόνον οί τοίχοι. Άνε- 
σκάφη ώσαύτως τό βορειοδυτικόν τμήμα τής πρό 
αύτών δυτικής στοάς τής αύλής τοϋ άνακτόρου, 
ώστε σήμερον πλέον έχουν άποκαλυφθή καί αί 
τέσσαρες πλευραί τής στοάς ταύτης ( Πίν. 182 α).

Τοϋ κοινοϋ δυτικοΰ τοίχου τής στοάς καί τών 
ύπερμεγέθων αίθουσών ΜΙ καί M2 δέν έχομεν 
δυστυχώς παρά μόνον τήν κατωτάτην σειράν τών 
λίθων τής θεμελιώσεώς του. Ή άφαίρεσις τών 
λίθων άκριβώς τοϋ τοίχου τούτου προεκάλεσε 
καί τήν πτώσιν τοϋ περιθέοντος τό δάπεδον τών 
αίθουσών ψηφιδωτοϋ πλαισίου. Διά τήν συντή- 
ρησιν τών διασωθέντων κατά χώραν τμημάτων 
τοϋ πλαισίου τούτου καί διά τήν έπανατοποθέ- 
τησιν τών καταπεσόντων άπητήθη ή κατασκευή 
τοιχαρίου έξ άργών λίθων—ξερολιθιά—τό όποίον 
ούδόλως άντίκειται αίσθητικώς είς τήν δψιν τοϋ 
έρειπίου.

Τά έκ μαρμαροθετημάτων δάπεδα τών αίθου
σών δέν σφζονται έξ όλοκλήρου (Πίν. 182 β). 
Είς τό κέντρον τής αίθούσης M2 είχεν άποκαλύ- 
ψει ό κ. Ρωμαίος τετράπλευρον φρεάτιον, τοϋ ό
ποιου τό κάλυμμα (μεταξύ τής έπιφανείας τοϋ 
δαπέδου καί τοϋ σωζομένου κάτωθι τούτου πώμα
τος έκ δύο πλακών ) είχε καταρρεύσει.

Ό προορισμός τοϋ φρέατος έκείνου, άβέ- 
βαιος μέχρι τοΰδε, έβεβαιώθη διά τών έργα- 
σιών τής έφετεινής άνασκαφικής περιόδου. Τό 
φρεάτιον έχρησίμευε διά τήν άποχέτευσιν τών 
ύδάτων καθαρισμοϋ τοϋ δαπέδου τής πελώ
ριας αίθούσης (διαστάσεις ταύτης 16X16 μ.). 
Τοΰτο συνάγεται έκ τής άνευρέσεως όμοιου άντι- 
στοίχου φρεατίου, άριστα διατηρουμένου είς 
τό κέντρον τής παραπλεύρου αίθούσης M2. Δι’ 
όπής διαμέτρου 0,085μ. (Πίν. 182γ), άντιστοι- 
χούσης είς πήλινον αύλόν, κάθετον πρός τό 
πώμα τοϋ φρεατίου, διωχετεύοντο τά ΰδατα είς 
τό φρεάτιον καί έκεΐ « έχωνεύοντο ».

’Εντός τής έπιχώσεως τής καλυπτούσης τά δά
πεδα τών αίθουσών ΜΙ καί M2 κατέκειτο πλήθος 
θραυσμάτων κεράμων, στρωτήρων καί καλυπτή- 
ρων, ώστε σήμερον είναι πλέον ή βέβαιον ότι 
αύται ήσαν κεκαλυμμέναι διά ξύλινης στέγης,
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ίσως δέ καί ξύλινης όροφής. Μεταξύ τών θραυ
σμάτων των κεραμίδων άνευρέθησαν πολλοί σί
δηροί ήλοι διαφόρων μεγεθών, από 0,10 μέχρι 
καί 0,32 κ., καί τινα σιδηρά άντικείμενα, δι’ ών 
συνεδέοντο δοκοί έκ περισσοτέρων τεμαχίων 
άποτελεσθεΐσαι. Τό πρόβλημα τής στεγάσεως τών 
πελωρίων αιθουσών ήτο αρκετά δύσκολον, δε
δομένου ότι δέν παρετηρήθησαν έπί τοϋ δαπέδου 
ίχνη στηριγμάτων όροφής. Έπετεύχθη τό ζεύγμα 
τής μεγάλης άποστάσεως τών 16 μ., προφανώς 
διά τής άφθονούσης κατά τήν άρχαιότητα καί 
γνωστής διά τήν έξαίρετον ποιότητά της μακεδο
νικής ξυλείας. Έπί τού μαρμαροθετήματος τής 
αιθούσης M2 άνευρέθη χαλκούν νόμισμα Άμ- 
φιπολιτών, τών μέσων τού 2ου π.Χ. αΐώνος, τό 
όποιον δύναται νά άποτελέση ένδειξιν διά τούς 
χρόνους τής έγκαταλείψεως τού άνακτόρου. Τό 
μαρμαροθέτημα τής αιθούσης ΜΙ άπετελείτο έκ 
τεμαχίων λεπτοκόκκου μαρμάρου καί κιτρινωπού 
χρώματος κονιάματος. Τής M2 καί M3 έκ τεμα
χίων μαρμάρου όμοιου άλλά κονιάματος χρώμα
τος έρυθρού (πομπηϊανοΰ ).

Βορείως τής αιθούσης M2, όπου ό κ. Ρωμαίος 
είχεν υποθέσει τήν ϋπαρξιν διαδρόμου άντιστοί- 
χου πρός τόν τού « χώρου τού όχετοΰ », άνευρέ
θησαν ύπολείμματα μαρμαροθετήματος καί ψηφι
δωτού πλαισίου μιας τρίτης, καθ’ όλα όμοιας 
πρός τάς δύο άλλας, αιθούσης ( M3 ). Ό κοινός 
μεσότοιχος τών αιθουσών M2 καί M3 δέν σώζε
ται, ή όπαρξίς του όμως δύναται νά θεωρήται 
βεβαία. Τό αυτό ισχύει καί διά τόν δυτικόν τοί
χον τής δυτικής στοάς, ό όποιος διακόπτεται, 
καταστραφείς κατά τήν ΒΔ γωνίαν τού περιστυ
λίου τής αυλής. Ό βόρειος τοίχος τής νέας ταύ- 
της αιθούσης είναι έξ όλοκλήρου κατεστραμμέ
νος, βεβαιώνεται όμως ή όπαρξίς του άπό τά σχέ
δια τών Γάλλων άνασκαφέων. Ή άσφαλεστέρα 
έπιβεβαίωσις τής όπάρξεως καί τών διαστάσεων 
τής αιθούσης M3 εύρίσκεται εις τό ότι εις τό 
πρανές κράσπεδον τού σημερινού λόφου άνευ
ρέθη τό φρεάτιον τού δαπέδου της, κείμενον εις 
τό κέντρον άκριβώς τού χώρου. Καί τό φρεάτιον 
τούτο είναι καθ’ όλα όμοιον πρός τά δύο άλλα, δέν 
σφζει όμως τό άρχικόν βάθος του (Πίν. 182 δ).

Αί τρεις αϊθουσαι Ml - M3 άποτελοΰν ένότητα. 
Δυστυχώς δέν υπάρχουν ένδείξεις διά τό σημείον 
προσπελάσεως πρός αύτάς. Τό γεγονός όμως ότι 
τό δάπεδον τής μεσαίας—M2—είναι όλίγον χα- 
μηλότερον τού δαπέδου τών δύο παρακειμένων 
—ΜΙ καί M3—έπιτρέπει νά ύποθέσωμεν ότι ή 
M2 άπετέλει τόν κοινόν χώρον προσπελάσεως 
πρός τάς δύο άλλας. Οί τοίχοι όλων αύτών τών 
αιθουσών είναι κατεστραμμένοι, ώστε δέν εχο-

μεν κατώφλια. Μόνον έλάχιστα θραύσματα άμ- 
φικιόνων άνηκόντων προφανώς εις τήν πρόσοψιν 
τής M2 ( πρβλ. καί νοτίαν πλευράν) άνευρέθησαν.

2. Είς τήν Βορείαν πλευράν τού άνακτόρου, ή 
όποια μέχρι τής ΒΔ γωνίας τού περιστυλίου τής 
αυλής άπετέλεσε τόν β' τομέα έφετεινών έργα- 
σιών, ή κατάστασις είναι άπελπιστική. 'Ολόκλη
ρος ή πτέρυξ αΰτη είχεν ήδη κατά τήν άρχαιό
τητα καταρρεύσει, συνεπεία πιθανόν σεισμού, 
τό έργον δέ τής καταστροφής ώλοκλήρωσεν ή λι- 
θολόγησις τών νεωτέρων περίοικων (Πίν. 182 ε). 
Ή μεσαιωνική έπίχωσις έφθανεν είς τό μέσον 
τής βόρειας στοάς είς βάθος μεγαλύτερον καί 
αύτοΰ τού δαπέδου τής αΰλής τοϋ άνακτόρου. 
Είναι λυπηρόν ότι ή βόρεια πλευρά τού άνακτό
ρου καί ή πέραν τού χώρου τών κατεστραμμένων 
διαμερισμάτων της (έκεΐθεν τής βόρειας στοάς ) 
Οπαρξίς « βεράντας » θά παραμείνη πάντοτε υπο
θετική, διότι έκτος τού έξωτερικού βορείου τοί
χου τής οικοδομής ούδείς άλλος ένδιάμεσος τοί
χος διατηρείται. Μικράν συμβολήν είς τό πρό
βλημα τής άρθρώσεως τής βόρειας πτέρυγος άπο- 
τελοϋν νέα πεσσόσχημα άρχιτεκτονικά μέλη, 
σιρζόμενα είς κακήν καί αυτά κατάστασιν.

3. Ή άφαίρεσις τής έπιχώσεως τής μεγάλης 
αύλής τού άνακτόρου όπήρξε τό τρίτον έργον τής 
έφετεινής άνασκαφής. Πλήν τοϋ τελευταίου, 
κατωτάτου, στρώματος, τό όποιον δέν ήτο δυνα
τόν νά άφαιρεθή διά τό βροχερόν τού καιρού, 
ή μεγάλη αύλή έχει πλέον καθαρισθή, ώστε δυ
νατοί ό έπισκέπτης νά έχη συνολικήν τήν ει
κόνα αύτής. "Οταν άφαιρεθή τό ΰπολειπόμενον 
κατώτατον στρώμα τών 0,20 μ. περίπου καί άπό 
τό τελευταΐον 1 /3 τής έκτάσεώς της, θά πρέπη 
νά άναζητηθή κατά τό κέντρον αύτής φρεάτιον 
ή άλλο όρυγμα τό όποιον θά έδέχετο τά όμβρια 
ϋδατα, έφ’ όσον δέν έβεβαιώθη άλλη έξοδός των.

4. Τελευταίος τομεύς τών έφετεινών έργασιών 
ήτο ή ΝΑ γωνία τοϋ άνακτόρου είς τήν όποιαν, 
έκτός τής παρακολουθήσεως τών τοίχων καί με
σότοιχων, ούδεμία άνασκαφική έργασία είχε γί
νει προηγουμένως. Ή έργασία είς τό τμήμα τούτο 
καί μέχρι βάθους 1 μ. ήτο έργον άχαρι άποχωμα- 
τώσεως. Εντός τής έπιχώσεως, είς τά άνώτερα 
στρώματα, εύρέθησαν έλάχιστα μικροαντικείμενα, 
έν οίς καί άργυρά « άσπρα », φέροντα άραβικάς 
έπιγραφάς. Είς τό στρώμα όμως όπου διεκόψαμεν 
τάς έργασίας, αί διαλελυμέναι ώμαί πλίνθοι, αί 
καταπεσοΰσαι άπό τά ύψηλότερα σημεία τών μέ
χρι τινός λιθόκτιστων τοίχων, μετεβλήθησαν έν
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μέρει εις όπτοπλίνθους, διότι τό τμήμα τοϋτο 
κατεστράφη, φαίνεται, ύπό πυρκαϊας. Παχύ στρώ
μα μελαίνης γης, τέφρας, ξυλανθράκων έκάλυπτε 
τόν χώρον. Εύχόμεθα νά δυνηθώμεν προσεχώς 
νά χρονολογήσωμεν τό ένδιαφέρον τούτο στρώμα 
καθορίζοντες οϋτω τόν χρόνον τής πυρκαϊας 
τού κτηρίου ή τουλάχιστον του τμήματος τούτου 
τού κτηρίου, μετά τήν όποιαν θά πρέπη νά ύποθέ- 
σωμεν ότι έγκατελείφθησαν καί τά άλλα τμήματα 
τού άνακτόρου. Τοιουτοτρόπως δύναται νά έρ- 
μηνευθή καί ή άπουσία κινητών ευρημάτων έκ 
του άνακτόρου, τό όποιον έξεκενώθη, φαίνεται, 
μετά τήν μερικήν άποτέφρωσίν του. Ίχνη πυρός 
εϊχον παρατηρηθή κατά τάς εργασίας τού παρελ
θόντος έτους περί τό μέσον τής νοτίας στοάς, 
δέν είχον όμως τήν έκτασιν καί τήν μορφήν, τήν 
όποιαν εϋρομεν εις τήν ΝΑ γωνίαν.

'Εκτός τούτων ή άνασκαφή τού έτους τούτου 
άπεκάλυψε νέα άρχιτεκτονικά μέλη, έντός τής 
έπιχώσεως τής αυλής άνευρεθέντα, ώς καί όστρα
κα κορινθιακά καί άττικά παλαιότερα τών έλλη- 
νιστικών χρόνων, εις οΰς χρονολογείται τό άνά- 
κτορον. Ταϋτα βεβαιούν τήν καί πέρυσιν διατυ- 
πωθεϊσαν άποψιν ότι έπί τού λόφου ύφίστατο 
πολύ παλαιότερος συνοικισμός.

Κατά τήν έφετεινήν άνασκαφικήν περίοδον 
έκτος τών κυρίως άνασκαφικών έργασιών προέ- 
βημεν εις τήν κατασκευήν άναλήμματος τών δυτι
κών δαπέδων διά «ξερολιθιάς» (Πίν. 182ς). ’Ε
πίσης ήναγκάσθημεν νά προμηθευθώμεν γρύλλον, 
λοστούς, μαδέρια κλπ. διά τήν μετακίνησιν τών 
κατακειμένων έντός τής έπιχώσεως τής αυλής άρ- 
χιτεκτονικών μελών. Τέλος ήγοράσθησαν μετάλ
λινοι ρυμοί (ράφια) διά τήν μικράν άποθήκην, 
ένθα έτοποθετήθησαν προχείρως μέν, άλλ’ εύ- 
πρεπώς καί μέ τάξιν, τά διάφορα κινητά ευρήματα 
(άρχιτεκτονικά μέλη καί πήλινα τεμάχια κερα- 
μώσεως ). Διά τήν προστασίαν ώρισμένων άρχιτ. 
μελών τού θριγκού, τά όποια, αν καί θραυσθέντα 
διατηρούν άνέπαφον σχεδόν τήν έπιφάνειάν των, 
είναι άνάγκη νά κατασκευασθή κατά τό προσεχές 
έτος, παρά τήν μικράν άποθήκην καί ύπόστεγον.

Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΙ1Σ
*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Λόγω άπουσίας τού ’Εφόρου κ. Πέτσα εις τό 
έξωτερικόν, ή άφορώσα εις τάς έργασίας τής 
’Εφορείας του έκθεσις θά δημοσιευθή εις τόν 
προσεχή τόμον τού Α. Δ. *

*

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ» ΤΑΦΟΙ 
ΞΕΡΟΚΩΜΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

Κατά μήνα Μάρτιον τού 1960 άπεκαλύφθη ύπό 
χωρικού, έργαζομένου εις τόν άγρόν του, κείμενον 
εις θέσιν Ξεροκώμην τού χωρίου Λακκώματος 
Χαλκιδικής (περί τά 35 χλμ. ΝΑ τής Θεσσαλο- 
νίκης), καμαρωτός τάφος έλληνιστικών χρόνων. 
Είδοποιηθεΐσα ή ’Εφορεία ’Αρχαιοτήτων προέβη 
άμέσως μέν εις τάς ένδεδειγμένας ένεργείας, έζή- 
τησε δέ σχετικήν πίστωσιν παρά τής Διευθύνσεως 
’Αρχαιοτήτων διά τήν διενέργειαν τής άπαιτου- 
μένης άνασκαφικής έρεύνης, ή όποια έπραγματο- 
ποιήθη κατά τόν Αύγουστον (9-16) τού αυτού 
έτους.

