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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εισαγωγικά. ’Από άπόψεως όργανώσεως καί 
διοικήσεως συνεχίσθη τό έργον τής ’Εφορείας 
χωρίς ούσιώδεις μεταβολής είς τήν όργάνωσιν 
καί τήν διοίκησιν πλήν τής μετονομασίας αύτής 
άπό ΙΒ' είς ΙΔ' ’Αρχαιολογικήν Περιφέρειαν. Ά- 
νετέθησαν είς έργολάβον αί έργασίαι άποπερα- 
τώσεως τοϋ Μουσείου Βέροιας, αΐτινες συνεχί
ζονται. Άνετέθη έπίσης είς έργολάβον ή έκτέ- 
λεσις τοϋ Μουσείου Φλωρίνης μέ προθεσμίαν 
άποπερατώσεως τοϋ έργου έντός τοϋ 1964. Προ- 
ωθήθη έξ άλλου ή διαδικασία άπαλλοτριώσεως 
ή έξαγοράς Ιδιοκτησιών: α) παρά τά τείχη Βέροιας 
κατά τήν είσοδον τής πόλεως άπό Θεσσαλονίκης, 
β) έν θέσει «Τσιφλίκι» Λευκαδίων, όπου άνασκά- 
πτονται ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας πα
λαιοχριστιανικά έρείπια καί γ) έν θέσει «Μπαλ- 
τανέτο» Ναούσης, όπου συνεχίσθη ή άνασκαφή 
δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 
1963 (ίδέ κατωτέρω).

Τό Μουσεΐον Βέροιας έπλουτίσθη κυρίως διά 
των ευρημάτων τών άνασκαφών τής ’Αγγλικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής έν Νέα Νικομήδεια. Είς 
ειδικόν δίτομον εύρετήριον κατεγράφησαν ήδη 
δύο χιλιάδες τετρακόσια έβδομήκοντα τέσσαρα 
(2474) μικροαντικείμενα έκ τής έφετινής άνα- 
σκαφής τής Νέας Νικομήδειας ύπό τής έπιστη- 
μονικής βοηθοϋ ’Αγγελικής Β. Πέτσα. Ή κατα
γραφή συνεχίζεται.

Α· ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΝ ΒΕ
ΡΟΙΛ

1. Άνασκαφή τάφων έν οΐκοπέδω Γυμνασίου Θη-
λέων

Κατά τάς άρχάς ’Απριλίου 1963 έγένοντο έκ- 
σκαφαί διά μηχανικού έκσκαφέως έν οίκοπέδφ 
κειμένω έκτος τών τειχών τής άρχαίας Βέροιας, 
έπί τής όδοΰ 16ης ’Οκτωβρίου, κατά τήν έξοδον 
τής πόλεως πρός Κοζάνην. ’Εν τφ οίκοπέδφ τού- 
τφ έμελλε νά ίδρυθή τό κτήριον τοϋ νεοσυστά- 
του Γυμνασίου Θηλέων Βέροιας.

Ό χώρος είχεν άπασχολήσει τήν ’Εφορείαν 
καί κατά τό 1961, δτε έγένοντο αί σχετικαϊ κατεδα
φίσεις καί ή διά μηχανικοϋ προωθητήρος Ισοπέ- 
δωσις τοϋ οίκοπέδου. Τότε είχον άποκαλυφθή 
είς μικρόν βάθος τάφοι άπλοι, κατά τό πλεΐστον 
άκτέριστοι, τουρκικών χρόνων ή μέ άσήμαντα κτε- 
ρίσματα, βυζαντινών καί ρωμαϊκών χρόνων. Άπό 
τής 4ης Απριλίου 1963, ένεφανίσθησαν οί πρώτοι 
τάφοι, ή εϋρεσις τών όποιων έπέβαλεν άναστολήν

τών έργασιών καί συστηματικήν άνασκαφήν. Τής 
Έπιμελητρίας τελούσης ύπό άδειαν, τήν συνεχή 
έπίβλεψιν τής άνασκαφής, ύπό τάς όδηγίας μου, 
άνέλαβεν ό έμπειρος άνασκαφικής έρεύνης σχε
διαστής κ. Άργύριος Κούντουρας, είς τόν όποιον
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όφείλονται καί τά δημοσιευόμενα ένταΟθα σχέ
δια. Πλήρης σειρά σχεδίων καί φωτογραφιών 
άπόκειται εις τά Γραφεία τής ’Εφορείας, έν τώ 
Μουσείω Βέροιας, όπου κατετέθησαν καί τά κι
νητά εύρήματα. Τά σχέδια συνεσχετίσθησαν πρός

μοι εύρέθησαν κεχωσμένοι. Ό νεκρικός θάλαμος 
έφερεν άκανονίστους κόγχας κατά τάς τρεις πλευ
ράς. Ή είσοδος εύρέθη πεφραγμένη διά δύο έπαλ- 
λήλων πωρολίθων άδιαταράκτων (Σ χ έ δ. 2' 
Πίν. 411α).

τό Σχέδιον Πόλεως καί τήν κάτοψιν θεμελίων 
τοΰ κτηρίου, όπως γίνεται είς πάσαν περίπτωσιν 
διαπιστώσεως άρχαίων μή διατηρητέων.

Αί τεχνικαΐ έργασίαι έξετελέσθησαν υπό τοΰ 
τεχνίτου Εύαγγέλου Λύτου.

Τάφος I. ( Σ χ έ δ. 1-4' Πίν. 411 α-β). 
Ό μεγαλύτερος, σπουδαιότερος άπό πάσης άπό- 
ψεως καί πλουσιώτερος είς κτερίσματα, ήτο ό 
διθάλαμος, λαξευτός είς τόν μαλακόν βράχον τά
φος I. Ούτος έφερε δρόμον λαξευτόν, πρόσοψιν 
διακεκοσμημένην ( Σ χ έ δ. 4) καί δύο θαλά
μους, τών όποιων είχε καταρρεύσει ή λαξευτή 
καμάρα κατά παλαιάς έκσκαφάς, ώστε οΐ θάλα-

Μετά τόν καθαρισμόν τής έπιχώσεως άπεκα- 
λύφθη τό στρώμα τών κτερισμάτων, τά όποια 
εύρέθησαν είτε έντός τοΰ θαλάμου, κυρίως έπί 
υπερυψωμένου λαξευτού είς σχήμα Π τρίκλινου 
άπλοϋ φέροντος έπίχρισμα (Σχέδ. 1, κάτοψις 
καί τομή Β - Β’, καί Σχέδ. 3 ) είτε έπί τοΰ δα
πέδου τοΰ προθαλάμου.

Τά σπουδαιότερα εύρήματα τοΰ τάφου είναι τά 
έξής:

Υπέρ τά έπτά διάφορα γυναικεία ειδώλια άσυ- 
νήθους μεγέθους, ύψους περί τά ή καί ύπέρ τά 
0,50 μ., τά όποια εύρέθησαν είς τεμάχια (Πίν. 
413 α). Υπάρχουν έπίσης είδώλια ή μέρη είδω-
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λίων είκονίζοντα Πρίαπον, Έρωτα, περιστεράν, 
κύνα κλπ., μάλιστα δέ κεφαλαϊ είδωλίων έλλιπεΐς 
κατά τά λοιπά. Εύρέθησαν έπίσης ύπέρ τά έπτά 
πήλινα βαλσαμάρια άκέραια, έλλιπή ή είς τεμάχια 
(Πίν. 413 ε), ώς και τρία διάφορα κυάθια, τέσσε-

άνήκει άσφαλώς εις έλληνιστικούς χρόνους, άλλά 
εύρήματά τινα πρέπει ίσως νά άποδοθοΰν είς τούς 
πρώτους μετά τήν ρωμαϊκήν κατάκτησιν χρόνους.