Ή άνασκαφή άπεκάλυψεν έντός χθαμαλού τύμ
βου δύο καμαρωτούς τάφους, τού τύπου τών λε
γομένων «μακεδονικών», παρ’ άλλήλους κει
μένους. Ή συνύπαρξις έντός τού αυτού τύμβου 
δύο τοιούτων τάφων δέν είναι γνωστή άλλοθεν. 
Συνήθως οί καμαρωτοί τάφοι τής Μακεδονίας 
εύρίσκονται άπομεμονωμένοι ύπό τήν γήν είτε 
έντός τύμβου- άλλωστε, αί διαστάσεις των είναι 
άρκετά μεγάλαι, ώστε νά μή έπιτρέπουν τήν κα
τασκευήν δευτέρου όμοιου μνημείου έντός τού 
αυτού τύμβου.

'Ο πρώτος άποκαλυφθείς ύπό τού χωρικού τά
φος ( A) σφζεται εις καλήν κατάστασιν ( Πίν. 
183 α, β) καί μόνον μικρά όπή εις τό βόρειον τμή
μα τής καμάρας (εις τό άνω πέρας τού όπισθίου 
δηλαδή τοίχου ) ήνοίχθη ύπό τών χωρικών ευθύς 
μετά τήν άποκάλυψιν, περιέργων νά είσέλθουν 
έντός αΰτού, ΐνα άνακαλύψουν τόν πάντοτε εις 
παρόμοιας περιπτώσεις προσδοκώμενον «θη
σαυρόν ». Ό « θησαυρός » οδτος άπετελεϊτο φαί
νεται έξ όλίγων μόνον πήλινων άγγείων, τά όποια 
οί πρώτοι είσελθόντες συνέτριψαν καί διεσκόρ- 
πισαν. ’Εκ τών διασωθέντων ύπολειμμάτων συμ- 
περαίνομεν ότι έντός τού τάφου πρέπει νά ύπήρ- 
χον τουλάχιστον 8ν ή δύο «άωτα σκυφίδια 
( bowls) καί άτρακτόσχημον μυροδόχον άγγεϊον 
(unguentarium), πηλού φαιού μέ κόσμησιν κα- 
στανερύθρων ταινιών, περιβαλλουσών τήν κοι
λίαν αύτοΰ. Ή εις τόν 2ον π.Χ. αιώνα χρονολό- 
γησις τούτου φαίνεται λίαν πιθανή.

Ό τάφος άπετελεϊτο έξ ένρς θαλάμου μήκους 
2,46 μ. (διά τήν άκρίβειαν πρέπει νά προσθέσω- 
μεν ότι 2,46 μ. έμέτρει ή άνατολική πλευρά, ένώ 
ή δυτική έφθανε μόνον τά 2,43 μ.), πλάτους
2,50 μ. καί ύψους 3,40 μ. ( βλ. Σχεδ. 1). Ή γέ- 
νεσις τής καμάρας ήρχιζεν άπό τού ύψους τών 
2,18 μ., άπό τού ύψους δηλαδή τού ύπερθύρου, 
τό όποιον διήκε καθ’ όλον σχεδόν τό πλάτος τού 
νοτίου τοίχου, έχον μήκος 2,10 μ. Εις τόν νεκρι
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κόν θάλαμον εΐσήρχετό τις δι" ανοίγματος ύψους 
2,18 μ. καί πλάτους 1,16 μ., θύρα δμως δέν φαίνε
ται ότι υπήρχε. Τό άνοιγμα έκλείετο έξωτερικώς

άνοικτοΰ φαιού, διασωθέντος εις πολλά σημεία.
Ή πρόσοψις τού τάφου δέν εχει τήν γνωστήν 

έξ άλλων όμοιων μνημείων άρχιτεκτονικήν ναό-

Σχεδ. 1. Τάφος Α Λακκώματος Χαλκιδικής. 
Κάτοψις καί τομαί

διά τοίχου έκ πωρολίθων, τοποθετημένων βε
βαίως μετά τήν ταφήν τούτο είναι σύνηθες είς 
τούς «μακεδονικούς» τάφους καί δταν ακό
μη ύπάρχη θύρα. Είς τό έσωτερικόν οί λίθοι 
έκαλύπτοντο διά καλού κονιάματος, χρώματος

μορφον διαμόρφωσιν, ή όποια άποκρύπτει τήν 
όπισθεν ταύτης ύπάρχουσαν καμαρωτήν κατα
σκευήν, προσκολλωμένη πρός ταύτην άνευ οργα
νικού τίνος δεσμού, καί παραμένουσα πάντοτε 
στοιχεΐον ξένον πρός τό κύριον σώμα τού μνη-
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μείου. Έν τούτοις ή άπλή όψις τοΟ τάφουτοΰ 
Λακκώματος δέν στερείται μνημειακής έπιβολής, 
προκαλουμένης κυρίως έκ τοΰ έντυπωτικοΟ

έξ ένός μεγάλου θαλάμου, τετραγώνου σχεδόν 
(μήκους 3,03 μ. καί πλάτους 3,05 μ.) εχοντος ΰψος, 
μέχοι τοΟ άνω πέρατος τοϋ ύπερκειμένου τοϋ

ύπερθύρου καί τοΰ ύπερκειμένου λίθου, έχόντων, 
άμφοτέρων, μήκος πλέον τών 2μ. καί ΰψος 0,55 
μ. καί 0,66 μ. άντιστοίχως.

Ό δεύτερος τάφος ( Β ) είχεν άνοιχθή πρό πολ- 
λοϋ, άφαιρεθέντων τών λίθων τής καμάρας, ώστε 
εύρέθη πλήρης χωμάτων. Καί ούτος άποτελεϊται

ύπερθύρου λίθου, 3,18 μ. Καί τοΰ τάφου τούτου 
τό ύπέρθυρον ήτο έπιβλητικόν, διήκον καθ’ δλον 
τό πλάτος τοΰ τοίχου τής προσόψεως ( νοτίου ), 
6χον δέ ΰψος 0,50 μ. (Πίν. 183 γ, δ καί Σχεδ. 2 ). 
Ή είσοδος τοΰ θαλάμου, πλάτους 1,35 μ., δέν 
είχε, φαίνεται, θύραν, άλλ’ έφράσσετο έπίσης
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έξωτερικώς διά τοίχου έκ πωρολίθων. Κονίαμα 
δέν έσώθη εις τούς τοίχους τοϋ τάφου τούτου, 
άλλα είναι βέβαιον ότι οί τοίχοι δέν είχον άφεθή 
γυμνοί.

Άμφότεροι οί τάφοι είναι κατεσκευασμένοι έκ 
πωρολίθων, καλώς ήρμοσμένων ή δομή των είναι 
έπιμελής καί ή έν γένει έργασία δεικνύει καί 
φροντίδα καί πείραν οικοδομικήν άξιόλογον. Έκ 
τής τοιχοδομίας, άλλά πρό πάντων έκ τής σχέ- 
σεως τής διαμέτρου τής καμάρας πρός τό δλον 
ύψος τού τάφου δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν 
άμφοτέρους τούς τάφους εις τά τέλη τοϋ τρίτου 
ή τάς άρχάς τοϋ 2ου π. X. αίώνος 1.

MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΑΛΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 
ΕΙΣ Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Κατά τό έτος 1960 έν τή ΙΓ' ’Αρχαιολογική 
Περιφερεία έγένοντο αί κάτωθι άνασκαφαί, άνα- 
στηλώσεις καί έργασίαι έντός των Μουσείων :

1. Άμφίπολις

Συνεχίσθησαν αί άρξάμεναι άπό τοϋ έτους 1956, 
δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, άνα
σκαφαί τής Άμφιπόλεως. Είς τήν θέσιν τής 
ελληνιστικής νεκροπόλεως ήρευνήθη κατά τό 
έτος τοϋτο νέος τομεύς, έντός τοϋ όποιου άνευ- 
ρέθησαν δέκα έννέα τάφοι ( βλ. σχετικώς Α.Κ. 
Όρλάνδου, Τό Έργον τής Εταιρείας 1960). 
Εκτός τών έπιγραφών καί άλλων ευρημάτων, 
άνευρέθησαν καί διάφορα χρυσά κοσμήματα, 
ήτοι δύο στέφανοι έκ φύλλων έλαίας, περιδέ- 
ραιον έκ λεπτής άλύσεως, τοϋ όποιου τά άκρα 
κοσμούνται ύπό κεφαλών ζώων έκ σκληροϋ 
λίθου, βαθέος έρυθροΰ χρώματος, ζεύγος ένωτίων 
μέ παράστασιν Έρωτιδέων, δύο δακτύλιοι καί 
άλλα χρυσά κοσμήματα.

Άλλαι ερευναι, διενεργηθεΐσαι είς τήν θέσιν 
«Καστάς», κειμένην είς μεγάλην άπόστασιν 
βορείως τής άρχαίας πόλεως, άπεκάλυψαν ένα 
έκ τών ώραιοτέρων τάφων τής Άμφιπόλεως, άπο- 
τελούμενον έκ προθαλάμου καί νεκρικού θαλάμου, 
μήκους 9 καί πλάτους 3,07 μέτρων. Τό δάπεδον 
τοϋ προθαλάμου φέρει ψηφιδωτόν μέ διακόσμη- 
σιν πολυχρώμων ρόμβων, τό δέ ψηφιδωτόν δά
πεδον τοϋ νεκρικού θαλάμου χωρίζεται διά πλαι

1. Βλ. προχείρως σχετικόν συγκριτικόν πίνακα είς X. I. 
Μακαρόνα, Άνασκαφή «μακεδονικού» τάφου Καρύτσης, 
ΠΑΕ, 1955, σ. 158, ΕΙκ. 5. Οί τάφοι του Λακκώματος έχουν 
περίπου τάς άναλογίας τών τάφων τής Πύδνης και τής Κα
ρύτσης.

σίων είς τρεις έπιμήκεις έπιφανείας, βαθέος έρυ
θροΰ καί κίτρινου χρώματος. Έντός τοϋ νεκρι
κού θαλάμου άνευρέθησαν, διηυθετημένοι έντός 
τού δαπέδου, δύο κιβωτιόσχημοι τάφοι συλημέ- 
νοι δυστυχώς. Τά τοιχώματα άμφοτέρων καλύ
πτονται ύπό κονιαμάτων ζωηρών χρωμάτων, ό είς 
δέ έξ αύτών φέρει τοιχογραφίας μέ διακόσμησιν 
βλαστών, άνθέων, πτηνών, άγγείων, κατόπτρου, 
κυματίου, πλοχμού κ.λ.π.

Τόσον τά ψηφιδωτά δάπεδα, δσον καί αί τοι- 
χογραφίαι τοϋ τάφου, δαπάναις τοϋ Υπουργείου 
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, άντεγράφησαν ύπό 
τοϋ ζωγράφου κ. Κώστα ’Αλεξίου, άπετειχίσθη- 
σαν ύπό τοϋ τεχνίτου τής ’Υπηρεσίας ’Αρχαιοτή
των καί Άναστηλώσεως κ. Δημ. Σκόρδου, έν 
συνεχεία δέ μετεφέρθησαν είς τό Μουσεΐον Κα
βάλας, ένθα καί άποκαθίστανται διά νά έκτεθοΰν.

ΔΤ ετέρων έρευνών άνατολικώς τής άρχαίας 
πόλεως καί έγγύς τής δημοσίας όδοΰ, άνευρέθη
σαν τρία άκέραια έπιτύμβια άνάγλυφα καί άξιό- 
λογα τμήματα τριών άλλων άναγλύφων τού 4ου 
π.Χ. αίώνος, άτινα δεικνύουν έπίδρασιν τής άττι- 
κής έπιτυμβίου πλαστικής. Τό άρτιώτερον έξ 
αύτών έπαναλαμβάνει τό θέμα τής περιφήμου 
Ήγησοϋς, τό δεύτερον άπεικονίζει ήμίγυμνον 
γενειοφόρον άνδρα, τό δέ τρίτον παριστμ έφηβον, 
ένδεδυμένον χιτώνα καί χλαμύδα ( Πίν. 184 γ).

Πλεϊσται δοκιμαστικοί ερευναι διενηργήθησαν 
έπί τής θέσεως τής άρχαίας πόλεως, αίτινες είχον 
ώς άποτέλεσμα τήν άνεύρεσιν διαφόρων οικιών 
ή άγνώστων οικοδομών. Πρός τούτοις άνευρέθη 
καί άπεκαλύφθη, έπί μήκους 143,30 μέτρων, τμήμα 
τής δυτικής πλευράς τοϋ περιβόλου τής πόλεως. 
Τό σφζόμενον ύψος τού τείχους είναι 0,95 μ. τό 
πολύ, τό δέ πλάτος του 1,80 μ., παρουσιάζει δέ 
τοιχοδομίαν πολυγωνικήν, άποτελουμένην έκ 
μεγάλων άκανονίστων πλίνθων σκληρού τιτανό
λιθου, άδρομερώς είργασμένων. Τά μεταξύ τών 
μεγάλων πλίνθων κενά συμπληρούνται διά μικρών 
λίθων, έπιμελώς είργασμένων κατά τούς αρμούς, 
είς τρόπον ώστε ή έφαρμογή νά είναι τελεία. Τό 
τμήμα τοϋτο τού τείχους άνήκει είς τόν άρχαιό- 
τερον περίβολον τής πόλεως τού 5ου π.Χ. αίώνος, 
μνημονευόμενον πολλάκις ύπό τού Θουκυδίδου 
(IV 102 κ.έ.).

Τό σημαντικώτερον όμως εύρημα έγένετο πρός 
τό τέλος τής άνασκαφικής περιόδου, ότε έξαν- 
τληθείσης πλήρως τής σχετικής πιστώσεως τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, αί έργασίαι συνεχί
σθησαν δαπάναις τής ’Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων 
καί Άναστηλώσεως. Πρόκειται περί ένός μεγά
λου μακεδονικοΰ τάφου, ευρισκομένου έντός 
τεχνητού τύμβου έπί τών προπόδων τοϋ Παγγαίου,

28
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περί τά 1500 μέτρα άνατολικώς της Κοινότητος 
Άμφιπόλεως. Ό τάφος ούτος, έκτισμένος διά 
μεγάλων πλίνθων πωρολίθου, άποτελεΐται έκ 
δρόμου καμαροσκεποϋς, προθαλάμου καί κυρίως 
νεκρικού θαλάμου, όλικοϋ μήκους 11,30 μέτρων 
( Πίν. 184 δ ). Διεπιστώθησαν έντός τοϋ τάφου τού
του εξ έν όλφ ταφαί. Έντός τοϋ προθαλάμου 
υπάρχει κλίνη, έκτισμένη διά πλίνθων πωρολίθου 
πρός άπόθεσιν τοϋ νεκρού, δύο δέ έτεραι κλΐναι, 
σχηματίζουσαι όρθήν γωνίαν, υπάρχουν καί εϊς τό 
βάθος τοϋ νεκρικοϋ θαλάμου. Ή κυρία επιφάνεια 
ιών κλινών φέρει διά ζωηρών χρωμάτων (έρυ- 
θροϋ, πρασίνου, κίτρινου, μέλανος, ροδίνου κλπ. ) 
ζωγραφικήν διακόσμησιν, τόσον εϊς τούς πόδας, 
όσον καί έντός μιας κοσμοφόρου ταινίας εις τό 
άνω μέρος τής κλίνης. Είκονίζονται διονυσιακοί 
μορφαί καθήμεναι έπί βράχων ή ήμικεκλιμέναι 
έπί τού έδάφους μετά θύρσων, λέοντες, άσπίδες, 
βωμοί, φύλλα κλπ.

Τά εύρήματα τοΰ τάφου τούτου ήσαν πολλά καί 
πολύτιμα. Άνευρέθησαν εις στέφανος έκ φύλλων 
έλαίας, φέρων εις τό μέσον σκληρόν λίθον έρυ- 
θροϋ χρώματος, άνθη καί έλάσματα έκ χρυ
σού, χρυσούς όβολός, ζεύγος ένωτίων έκ χρυ
σού μέ διακόσμησιν λεοντοκεφαλών, άργυροϋν 
κάτοπτρον μετά καλύμματος, διατηρηθέν εις άρί- 
στην κατάστασιν, άλάβαστρα, πυξίδες καί διά
φορα άγγεϊα. Μεγίστην όμως έντύπωσιν προκα- 
λοΰν οί άνευρεθέντες έντός τοΰ τάφου δύο χρυσοί 
δακτύλιοι, τόσον διά τό μέγεθος καί τό βάρος 
αυτών, όσον καί διά τήν τέχνην των. Ό είς έξ 
αύτών φέρει μέγαν σκληρόν λίθον πρασίνου χρώ
ματος μετά λευκών κυματώσεων, ένφ ό έτερος 
σφραγοδόλιθον βαθέος έρυθροΰ χρώματος. Έπ’ 
αυτού ύπάρχει ώραιοτάτη παράστασις γυμνού 
νέου, στεφανοΰντος τήν κεφαλήν, πρό βωμού. 
Πρόκειται πιθανώς περί άντιγράφου πλαστικού 
έργου.