Τάφοι II, VI, VII και VIII. Δεύτερος κατά σει
ράν άπεκαλύφθη, κατά τόν «δρόμον» τοΟ τάφου I,

ρα μόνωτα αγγεία, γαστροειδή άβαφα (Πίν. 413 δ 
άριστερά), πέντε λύχνοι (Πίν. 414γ), μέγας πήλι
νος άμφορεύς, βάσεις πήλινων πυξίδων έλληνιστι- 
κοϋ τύπου κλπ. Έκ τών τεμαχίων συνεκροτήθη μία 
τούλάχιστον σχεδόν άκεραία πυξίς, ύψους 0,26 μ. 
Τό κάλυμμα διακοσμείται διά γυναικείας προτο
μής (Άρτεμις ), ή δέ βάσις στηρίζεται επί τριών 
ποδών είς μορφήν σειρήνων (Πίν. 413 β-γ).

Μεταξύ τών ευρημάτων περιλαμβάνονται χαλκή 
φιάλη, δύο χρυσαϊ δανάκαι, μολυβδίνη πυξίς, 
δύο χρυσά ένώτια είς μορφήν ψυχής, πολλά φύλ
λα χρυσού έκ στεφάνων, ψέλιον χρυσοϋν άποτε- 
λούμενον έξ άσπιδίσκων μετ’ έκτύπου κεφαλής 
φερούσης άκτίνας καί άλλα κοσμήματα (Πίν. 
416α-β). ’Εκτός τού τάφου, πρό τής πεφραγμέ- 
νης εισόδου, εύρέθη χαλκοΰν νόμισμα. Ό τάφος

ό τάφος II (Πίν. 411 β είς τό βάθος' Σχέδ. 
1 καί 2). Τό δάπεδον ήτο έστρωμένον διά μαρμά
ρινων πλακών, οΐ τοίχοι έκτισμένοι διά πλακο
ειδών λίθων καί όπτοπλίνθων μετ’ άσβεστοκονίας 
ώς συνδετικής ύλης καί κονιάματος έσωτερικώς, 
άνωθεν δέ ό τάφος έκαλύπτετο διά πλακών, έξ 
ών τινες είς δευτέραν χρήσιν, μία δέ έφερε κρί
κον σιδηροϋν. Τό περιεχόμενον τού τάφου ήτο 
άπλώς είς σκελετός έκτάδην κατά χώραν καί ού- 
δέν έτερον. Προφανώς ό τάφος ανήκει είς νεω- 
τέρους χρόνους.

Είς νεωτέρους χρόνους άνήκουν έπίσης οΐ τά
φοι VI, VII καί VIII (Σχέδ. 1), οί όποιοι ήσαν 
άπλοι όρθογώνιοι λάκκοι, χωρίς έπίστρωσιν δα
πέδου καί τοιχώματα, καλυπτόμενοι διά μαρμάρι
νων πλακών. Καί είς τούς τρεις εύρέθησαν λεί
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ψανα σκελετοϋ άνευ ούδενός έτέρου εύρήματος.
Τάφος III. ( Σ χ έ δ. 1 καί 5' Π ί ν. 406 γ ).

Ό τάφος III ήτο κατεσκευασμένος έκ πήλινων 
πλακών. Πέντε τοιαϋται πλάκες, ευτελούς κατα
σκευής, έστρώθησαν έπί τοϋ δαπέδου. Άνά πέν
τε έπίσης, άλλα άρίστης κατασκευής, άπετέλε- 
σαν έκατέραν τών μακρών πλευρών τοϋ τάφου, 
δμοιαι πλάκες έτέθησαν άνά μία καθ’ έκατέραν 
τών στενών πλευρών, έτέρα δέ πλάξ ώς προσκε-

Σχέδ. 4. Τάφος I. Ή φέρουσα άνάγλυ- 
φον καί έγχρωμον έπί κονιάματος διακό- 
σμησιν λαξευτή πρόσοψις τοΟ τάφου

φάλαιον. Δύο έκ τών πήλινων πλακών τών μακρών 
πλευρών φέρουν άνά 6ν σφράγισμα. Τό πρώτον 
άποδίδει μονόγραμμα δυνάμενον νά άναγνωσθή 
Νικολάου ( Π ί ν. 412 β ), τό δεύτερον φέρει 
λατινικόν γράμμα S ( Π ί ν. 412 α ). Ή διάμετρος 
τών σφραγισμάτων είναι 0,07 μ. Ό τάφος έκαλύ- 
πτετο διά τριών πήλινων πλακών διαφόρου τύπου 
( Π ί ν. 412 γ ). ’Εκ τών κτερισμάτων, τά όποια 
εύρέθησαν μεταξύ λειψάνων σκελετοϋ, άξιοση- 
μείωτα είναι ύάλινον άγγεΐον ( Π ί ν. 414 δ, άρι- 
στερά), πήλινον μόνωτον άγγεΐον μετά όριζοντίων 
ραβδώσεων (Πίν. 413 γ, δεξιά) καί δακτύλιος 
άργυροϋς. Χρονολογία: προχωρημένη ρωμαϊκή 
έποχή1.

Τάφοι IV, IX καί X. Οί τάφοι IV, IX καί X ( ίδέ 
Σ χ έ δ. 1) ήσαν πενιχροί, ήμικατεστραμμένοι 
παλαιόθεν, άνευ κτερισμάτων.

Τάφος V. (Σ χ έ δ. 1 ). ’Εκτός τοϋ τάφου I, 
ιδιαιτέρως άξιοσημείωτος εις τήν παρούσαν βρα-

1. Πρβλ. ύάλινον δοχεϊον δμοιον καί συζήτησιν τής χρο
νολογίας έν G. Davidson Weinberg, Evidence for Glass Ma
nufacture in Ancient Thessaly, AJA 66 ( 1962) σ. 130 
(χρονολογία) καί πίν. 28, 12, άριστερά.