Αί τοιχογραφίαι καί τού τάφου τούτου άντεγρά- 
φησαν, άπετειχίσθησαν καί μετεφέρθησαν εις τό 
Μουσεϊον τής Καβάλας, είς αίθουσαν τοϋ όποιου 
έγένετο άναπαράστασις τών κλινών.

Έν τέλει, συνεπληρώθη ή άποκάλυψις τοϋ ψη
φιδωτού δαπέδου τοϋ νάρθηκος τής παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής Γ ( βλ.Α.Κ. Όρλάνδου, τό 
Έργόν 1959, σελ. 41 ) καί έγένοντο έργασίαι διά 
τήν συντήρησιν τοΰ ψηφιδωτού (Πίν. 185 α, β).

2. Γαληψός

Ή θέσις τής Γαληψοϋ, «έμπορίου» τών Θα- 
σίων είς τούς πρόποδας τού Συμβόλου καί έγγύς 
τής θαλάσσης, άνατολικώς τών έκβολών τού 
Στρυμόνος, είναι γνωστή πρό πολλού, όπως καί

ή ϋπαρξις έκτεταμένης νεκροπόλεως, άρχαϊκής 
καί κλασσικής έποχής, εις τήν όποιαν άνευρέ
θησαν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα λίαν 
άξιόλογα εύρήματα. Κατά τό έτος τοϋτο διενηρ- 
γήθη, διά τής Έπιμελητρίας Αικατερίνης Ρα>- 
μιοπούλου, μικρά άνασκαφική έρευνα είς τήν 
θέσιν τής νεκροπόλεως αύτής, διάρκειας μιας 
περίπου έβδομάδος. Άνευρέθησαν καί ήρευνή- 
θησαν δέκα έξ έν όλφ τάφοι, οΐτινες άνήκουν είς 
διάφορα είδη, ήτοι κιβωτιόσχημοι, λακκοειδεΐς, 
πήλινοι σαρκοφάγοι, τάφοι έντός μεγάλων πί
θων μέ κεκαυμένα τά όστα. Άνευρέθησαν ψέλια 
καί δακτύλιοι έξ άργύρου καί χαλκού, ζεϋγος 
ένωτίων έκ χαλκοϋ καί διάφορα άλλα εύρήματα.

3. Νικήσιανη

Βορείως τής Κοινότητος Νικησιάνης, εύρισκο- 
μένης έπί τών βορείων προπόδων τοϋ Παγγαίου 
καί είς άπόστασιν μιας ώρας πορείας άπό αυτής 
έντός τής πεδιάδος, ύπάρχει μέγας τύμβος διαμέ
τρου 45 καί ύψους 15 περίπου μέτρων. Αί γενό- 
μεναι ένταϋθα έρευναι, κατά τό έτος 1959, άπε- 
κάλυψαν πέντε κιβωτιοσχήμους τάφους, τούς 
όποιους τά εύρήματα χρονολογούν είς τήν έπο- 
χήν τών βασιλέων Φιλίππου Β' καί Μ. Αλε
ξάνδρου. Οί τάφοι ούτοι περιεΐχον χρυσούς στα
τήρας τοϋ Φιλίππου, αργυρά καί χαλκά νομίσματα 
τών ώς άνω βασιλέων, ώραιότατα ειδώλια διατη
ρούντο καί τήν πολυχρωμίαν των (Πίν. 186α), 
πήλινα, άργυρα καί χαλκά άγγεϊα καί σκεύη, 
χρυσά κοσμήματα καί διάφορα άλλα πολύτιμα 
εύρήματα (βλ. Α.Κ. Όρλάνδου, Τό Έργον 1959, 
σ. 44 ).

Αί έργασίαι έντός τοϋ τύμβου τούτου συνεχί- 
σθησαν καί κατά τό έτος 1960, δαπάναις τής Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, εΐχον δέ ώς άποτέλεσμα 
τήν άνεύρεσιν καί έκτου κιβωτιοσχήμου τάφου 
(Πίν. 186 β). Ό τάφος ούτος ήτο δυστυχώς 
πτωχός είς κτερίσματα, τό μόνον δέ εύρημα 
τούτου ήτο μελαμβαφής σκύφος τού β' ήμίσεος 
τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, περιέχων έν άργυροϋν καί 
έξήκοντα τέσσαρα χαλκά νομίσματα τοϋ βασι- 
λέως Μ. Αλεξάνδρου.

4. Φίλιπποι

Κατά τό παρελθόν έτος ήρχισαν ένταϋθα μεγά
λοι έργασίαι άποχωματώσεως καί διαμορφώ- 
σεως τού χώρου τής ρωμαϊκής άγοράς. Αί έργα- 
σίαι αύται συνεχίσθησαν κατά τό έτος 1960. 
'Ολόκληρος ή πλατεία τής άγοράς, διαστάσεων 
100 X 50 μέτρων, άπεκαλύφθη καθ’ όλοκληρίαν 
( Πίν. 187 α, β). Αΰτη φέρει πλακόστρωσιν έκ
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μεγάλων μαρμάρινων πλακών. Είς δύο σημεία 
τής πλατείας τής άγοράς έγένοντο μικράς έκτά- 
σεως δοκιμαστικοί ερευναι ύπό τήν ρωμαϊκήν 
πλακόστρωσιν πρός στρωματογραφικήν μελέτην 
καί διαπίστωσιν ΰπάρξεως οίκοδομών άρχαιοτέρας 
έποχής. Οΰδέν θεμέλιον άρχαιοτέρας οίκοδομής 
άνευρέθη, διεπιστώθη δέ μόνον, ότι τό στρώμα 
τής έπιχώσεως περιεϊχεν όστρακα άγγείων, λύ
χνους, νομίσματα καί τμήματα ειδωλίων έλληνι- 
στικής έποχής.

Αί άρξάμεναι άπό τού έτους 1957 καί συνεχι- 
σθεϊσαι κατά τά έπόμενα έτη έργασίαι άποκαλύ- 
ψεως όλοκλήρου του κοίλου τοϋ θεάτρου, άνα- 
κατασκευής τών κτιστών έδωλίων, μερικής άνα- 
στηλώσεως καί διαμορφώσεως τοΟ χώρου, ώλο- 
κληρώθησαν κατά τό έτος 1960 (Πίν. 187 γ, δ). 
Διά τών έργασιών τούτων έπανέκτησε τήν χρη- 
σιμότητά του τό άρχαϊον θέατρον Φιλίππων, δυ- 
νάμενον νά περιλάβη περί τούς 4.000 θεατός, 
είς τρόπον ώστε έντός αυτού νά δίδωνται κατ’ έτος 
παραστάσεις άρχαίου δράματος.

Αί άνασκαφαί τού έτους τούτου εϊχον ώς σκο
πόν τήν μελέτην τής όρχήστρας καί τών παρό
δων καί τήν άνεόρεσιν στοιχείων τής παλαιοτέ- 
ρας περιόδου τού θεάτρου. Είς τήν περιφέρειαν 
τής όρχήστρας άνευρέθη, ύπό τό έπίπεδον τής πλα
κοστρώσεως, άγωγός άποχετεύσεως τών όμβριων 
ύδάτων, λαξευτός έπί τού βράχου (Πίν. 188 α). 
Ό άγωγός ούτος, έγγύς τής άνατολικής παρόδου, 
έκαλύπτετο ύπό αναγλύφου πλακάς, προερχομέ- 
νης πιθανώς έκ τοϋ ρωμαϊκού προσκηνίου. Ή 
πλάξ αϋτη φέρει άνάγλυφον βούκρανον μετά πλο
χμού ώς καί δύο κεφαλάς γυναικών (Πίν. 188 β), 
τά δέ άκρα της έχουν διαμορφωθή είς μικρούς 
ήμικίονας.

Τό πρός τήν πλευράν τής σκηνής ήμισυ τής 
όρχήστρας άνεσκάφη μέχρι τού βράχου, δστις 
φέρει όρθογώνιον λάξευμα, βάθους 3,85 μέτρων. 
Πιθανώς, πρό τής κατασκευής τού θεάτρου, είς 
τήν θέσιν τής όρχήστρας ήτο διηυθετημένη οί
κοδομή τις άγνώστου προορισμού. Πρός τούτοις 
μέγα μέρος τών παρόδων άνεσκάφη μέχρι τού 
αύτοφυοΰς βράχου. Αί έργασίαι αύται οΰδέν 
εύρημα τής έλληνιστικής έποχής άπεκάλυψαν, 
τά δέ άνευρεθέντα νομίσματα είναι ρωμαϊκών 
χρόνων.

Πρός τούτοις έγένοντο είς τόν άρχαιολογικόν 
χώρον τών Φιλίππων διάφοροι έργασίαι συντη- 
ρήσεως καί έξωραϊσμοΰ, έφυτεύθησαν δενδρύλλια 
πεύκης είς τάς δυτικάς κλιτϋς τού λόφου τής Ά- 
κροπόλεως καί κατεσκευάσθη άτραπός, άγουσα 
έκ τού άρχαιολογικοΰ χώρου είς τήν άκρόπολιν 
τών Φιλίππων.

5. Καβάλα
α. Άνασκαψη 'Ιερού Παρθένου: Συνεχίσθη ή 

κατά τό παρελθόν έτος άρξαμένη έρευνα είς τήν 
θέσιν τού 'Ιερού τής τοπικής θεάς Παρθένου. 
Κατά τάς έργασίας τού έτους τούτου ήρευνήθη 
τό οίκόπεδον τής οίκοδομής έπί τής όδοΰ Θεο
δώρου Πουλίδου, άριθ. 40, ή παρακειμένη πά
ροδος καί μέγα τμήμα τής όδοΰ μετά τού πεζο
δρομίου, περιλαμβανόμενον μεταξύ τών δύο 
μεσημβρινών είσόδων τού βακουφικοΰ κτήμα
τος Ίμαρέτ. Αί έρευναι ένταΰθα ήσαν όλοκλη- 
ρωτικαί, ήτοι μέχρι τού αύτοφυοΰς βράχου 
(Πίν. 188γ), περισυνελέγη δέ πλήθος όστράκων 
άγγείων τού 7ου καί 6ου π.Χ. αίώνος, ειδωλίων 
καί πλαστικών άγγείων (Πίν. 189 α καί 190 α, β ). 
Πρόςτούτοις ήρευνήθη άρχαϊον φρέαρ, βάθους 8 
περίπου μέτρων, λαξευθέν έντός τού γρανιτώδους 
έδάφους. Τά άποτελέσματα τών έρευνών αύτών, 
αίτινες συνεχίζονται είσέτι, είναι λίαν σημαντικά, 
διότι πλήν τών διαφόρων άξιολόγων ευρημάτων 
τά όποια άνάγουν τήν ίστορίαν τού 'Ιερού, έπο- 
μένως καί τής άρχαίας Νέαπόλεως, είς τόν 7ον 
π.Χ. αιώνα (Πίν. 184α), άνευρέθησαν διά πρώ- 
την φοράν καί τμήματα τής βόρειας καί δυτικής 
πλευράς τού άρχαϊκοΰ περιβόλου τού 'Ιερού τής 
Παρθένου (Πίν. 184 β). Τοιουτοτρόπως κατέστη 
δυνατή ή άκριβής τοποθέτησις τού 'Ιερού τής Παρ
θένου, καί ώρίσθη ή έκτασις τούτου κατά προ- 
σέγγισιν. Ό περίβολος είναι οίκοδομημένος διά 
πλίνθων έκ γρανίτου λίθου, λίαν έπιμελοΰς έρ
γασίας, μέ δόμους ίσοϋψεϊς. Είς τινα σημεία τό 
διατηρούμενον ύψος τούτου ύπερβαίνει τά 2,20 
μέτρα.

Τά άνευρεθέντα άγγεϊα άνέρχονται είς έκατον- 
τάδας, πολλά δέ όστρακα φέρουν άναθηματικάς 
έπιγραφάς. Έκ τών πλέον άξιολόγων ευρημάτων 
ήτο μέγας μηλιακός άμφορεύς, έξοχου έργασίας, 
τού όποιου τό σωζόμ. ύψος άνέρχεται είς 0,80 μ. 
Έπ’ αΰτοΰ παρίστανται κατά ζώνας γυναίκες 
καί άνδρες, κρατούμενοι έκ τών χειρών ή άντιμέ- 
τωποι, ζώναι μέ ζώα καί πτηνά, φυτικά καί γραμ
μικά κοσμήματα. Ό άμφορεύς ούτος είναι όμοιος 
κατά τήν τέχνήν μέ τούς μηλιακούς άμφορεΐς τού 
Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου.

Πλούσια είναι ή συλλογή τών άττικών μελα
νόμορφων άγγείων, ίδίμ άμφορέων καί κυλικών 
έξόχου τέχνης, άνηκόντων είς μεγάλους άγγειο- 
γράφους. Πλεΐστα όστρακα μελανόμορφου άγ- 
γείου μέ παράστασιν σιληνών, άπασχολουμένων 
μέ τήν παρασκευήν οίνου έντός κάδου, ανήκουν 
είς τόν τεχνίτην Άμασιν. Αί μικρογραφικαί 
έπίσης κύλικες τού τύπου petits maitres είναι 
πολλαί, μέ πλούσια θέματα έξόχου τέχνης (Πίν.
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189 β). Άνευρέθησαν έπίσης μεγάλοι αμφορείς 
μελανόμορφου ρυθμοΟ άττικών καί κυκλαδικών 
έργαστηρίων. 'Ο πλέον άξιόλογος έξ αυτών φέρει 
Θήραν καλυδωνίου κάπρου καί έχει έγχάρακτον 
άναθηματικήν έπιγραφήν.

Κατά τάς έρευνας έντός τού χώρου τού 'Ιεροδ 
τής Παρθένου περισυνελέγησαν έπίσης πολλά 
κορινθιακά άγγεϊα, άρύβαλλοι διαφόρων μορφών 
(Πίν. 190α) καί πινάκια. Μεγαλύτερον ένδια- 
φέρον παρουσιάζει μέγας κρατήρ τοδ τύπου τών 
άθηναϊκών μελανόμορφων μέ βάθος έρυθρόν, 
χρονολογούμενος περί τό έτος 570 π.Χ. καί φέ- 
ρων παράστασιν γοργόνων καί ζώων.

Εις τήν σχηματισθεΐσαν μεγάλην συλλογήν 
τών όστράκων καί αγγείων, άντιπροσωπεύονται 
όλα τά άρχαϊα έργαστήρια ήτοι ίωνικά (east 
Greek), ροδιακά, κυκλαδικά, λακωνικά, ναυκρα- 
τικά κ.λ.π. Τοδτο μαρτυρεί, ότι ή Νεάπολις 
άπό τών πρώτων ήδη χρόνων τής Ιδρύσεώς της 
είχε συνάψει έμπορικάς σχέσεις μετά τών με
γάλων πόλεων τής άρχαίας 'Ελλάδος, είς τάς 
όποιας ύπήρχον, κατά τήν άρχαϊκήν έποχήν, 
άξιόλογα έργαστήρια άγγειοπλαστικής.

Εκτός τών άγγείων άνευρέθησαν καί ειδώλια 
διαφόρων τύπων, άρχαϊκής έποχής. Μεταξύ τού
των διακρίνονται ό τύπος τής καθημένης θεάς 
( Άρτέμιδος ;), φερούσης ύψηλόν πόλον ή κάλυμ
μα έπί τής κεφαλής, ό τύπος τής κόρης, κρατού- 
σης διά τής δεξιάς πτηνόν ή άνθος έπί τοδ στή
θους, άνασυρούσης δέ διά τής άριστεράς τόν χι
τώνα, όπως καί γελοιογραφικοί τύποι άνδρών.

Πρός τούτοις άνευρέθησαν καί πλαστικά άγ- 
γεία, μέ παράστασιν κορών, κεφαλάς ζώων ή 
όλόκληρα ζώα. Έν τέλει, άνευρέθη μικρόν πλα- 
κίδιον έξ έλεφαντοστοδ, μήκους 0,04 μέ παρά- 
στασιν έξηπλωμένου λέοντος, λίαν έπιμελοδς 
έργασίας τοδ 6ου π.Χ. αίώνος.