χεϊαν έκθεσιν, είναι ό κεραμοσκεπής παιδικός 
τάφος V, δστις άπέδωκεν ένδιαφέροντα εύρήμα- 
τα2. Ταϋτα είναι: 1) Τρεις πήλινοι άλέκτορες έπί 
βάθρου, ύψους 0,15 μ. (Πίν. 415 β). 2) Δύο ζεύ
γη πήλινων μονομάχων, ύψους 0,16 μ. (Πίν. 
414 α ). 3) Είδώλιον πήλινον άνδρός μετά κυνός, 
ύψους 0,13 μ. 4) Πήλινον άθυρμα, ήτοι ίππος άνευ 
ποδών καί ούράς, μετά έφιππίου (Πίν. 415 γ ). Έ- 
βαινεν έπί τεσσάρων τροχών εύρεθέντων εις τεμά
χια ( δέν εύρέθησαν άξονες ) καί έσύρετο άπό τοϋ 
στόματος, δπου φέρει όπήν. 5) Τρία παιδικά σεί
στρα (κουδουνίστρες) πήλινα είς σχήμα κεφαλής 
παιδός μήκους 0,09 μ. (Πίν. 414β) καίέτερα τρία 
είς μορφήν νηπίου έπί λίκνου μήκους, 0,12 μ. Έ- 
νια τών σείστρων σφζουν τούς έντός αύτών βώ
λους. 6) Πήλινον είδώλιον άγριοχοίρου έπί βά- 
σεως είς τεμάχια, ύψους 0,115 μ. (Πίν. 415α, 
άριστερά). 7) Ζεϋγος πήλινων περιστερών είς 
τεμάχια συγκολληθέντα, ύψους μετά τής βά- 
σεως 0,13 μ. (Πίν. 415 α, δεξιά) καί 8) Σίδηροί 
ήλοι κατιωμένοι μετά λειψάνων ξύλου. Χρονο
λογία τοϋ τάφου: 2ος αιών μ.Χ.

Τάφος XI ( Σ χ έ δ. 1 ). Κεραμοσκεπής, δμοιος 
πρός τόν προηγούμενον κατά τήν κατασκευήν 
ήτο καί ό τάφος XI, άλλ’ ούδέν εύρέθη έντός αύ- 
τοϋ, διότι ήτο σεσυλημένος.

Τάφος XII (Σ χ έ δ. 1). Έκ τοϋ τάφου XII 
διεσφζετο μόνον μέρος λίθινου περιβόλου καί 
τά χαρακτηριστικά μελανά χώματα είς σχήμα τά
φου, άλλ’ ούδέν κτέρισμα εύρέθη.

Διάσπαρτα, έκτος τάφων, εύρέθησαν άστρωμά- 
τιστα κατά τήν έκσκαφήν τών θεμελίων καί τάς 
γενικάς σκαφάς διάφορα μάλλον άσήμαντα εύ- 
ρήματα, μεταξύ τών όποιων καί τό έν Π ί ν. 414 δ, 
δεξιά, ύάλινον βαλσαμάριον, ύψους 0,11 μ.

2. Άνασκαφή άρχαίου κτηρίου έν οίκοπέδω άδελ-
φών Καραντουμάνη

Τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1963 έγένετο έναρξις 
έκσκαφών διά μηχανικού έκσκαφέως - φορτωτοϋ 
έν οίκοπέδφ τών άδελφών Έμμ. καί Κωνστ. Κα
ραντουμάνη, έπί τής όδοϋ Βενιζέλου 13, έν Βε- 
ροίφ (Πίν. 417α). Εύτυχώς αύθημερόν διεπι- 
στώθη ή παρουσία καί προελήφθη ή καταστροφή 
λειψάνων άρχαίου κτηρίου είς βάθος περίπου 1.50 
μ. άπό τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ. Άναστα- 
λείσης πάσης περαιτέρω έκσκαφής διά τοϋ μη
χανικού έκσκαφέως, έγένετο άμεσος εναρξις δο-

2. Πρβλ. δμοια παιδικά άθύρματα έκ τής Αγοράς τών Αθη
νών προχείρως έν Dorothy Burr Thompson, Miniature Scul
pture from the Athenian Agora [=Picture Book No. 3, 1959 
είς είκόνας έπί τοϋ έξωφύλλου καί είκ. 73 - 75. Χρονολο- 
γοϋνται εις τόν 3ον καί 4ον αί. μ.Χ.
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κιμαστικής άνασκαφής, έξ ής διεπιστώθησαν τά 
έν Σ χ ε δ. 6 λείψανα άρχαίου κτηρίου.

Κατά τήν παράλληλον τής όδοΰ Βενιζέλου πλευ
ράν άπεκαλύφθη πώρινον θεμέλιον μέχρι μήκους 
7 μ. άπό τής νοτιοανατολικής γωνίας ( Π ί ν. 417 
β ). Τό πάχος είναι 1 μ., τό δέ μέγιστον σφζόμε-

418 γ). Τούτο άπεκαλύφθη μέχρι μήκους 9 μ., 
έπ’ αύτοϋ δέ εύρέθη διατηρούμενον κατά χώραν 
μοναδικόν μαρμάρινον τεμάχιον (Π ί ν. 417 α, 
418 γ- Σχέδ. 7), άνήκον προφανώς εις κα- 
τώφλιον, διαστάσεων 2.80 x 1.05 χ 0,40 μ. Είς 
άπόστασιν 2 μ. πρός άνατολάς τοΟ μετά τοϋ μαρ-

Σχέδ. 5. Τάφος III. Τομή, κάτοψις καί ή έπικάλυψις διά πλακών

νον ΰψος περίπου 1.70 μ. Ή προέκτασις πρός νό
τον, πάχους 0,53 μ., έπεσκευάσθη, ώς φαίνεται 
έν Π ί ν. 417 γ , είς νεωτέρους χρόνους. Τό 
κάθετον πρός τήν περιγραφεΐσαν πλευράν σκέ
λος άκανονίστου πάχους άπό 1 έως 1.80 μ. άπε
καλύφθη είς μήκος 19 μ., έλλιπές κατά μέρος περί 
τό μέσον. Κατά τό σημεΐον τούτο έγένετο τομή 
είς βάθος μέχρι τοϋ φυσικοϋ μαλακού βράχου 
καί έβεβαιώθη ότι τό κτήριον έθεμελιώθη όλίγον 
ύψηλότερον ( περί τά 0,30 μ.) άπό τοϋ βράχου. 
Πέρας πρός δυσμάς δέν έβεβαιώθη, διότι τό θε
μέλιον έκαλύφθη ύπό νεωτέρας οικοδομής. Πα- 
ραλλήλως σχεδόν πρός τόν τοίχον τής νεωτέρας 
οίκοδομής βαίνει θεμέλιον κάθετον πρός τό προ
ηγουμένως περιγραφέν σκέλος ( Π ί ν. 417 α,

μαρίνου κατωφλιού τοίχου καί παραλλήλως πρός 
αυτόν βαίνει στενότερον έξ άπλής σειράς πώρι
νων πλίνθων θεμέλιον, πάχους 0,50 μ., τό όποιον 
άπεκαλύψαμεν μέχρι μήκους 6.50 μ. είς βάθος με- 
γαλύτερον, ώστε δέν φαίνεται είς τήν φωτογρα
φίαν τοϋ Π ί ν. 417 α. Τά δύο παράλληλα σκέλη 
συνδέονται κατά τό άκρον τοϋ κατωφλιού δι’ εύ- 
τελοΰς κατασκευής (ίδέ Σχέδ. 1. Φωτογραφίαι, 
ένεκα τοϋ καιροϋ κατά τό τέλος τής άνασκαφής 
δέν έλήφθησαν ).