β. Μονσείον Καβάλας. Τό Μουσεΐον έπλου- 
τίσθη διά νέων προθηκών, έντός τών όποιων 
έξετέθησαν άγγεϊα, ειδώλια, κοσμήματα καί διά
φορα χαλκά ή άργυρά σκεύη, προερχόμενα έκ 
τών άνασκαφών τού Ίεροδ τής Παρθένου (Κα
βάλας ), τής νεκροπόλεως Άμφιπόλεως καί ένός 
τύμβου τοδ 4ου π.Χ. αίώνος, ευρισκομένου είς 
τήν περιοχήν τής Κοινότητος Νικησιάνης, βο- 
ρείως τοδ Παγγαίου.

Πρός τούτοις έντός αίθούσης τοδ Μουσείου 
έξετέθησαν αί άποτειχισθεϊσαι τοιχογραφίαι τών 
κλινών τού άνευρεθέντος έντός τύμβου μακεδο
νικού τάφου Άμφιπόλεως καί έγένετο άναπαρά- 
στασις τών κλινών τούτων. Αί τοιχογραφίαι καί 
τά ψηφιδωτά τοδ άνευρεθέντος είς τήν θέσιν «Κα- 
στάς» Άμφιπόλεως έλληνιστικοδ τάφου έστε-

ρεώθησαν καί άποκατεστάθησαν, έγένοντο δέ 
έντός τού Μουσείου καί διάφοροι άλλαι έπανεκ- 
θετικαί έργασίαι.

6. Θάσος

α. Θέατρον. Συνεχίσθησαν καί κατά τό έτος 
τούτο δαπάναις τής 'Υπηρεσίας Αρχαιοτή
των, αί άρξάμεναι άπό τού έτους 1958 έργα- 
σίαι άνασκαφής, διαμορφώσεως καί μερικής άνα- 
στηλώσεως τού γραφικού θεάτρου τής Θάσου 
( Πίν. 190 γ), έπί τφ σκοπφ τής χρησιμοποιήσεώς 
του διά τήν διδασκαλίαν άρχαίου δράματος. Κατά 
τάς έργασίας αύτάς άπεκαλύφθησαν καί νέαι σει- 
ραί μαρμάρινων έδωλίων είς τό ύψηλότερον μέ
ρος τοδ κοίλου. Πολλά έξ αύτών φέρουν όνόματα 
θεατών. Άνακατεσκευάσθη κατά μέγα μέρος ό έπί 
τής περιφερείας τής όρχήστρας τοίχος ρωμαϊκής 
έποχής, συμφώνως πρός τά έναπομείναντα έπί 
τοδ κυκλικού τοιχοβάτου τής όρχήστρας τμήματα 
θεμελίου (Πίν. 188 δ) καί άνεστηλώθησαν αί τρεις 
πρώται σειραί τών μαρμάρινων έδωλίων, χρησι- 
μοποιηθέντων άπάντων τών τμημάτων έδωλίων 
άτινα κατέκειντο έπί τής όρχήστρας ή τών παρό
δων. Πρός τούτοις άποκατεστάθησαν καί πλεϊστα 
άλλα μεμονωμένα έδώλια, άτινα μετεκινήθησαν 
έκ τής άρχικής των θέσεως, είτε ένεκα τής μεγά
λης κλίσεως τοδ έδάφους είτε ένεκα τής πλου- 
σιωτάτης βλαστήσεως.

Έκ τής όρχήστρας άπεμακρύνθησαν άπαντα 
τά κατακείμενα μάρμαρα, άφεθεισών μόνον τών 
ένεπιγράφων πλακών τοδ προστατευτικού θωρα
κίου τού 2ου μ.Χ. αίώνος. Πέντε μάλιστα πλάκες 
τού θωρακίου τούτου, φέρουσαι τά περισσότερα 
γράμματα τού όνόματος ΗΡΑ [ ΓΟ ] ΡΑΣ Ε [ Υ ]- 
Φ [ Ρ ] I [ ΛΑΟΥ ], προσώπου σχετιζομένου μέ 
τήν άνακατασκευήν καί άναμαρμάρωσιν τού θεά
τρου κατά τό β' ήμισυ τοδ 2ου μ.Χ. αίώνος ( βλέ
πε Revue des fitudes anciennes, LXI, J. Pouilloux, 
La dedicace de la balustrade du theatre σελ. 277 ), 
άνεστηλώθησαν είς τήν άρχικήν των θέσιν.

Πρός τούτοις άνεσκάφησαν τά διαμερίσματα 
τής σκηνής καί άνεστηλώθησαν οί μαρμάρινοι 
πεσσοί, οί άποτελούντες τόν άρχιτεκτονικόν διά
κοσμον τής προσόψεως αυτής.

β. Μουσεΐον. Έντός τού Μουσείου Θάσου 
έγένοντο διάφοροι έπανεκθετικαί έργασίαι. Μέ
γα μέρος τών εύρημάτων τού Ιερού τής Άρτέ
μιδος (τής έχούσης τό έπώνυμον Πολώ ) έξετέθη 
έντός τής πέμπτης αίθούσης τοδ Μουσείου. 
Τέσσαρες προθήκαι περιέχουν τά πήλινα εί- 
δώλια τού 'Ιερού, άτινα έκτίθενται κατά χρονο
λογικήν σειράν καί κατά τύπους. Έντός τεσ
σάρων έτέρων προθηκών έκτίθενται τά άγγεϊα
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καί τά ένδιαφέροντα όστρακα τού ΊεροΟ. Μία 
προθήκη τοΰ τοίχου περιέχει τά πινάκια τοΰ 
7ου καί 6ου π.Χ. αίώνος καί έτέρα προθήκη 
σχήματος τραπέζης περιέχει τά χρυσά κοσμήματα, 
τά άγαλμάτια καί άντικείμενα έξ έλεφαντοστοΰ 
καί άγγεΐα καί άντικείμενα έκ πολυχρώμου ή λευ
κής ύαλου.

Έπί στηλών φερουσών μικράς προθήκας, έκ- 
τίθεται μία θαυμασία κεφαλή λέοντος έξ έλε- 
φαντοστοϋ τού 6ου π.Χ. αΐώνος, βάσις χαλκού 
κατόπτρου μέ παράστασιν πεπλοφόρου τού 6ου 
π.Χ. αίώνος, οίνοχόη τής Ρόδου άνατολίζοντος 
ρυθμού καί διάφορα άλλα άγγεΐα.

Εντός έτέρας αιθούσης τού Μουσείου άνεστη- 
λώθησαν έπί των βάσεών των τά άγάλματα τοΰ 
Διονύσου καί τής πεπλοφόρου γυναικός, τά 
προερχόμενα έκ τίνος χορηγικού μνημείου έντός 
τού περιβόλου τοΰ 'Ιερού τοΰ Διονύσου.

Έν τέλει, έντός ύποστέγων στοών, οίκοδομη- 
θεισών όπισθεν τού κτηρίου τοΰ Μουσείου, έστε- 
γάσθη μέγα πλήθος έπιγραφών καί τμημάτων γλυ
πτών, μή παρουσιαζόντων ιδιαίτερον ένδιαφέρον 
διά τούς έπισκέπτας τού Μουσείου.

ΔΙΙΜ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

THASOS

L’exploration reprise en 1946 a porte essentiel- 
lement sur la region de l’agora, dont la fouille 
exhaustive a ete entreprise en 1948, et poursui- 
vie jusqu’en 1955, progressant du Nord au Sud. 
A la fin de la campagne de 1955, l’aulc et les 
constructions qu’elle renferme avait et6 entie- 
rement fouillee, ainsi que les portiques riverains, 
la basilique Est, et le secteur du « passage des 
theores». En 1953 a it6 reprise pendant une 
campagne la fouille du quartier d’habitation 
archai'que dit « champ Dimitriadis». A partir 
de 1957 et jusqu’en 1960 a 6t6 menee a bien 
l’exploration exhaustive du sanctuaire d’Arte
mis, a l’Est de l’agora. Le plan complet de Γ 
enceinte sacrie a ete reconnu ; les fouilles ont 
permis surtout de recueillir dans les remblais 
profonds du sanctuaire et de ses abords plu- 
sieurs depots contenant des residus sacrificiels 
et des objets votifs brisks ou declasses, pour la 
plupart archaiques : nombreux fragments de 
vases, dont les plus anciens remontent k la 
premiere rnoitie du Vile siecle ; figurines de 
terre cuite, objets precieux de bronze, d’ivoire 
et d’or. De 1958 a 1960 a ete achevee la fouille 
du sanctuaire de l’Acropole connu comme «Py-

thion», et qui s’est revele etre le sanctuaire d’ 
Athena Poliouchos: l’etat ancien de la terrasse 
et les fondations du temple primitif ont ete re- 
connus; l’analyse des remblais a fourni de nom
breux fragments d’ex-votos du Vile au Ve 
siecle. Au theatre, le degagement repris a par
tir de 1957 avec le concours du service helle- 
nique des antiquites a abouti a la mise au jour 
entiere de la ruine. Au Dionysion, des sondages 
en 1957 et 1958 ont conduit a la decouverte de 
statues nouvelles, de la fondation d’un edifice 
nouveau, d’une entree, et ont permis la com
prehension du plan d’ensemble du sanctuaire, 
dont la majeure partie est encore sous un pat6 
d’habitations modernes. A l’Heracleion la par- 
tie centrale de la galerie conventionnellement 
appelee «Lesche» a ete degagee en 1957. Des 
recherches ont et6 faites a la porte d’Heracles 
et de Dionysos (1957), a la porte dite de Zeus 
(1960), au sanctuaire hors-les-murs d’Arkouda, 
a la necropolc; de nombreux sondages pratiques 
dans l’enceinte de la ville antique ont permis 
de prcciser la topographie et les etats succes
ses d’occupation. En 1960 on a retrouve pour 
la premiere fois les vestiges d’installations de 
Page du fer, anterieures a la colonisation pa- 
rienne (region du «champ Heraclis»).

Les rapports preliminaires concernant la 
fouille thasienne ont paru annuellement dans 
le Bulletin de Correspondance Hellenique (Chro- 
nique des Fouilles ); dans la meme revue ont 
6t6 publics de nombreux articles. La col
lection des Etudes Thasiennes s’est augmentee 
des volumes suivants:

Fasc. II

Fasc. III.

Fasc. IV 

Fasc. V.

Fasc. VI 

Fasc. VII.

A.E. Bakalopoulos : Thasos. Son 
histoire, son administration de 
1453 a 1912 (1953).
J. Pouilloux: Recherches sur l’hi- 
stoire et les cultes de Thasos. I. 
De la fondation de la cite a 196 
av. J.C. (1954).
A.M. et A. Bon: Les timbres am- 
phoriques de Thasos (1957).
C. Dunant et J. Pouilloux: Re
cherches sur l’histoire et les cultes 
de Thasos. II. De 196 av. J.C. 
jusqu’a la fin de l’antiquit6 (1958). 
R. Martin: L’agora (premier fasci
cule) (1959).
L. Ghali-Kahil: La ceramique 
grecque (Fouilles 1911 - 1956) 
(1960).
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Fasc. VIII. Ch. Picard: Les murailles: les por- 
tes sculptces (1962).

(Une bibliographic detaillee de 1909 a 1957 
est donnee dans le fascicule V, p. 236 a 252; 
pour les annees suivantes, on se reportera es- 
sentiellement au BCH).

*

FOUILLES DE THASOS 1960

La fouille de l’Artemision et celle du sanctu- 
aire d’Athena ont ete achevees en 1960. A 1’ 
Artemision le peribole entier a ete degage; on 
signale de nouvelles trouvailles de ceramique 
du Vlleme siecle (plat rhodien portant la re
presentation d’une Chimere) et la decouverte 
d’un nouveau depot d’ex-votos comprenant 
une grande quantite de figurines de terre-cuite 
(PI. 191c, 192 b, c), pour la plupart
de type hell0nistique; on a recueilli 6ga- 
lement des fragments nombreux de grandes 
statues archaiques de terre-cuite: ce sont
les restes tres mutiles de plusieurs cores de 
taille humaine; un groupe de fragments 
appartient a une statue plus ancienne, qu’il 
faut dater du Vlleme siecle. Au sanctuaire d’ 
Ath6na a ete reconnu entierement le trace de la 
terrasse archaique; la fouille du remblai a 1’ 
interieur des fondations du grand temple a 
Ιΐντέ un materiel d’ex-votos qui a donn6 de pre- 
cieuses indications pour la date du batiment 
(ler quart du Verne siecle).

Dans la ville basse, entre le Dionysion et l’Ar
temision, des sondages ont έίέ repris qui per- 
mettent de prcciser le dispositif des rues anti
ques; deux larges voies dallies convergeant 
vers le «passage des theores» ont et6 partiel- 
lement reconnues. Un sondage profond dans 
une insula d’habitation a rencontre une stra- 
tigraphie bien conservee dans les couches bas
ses, correspondant a l’epoque archaique et 
remontant aux premiers temps de l’occupation 
parienne. Une maison du VIeme. secle avec 
faqade en bel appareil polygonal a 6te super- 
posee a une demeure du Vlleme siecle dont 
les murs de brique crue reposaient sur des so
cles de petits moellons de gneiss. Dans cette 
maison du Vlleme siecle deux niveaux succes
ses, chacun marque par un foyer en plaques 
de terre-cuite, ont 6te releves; on y a recueilli 
sur les sols divers 6chantillons de ceramique 
orientalisante. A 2 m. au-dessous de ces fonda

tions, subsistent les restes d’une construction 
absidale, dont les murs de briques crues pre- 
naient appui sur une base faite de petits 
blocs de gneiss grossierement entasses. Les 
vases retrouves a ce niveau, faits a la main ou 
tournes, sont analogues aux types de la c6- 
ramique de l’age du fer en Macedoine et en 
Thrace. On citera une belle oenochoe globu- 
laire a embouchure echancrie. Ce mat6riel 
atteste pour la premiere fois l’existence a Tha- 
sos, au moment ou s’y installerent les colons 
pariens, d’une civilisation autochtone apparen- 
t6e a celle dont les traces etaient d6ja connues 
sur le continent. D’autres fragments, recueil- 
lis dans le meme niveau stratigraphique, ap- 
partiennent a des vases importes: bucchero gris 
«έοΐίεη», et surtout lot de fragments apparte- 
nant a un groupe ceramique connu par des 
trouvailles de Troie (G 2-3 ware), Samothrace, 
Lesbos, Lemnos.

tiCOLE FRANCHISE D'ATHENES

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

At διδόμενοι ένταΟθα συνοπτικά! είδήσεις, 
άφορώσαι ε!ς τό εργον τής καθ’ ήμας ’Εφορείας 
κατά τά ετη 1950 - 1960, δύνανται νά είναι χρή
σιμοι έκτός των άλλων καί ώς παρέχουσαι, τινές 
έξ αυτών, άφορμήν εις τούς νεωτέρους νέων 
παρατηρήσεων ή περαιτέρω έρεύνης.

1. Θεσσαλονίκη

Διά συστηματικάς άνασκαφικάς έρεύνας είς 
τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης εδωκαν άφορμήν 
κυρίως ή άναστήλωσις τού 'Αγίου Δημητρίου, 
καί ή έσωτερική διαμόρφωσΐς, ιδιαιτέρως τού 
δαπέδου, τοϋ 'Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα).

Ή αποκομιδή τών κρημνισμάτων, τά όποια 
εΐχον σωρευθή κατά τήν βορείαν πλευράν τής 
βασιλικής τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, άπεκάλυψε, 
έκτός τών δύο προπύλων, έξ ών, τό μέν έξωθεν 
τής άποτειχισθείσης βόρειας πύλης τοϋ ναοϋ, τό 
δέ ώς προστατευτικόν τής βορ. είσόδου παρά τό 
βορ. πτερύγιον (Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Ή Βασι
λική τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Ά- 
θήναι 1952, 81 κ. έξ. ), καί πλήθος άλλων κτηρίων, 
τά όποια είτε ώς προσκτίσματα τοϋ ναοϋ φκοδο- 
μήθησαν είτε ήσαν προγενέστερα κτίσματα, άνή- 
κοντά ποτέ είς τόν ρωμαϊκόν λουτρώνα, χρησι- 
μοποιηθέντα δέ μεταγενεστέρως ώς βοηθητικοί 
χώροι τής βασιλικής. Πρός διακρίβωσιν τής μορ
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φής και τοΰ προορισμού τών άναφανέντων τούτων 
κτισμάτων ένηργήθη τό φθινόπωρον τού 1959, 
δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, μεταξύ 
τής ΒΑ πλευράς τού μνημείου καί παραλλήλως 
πρός τόν βόρειον αυτού τοίχον μέχρι τοΰ ώς τά
φου τού 'Αγίου φερομένου παρεκκλησίου καί 
τής ΌδοΟ Κάδμου, σκαφική έρευνα. Δι’ αυτής 
διεπιστώθη ότι εις βάθος 2,40 μ. άπό τής έπιφα- 
νείας τού σημερινού καταστρώματος τής ΌδοΟ 
Νικολάου, συνεχίζεται ή πρό έτών άναφανεϊσα 
λιθόστρωτος αρχαία οδός ( Πίν. 193 α) πλάτους
3,00 μ. συνεχιζόμενη πρός Βορράν ύπό τήν οδόν 
Κάδμου. ’Επίσης μεταξύ άλλων υπολειμμάτων 
άνομοιομόριρων κτισμάτων διαφόρων χρονικών 
περιόδων καί είς χαμηλότερον τούτων έπίπεδον 
άπεκαλύφθησαν έτερα άρχαιότερα κτίσματα καί 
τάφοι παλαιοχριστιανικοί διατηροϋντες τμήματα 
τών τοιχογραφιών αύτών μιμουμένων δρθομαρ- 
μάρωσιν μετά ρομβοειδών όμφαλίων. ’Εντός τών 
τάφων τούτων, ώς καί είς μεταγενεστέρους βυ
ζαντινούς, εύρέθησαν όάλινα δοχεία καί πήλινα 
ακόσμητα καί κεκοσμημένα αγγεία (Πίν. 193 β,γ )
( βλ. Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά 
τό 1959, έπιμελεία Α.Κ. Όρλάνδου, Άθήναι 1960, 
33 κ. έξ.).

Συγχρόνως έγένοντο πρόχειροι δοκιμαστικοί 
σκαφαί είς τό βορείως τού αίθριου τής βασιλικής 
τμήμα, άποκαλυφθείσης, μεταξύ άλλων, μεγάλης 
τετραγώνου μνημειακής αιθούσης, ήτις κατά τήν 
άνατολικήν πλευράν κοσμείται διά παραστάδων 
χαμηλών, έφ’ ών έβαινον κίονες ύποβαστάζοντες 
τήν οροφήν. Τούτων βάσεις τινές καί κορμοί 
εύρέθησαν κατά χώραν.

Ή άνασκαφή δυστυχώς δέν συνεχίσθη. ’Επι
βάλλεται όμως ή συνέχισις αύτής, ήτις θά άπο- 
καλύψη είς τό σύνολον αύτών τά προσκτίσματα 
τής βασιλικής καί θά διευκρίνιση τά ποικίλα 
προβλήματα τά άνακύπτοντα έκ τής ένσωματώ- 
σεως τών κοσμικών κτηρίων τής ρωμαιοκρατίας 
είς τόν ναόν.

Πολλού λόγου άξιοι διά τά ταφικά έθιμα τών 
παλαιοχριστιανικών χρόνων, τήν μορφήν τών 
τάφων καί τήν διακόσμησιν αύτών, ώς έπίσης διά 
τήν παλαιοχριστιανικήν ζωγραφικήν, είναι οί 
άποκαλυπτόμενοι κατά τήν Α. καί Δ. έκτός τών 
τειχών πλευράν τής άρχαίας πόλεως ώς καί είς 
τήν περιφέρειαν 'Αγίας Τριάδος - ’Αρχαιολογι
κού Μουσείου, τάφοι. Είς τά δύο πρώτα άναφερό- 
μενα τμήματα τής συγχρόνου πόλεως καί είς με- 
γάλην έκτασιν διεπιστώθη καί άπό παλαιότερα 
εύρήματα (Βλ. Χαρ. Μακαρόνα, Χρονικά ’Αρ
χαιολογικά είς τό περιοδ. Μακεδονικά 2, 19-41, 
1952 ( 1953 ), 598 κ. έξ.) ότι άπό τών πρώτων χρό

νων τής ρωμαιοκρατίας ύπήρχον συγκεκροτη- 
μένα νεκροταφεία, τά όποια καί κατά τούς χρι
στιανικούς χρόνους, μέχρι τουλάχιστον τού 5ου 
ή καί τού 6ου αίώνος, συστηματικώς έχρησιμο- 
ποιούντο.

Ή τρίτη περιφέρεια, 'Αγίας Τριάδος-Άρχαιο- 
λογικοΰ Μουσείου, φαίνεται ότι δέν άπετέλει συ
στηματικήν νεκρόπολιν άλλ’ ότι μεμονωμένων 
μόνον τμημάτων αύτής έγένετο χρήσις πρός τα
φήν τών κατά τήν περιφέρειαν ταύτην έν έπαύλεσι 
έν μέσφ κήπων, ώς άναφέρει ό μεταγενέστερος 
Καμενιάτης (10 αιών), κατοικούντων.

Καί είς τάς τρεις ταύτας περιοχάς άπεκαλύ
φθησαν τάφοι είς συστάδας ή μεμονωμένοι, δια
φόρων μορφών: κιβωτιόσχημοι ή καμαρωτοί, 
μετά ή άνευ δρόμου, μονόσωμοι ή δίσωμοι. Έκ 
τούτων πολλοί ήσαν έσωτερικώς κεκοσμημένοι 
είτε έν τώ συνόλω είτε άπό τής γενέσεως τής κα
μάρας καί άνω καί κατά τούς στενούς τοίχους, 
ένώ τά κάθετα τοιχώματα μέχρι τοΰ πυθμένος 
είχον έπένδυσιν μαρμάρου.

Δυτικώς τής πόλεως καί είς τήν όδόν Λαγκαδά, 
είς τό ύπ’ άριθ. 58 οίκόπεδον, άνήκον σήμερον 
είς τό ΠΙΚΠΑ, άπεκαλύφθησαν τάφοι πολλοί, 
μεμονωμένοι ή κατά συστάδας, διαφόρων άρχι- 
τεκτονικών μορφών, έξ ών πολλοί είναι κατάγρα- 
φοι διά συμβολικών παραστάσεων, ήτοι προβάτων 
έκατέρωθεν σταυρού, παγωνίων, γεωμετρικών 
ποικίλσεων κ. ά. (S. Pelekanidis, Archaeology 
II (1949) No 1 ( Spring ) σ. 49 είκ. 7 - 8 ).

Λίαν άξιόλογος έπίσης είναι ό είς τόν Συνοι
κισμόν Τυρολόης, κατά τήν όδόν Νίγδης, άριθ. 8, 
είς τό προαύλιον τής οικίας τού κ. Δημοσθ. Ίω- 
αννίδου άποκαλυφθείς τάφος, κατάγραφος καί 
αύτός διά συμβολικών παραστάσεων έκ πτηνών, 
τά όποια πίνουν έκ κύλικος ή κρατήρος, έκ τοΰ 
όποιου άναπηδά τό « ζών όδωρ » ( Πίν. 194 α), δι’ 
όπωρών καί φύλλων τοξοειδών, καί διά πολυχρώ- 
μων ταινιών. Είς τόν τάφον τούτον παρά τόν δε
ξιόν ώμον τοΰ νεκρού εύρέθη περόνη κεκοσμημένη 
διά σταυρού έν κύκλφ καί άλλων γεωμετρικών 
παραστάσεων in niello (Πίν. 195 β).

"Ετεροι τάφοι πολλοί, διαφόρων μορφών κατά 
συστάδας (Πίν. 195 α), άπεκαλύφθησαν είς τήν 
Α. πλευράν τής πόλεως καί είς μικράν άπόστασιν 
άπό τής θέσεως όπου τό άνατολικόν σκέλος τοΰ 
τείχους τής πόλεως, ότε διηνοίγετο ή όδός 'Αγίου 
Δημητρίου, ή διερχομένη Β. τής Πανεπιστημιακής 
πόλεως καί όπισθεν τοΰ κτηρίου τής Φυσικομα
θηματικής Σχολής. Οί παλαιοχριστιανικοί ούτοι 
τάφοι διακρίνονται διά τήν ποικιλίαν τών θεμά
των τών τοιχογραφιών αύτών. Μιμήσεις όρθο- 
μαρμαρώσεων όμοιαι πρός έκείνας, αί όποϊαι
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άπεκαλύφθησαν κατά τάς άνασκαφάς τοΟ Μ. 
Καλλιγα είς τόν περίβολον δυτικώς τής 'Αγίας 
Σοφίας ( Μ. Καλλιγα, Άνασκαφαί έν τφ έν Θεσ
σαλονίκη ναφ τής 'Αγίας Σοφίας, ΠΑΕ 1939 
( 1940), 78 κ. έξ. είκ. 5) άνευ των έπ’ αυτών απο
μιμήσεων κιονοστοιχιών. Επίσης παγώνια με
ταξύ άνθέων καί κληματίδων μετά σταφυλών (Πίν. 
194 β) καί τέλος λειτουργικοί παραστάσεις, ώς 
ούράνια δείπνα (fractio panis) καί ή Θεία Ευχα
ριστία, όμοια περίπου πρός τήν παράστασιν τής 
Κατακόμβης τοϋ 'Αγίου Καλλίστου έν Ρώμη 
( Πίν. 196 β). 'Η άνεύρεσις τάφων καθ’ δλην τήν 
οίκοδομουμένην εκτασιν τής άνεγειρομένης Πανε- 
πιστημιουπόλεως συνεχίζεται.

’Αξιόλογος τάφος, έκτος τών άλλοτε καί έσχά- 
τως κατά συστάδας άποκαλυφθέντων κατά τάς 
όδούς Σπάρτης καί Σπάρτης - 'Αγίας Τριάδος, 
είναι ό κατά τό έτος 1957 άποκαλυφθείς ύπό τό 
πεζοδρόμιον τής όδοϋ Μπιζανίου καί πρό τής 
ύπ’ άριθ. 12οίκίας. Ούτος κοσμείται κατά τάς μέν 
μακράς πλευράς διά κήπου μετά κιγκλιδωμάτων 
εχοντος είς τό μέσον άναβρυτήριον έκατέρωθεν 
τού όποιου παριστάνονται άνά έν παγώνιον, κατά 
δέ τάς στενάς είς μέν τήν μίαν διά τού Χρίσματος 
έντός κύκλου, φερομένου ύπό δύο άγγέλων μορ
φής έρωτιδέων, είς δέ τήν έτέραν διά παραστά- 
σεως όλοσώμου άνδρός φέροντος βραχύν, χειρι
δωτόν χιτώνα (ό Καλός Ποιμήν ;) (Πίν. 195 γ, 
196 α).

Τυχαία κινητά εύρήματα κατά τά τελευταία 
έτη δέν ηύτυχήσαμεν νά έχωμεν είμή μόνον κατά 
τό έτος 1956, τόν περίφημον βυζαντινόν θησαυ
ρόν τής Θεσσαλονίκης άποκαλυφθέντα κατά τήν 
έκσκαφήν θεμελίων εις τό οίκόπεδον άρ. 12 τής 
όδοϋ Δωδεκανήσου παρά τήν Πλατείαν Μεταξα. 
Ό θησαυρός ούτος άποτελεΐται έκ χρυσών βυ
ζαντινών κοσμημάτων ήτοι δύο ζευγών χρυσών 
ένωτίων, σταυροϋ χρυσοΰ, περιάπτου ύπολεύκου 
καί έζωγραφημένου λίθου, μικροϋ σφαιρικού κομ
βίου καί δύο έξοχων τήν μορφήν καί τήν τέχνην 
χρυσών περικαρπίων μετά διαφράκτων χυμευτών 
πλακιδίων έχόντων έναλλασσομένας παραστάσεις 
πτηνών ποικίλων, ροδάκων καί δένδρου τής ζωής. 
Μετά τών άνωτέρω εύρέθησαν καί έξήκοντα δύο 
νεώτερα χρυσά νομίσματα, αυστριακά, τουρκικά 
καί βενετικά άνήκοντα είς τόν 17ον αίώνα(Στυλ. 
Πελεκανίδου, Τά χρυσά βυζαντινά κοσμήματα 
τής Θεσσαλονίκης, Δελτίον τής Χριστιανικής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, Περ. Δ', 1, 55- 57, 
Πίν. 23 - 28 ).

Μετά τήν άποπεράτωσιν τής άναστηλώσεως 
τοϋ Αγίου Δημητρίου καί τήν άποκατάστασιν 
τής κρύπτης τοϋ ναοϋ, ώστε αϋτη νά προσφέρεται

ώς χώρος συστηματικής άρχαιολογικής συλλογής, 
πάντα τά ύπό τοϋ Γ. Σωτηρίου καί έμοΰ κατά πε
ριόδους συγκεντρωθέντα άρχιτεκτονικά μέλη 
τοϋ ναοϋ, ψηφιδωτά, παραστάσεις τινες καί βυ
ζαντινά άγγεϊα, άνήκοντα είς τήν βασιλικήν, 
έταξινομήθησαν καί έτακτοποιήθησαν είτε έπί 
τών τοίχων είτε έπί ειδικών βάθρων είτε έν προ- 
θήκαις, ώστε σήμερον ή κρύπτη νά άποτελή μι
κρόν μουσεΐον τοϋ ναοϋ, άξιον πολλοΰ λόγου 
καί διά τά έν αύτφ άρχαία καί διά τήν ένάρθρωσιν 
άρχαίου χώρου καί άντικειμένων.

Ή προσπάθεια τής συντηρήσεως τών μνημείων 
ή τής άποδόσεως είς αυτά τής πρωταρχικής των 
μορφής, ή όποια ήλλοιώθη κατά τά έτη τής δου
λείας διά τής μετατροπής τών έκκλησιών είς μου
σουλμανικά τεμένη, ή άρξαμένη κυρίως μετά τήν 
κατοχήν (Βασιλική 'Αγίου Δημητρίου, ναός 'Α
γίας Αικατερίνης), συνεχίσθη μέ τόν αύτόν ρυ
θμόν.

Είς τήν Αγίαν Σοφίαν, έκτος τών δαπάναις τής 
έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, άνασκα- 
φικών έργασιών τοϋ Μ. Καλλιγα καί τών έν τφ 
ναφ ύπό τής ήμετέρας ύπηρεσίας άναληφθεισών 
διά τήν έρευναν τοϋ δαπέδου καί τήν άποκατά- 
στασιν τών μεγάλων κατά τό δυτικόν τμήμα τοϋ 
μνημείου τοξωτών άνοιγμάτων - εισόδων, (περί 
ών βλ. Χαρ. Μακαρόνα, Χρονικά ’Αρχαιολογι
κά, περιοδ. Μακεδονικά II (1941 - 1952 ), 604 κ. 
έξ.), ήρευνήθη ή δυτική πρόσοψις τοϋ μνημείου 
καί ό ύπέρ τόν νάρθηκα νεώτερος γυναικωνίτης. 
Τά έκ τής έρεύνης ταύτης λίαν ένδιαφέροντα συμ
περάσματα άφορώντα είς τήν άρχικήν μορφήν 
τοϋ μνημείου έκθέτω διά μακρών είς μελέτην μου 
είς τά Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διεθνούς Βυζαντινο- 
λογικοΰ Συνεδρίου, Άθήναι 1955, I, 398 κ. έξ. 
είκ. 1.

Κατά τόν αύτόν πρός τήν άνωτέρω έρευναν 
χρόνον (1952) άνελήφθησαν έργασίαι καθαρισμού 
τών ψηφιδωτών τοϋ θόλου τοϋ Αγίου Γεωργίου 
(Ροτόντα), έκτελεσθεΐσαι ύπό συνεργείου ύπό 
τόν ζωγράφον Φ. Ζαχαρίου ( βλ. ΠΑΕ 1953, 312 
κ. έξ.). Έπί τή ευκαιρία τών έργασιών τούτων 
έξετελέσθησαν ύπό τοϋ ζωγράφου, καθηγητοΰ 
τής Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Χρ. Λεφάκη άντίγραφα προτο
μών τών είς τά έπί μέρους διάχωρα είκονιζομένων 
άγιων. Ή τεχνική τών άντιγράφων τούτων καί ό 
πιστός τρόπος τής άποδόσεως τοϋ προτύπου είναι 
ύποδειγματικά.