Έν τή έπιχώσει εύρέθησαν άστρωμάτιστα μαρ
μάρινα καί λίθινα άρχιτεκτονικά τεμάχια διαφό
ρων έποχών άνήκοντα είς διάφορα κτήρια. Συνε- 
λέγησαν έπίσης πλάκες έξ όρθομαρμαρώσεως. 
Τά σημαντικώτερα άρχιτεκτονικά εύρήματα
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υπήρξαν τμήματα άμφικιόνων έκ πωρολίθου έκ- 
λεκτοϋ, τά όποια όμοιάζουν ώς πρός τήν μορφήν 
καί τάς διαστάσεις πρός τούς άμφικίονας τού άνα- 
κτόρου τής Παλατίτσης. Έκ των μικροευρημά- 
των αξιοσημείωτα είναι χαλκοΟν άγαλμάτιον 
( Π ί ν. 418 α ) καί τινα χαλκά κοσμήματα, ώς καί

ένεκα τού χειμώνος διεκόπη ή έργασία, πριν βε- 
βαιωθή τό ζητούμενον.
3. Άλλαι έργασίαι καί εύρήματα έν τφ Νομφ ’Η

μαθίας 
Παλατίτσα

Κατά τάς έργασίας κατεδαφίσεως τής παλαιός

όστρακα, έκ των όποιων τά άρχαιότερα είναι δυ
νατόν νά άναχθοϋν είς τόν 4ον αίώνα π.Χ. Σφρά
γισμα έπί λαβής άμφορέως είκονίζεται έν Π ί ν. 
418 β.

Σημειωτέον ότι παλαιότερον εύρέθησαν λεί
ψανα τού αύτοϋ πιθανώς συγκροτήματος εις τά 
γειτονικά πρός νότον οίκόπεδα Σόλωνος Άντω- 
νιάδου, Σοφοκλέους Λημνιώτη κλπ., περί των ό
ποιων έγένοντο μέχρι τοϋδε μόνον βραχεϊαι ανα
κοινώσεις (BCH, Chron. des Fouilles, 1954, σ. 
274). Ένεκα τούτου έπεχειρήθη κατά τούς δύο 
τελευταίους μήνας τού 1963 δοκιμαστική τομή 
πρός έξακρίβωσιν τής συνεχείας τού κτηρίου είς 
τό πρός βορραν οίκοδομικόν τετράγωνον 149, 
έντός τής αύλής τού ύπό άνέγερσιν Μελετείου 
Διδακτηρίου, όπου θά στεγασθή τό 2ον Δημοτι
κόν Σχολεΐον. Ή τομή άπεκάλυψε νεώτερα μω
σαϊκά δάπεδα καί άλλα λείψανα θεμελίων, άλλ’

ένοριακής έκκλησίας τών Παλατιτσίων πρός άνέ- 
γερσιν νέας άπεκαλύφθησαν διάφορα πώρινα άρχι- 
τεκτονικά μέλη, τά όποια μετεφέρθησαν είς τόν 
χώρον τοϋ λεγομένου άνακτόρου τής Παλατίτσης, 
έκ τοϋ όποιου πιθανώς προήλθον, πρός μελέτην 
καί μελλοντικήν άναστήλωσιν. Άριθμοϋνται 1 - 
12 έν Σ χ ε δ. 8.

Βέροια

Πρό τής έκκλησίας τοϋ Χριστοϋ έν Βεροία 
κατηδαφίσθη οικοδομή έξαγορασθεϊσα άπό τόν 
ιδιώτην κ. Καραμίχον, ώστε ό ναός είναι ήδη 
όρατός άπό τής κεντρικής όδοϋ Μητροπόλεως.

Τάφοι καί άλλα εύρήματα περισυνελέγησαν 
έκ διαφόρων σημείων τής πόλεως καί τής πε
ριοχής Βέροιας είς τό Νέον Μουσεϊον τής πό
λεως. Παραδείγματος χάριν είκονίζονται έν- 
ταϋθα: α) μαρμάρινον γυναικεΐον άγαλμα άκέ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:45 EEST - 34.211.113.242



356 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ

φαλον ( Π ί ν. 420 α) καί β) ένεπίγραφος καί άνά- 
γλυφος έπιτυμβία στήλη εις τεμάχια (Π ί ν. 420 β ).

Λευκάδια

Άξιομνημόνευτον νομισματικόν εύρημα έκ 
τών πολλών, τά όποία προσεφέρθησαν εις τό

θων μήκους: α) 0,19 μ., β) 0,15 μ., γ) 0,14 μ., δ) 
0,13 μ. ( ίδέ έν Σ χ ε δ. 9 ύπ’ άριθ. 4-7).

2. Τρία περίαπτα έκ μαρμάρου, διάτρητα, άσπι- 
δοειδή, διαμέτρου: α) 0,065 μ., β) 0,060 μ., γ) 0,020 
μ. ( έν Σ χ ε δ. 9 ύπ’ άριθ. 1 καί 3 ).

3. Έτερα δύο περίαπτα όμοια, έξ όστρέου, διά-

-55_

Σχέδ. 7. Μαρμάρινον κατώφλιον

Μουσεΐον ή περισυνελέγησαν ύπό τών φυλάκων 
Λευκαδίων, Βέροιας καί Βεργίνης, είναι νόμι
σμα χαλκοΰν, τοϋ Κοινού τών Μακεδόνων, άριστα 
διατηρούμενον (Πίν. 419α), εύρεθέν τυχαίως 
έν θέσει Τσιφλίκι Λευκαδίων. Κατά σχετικήν 
έκθεσιν τής Έπιμελητρίας τής Νομισματικής 
Συλλογής τοϋ Έθνικοϋ Άρχαιολογικοϋ Μου
σείου κ. Μ. Οίκονομίδου: «έκόπη τήν έποχήν 
τοϋ Αλεξάνδρου Σευήρου, περί τό 231 μ.Χ., καί 
άναφέρεται εις τήν συμμαχίαν τής πόλεως Θεσ
σαλονίκης μετά τής ’Επαρχίας. Έμπροσθεν: ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΥ. Κεφαλή ’Αλεξάνδρου μετά λεοντής 
πρός δεξιά. Όπισθεν: ΚΟΙΝΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
ΟΜΟΝΟΙΑ, ή Μακεδονία φέρουσα κάλαθον, 
καθημένη πρός άριστερά πρό άσπίδος, κρατούσα 
διά τής δεξιάς τόν Κάβειρον καί διά τής άριστε- 
ράς δόρυ».

Ροδοχώριον

Τά σημαντικώτερα τυχαία εύρήματα έκ τών 
είσαχθέντων κατά τό 1963 εις τό Μουσεΐον Βέ
ροιας είναι τά προελθόντα έκ τυχαίως άνακαλυ- 
φθέντος σπηλαίου έν τή περιοχή Ροδοχωρίου Να- 
ούσης τοϋ Νομοϋ Ημαθίας. Τό σπήλαιον ύπέ- 
δειξεν ό Ζήσης Ρέπας, χωρικός έκ τοϋ πλησιε- 
στέρου χωρίου Γιαννακοχώριον (Πίν. 419 β ). 
Έκ τής έν Πίν. 419 γ όπής, διανοιγείσης διά 
προχείρου έργασίας, κατέρχεται τις έρπων καί 
τή βοηθείφ άλλαχοΰ κλιμάκων καί άλλαχοϋ σχοι
νιών εις βάθος ύπερεκατόν μέτρων έντός πολυ
σχιδούς σπηλαίου, εις εν σημεΐον τού όποιου 
συνελέγησαν διάφορα εύρήματα, τά σπουδαιότε
ρα τών όποιων είναι τά έξής:

1. Τέσσαρες λίθινοι πελέκεις έκ διαφόρων λί-

τρητα καί ταϋτα, διαμέτρου: α) 0,065 μ., β) 0,025 μ. 
( έν Σ χ ε δ. 9 ύπ’ άριθ. 2 ).

4. Τρία πήλινα άγγεΐα άκέραια: α) μετά τεσσά
ρων διατρήτων άποφύσεων διά τήν έξάρτησιν, ύ
ψους 0,10 μ., μεγίστης διαμέτρου 0,105 μ. (έν 
Σχε δ. 9 ύπ’ άριθ. 10), β) μετά δύο άτρήτων ά
ποφύσεων, ύψους 0,08 μ., διαμέτρου 0,075 μ. 
( έν Σ χ ε δ. 9 ύπ’ άριθ. 9 ).

5. Τρία τμήματα μεγάλων άγγείων άβαφών: α) 
κάτω τμήμα, μεγίστου σφζομένου ύψους 0,14 μ., 
μεγίστης σφζομένης διαμέτρου 0,15 μ., β) σχεδόν 
άκέραιον άγγεϊον μετά δύο όπών καί τεσσάρων δια- 
τρήτων άποφύσεων κατά τόν πυθμένα. Ύψος 0,13 
μ., διάμετρος 0,17 μ. (έν Σ χ ε δ. 9 ύπ’ άριθ. 
16), γ) κάτω τμήμα, σωζομένου ύψους 0,11 μ., 
μεγίστης διαμέτρου 0,24 μ.

6. Πέντε μεγάλα τεμάχια άγγείων, τά όποια χα
ρακτηρίζονται άπό γωνιώδη μετάβασιν τής κοι
λίας πρός τόν ώμον (carinated ) καί μελανόν χρώ
μα άνω, έρυθρόν δέ κάτω ( black - toped): α) τμή
μα σφζον τό ήμισυ διατρήτου άποφύσεως. Μέ- 
γιστον σφζ. ύψος 0,17 μ., μέγιστον σφζ. μήκος 
0,12 μ., (έν Σ χ ε δ. 9 ύπ’ άριθ. 12). β) τμήμα 
έκ τού άνω μέρους άγγείου έκ δύο τεμαχίων, μετά 
διακοσμήσεως δι’ άποτυπωμάτων δακτύλων έπί 
έστιλβωμένης (burnished) έπιφανείας. Μέγι
στον σωζ. ύψος 0,16 μ., μέγιστον μήκος 0,23 μ. 
(έν Σχε δ. 9 ύπ’άριθ. 13). γ) όμοιον μικρότε- 
ρον μετ’ έμπιέστου διακοσμήσεως. Μέγιστον 
σωζ. ύψος 0,08 μ., μέγ. σφζ. μήκος 0,13 μ. ( έν 
Σ χ ε δ. 9 ύπ' άριθ. 11 ), δ) όμοιον έκ δύο τεμαχίων 
σώζον πλαστικήν άπόφυσιν. Μέγιστον σφζ. ύ
ψος 0,08 μ., μέγ. σωζ. μήκος 0,17 μ., ε) μέγα τμή
μα έκ τοϋ άνω μέρους άγγείου έκ 3 τεμαχίων σώ-
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ζον δύο ζεύγη πλαστικών άποφύσεων. Μέγ. σψζ. 
ϋψος 0,25 μ., μεγ. σωζ. μήκος 0,30 μ.

7. Δύο τμήματα άγγείων σφζοντα άπαντα τά 
στοιχεία πρός συμπλήρωσιν: α) μετά μιας πλα
στικής άποφύσεως, ύψος 0,12 μ., διάμετρος καθ’

9. Τμήμα πήλινου είδωλίου. Μέγ. ϋψος 0,05 μ., 
μέγ. πλάτος 0,08 μ.

10. Περί τά 40 τεμάχια έκ μικρών καί μεγάλων 
άγγείων, έξ ών τινα σφζουν τά χείλη, πλαστικός 
άποφύσεις κλπ.

tHOHJKtx Naoc>naaaTiTciON HMaeiac

:0
Mil· l#i «γη!ί^«ν
•Pf1·1*'' °* I J>* Γρ·Π<<«

W- nya>oi v«.i

Σχέδ. 8. Κάτοψις ένοριακοϋ ναοϋ Παλατιτσίων

ύπολογισμόν 0,24 μ. (έν Σ χ ε δ. 9 ύπ’ άριθ. 15 ), 
β) τμήμα σφζον 3 πλαστικός άποφύσεις κατά τόν 
ώμον, έτέραν μικροτέραν ύπό τό χείλος καί έγ- 
χάρακτον διακόσμησιν διά ρόμβων κλπ. (έν 
Σ χ ε δ. 9 ύπ’ άριθ. 14).

8. Μέγα τεμάχιον έκ τοϋ άνω μέρους μεγάλου 
αγγείου σφζον δύο πλαστικός άποφύσεις. Μεγ. 
ϋψος 0,27 μ., μέγ. μήκος 0,29 μ.

Πάντα τά άνωτέρω παρουσιάζουν όμοιότητας 
πρός τόν λεγόμενον πολιτισμόν τής Λαρίσης 
ήτοι άνήκουν εις τούς τελευταίους νεολιθικούς 
χρόνους3. Τό νεολιθικόν σπήλαιον τοϋ Ροδοχω-

3. Πρβλ. άρθρον τοϋ R. Rodden έν Balkan Studies, 1964, 
δπου τά ευρήματα τοϋ Ροδοχωρίου παραβάλλονται πρός 
όμοια έκ τής Νέας Νικομήδειας, Πολυπλατάνου κλπ.
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ρίου είναι μοναδικόν μέχρι τοΰδε καθ’ απασαν τήν 
Μακεδονίαν.

’Αλεξάνδρεια ( Γίδας )

Κατά τήν διάνοιξιν άρδευτικών αύλάκων έν- 
τός τής τέως λίμνης Γιαννιτσών (Λουδία) διά

τφ αύτφ σχεδίω είναι έν έκ περισσοτέρων άπο- 
καλυφθέντων πωρίνων λίθων μεγάλων διαστά
σεων. Τά πώρινα ταΰτα τεμάχια άποτελοΟν ένδει- 
ξιν καλών μακεδονικών χρόνων, ένώ αί μεγάλαι 
διαστάσεις τών μαρμάρινων τεμαχίων καί ή έπι- 
μελής έργασία μαρτυρούν κτήριον ή κτήρια λαμ-

Σχέδ. 10. Τό άρδευτικόν δίκτυον μεταξύ ’Αλεξανδρείας καί Σχοινά μετά τής θέσεως ένθα άπεκαλύφθησαν
άρχαΐα μαρμάρινα τεμάχια κλπ.