Παραλλήλως πρός τάς άνωτέρω έργασίας 
έγένετο συστηματική έρευνα τοϋ δαπέδου τοϋ 
κτηρίου. Διεπιστώθη είς τό κέντρον αύτοΰ 
φρέαρ, τοϋ όποιου ή Οπαρξις έκ πρώτης
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δψεως έφάνη παράδοξος χωρίς νά άπεκλείε- 
το ότι τοΟτο είχε σχέσιν πρός όπαΐον τοΰ 
θόλου τοΰ κτηρίου. Ή γνώμη αΰτη άπεδείχθη 
όρθή, ότε κατά τήν άφαίρεσιν τοΰ μεταγενεστέ
ρου (τουρκικού) κονιάματος έκ της κορυφής 
τοΰ θόλου, κατά τήν κλείδα αύτοΰ έφάνησαν δύο 
χιαστΐ τοποθετημένοι δοκοί, αΐτινες έχρησιμο- 
ποιήθησαν διά τήν κάλυψιν τοΰ όπαίου δτε τό 
έθνικόν, άγνωστου προορισμοΰ κτήριον, μετε- 
τράπη εις χριστιανικόν ναόν ( 370 - 390). Επί
σης είς τό 'Ιερόν Βήμα καί είς τό μέσον άκριβώς 
τοΰ τετραγώνου, τοΰ σχηματιζομένου ύπό τών 
τεσσάρων κατά χώραν βάσεων τοΰ άρχαίου κι- 
βωρίου τής Αγίας Τραπέζης, άπεκαλύφθη τό 
κρηπίδωμα αύτής μετά τοΰ έγκαινίου καί τής 
« θαλάσσης », περί ών διέλαβον είς τήν μελέτην 
μου, « Ή έξω τών τειχών παλαιοχριστιανική βα
σιλική τών Φιλίππων », Άρχ. Έφημ. 1956 ( 1960) 
121 είκ. 5.

Συγχρόνως, τό συνεργεΐον καθαρισμοΰ τών ψη
φιδωτών είργάσθη καί είς τό τεταρτοσφαίριον 
τής κόγχης τοΰ 'Ιερού Βήματος τοΰ καθολικού 
τής Μονής Λατόμου (δσιος Δαυίδ) ένθα τό ψη
φιδωτόν τοΰ 'Οράματος τοΰ ’Ιεζεκιήλ, άνακαλυ- 
φθέν ύπό του Καθηγητοΰ Άνδρ. Ξυγγοπούλου 
κατά τό έτος 1921 (Βλ. Άνδρ. Ξυγγοπούλου, Τό 
καθολικόν τής Μονής Λατόμου έν Θεσσαλονίκη 
καί τό έν αύτφ ψηφιδωτόν Α.Δ. 1929, Πίν. 5 - 8 ).

’Επίσης ύπό τοΰ αύτοΰ συνεργείου έγένετο καί 
ό καθαρισμός τών ψηφιδωτών τών Αγίων ’Απο
στόλων.

Άποκατάστασις τοΰ άνατολικοΰ τμήματος τής 
μικρας βασιλικής τών Ταξιαρχών καί τής κρύ
πτης αύτής έγένετο κατά τό έτος 1957, περισω- 
θείσης οΰτω τής ανατολικής πλευράς τοΰ μνη
μείου μετά τήν παραμόρφωσιν τοΰ ύπολοίπου 
κτίσματος διά νεωτερικών κατασκευών.

Σπουδαιοτάτης σημασίας έργασίαι διά τήν 
περίσωσιν τοΰ ναΐσκου τοΰ Αγίου Νικολάου 
τοΰ Όρφανοΰ καί τών τοιχογραφιών αύτοΰ άνε- 
λήφθησαν ύπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως 
τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων. Μετά τήν στερέω- 
σιν τοΰ μνημείου, έγένετο τή έποπτεία τοΰ Άνδρ. 
Ξυγγοπούλου ό καθαρισμός τών τοιχογραφιών. 
Αύται άντιπροσωπεύουν τήν πλέον καλήν ποιό
τητα τής παλαιολογείου ζωγραφικής, άποτελοΰν 
δέ σύνολον μοναδικόν δίδον είς τόν έπισκέπτην 
τήν πραγματικήν μορφήν βυζαντινής έσωτερικής 
διακοσμήσεως ναοΰ.

’Επίσης έκαθαρίσθησαν είς τήν Αχειροποίητον 
αί άπό πολλοΰ είς τήν νοτίαν παρειάν τοΰ άνωθεν 
τής νοτίας τοξοστοιχίας τοίχου τοιχογραφίαι 
τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, οΐτινες παριστά-

νονται όλόσωμοι καί έν προτομαΐς έναλλάξ ( βλ. 
Άνδρ. Ξυγγοπούλου, Αί τοιχογραφίαι τών Άγ. 
Τεσσαράκοντα είς τήν Αχειροποίητον τής Θεσ
σαλονίκης, Άρχ. Έφημ. 1957 ( 1961 ) 6 κ. έξ.).

2. Βέροια

'Η μικρά βασιλική τής Άναστάσεως τοΰ Χρι
στού ή « ό Χριστός », δπως ύπό τών κατοίκων 
τής πόλεως λέγεται, έτυχε Ιδιαιτέρας μερίμνης 
διότι είναι έν έκ τών άρχαιοτέρων κτισμάτων τής 
πόλεως, ίδια δμως ένεκα τών έν αύτή άρίστης τέ
χνης τοιχογραφιών, έκτελεσθεισών ύπό τοΰ Θεσ- 
σαλονικέως ζωγράφου Γεωργίου Καλιέργη καί 
τών αδελφών αύτοΰ κατά τό έτος 1315. ’Εκτός τής 
στερεώσεως καί άρμολογήσεως τών κατεστραμμέ
νων τοίχων τής βασιλικής άντικατεστάθη ή στέγη 
διά ξύλινης όμοιας πρός τήν παλαιόν. ’Επί τή 
εύκαιρίμ ή βασιλική άπέκτησε τό άρχικόν αυτής 
Οψος καί τήν άρχαίαν μορφήν τών άετωμάτων, 
είς τήν έσωτερικήν δψιν τών όποιων άπεκαλύφθη- 
σαν νέαι τοιχογραφίαι. ’Επίσης πρός προστασίαν 
τών έξωτερικών τοιχογραφιών κατεσκευάσθη, 
έπί τή βάσει τής καταστραφείσης παλαιάς, νέα 
τοξωτή στοά, περιβάλλουσα βορείως καί δυτικώς 
τό κτίσμα ( Πίν. 197 β). Κατά τήν θεμελίωσιν τής 
στοάς ταύτης εύρέθησαν έντός κρημνισμάτων 
τμήματα έκ τοΰ μαρμαροθετήματος τοΰ δαπέδου 
τής Βασιλικής όμοια πρός τά διατηρούμενα είσέτι 
είς τό πρό τοΰ Αγίου Βήματος δάπεδον. ’Επίσης 
εύρέθησαν καί ούχί όλίγα θραύσματα παλαιοχρι
στιανικών θωρακίων καί άλλων άρχιτεκτονικών 
μελών ( Πίν. 197 α ).

Περιελθόντες έρευνητικώς τήν περί τήν Βέροιαν 
περιοχήν μεταξύ Βερμίου καί Πιερίων διεπιστώ- 
σαμεν πλεϊστα μνημεία άνήκοντα είς διαφόρους 
έποχάς.

Έπί τής όδοΰ Βεροίας-Βεργίνης καί παρά τό 
φράγμα τοΰ Άλιάκμονος κατά τήν διαμόρφωσιν 
τοΰ έκατέρωθεν τών όχθών τοΰ ποταμοΰ χώρου 
διεπιστώθη είς τήν αριστερόν όχθην παλαιο
χριστιανικόν κτίσμα μετά ψηφιδωτοΰ δαπέδου, 
τό όποιον έκαλύφθη πάλιν, μέχρι τής άναλήψεως 
έργασιών συστηματικής άνασκαφής.

Είς τό χωρίον Σφυκιά έπί τών Πιερίων αί δύο 
έκκλησίαι, ή τοΰ Αγίου Γεωργίου (Πίν. 198α) 
καί ή τοΰ Αγίου Αθανασίου, άμφότεραι μονό
κλιτοι ξυλόστεγοι βασιλικοί, είναι κατάγραφοι 
διά τοιχογραφιών τοΰ Που αί.

Ή πρώτη βασιλική, ή τοΰ Αγίου Γεωργίου, 
μετά ήμιεξαγωνικής κόγχης, είκάζω ότι είναι 
άρχαιοτέρα τών έν αύτή τοιχογραφιών.

Νοτίως τοΰ χωρίου τούτου καί μεταξύ αύτοΰ 
καί τοΰ ούχί πολύ άπέχοντος χωρίου Ριζώ-
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ματα, έν μέσφ ύψηλών εύσκιοφύλλων δένδρων 
κεϊται ή ξυλόστεγος βασιλική τού 'Αγίου Δημη- 
τρίου. Αΰτη ίδρύθη έπϊ παλαιοχριστιανικού ναού, 
τού όποιου ή κόγχη διατηρείται άκεραία. ’Εμ
φανής έπίσης έντός τής νεωτέρας έκκλησίας είναι 
ό βόρειος στυλοβάτης τής παλαιός βασιλικής, 
έξωτερικώς δέ καί τό κρηπίδωμα έφ’ οΰ ήδράζετο 
αΰτη. ΓΊρός τούτοις έκτός των πολλών παλαιών 
κεράμων, αΐτινες είναι έγκατεσπαρμέναι είς όλον 
τόν έκτεταμένον χώρον παρετηρήσαμεν καί μέγαν 
αριθμόν παλαιοχριστιανικών άρχιτεκτονικών με
λών, κιόνων, κιονόκρανων, άμφικιονίων, πεσσί- 
σκων, θωρακίων, θυρωμάτων κ. &. ( Πίν. 198 β). 
Έσωτερικώς ή ύπάρχουσα έκκλησία είναι κατά- 
γραφος διά τοιχογραφιών τού έτους 1625. Κάτωθι 
τούτων διαφαίνεται άρχαιότερον στρώμα τοιχο
γραφιών άνηκουσών πιθανώτατα είς τόν 15ον 
αϊ. Ευκταία θά ήτο ή γενική έρευνα τού άξιολό- 
γου τούτου μνημείου.

ΒΑ τής Βέροιας καί είς τούς πρόποδας τού 
Βερμίου, είς τό χωρίον Τριπόταμος, έσημειώ- 
σαμεν δύο μικράς βασιλικός τού 'Αγίου Νικο
λάου καί τού 'Αγίου ’Αθανασίου, καταγράφους 
διά καλών τοιχογραφιών τού Που καί 18ου αίώ- 
νος. Άμφότερα τά κτίσματα ταΰτα δυστυχώς κα
ταρρέουν χρήζοντα άμέσου συντηρήσεως.

3. Περιφέρεια ’Εδέσσης 
Κατά τό θέρος τού 1957 έπεχειρήσαμεν δαπάναις 

τής Νομαρχίας ’Εδέσσης μικράν σκαφικήν έρευ
ναν παρά τό χωρίον Νησί έπί νησϊδος τού έλους, 
ένθα μικρά μονόκλιτος ξυλόστεγος βασιλική 
τού 16ου αίώνος κατάγραφος δι’ άξιολόγων τοι
χογραφιών. Ή άνασκαφή άπέδειξε ότι τό ναΰ- 
δριον ίδρυται έπί παλαιοτέρας βυζαντινής βασι
λικής, ήτις διεδέχθη παλαιοχριστιανικόν ναόν 
(Πίν. 199 α).

Κατά τήν άνασκαφήν, μεταξύ τών χωμάτων 
καί τών ύψηλών θάμνων, άνεύρομεν πολλά μαρ
μάρινα άρχιτεκτονικά μέλη, ώς κιονόκρανα Ιω
νικά μετά σταυρού καί κισσοφύλλων, μετ’ άκάν- 
θης πριονωτής, θυρώματα μετά γλυφών, έπιστύ- 
λια βυζαντινά κ. ά. ( Πίν. 199 β, δ ).

’Ερευνητική πορεία είς τόν Λόγγον ’Εδέσ
σης κατά τόν ίδιον χρόνον άπέδωκεν Ικανοποιη
τικά άποτελέσματα. Διεπιστώσαμεν τμήμα τεί
χους ίσως έλληνιστικοΰ (ή τοιχοποιία είς τήν 
περιφέρειαν ταύτην συνεχίζεται ή αύτή καθ’ δλας 
τάς έποχάς) μετά προσθηκών μεταγενεστέρων, 
ίσως βυζαντινών, έν κτίσμα χριστιανικόν πέριξ 
τού όποιου παρετηρήθησαν τεμάχια πολλά κε
ράμων, άρχιτεκτονικά μέλη, καί τάφους καμαρο- 
σκεπάστους άνοικτούς έρευνηθέντας πιθανώς 
ύπό άρχαιοκαπήλων. Είς τήν μεγάλην αύλήν τής

είς τόν αύτόν Λόγγον κειμένης γυναικείας μο
νής τής 'Αγίας Τριάδος εύρίσκονται έκ 
τού αύτοΰ ώς άνω άρχαίου κτηρίου ή άλλου 
τινός άγνώστου πολλά άρχιτεκτονικά μέλη, θυ
ρώματα μετά γλυφών, έπίκρανα άμφικιονίων, 
κιονόκρανα θεοδοσιανά, έτερον κιονόκρανον 
δίζωνον μετά άετών κατά τάς τέσσαρας γωνίας 
καί ένός λέοντος κατά τό μέσον, άπάντων καθε- 
ζομένων ή ίσταμένων έπί καλάθου διατρήτου 
μετά φύλλων άμπέλου καί βοτρύων (Πίν. 199 γ ). 
Τέλος, είς τόν αύτόν περίβολον τής Μονής, διε- 
κρίναμεν έντός τοίχου παλαιοχριστιανικήν έπι- 
γραφήν (Πίν. 199 ε), τήν όποιαν έλευθερώσαντες 
έκ τής θέσεως αύτής, παρεδώσαμεν πρός φύλαξιν 
είς τάς μοναχός. Ή έπιγραφή έν μεταγραφή έχει 
ώς έξής:

[Μημ]όριον Ίου 
[στί]νου ίπποϊα[τροΰ]
(κα]ί τής συμβίου [αΰ]
[τ]οΰ Δημητρί[ας]

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1. Περιφέρεια Κοζάνης

Έξαιρετικώς ένδιαφέρουσαι καί άποδοτικαί 
ήσαν αί περιοδεΐαι ήμών είς τήν "Ανω Μακεδο
νίαν.

Νοτίως τής Κοζάνης καί είς άπόστασιν 22 χιλμ. 
άπ’ αυτής, είς τό χωρίον Αίανή, τό όποιον δύ- 
ναται νά ταυτισθή πρός τήν άρχαίαν Αίανήν ( βλ. 
Σ. Πελεκανίδου, "Ερευναι έν Άνω Μακεδονία, 
Μακεδονικά V ( 1962 ) 364 κ. έξ.), διεπιστώσαμεν 
ότι ή έν τφ κέντριρ τού χωρίου έκκλησία τής Πα
ναγίας είναι βυζαντινόν κτίσμα άναγόμενον είς 
τόν 12ον αιώνα. ’Ιδιαιτέρας σημασίας είναι ώρι- 
σμένα μορφολογικά στοιχεία τού ναού τούτου 
ώς τό τρίβηλον έκ τού νάρθηκος πρός τόν κυρίως 
ναόν, τά κρεμάμενα μεγάλα τόξα αύτοΰ καί ό 
σχηματιζόμενος κατά τόν βόρειον τοίχον τού μνη
μείου τοξωτός τάφος.

"Εξω τού χωρίου καί δυτικώς αύτοΰ, είς άπόστα- 
σιν περίπου τριών χλμ., είς τόπον χαρακτηριζό- 
μενον «Τά βακούφικα» κατεγράψαμεν δύο βα
σιλικός. Ή μία διατηρουμένη καλώς, τού Αγίου 
Δημητρίου, είναι τρίκλιτος άνατολίζουσα, κατά
γραφος διά τοιχογραφιών τού 15ου αίώνος. Κά
τωθι τού δευτέρου αύτοΰ στρώματος διεπίστωσα 
τήν ΰπαρξιν έτέρων τοιχογραφιών ( Πίν. 200 α ), 
αΐτινες είναι αί άρχικαί καί σύγχρονοι πρός τό 
κτίσμα, τό όποιον διά πολλούς λόγους πρέπει νά 
χρονολογήσωμεν είς τό τέλος περίπου τού 11ου 
αίώνος.

Είς μικρόν άπόστασιν άπό τής βασιλικής τού
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'Αγίου Δημητρίου εύρίσκεται εις έρειπιώδη κα
τάστασή, διατηρουμένων είσέτι τοϋ τεταρτο- 
σφαιρίου τής κόγχης μετά λειψάνων τινών έκ 
τής Πλατυτέρας καί τών σεβιζόντων ’Αγγέλων 
καί έλαχίστου τμήματος μετά τής εισόδου καί τής 
ύπεράνω αυτής τοξωτής κόγχης τοϋ δυτικοϋ τοί
χου, έτέρα βασιλική, τήν όποιαν ό λαός, ίσως

τοιχογραφιών, γενομένων ύπό τοϋ αύτοΰ ζωγράφου 
Ζαχαρίου, διακόνου τής μέν πρώτης κατά τό έτος 
1549 τής δέ έτέρας τό έτος 1552.