μηχανικών μέσων, άπεκαλύφθησαν παρά τήν ’Αλε
ξάνδρειαν (Γίδαν) διάφορα άρχαΐα τεμάχια έκ 
πώρου λίθου καί έκ μαρμάρου μεγάλων διαστά
σεων συγκεντρωμένα έν θέσει άπεχούση περί τά 
750 μ. πρός βορράν τής δημοσίας δδού Θεσσαλο
νίκης - Βέροιας (Σχέδ. 10), πρός τήν κατεύθυν- 
σιν τού χωρίου Σχοινάς. ’Εν Σχεδ. 11 είκονί- 
ζονται δύο μαρμάρινα τεμάχια, έξ ών τό έτερον 
προφανώς άνήκει είς κατώφλιον. Έν Σχεδ. 12 
είκονίζονται έτερα δύο μαρμάρινα τεμάχια σφ- 
ζοντα έγκοπάς διά συνδέσμους καί μολυβδοχόη- 
σιν ώς καί μοχλοβόθρια. Τό τρίτον τεμάχιον έν

πρά. Ό τρόπος καθ’ δν προέκυψαν έκ τής ίλύος 
άναμοχλευθέντα τά τεμάχια διά τών μηχανικών 
έκσκαφέων δέν καθιστά σαφές, άν ταΰτα άπετέ- 
λουν μέρος λειψάνων κτηρίου κατά χώραν ή παν- 
τοΐον ύλικόν συγκεντρωθέν ή άπορριφθέν ποτέ 
δι’ άγνωστον αιτίαν κατά τό σημεΐον τοϋτο. Ση- 
μειωτέον ότι μεταξύ τών ευρημάτων τούτων κα- 
ταλέγεται καί κίων φέρων έπαλλήλους έπιγραφάς 
έφθαρμένας, ώστε νά διακρίνωνται μέν γράμμα
τα λατινικά καί έλληνικά, άλλά χωρίς βεβαίαν 
άνάγνωσιν. 'Οπωσδήποτε ή θέσις άπαιτεϊ έρευ
ναν.
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Β' ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ

Καί κατά τό 1963 συνεχίσθησαν αί έπκρανει- 
ακαϊ έρευναι της περιοχής μεταξύ Ναούσης, Λευ- 
καδίων καί Κοπανοΰ, ή όποια κατ’ ούσίαν Απο
τελεί ένα Αρχαιολογικόν τόπον. ΤΑ Αποτελέσμα
τα των έπιφανειακών τούτων έρευνών θά δημο- 
σιευθοϋν Αλλαχού. ’Εδώ συνοπτικώς έκτίθενται 
τά Αποτελέσματα τών άνασκαφών των γενομένων 
δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έν συν- 
δυασμφ πρός τά έργα στερεώσεως τών μακεδο-

τως τό δάπεδον Δ (έν μέρει όρατόν έν Π ί ν. 
422 α άνω Αριστερά ) καί ώλοκληρώθη ή άποκά- 
λυψις τού δαπέδου Β ( λεπτομέρεια έν Π ί ν. 422 
γ). Οδτω συνηνώθησαν τά δύο άνασκαφέντα κατά 
τό 1962 τμήματα. Κατά τό 1963 ή άνασκαφή έξε- 
τάθη περαιτέρω πρός νότον, όπου άπεκαλύφθη 
άπλούστερον ψηφιδωτόν δάπεδον Η καί διε- 
πιστώθη χώρος Θ, πρός δυσμάς δέ τούτων έβε- 
βαιώθη στοά πλάτους 2.50 μ. όριζομένη ύπό τοι- 
χαρίου, τού όποιου έβεβαιώθη ή βορειοανατο-

Σχέδ. 11. Μαρμάρινα τεμάχια έκ τής παρά τήν ’Αλεξάνδρειαν θέσεως

νικών τάφων (Ιδέ κατωτέρω) καί πρός τά έργα 
τακτοποιήσεως τού χώρου εις Μπαλτανέτο Να
ούσης, τά όποια έξετελέσθησαν διά γενναίας δα
πάνης τής ‘Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Άνα- 
στηλώσεως έκ τού λογαριασμού Δημοσίων ’Επεν
δύσεων.

Κυρίως δύο ύπήρξαν τά σημεία τών άνασκα
φών: α) Ό μέγας μετά διωρόφου προσόψεως μα
κεδονικός τάφος παρά τά Λευκάδια, τού όποιου 
έφέτος άνεσκάφη ζώνη τού προθαλάμου, ώστε νά 
καταστή δυνατή ή είσοδος είς τόν νεκρικόν θά
λαμον κανονικώς διά τής έξωτερικής εισόδου τού 
τάφου (Ιδέ Έργον 1963 καί, έκτενέστερον, ΠΑΕ 
1963 ) καί β) Θέσις καλουμένη Μπαλτανέτο, παρά 
τήν Νάουσαν, όπου άπό πέρυσιν Ανασκάπτεται 
ρωμαϊκής έποχής κτήριον μετά λαμπρών μωσαϊ
κών δαπέδων (Ιδέ ΑΔ 18 (1963), σ. 213 κ. έ.). 
Τήν εκτασιν τής άνασκαφής κατά τό 1963 δεικνύει 
ό Π ί ν. 421 α, καί τό Σ χ έ δ. 13 μετά τού συμ
πληρωματικού Σ χ ε δ. 14. Άπεκαλύφθησαν πλή
ρως ό μετά δεξαμενής χώρος Α 1-3 (Πίν. 421 
β) καί ό πρός νότον αύτοΰ διάδρομος Ζ (Πίν. 
422α-β' Σχέδ. 15 ).* Άπεκαλύφθη ώσαύ- 4

4. Παραλλαγήν τοϋ διακοσμητικοΟ θέματος Ιδέ τελευ
ταίως είς ζώνην πλαισίου ψηφιδωτού δαπέδου παλαιοχριστια-

λική γωνία. ’Εκ τών κατά τήν περιοχήν ταύτην 
κινητών ευρημάτων Αξιοσημείωτα είναι: 1) φιά
λη μαρμάρινη εύρεθείσα είς τεμάχια κατά χώραν 
καί είς θέσιν άπέχουσαν περίπου 1.60 μ. άπό τών 
δύο σκελών τού τοιχαρίου καί 2) ρωμαϊκόν κιονό- 
κρανον καλαθόσχημον διακοσμούμενον δι’ έλαφ- 
ρώς Αναγλύφων φύλλων Ακάνθου καί ύδροχαρούς 
φυτού, εύρεθέν έντός τής έπιχώσεως τού χώρου 
(Πίν. 423 γ).

Δυτικώς τής δεξαμενής άπεκαλύφθη μέρος τής 
αΰλακος (Πίν. 423 δ" Σχέδ. 14), δι’ ής 
τό ύδωρ είσήρχετο είς τήν δεξαμενήν καί συνε- 
πληρώθη ή άποκάλυψις τού Αγωγού άποχετεύ- 
σεως τού ΰδατος, ό όποιος χρησιμεύει ούτω καί 
διά τήν άποστράγγισιν τών όμβριων ύδάτων άπό 
τού χώρου τής άνασκαφής.

Ώς πρός τήν συντήρησιν καί τήν τακτοποίησιν 
τού χώρου τής άνασκαφής έγένοντο τά έξής:

Έκαλύφθη όλος ό χώρος διά πλαστικού, έπι- 
καλυφθέντος διά στρώματος άμμου 0,15 μ. Έγέ- 
νετο περίφραξις τής δυτικής πλευράς κατά μή
κος τής δημοσίας όδοΰ καί τής βόρειας πλευράς 
κατά μέρος. Έγένετο έπίσης διευθέτησις καί έκ-

νικοϋ κτηρίου τής Κρητικής Γόρτυνος έν Α Δ 17 ( 1961/62): 
Χρονικά, σ. 286 καί πίν. 350 α ( Ν. Πλάτων - Κ. Δαβάρας ).
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βάθυνσις τής κοίτης παραρρέοντος βορείως πο
ταμίου πρός αποτροπήν πλημμύρας, έκρίζωσις 
δένδρων καί θάμνων, ΐσοπέδωσις καί έν γένει διευ- 
θέτησις όλοκλήρου τοϋ έκ 4 περίπου στρεμμά
των ύπό άπαλλοτρίωσιν κτήματος ( Σ χ έ δ. 16 ).

Γ' ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΝ 
KOZANff

Κατά τό 1963 έπανελήφθη ή άνασκαφή έν τω 
άρχαίω νεκροταφεία) Κοζάνης δαπάναις τής Άρ-

(=μνημόρια, ΑΕ έ. ά. σ. 12, άριθ. 15). δ) 
Ή θέσις παρά τό έξωκκλήσιον τοϋ 'Αγίου ’Αθα
νασίου (ΑΕ έ. ά. σ. 12, άριθ. 41 - 62) καί 
ε) Ή θέσις έμπροσθεν τής οίκίας τοϋ φαρμακο- 
ποιοϋ Τριανταφύλλου, όπου κατά τάς άρχάς Σε
πτεμβρίου 1963, έκτελουμένων δημοτικών έργων 
έπί τής διασταυρώσεως των οδών Άκροπολίτου 
καί άνωνύμου όδοϋ ( παρά τά οικοδομικά τετρά
γωνα 38 καί 62), εύρέθησαν τό πινάκιον έν Π ί ν. 
423 α, διαμέτρου 0,21 μ., καί τό άγγεΐον μετά πλα-

Σχέδ. 12. Δύο μαρμάρινα καί πώρινον τεμάχιον έκ τής παρά τήν ’Αλεξάνδρειαν θέσεως

χαιολογικής Εταιρείας (Ιδέ Έργον 1963 καί, 
έκτενέστερον, ΠΑΕ 1963 )5. Έπ’ εύκαιρίςι τής 
άνασκαφής καί παραλλήλως πρός αυτήν έγένον- 
το έπιφανειακαϊ έρευναι, περισυλλογή άρχαίων 
καί σύνταξις άρχαιολογικοΰ σχεδίου τής πόλεως 
μέ βάσιν τό Σχέδιο ν Πόλεως Κοζάνης (1 : 5.000). 
’Εν αύτφ έτοποθετήθησαν αί γνωσταϊ μέχρι τοϋ- 
δε θέσεις τάφων κυρίως, άλλά καί άλλων ευρη
μάτων, ήτοι: α) ή θέσις τοϋ άνασκαπτομένου άρ- 
χαίου νεκροταφείου παρά τήν όδόν Φιλίππου 
(πρώτη άνακοίνωσις έν ΠΑΕ 1950, σ. 281, 
τελευταία εις Έργον 1960, σ. 96). β) Ή θέσις 
«Τρία Δένδρα» ή «Τρίδεντρο» παρά τήν ένορια- 
κήν έκκλησίαν τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου (ΑΕ 
1936, Χρονικά σ. 4 καί σημ. 1 καί σ. 12, άριθ. 
37 - 40 ). γ) Ή θέσις τής «Μπίλιως τά Νημόρια»

5. Πρβλ. νυν V. Desborough, The last Myceneans and their 
Successors, Oxford 1964, σ. 38, 132 σημ. 5, 145 καί 259, 
ώς καί χάρτην έν τέλει. Ό V. Desborough θεωρεί τούς κιβω- 
τιοσχήμους τάφους τής Κοζάνης, τούς όποιους χρονολογεί 
εις τόν 11ον αί. π.Χ., ώς ένδειςιν εισβολής άπό βορρά κατά 
τό χρονικόν διάστημα 1200- 1100 π.Χ., τό όποιον άποτελεΐ 
άντικείμενον της άπό τόλίαν ένδιαφερούσης μελέτης του. 
Εν τή ύποσημειώσει 5 τής σ. 139 κατά λάθος ή άνασκαφή 

του 1960 άποδίδεται εις τόν προηγηθέντα είς τήν έρευναν 
τοϋ νεκροταφείου συνάδελφον κ. Καλλιπολίτην.

στικής διακοσμήσεως έν Π ί ν. 423 β, σωζομένου 
ΰψους 0,12 μ.

Παρά τήν Καρυδίτσαν, περί τά 7 χλμ. νοτίως 
τής Κοζάνης, έν θέσει «Πέτρα», ή όποια περιβάλ
λεται άπό τάς θέσεις «Παλιούρι» καί “Προβάτες”, 
άπεκαλύφθη τυχαίως λάξευμα έντός τοϋ σκληροϋ 
άσβεστολιθικοϋ βράχου ( Σ χ έ δ. 17 ), έντός τοϋ 
όποιου χωρικοί άνεϋρον όστα άνήκοντα είς πλείο- 
νας σκελετούς. Τό λάξευμα, πιθανώς, έγένετο άρ- 
χικώς κατά τούς άρχαίους χρόνους ώς τάφος με
τά δρόμου κλιμακωτού. ΈντομαΙ (πατοϋρες) 
κατά τό περιχείλωμα τοϋ βράχου άποτελοϋν έν- 
δειξιν, ότι ό τάφος έκαλύφθη άρχικώς διά πλα
κών έκ τοϋ αύτοϋ λίθου. Μεταγενέστεροι όμως 
χρήσεις καί ή πρόσφατος έπέμβασις τών χωρι
κών δέν έπιτρέπουν, άνευ άνασκαφής, πληρε- 
στέραν περιγραφήν καί άσφαλή έρμηνείαν. 'Ο
πωσδήποτε είς άπόστασιν 4.50 μ. περίπου νοτιο- 
δυτικώς παρετηρήθη καί άλλο άρχαϊον λάξευμα 
όρθογώνιον (2.80 x 2.35 μ.), διαφόρου φύσεως, 
έπιπόλαιον (μέγιστον βάθος 0,35 μ. πλάτος λα
ξεύματος διάφορον καθ’ έκάστην πλευράν, Ιδέ 
Σ χ έ δ. 17, κάτω άριστερά ). Μεταξύ τής θέσεως 
τών λαξευμάτων τούτων καί τοϋ χωρίου Καρυδί- 
τσα, παρά τήν διάβασιν τοϋ μεταξύ αυτών ρύα-
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κος συνέλεξα μεταξύ άλλων άχρονολογήτων καί 
τινα όστρακα έλληνισηκά.

Παρά τό χωρίον Σπήλαιον Γρεβενών, κατά 
’Οκτώβριον 1963, έκτελουμένων όδοποιητικών έρ
γων διά μηχανικού προωθητήρος, έπεσημάνθη- 
σαν μετά την καταστροφήν των τάφοι παρά την 
βορειοανατολικήν γωνίαν τού αύλογύρου τής 
Μονής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (ΑΕ 1950 - 
51, Χρονικά σ. 14 κ. έ.). Έκ των τάφων άλλοι

τής κλίμακος, αλλά καί μέ τήν έλπίδα, ότι θά άνα- 
κουφίση κατά τό δυνατόν τό μνημεϊον άπό τήν 
ύπόγειον υγρασίαν. Ό καθαρισμός τής προσό- 
ψεως συνεχίσθη, καί, διά τού μουσειακού καλ
λιτέχνου κ. ’Αλεξάνδρου Παπαηλιοποόλου, έγέ- 
νοντο αντίγραφα τής ζωγραφικής διακοσμήσεως. 
Κυρίως άντεγράφησαν αί τέσσαρες μορφαϊ τής 
προσόψεως, ήτοι ό νεκρός, ό ψυχοπομπός Έρ-

ρικά έργαλεϊα, όστρακα, έξ ών τινα μετ’ έμπιέ- 
στου διακοσμήσεως, καί νομίσματα χαλκά, έξ 
ών έν τούλάχιστον είναι δυνατόν νά άποδοθή 
είς τόν Κάσσανδρον.