ΕΙς τό χωρίον ’Ακρινή, κείμενον ΒΑ καί 
εις άπόστασιν τριάκοντα περίπου χλμ. τής Κο
ζάνης καί είς τούς πρόποδας τοϋ Βερμίου, άπε- 
καλύφθη τό έτος 1958 τυχαίος καί έν συνεχεία

Τρίκογχος παλαιοχριστιανικός ναός ’Ακρινής. Κάτοψις

ένεκα τής γειτονίας της μετά τής τοϋ Άγιου Δημη
τρίου, χαρακτηρίζει ώς βασιλικήν τοϋ Αγίου 
Νέστορος. Ό ναός αύτός χρονολογείται είς τό 
μέσον τοϋ 16ου αίώνος.

ΝΑ τοϋ χωρίου Αίανή, είς άπόστασιν δύο περί
που χλμ. άπ’ αύτοΰ καί πλησίον τοϋ ποταμοΰ Ά- 
λιάκμονος, έπεσημήναμεν έτέρας δύο μονοκλίτους 
ξυλοστέγους βασιλικός τής Τουρκοκρατίας, τοϋ 
’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ καί τοϋ Αγίου Νικο
λάου. Άμφότεραι είναι κατάγραφοι διά καλών

διά μικράς άνασκαφής, δαπάναις τής ’Αρχαιολο
γικής Υπηρεσίας, παλαιοχριστιανική εκκλησία, 
τρίκογχος έσωτερικώς καί σχεδόν ήμικυκλική 
έξωτερικώς, μετά στενομήκους νάρθηκος έχοντος 
άνά μίαν είσοδον κατά τήν νοτίαν καί βορείαν 
στενήν πλευράν αύτοΰ. Κατά τήν άνατολικήν κόγ
χην, ήτις παραλλάσσει τών δύο πλαγίων, έχουσα 
σχήμα μάλλον πεταλοειδές, άνοίγεται έντός βρά
χου τετράγωνον λάξευμα, τό έγκαίνιον, περιβαλ
λόμενου κατά τάς τρεις αύτοΰ πλευράς διά μαρ-
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μαροθετήματος καλύπτοντος δλον τό πρό τής 
κόγχης δάπεδον ( βλ. Σχεδιογράφημα ).

’Εκτός τής Ιδιαιτέρας σημασίας, τήν όποιαν 
κέκτηται τό κεντρικόν τοΟτο κτίσμα διά τήν πα
λαιοχριστιανικήν αρχιτεκτονικήν, πολλοδ λόγου 
άξια είναι τό ψηφιδωτόν, καί τά μαρμαροθετήμα
τα, τά όποια καλύπτουν εις διάφορα διάχωρα, άν- 
ταποκρινόμενα πρός τήν μορφήν τής κατόψεως 
τοϋ κτίσματος καί τονίζοντα τήν διαίρεσιν αυτής, 
δλον σχεδόν τό δάπεδον τού ναού.

Αί παραστάσεις τοϋ ψηφιδωτού ( Πίν. 200 β ) 
είναι συμβολικά! ώς έπΐ τό πολύ, είκονίζουσαι 
θέματα ώς τού φοίνικος, τοΟ άγγείου έξ ού άνα- 
βρύζει ύδωρ, πρός τό όποιον προχωρούν έλαφοι 
και παγώνια διά νά πιουν. Μοναδική, έκτός είς 
μίαν παλαιοχριστιανικήν 'Αγίαν Τράπεζαν, μέ
χρι σήμερον παράστασις είναι ή συμβολική εί- 
κόνισις είς τόν ουδόν τής είσόδου έκ τοϋ νάρθη- 
κος πρός τόν κυρίως ναόν δώδεκα περιστερών 
διατεταγμένων είς δύο έπαλλήλους σειράς, άνά 
έξ έκατέρωθεν δένδρου ( Πίν. 201 α). Αί περίστε
ροί, συμβολίζουσαι τούς Δώδεκα ’Αποστόλους, 
φέρουν ποικιλοχρώμους φωτοστεφάνους.

"Ενεκα τής άρίστης ποιότητος τής τέχνης τοϋ 
ψηφιδωτού, τών λεπτών ψηφίδων, τής ποικιλίας 
τών χρωμάτων, τών συμβολικών παραστάσεων 
καί τών διακοσμητικών θεμάτων τών παρυφών, 
χρονολογώ τό κτίσμα ώς καί τό ψηφιδωτόν είς 
τόν 5ον αίώνα.

Έπί τοϋ Καλιστρατίου Όρους, τμήματος τών 
Καμβουνίων Όρέων, έπεσκέφθημεν τήν Μονήν 
τής Ζάβορδας, ίδρυμα τοϋ 'Αγίου Νικάνορος, 
είς τό όνομα τοϋ όποιου καί τιμαται, γνωστήν 
διά τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην χειρογράφων 
καί τήν πολύτιμον συλλογήν κειμηλίων, πολλά 
τών όποιων μετεφέρθησαν ένταΰθα έκ τής Μο
νής Σπηλαίου ή Πυλαίου τής Ζάκας (Βλ. Ν. Κο- 
τζια, Σπίλο, Σπύλιο, Σπήλαιον, Πύλαιον καί ή έν 
αύτφ Τ. Μονή, έν Άρχ. Έφημ. 1950- 1951, Άρ- 
χαιολ. Χρονικά σελ. 14 κ. έξ.). Είς τό καλώς 
διατηρούμενον καθολικόν διεπιστώσαμεν δτι αί 
τοιχογραφίαι αύτοΰ άνήκουν είς τό έτος 1534 
καί δτι κατά τόν 19ον αί. έπεζωγραφήθησαν είτε 
έν τώ συνόλω είτε έν μέρει. Όλίγαι μόνον δέν 
έθίγησαν. Αύται είναι έξαιρετικής ποιότητος. 
"Αγνωστος ήτο ή τύχη τών χειρογράφων καί τών 
κειμηλίων τής Μονής κατά τήν Κατοχήν καί 
τήν περίοδον τοϋ Συμμοριτοπολέμου. Οϋτε καί 
σήμερον είναι δυνατόν νά διαπιστωθούν άπώλειαι 
διότι ή μέχρι πρό τίνος έπιμονή τών μοναχών 
νά μή παρουσιάζουν τά χειρόγραφα καί τά κει
μήλια οϋτε πρός μελέτην είς τούς έπιστήμονας 
(βλ. Άντ. Σιγάλα, Άπό τήν πνευματικήν ζωήν

τών έλληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας, 
Παράρτημα Δ' τόμ. Έπετηρίδος τής Φιλοσοφι
κής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Α' ’Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδο
νίας, Θεσσαλονίκη 1936,197), καθιστά άνέφικτον 
τήν διαπίστωσιν τίνα χειρόγραφα ή κειμήλια 
ένδεχομένως έλλείπουν. 'Οπωσδήποτε μετά τόν 
Β' Παγκόσμιον πόλεμον τά πράγματα ήλλαξαν, 
χάρις είς τήν φωτισμένην προσωπικότητα τοϋ 
Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Χρυσοστόμου. Τώρα 
τά χειρόγραφα καί τά κειμήλια είναι προσιτά 
είς πάντα μελετητήν.

Κατά τήν πρώτην έπίσκεψίν μας (1959) είς 
τήν Μονήν άνέσυρα τά χειρόγραφα έκ δύο με
γάλων κιβωτίων είς κατάστασιν ούχί εύχάριστον 
καί έλαβα έκ τών ένόντων προσωρινά μέτρα πε- 
ρισώσεως καί καλής διατη ρήσεως αύτών. ’Επί
σης έτακτοποίησα κατά τό δυνατόν, κατέγραψα 
καί έφωτογράφησα τά κειμήλια καί τά άμφια τά 
όποια πρόκειται νά δημοσιεύσω προσεχώς. ’Εν
ταύθα δίδω φωτογραφίαν τοϋ Επιταφίου τής Μο
νής (Πίν. 201 β), έργοχείρου τοϋ Μοναχού ’Αρ
σενίου, χρονολογουμένου είς τό έτος 1588. (Περί 
τοϋ κεντητού ’Αρσενίου καί τοϋ έργου του βλ. 
Δ. I. Πάλλα, Ό Επιτάφιος τής Παραμυθίας, 
ΕΕΒΣ, ΚΖ'(1957) 127 κ. έξ., όπου καί όλη ή σχε
τική βιβλιογραφία).

Τήν μελέτην καί τήν δημοσίευσιν τών χειρο
γράφων άνέλαβε ό καθηγητής κ. Λ. Πολίτης, ό 
όποιος έκτοτε έπραγματοποίησε συχνός έπισκέ- 
ψεις είς τήν Μονήν μετά τών βοηθών καί φοιτη
τών του πρός μελέτην τών χειρογράφων, συγχρό
νως δέ καί καταλογογράφησιν καί συστηματικήν 
τακτοποίησιν αύτών έν μεταλλίναις βιβλιοθήκαις 
είς τά Ισόγεια δωμάτια τοϋ νέου, άκαλαισθήτου 
μέν άλλ’ άσφαλοϋς κτηρίου, ξενώνος τής Μονής. 
Ό κ. Πολίτης είχε τήν τύχην μεταξύ τών έν λόγω 
χειρογράφων νά άνακαλύψη καί τό πλήρες χει
ρόγραφον τοϋ Λεξικού τοϋ Φωτίου (Βλ. L. Ρ. 
Politis, Die Handschriftensammlung des Klosters 
Zaworda und die neuaufgefundene Photioshand- 
schrift, Philologus, 105 (1961) 136-144).

BA τής Μονής καί είς άπόστασιν μιας καί ήμι- 
σείας ώρας, έξωθι τοϋ χωρίου Τουρνίκιον, πα
ρά τόν ποταμόν ’Αλιάκμονα, έσημειώσαμεν τό 
διώροφον ναϋδριον τής Παναγίας. Τοΰτο εύρί- 
σκεται δυστυχώς είς ούχί καλήν κατάστασιν άπό 
άπόψεως στερεότητος. Είναι κατάγραφον είς 
μέν τόν άνω ναΐσκον διά τοιχογραφιών τοϋ έτους 
1400, είς τόν κάτω δέ τοϋ έτους 1730.

Είς τόν Βελβενδόν διεπίστωσα τήν ΰπαρξιν 
τής άξιολόγου μικράς μονοκλίτου καί ξυλοστέ- 
γου βασιλικής τοϋ Αγίου Νικολάου, ή οποία
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κοσμείται δΓ άξιολόγων τοιχογραφιών τοΰ έτους 
1591 (Πίν. 202 α ). Εις τήν Ιδίαν χρονολογίαν, έκ- 
τελεσθέν δαπάναις τοϋ ίδιου Νικολάου Μου- 
τάφη τοΟ καί διά τήν τοιχογράφησιν τοϋ ναοΰ χο- 
ρηγήσαντος, ανήκει καί τό θαυμάσιον ξυλόγλυ- 
πτον τέμπλον τοΰ ναΐσκου, διατηρούμενον εις 
άρίστην κατάστασιν. Καθ’ δσον γνωρίζω είναι 
τό άρχαιότερον μέχρι σήμερον χρονολογημένον 
τέμπλον τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας.

Παρά τά Σερβία, είς τό χωρίον Λάβα καί είς 
τόν άγρόν Γεωργ. Καραγιάννη, έπεσημάνθη άρ- 
χαϊον κτίσμα μετά ψηφιδωτού δαπέδου. Επιβάλ
λεται ή άνασκαφή τοΰ χώρου, ό όποιος είναι κε- 
καλυμμένος διά θραυσμάτων αρχαίων κεράμων, 
όστράκων τής όψίμου άρχαιότητος καί τινων μι
κρών τεμαχίων μαρμάρων.

2. Καστορία καί περιφέρεια αύτής

Είς τήν πόλιν τής Καστοριάς, έντολή τής Υπη
ρεσίας ’Αρχαιοτήτων, άπό τοΟ έτους 1949 ήρχισα 
τάς άναστηλώσεις τών σπουδαιοτέρων έκκλησιών.

’Εκτός τής Παναγίας τής Κουμπελίδικης, τής 
οποίας ό τροΟλλος καταστραφείς έκ βομβαρδι
σμοί! είς τήν άρχήν τοΟ Πολέμου, άποκατεστάθη 
είς τήν άρχαίαν αύτοΰ μορφήν, όλη δέ ή έκκλησία 
εΰρε τάς παλαιάς της άναλογίας έκχωσθεΤσα, 
άνεστηλώθησαν πλήρως αί βασιλικοί τών Άγ. 
’Αναργύρων, τοΟ 'Αγίου Νικολάου τοϋ Κασ- 
νίτζη, τοΰ Αγίου ’Αθανασίου τοϋ Μουζάκη, 
τής Παναγίας τής Μαυριωτίσσης καί τοΰ Αγίου 
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου. Έγένοντο δέ περιω- 
ρισμέναΓ έργασίαι συντη ρήσεως είς τούς ναούς 
τών Ταξιαρχών, τών Αγίων ’Αποστόλων κ.δ.

Έν συνεχεία τών έργασιών τούτων έκαθαρίσθη- 
σαν έπιπολαίως αί τοιχογραφίαι τών άνωτέρω 
μνημείων, έφωτογραφήθησαν δαπάναις τοΰ Δή
μου Καστοριάς καί έδημοσιεύθησαν κατά τό 
έτος 1953 (Σ. Πελεκανίδου, Καστορία I. Τοιχο- 
γραφίαι, Πίνακες, Θεσσαλονίκη 1953) μετ’ ει
σαγωγής καί διαφόρων εύρετηρίων, ώστε ό έκ 
550 πινάκων άποτελούμενος τόμος νά καταστή 
εύχρηστος. Τοΰτον θά άκολουθήση καί ό τόμος 
κειμένου, τοΰ όποιου ή έπεξεργασία προχωρεί 
ίκανοποιητικώς.

Κατά τό διάστημα τής μακράς κατά περιόδους 
παραμονής μου είς Καστορίαν περισυνέλεξα 
πολλάς εικόνας βυζαντινός καί μεταβυζαντινός, 
ξυλόγλυπτα καί δέκα τρία χειρόγραφα λειτουρ
γικού περιεχομένου. Άπαντα ταΰτα κατέθεσα 
πρός φύλαξιν είς τό παλαιόν σκευοφυλάκιον 
τής Τέρας Μητροπόλεως.

Έξωθι τοΰ Άργους Όρεστικοΰ παρά τά έργο- 
στάσια πλινθοποιΐας άπεκαλύφθη μέγα ψηφιδω

τόν δάπεδον μετά παραστάσεως πτηνών (Πίν. 
202 β). Δυστυχώς μή δυνηθέντες νά προβώμεν είς 
σκαφικήν έρευναν τοΰ συνόλου ώς καί τοΰ κτη
ρίου, τό όποιον τοΰτο κοσμεί, περιωρίσθημεν έκ 
τοΰ προχείρου είς τήν συντήρησιν αύτοΰ καί τήν 
κάλυψίν του δι’ άμμου μέχρις δτου άναληφθώσι 
συστηματικοί σκαφικαί έργασίαι.

Ούχί μακράν τής αύτής πόλεως, είς θέσιν Πα- 
ραβέλλα δυτικώς τοϋ χωρίου Άρμενοχώριον 
καί παρά τόν Αλιάκμονα, εύρέθη τάφος καμα
ρωτός μετά δρόμου διαστ. 2,04X1,60. ’Εντός 
αύτοΰ τρεις σκελετοί παραλλήλως τεθειμένοι, 
έν άγγεϊον καί έν νόμισμα τών υστέρων 
ρωμαϊκών χρόνων.

Είς τό χωρίον Όμορφοκκλησιά κείμενον 
ΝΑ τής Καστορίας καί είς άπόστασιν είκοσι 
περίπου χλμ. άνεστηλώθη ύπό τοΰ Εύστ. Στίκα 
ή βυζαντινή έκκλησία τοΰ Άγιου Γεωργίου (Ε. 
Stikas, Une eglise des Paleologes aux environs 
de Castoria έν Byz. Zeit. 51 (1958) 100 κ. έξ.), ήτις 
ένεκα τοΰ χρόνου καί τών πολλών δεινών, τά 
όποια ύπέστη κατά τόν συμμοριτοπόλεμον, εύ- 
ρίσκετο είς λίαν έπικίνδυνον κατάστασιν.

3. Π ρ έ σ π α

Έπί τής νησΐδος τοΰ Αγίου Αχίλλειου άνε
στηλώθη κατά τό 1952 μερικώς τό μικρόν 
καθολικόν τής Μονής τής Παναγίας τής Πορ
φύρας, ή όποια είχε έρειπωθή κατά τήν Κα
τοχήν. Ή έξ αφορμής τής άναστηλώσεως πρώτη 
αύτή έπίσκεψίς μου είς Πρέσπαν μοΰ έδωκε τήν 
ευκαιρίαν νά προσέξω περισσότερον τά μνημεία 
τοΰ τόπου, νά ένίδω τήν σπουδαιότητα καί τήν 
σημασίαν των καί νά έπιχειρήσω δευτέραν έπί- 
σκεψιν κατά ’Ιούλιον 1954, καθ’ ήν περιήλθον 
τήν περιοχήν μέχρι τών συνόρων Γιουγκοσλαυίας 
καί Αλβανίας. Κατά τήν περιοδείαν, ήτις έγέ- 
νετο δαπάναις τοΰ 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερ
σονήσου τοΰ Αίμου, έμελέτησα, έφωτογράφησα 
καί άπετύπωσα όλα τά είς τό έλληνικόν έδαφος 
μνημεία. Καρπός τής λίαν κοπιώδους καί πολλα- 
πλώς έπικινδύνου αύτής έργασίας είναι τό βι- 
βλίον μου «Βυζαντινά καί Μεταβυζαντινά μνη
μεία τής Πρέσπας » ( έκδ. 'Ιδρ. Μελετών τής Χερ
σονήσου τοΰ Αίμου) Θεσσαλονίκη I960.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1. Σ έ ρ ρ α ι

Βάσει σχεδίων καί ύπό τήν παρακολούθησιν 
τοΰ Εύστ. Στίκα άνεστηλώθη ή περίφημος βασι
λική τών Αγίων Θεοδώρων ( Παλαιά Μητρόπο- 
λις ), ή όποια κατεστράφη διά πυρκαϊας ύπό τών 
Βουλγάρων κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους.
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Κατά τάς άναστηλωτικάς έργασίας καί τήν περί 
τό μνημεϊον άποχωμάτωσιν άπεκαλύφθη κατά τήν 
ΒΔ γωνίαν αυτού παλαιόν παρεκκλήσιον τών πα- 
λαιολογείων χρόνων μετά τοιχογραφιών, τό 
όποιον άποκατεστάθη είς τήν παλαιάν αύτοϋ μορ
φήν.

Πέριξ του μνημείου εύρέθησαν μεταξύ τών 
χωμάτων πολλά καί λίαν ένδιαφέροντα παλαιο
χριστιανικά καί βυζαντινά γλυπτά. Τά περί τής 
άναστηλώσεως τής βασιλικής ώς καί τά πλούσια 
ευρήματα θά δημοσιευθούν ύπό τού κ. Στίκα.

2. Δράμα

Πολλού λόγου αξία διά τήν άρχιτεκτονικήν 
της μορφήν είναι ή έν Δράμα βυζαντινή έκκλη- 
σία τής 'Αγίας Σοφίας. Αδτη μετά προχείρους 
τινάς έπισκευάς καί τήν άπελευθέρωσιν τής 
ανατολικής πλευράς της έκ τών χωμάτων, έμε- 
λετήθη συστηματικώς καί πρόκειται νά δημοσιευ- 
θή είς τόν προσεχή τόμον τού Δελτίου τής Χρι
στιανικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

Έκ τών είς τόν περίβολον τής έκκλησίας εύρε- 
θέντων γλυπτών, παλαιοχριστιανικών καί βυζαν
τινών, τεκμαίρεται ότι ή βυζαντινή αΰτη έκκλη- 
σία, ήτις έχει πολλά άρχαίζοντα άρχιτεκτονικά 
στοιχεία, διεδέχθη παλαιοχριστιανικόν κτίσμα. 
Τής έποχής αυτής διεσώθησαν ώραιότατα κιο
νόκρανα κεκοσμημένα δΓ άμπέλου, βοτρύων καί 
σταυρού.

3. Ά μ φ ί π ο λ ι ς

Έν Άμφιπόλει κατά τάς ύπό τού Εφόρου 
’Αρχαιοτήτων ΙΓ' Περιφερείας ( Καβάλας ) Δημ. 
Λαζαρίδου διενεργουμένας άνασκαφάς άνεφάνη- 
σαν δύο μεγάλαι παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί 
μετά πλουσίου άρχιτεκτονικοΰ διακόσμου καί 
ψηφιδωτού δαπέδου. Κιονόκρανά τινα μετά προ
τομών κριών άρίστης τέχνης, προερχόμενα έκ 
τής παρά τό μέγα τετράγωνον κτίσμα βασιλικής, 
μετεφέρθησαν είς τό Μουσείον Καβάλας.

4. Φίλιπποι

Είς Φιλίππους αί άπό τού 1956 άρξάμεναι άνα- 
σκαφαί, πρώτον είς τήν έξω τών τειχών τής πό- 
λεως βασιλικήν καί έν συνεχείςι άνατολικώς 
τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς, συνεχίζονται κατ’ έτος 
διά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τού ύπογράφοντος.

Τά πορίσματα τής πρώτης άνασκαφής, ήτις 
έγένετο δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας, έδημοσιεύθησαν ήδη είς Α.Ε. 1955 ( 1960) 
114-179.

Άπό τού 1958 ήρχισεν ή άνασκαφή άνατολικώς

τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς, ήτις άπέδωκε μέχρι σή
μερον ιδιαιτέρως ένδιαφέροντα παλαιοχριστια
νικά κτίσματα, μεταξύ τών όποιων τό σπουδαιό- 
τερον ό όκτάγωνος ναός, μοναδικός πρός τό πα
ρόν τουλάχιστον έν Έλλάδι καί ό αρχαιότερος 
τών γνωστών όκταγώνων κτισμάτων (Βλ. Τό 
Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1958, 
76 - 80. 1959, 46 - 52. 1960, 80 - 87). Βορείως τού 
ναού καί έπικοινωνοΰσα μετ’ αύτοΰ άπεκαλύφθη 
ή φιάλη, έν συνεχείςι δέ καί άνατολικώς αύτής, 
είς ύψηλότερον έπίπεδον δύο έτερα διαμερίσματα, 
τά οποία, έκ τών άποκαλυφθέντων έν αύτοΐς κτι
στών κατασκευασμάτων, ταυτίζω πρός τήν πρό- 
θεσιν καί τό διακονικόν ( Πίν. 202 γ ).

Πρός τούτοις έκ τής έξετάσεως τού έντός τών 
τειχών χώρου τών Φιλίππων διεπιστώθη δυτικώς 
τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς μέγα χριστιανικόν κτή- 
ριον, τού όποιου άρχιτεκτονικά τινα μέλη, με
γάλα κιονόκρανα μετ’ άετών, τών όποιων αί πτέ
ρυγες καλύπτουν δλον τό σώμα τού κιονοκράνου, 
κυρτά θωράκια μετά σταυρών, έπίσης τμήματα 
τόξων έκ πλίνθων, παρετηρήθησαν μεταξύ τών 
πυκνών καί ύψηλών θάμνων.

5. Κρηνίδες

Είς τό χωρίον Κρηνίδες καί είς τήν κάτω 
πλατείαν αύτοΰ, πλησιέστατα τής δημοσίας όδοΰ 
Δράμας - Καβάλας, έπεσήμανα συστάδας παλαιο
χριστιανικών τάφων μετά τοιχογραφιών.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Καθ’ όλα τά έτη ταϋτα ή ’Αρχαιολογική Υπη
ρεσία διά τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως έξε- 
τέλεσε έργασίας άναστηλώσεως, συντηρήσεως 
καί άποκαλύψεων τοιχογραφιών. Σπουδαιότεροι 
έξ αυτών είναι : ή άποκατάστασις τού ναού τού 
Πρωτάτου έν Καρυαΐς είς τήν πρωταρχικήν αύ
τοΰ μορφήν, ή στερέωσις καί ό καθαρισμός τών 
περιφήμων τοιχογραφιών αύτοΰ, ή στερέωσις 
τού άρχαίου πύργου τής Μονής Σταυρονικήτα 
καί ή χρησιμοποίησις αύτοΰ ώς βιβλιοθήκης καί 
σκευοφυλακίου, ή έπανίδρυσις τών καταστραφει- 
σών έκ πυρκαϊάς « χορδών » τών Μονών Ξηρο- 
ποτάμου καί Παντοκράτορος, ή κατασκευή μου
σειακού κτηρίου καί ό μερικός καθαρισμός τών 
τοιχογραφιών τής Τραπέζης τής Μονής τής Με
γίστης Λαύρας, αί συντηρητικοί έργασίαι είς τά 
κτήρια καί ό καθαρισμός εικόνων είς τήν Μο
νήν Χελανδαρίου, αί ύποθεμελιώσεις άπό θαλάσ
σης τής Μονής Έσφιγμένου καί έργα συντηρή
σεως είς άλλα κτήρια τής Μονής.

Εκτός τούτων κατά διαφόρους περιοδείας ήμών 
καί άλλων συναδέλφων είς τόν Άθω άπεκαλύψα-
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μεν σπουδαιότατα έργα τέχνης : Ό Μ. Χατζή δά- 
κης εύρεν εις τόν Άρσαναν ( νεώριον ) τής Μο
νής Διονυσίου πλάκα έξ έλεφαντόδοντος, έπΐ τής 
όποιας παριστάνεται ή Σταύρωσις τοϋ Κυρίου, 
άνήκουσαν πιθανώτατα εις τόν ΙΟον αιώνα. Επί
σης είς τήν αύτήν Μονήν έπρόσεξε καί απέδωσε 
τήν δέουσαν σημασίαν εις σειράν πέντε εΙκόνων 
συνιστωσών τήν Μεγάλην Δέησιν, έργων τοΰ 
αγνώστου άλλοθεν ζωγράφου Εύφροσύνου καί 
χρονολογούμενων είς τό έτος 1542 (βλ. Μαν. 
Χατζηδάκη, Ό Ζωγράφος Εόφρόσυνος, Κρητικά 
Χρονικά Γ' (1956) 274 κ. έξ.). ’Επίσης άπεκαλύ- 
φθησαν ύπ’ έμοϋ τέσσαρα έξαιρετικής τέχνης 
έργα :

1. Είς τήν Μονήν τοϋ Χελανδαρίου φορητή 
είκών τής Όδηγητρίας, έργον τοϋ τέλους τοΰ 12ου 
αίώνος (Βλ. Σ. Πελεκανίδου, Ή φορητή είκών 
τής Όδηγητρίας τής Μονής Χελανδαρίου, Άρχ. 
Έφημ. 1953 -54 ( 1956) 75 κ. έξ.).

2. Είς τόν δεύτερον όροφον τοΰ Πύργου τοϋ 
Πρωτάτου είκών τοΰ ’Αποστόλου Πέτρου χρο- 
νολογουμένη είς τόν 12ον αιώνα, αδημοσίευτος 
είσέτι.

3. Είς τόν αύτόν πύργον καί είς τήν αύτήν θέ- 
σιν βυζαντινόν βημόθυρον μετά ένθέτων έξ έλε- 
φαντοστοϋ διακοσμήσεων καί ένός εικονιδίου 
έκ τής αυτής ύλης. Τό βημόθυρον χρονολογείται 
είς τόν ΙΟον αιώνα (βλ. Στυλ. Πελεκανίδου, Βυ
ζαντινόν Βημόθυρον έξ 'Αγίου Όρους, Άρχ. 
Έφημ. 1957 ( 1960) 51 κ. έξ.).

4. Είς τό Ιερόν Βήμα τοϋ νέου καθολικού τής 
Μονής Ηενοφώντος έντός άργυρας λειψανοθήκης 
είκονίδιον έξ όφίτου λίθου τής Μεταμορφώσεως, 
άνέκδοτον είσέτι.

Κατά τό έτος 1954 μετά τοϋ καθηγητοΰ κ. Μ. 
Μανούσακα άπετελέσαμεν τήν πρώτην έπιστη- 
μονικήν άποστολήν είς τό Άγιον Όρος πρός 
έλεγχον ύπό μέν τοϋ κ. Μανούσακα τών χειρο
γράφων, ύπ’ έμοϋ δέ καταγραφήν τών κειμηλίων 
τών Μονών. Κατά τήν μηνιαίαν παραμονήν έν 
Άθιρ έκαταλογογράφησα τά κειμήλια τών Μο
νών Παντοκράτορος, Σταυρονικήτα, Κουτλου- 
μουσίου, Ξενοφώντος, Δοχειαρίου καί Ξηροπο- 
τάμου.

ΣΤΥΛ. ΠΕΛΕΚΑΝ ΙΔΗΣ

*

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

’Εντός τοϋ κρατικού προγράμματος διά τήν 
συντήρησιν καί διάσωσιν τών κτηρίων καί τών 
θησαυρών τοΰ Αγίου Όρους ό Έφορος Βυζ. Αρ
χαιοτήτων κ. Μαν. Χατζηδάκης έπεφορτίσθη ύπό

τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας μέ τήν καταλογογρά- 
φησιν τών φορητών εικόνων καί τών κειμηλίων 
τοΰ Άγιου Όρους. Κατά τήν διάρκειαν δύο 
αποστολών ( 1954 καί 1956) κατεγράφησαν είς 
δελτία καί έφωτογραφήθησαν φορηταί εικόνες 
καί κειμήλια τών 'I. Μονών Βατοπεδίου, Ίβή- 
ρων, Λαύρας, Διονυσίου, Γρηγορίου καί Παύλου.

Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών αυτών άπε- 
καλύφθη σημαντικός άριθμός άγνώστων μέχρι 
τοΰδε εικόνων τών Που-15ου αιώνων, έξαιρέ- 
του τέχνης ( Πίν. 503 γ), καθώς καί μεγάλη σειρά 
άρίστης τέχνης εικόνων τοΰ 16ου αίώνος ( βλ. 
Μ. Chatzidakis, L’icone Byzantine, Saggi e Me- 
morie di storia dell’ arte. Istituto Cini, τομ. B', 
Βενετία 1960, σ. 11-40, είκ. 1-27, καί Μ. 
Χατζηδάκη, Ό ζωγράφος Ευφρόσυνος, Κρητ. 
Χρον. τ. 10 (1956) σ. 273 -292, πίν. ΚΑ-ΚΗ). 
'Ως πρός τά κειμήλια, πλεΐστα άγνωστα κατεγρά
φησαν, αν καί τά Σκευοφυλάκια τών Μονών Βα
τοπεδίου καί Ίβήρων δέν ήνοίχθησαν. Έκ τών 
σημαντικωτέρων εύρημάτων είναι πλακίδιον έξ 
έλεφαντοστοϋ μέ τήν παράστασιν Σταυρώσεως, 
άρίστης τέχνης 10ου αί.μ.Χ. ( Πίν. 203 α. Βλ. BCH 
LXXXI (1957) II, σ. 604, πίν. XVII. Πρβλ. Αρχι
μανδρίτου Γαβριήλ, Ή έν Άγίω Όρει 'Ιερά Μονή 
τοϋ Αγίου Διονυσίου, Άθήναι 1959, σ. 79- 90 
καί ίδίμ σελ. 90), έπίσης Σταυρός καί Δίπτυχον 
μέ μικρογραφικάς παραστάσεις, βενετικής τέ
χνης, τέλους τοϋ 13ου αίώνος, ίσχυράς βυζαντι- 
νιζούσης τεχνοτροπίας ( Πίν. 203β) καί πλεΐστα 
άλλα. Τά καταγραφέντα δελτία παρεδόθησαν είς 
τάς οικείας Μονάς.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

EXCAVATIONS AT SAMOTHRACE

In his last annual bulletin to our sponsors, 
friends and colleagues, in 1959, Professor Leh
mann announced our intention of enlarging the 
Museum in Samothrace and subsequently re
suming excavations in the Sanctuary of the 
Great Gods, and outlined plans and progress 
in connection with the publication of Samothra
ce, Excavations Conducted by the Institute of 
Fine Arts, New York University (Bollingen 
Series LX). I am glad to report that in spite 
of his death on December 17, 1960 this pro
gram has been followed.

Thanks to funds granted by the Charles and 
Rosanna Batchelor Memorial Inc., the Mu
seum has been substantially enlarged by the 
construction of a northern wing that closes the
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