Παρά τήν Νεάπολιν Κοζάνης, έν θέσει Κόπα- 
τσος ή ’Αμπέλια, έντός άγροκτήματος τού έξ ’Αη
δονοχωρίου Γεωργίου Μιχαλοποόλου εύρέθησαν 
πίθος είς τεμάχια καί άλλα όστρακα, περισυλλε- 
γέντα είς τό Μουσεΐον Κοζάνης.

Δ' ΣΤΕΡΕΩΣ1Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Συνεχίσθησαν καί κατά τό 1963 αί έργασίαι 
συντηρήσεως, στερεώσεως καί άναστηλώσεως τών 
μακεδονικών τάφων. Αί έργασίαι έγένοντο κατά 
τό πλεΐστον είς τόν μέγαν μετά διωρόφου προσό
ψεως μακεδονικόν τάφον τών Λευκαδίων παραλ- 
λήλως πρός τήν συνέχισιν τής άνασκαφής του, 
περί τής όποιας ίδέ άνωτέρω (σελ. 360 ). ’Εφέτος 
συνεπληρώθη κατά τά κύρια μέρη ή κατασκευή 
κλιμακωτής καθόδου πρός τό μνημείον. Προη
γουμένως κατεσκευάσθη βαθύ φρέαρ, άφανές ύπό 
τήν κλίμακα, διά τήν συγκέντρωσιν κυρίως τών 
όμβριων ύδάτων έκ τού πλακοστρώτου δαπέδου

μής, ό Αιακός καί ό Ραδάμανθυς. Τά άντίγραφα 
ταΰτα έγένοντο είς τό μέγεθος τών πρωτοτύπων 
έπί στερεού ύλικοΰ, ήτοι νοβοπάν, προητοιμασμέ- 
νου διά στρώματος κόλλας ζαρντεν κατ’ άμφοτέ- 
ρας τάς όψεις. Έπ’ αυτού έτέθη μείγμα κόλλας καί 
στόκου κατά τήν πλευράν τής όψεως. Οί πίνακες 
έκ νοβοπάν έχουν ύψος 1.55 μ. έκαστος, πλάτος 
δέ 0,82 μ. (ό νεκρός ), 0,92 μ. (ό 'Ερμής), 0,97 
μ. (ό Αιακός ) καί 0,82 μ. ( ό Ραδάμανθυς ). Έχρη- 
σιμοποιήθησαν διά τήν άντιγραφήν ύδατοχρώμα- 
τα καί τέμπερα τηρηθείσης κατά τό δυνατόν πι- 
στοτάτης άποδόσεως τών φθορών καί τής έν γέ- 
νει καταστάσεως τών τοιχογραφιών κατά τόν 
χρόνον τής άντιγραφής.

’Εκτός τών τεσσάρων κυρίων μορφών τής προ
σόψεως άντεγράφησαν έπί χάρτου χάριν δείγμα
τος τμήματα τής γραπτής διακοσμήσεως άρχιτε- 
κτονικών μελών (κυματίων καί έπικράνων) τού 
νεκρικού θαλάμου, καθώς καί σφζόμενα ίχνη τού 
τυμπάνου τού άετώματος.

Τά γενόμενα άντίγραφα μετεφέρθησαν καί κατε- 
τέθησαν πρός έπιστημονικήν καί πάσαν άλλην 
μουσειακήν χρήσιν έν τφ Μουσείω τής Βέροιας.
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Αί έργασίαι στερεώσεως των μακεδονικών τά
φων έξετάθησαν καί είς τούς άλλους μακεδονι
κούς τάφους παρά τά Λευκάδια, τόν Κοπανάν καί 
τήν Νάουσαν. Έγένοντο κυρίως καθαρισμοί ά- 
πό τής ύλομανούσης βλαστήσεως πρός πρόλη- 
ψιν καταστροφών έκ τών ριζών, έργα άποχετεύ- 
σεως τών όμβριων ύδάτων καί προετοιμασία έ-

σπάρτους Άρχαιολογικάς Σύλλογός τών Νομών 
Κοζάνης καί Καστοριάς, αί όποΐαι μέλλουν νά 
στεγασθοϋν τελικώς είς τά ύπό μελέτην Μουσεία, 
τά όποια θά άνεγερθούν είς τάς πρωτευούσας τών 
Νομών τούτων.

Τό κύριον έργον έγένετο καί έφέτος είς τά Μου- 
σεϊον Βέροιας, όπου άπέκτησεν ήδη στέγην ή

Σχέδ. 15. Λεπτομερειακόν σχέδιον μωσαϊκού δαπέδου Ζ

πεμβάσεως είς αύτά ταϋτα τά μνημεία πρός στε- 
ρέωσιν, συντήρησιν καί μερικήν, όπου έπιβάλ- 
λεται, άναστήλωσιν κατά τά προσεχή έτη. Έγέ
νοντο έπίσης άπεικονίσεις είς σχέδια, φωτογρα
φίας καί έγχρώμους διαφανείας συνολικαί καί 
λεπτομερειακοί. "Ομοια πρός τά περιγραφέντα έρ
γα συντηρήσεως έγένοντο είς μικροτέραν κλίμα
κα έφέτος καί είς άλλους μακεδονικούς τάφους 
ήτοι: α) τόν τάφον παρά τό φράγμα 'Αλιάκμονος, 
β) τόν τάφον τής Βεργίνας κλπ.

Ε' ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΩΝ

Κατά τό 1963 συνεχίσθη ή προετοιμασία τής 
έπανεκθέσεως άρχαίων είς τό άποπερατούμενον 
Μουσεϊον Βέροιας, είς τό ύπό κατασκευήν Μου- 
σεϊον Φλωρίνης, τού όποιου άναμένεται ή άπο- 
περάτωσις κατά τό τέλος τού 1964 καί είς τάς δια-

Ύπηρεσία, δι’ έπιστημονικών βοηθών, έξ ών ή δ. 
’Αγγελική Β. Πέτσα είργάσθη καθ’ δλον τό έτος, ό 
κ. Γεώργιος Μάντζος μέχρι τής κατά ’Ιούλιον 
στρατεύσεώς του, ό δέ κ. ’Αναστάσιος Καραδημη- 
τρίου έπί μικρόν χρονικόν διάστημα. Διά τής Έ- 
πιμελητρίας κ. Μαρίας Καραμανώλη - Σιγανίδου 
καί τών προαναφερθέντων έπιστημονικών βοη
θών κατέστη δυνατόν νά συνεχισθή ή καταγρα
φή τών άντικειμένων τού Μουσείου. Ταϋτα, 
κατά τό δυνατόν, άπεικονίζονται είς σχέδια 
καί φωτογραφίας, τών όποιων πλήρες άρχεϊον 
τηρείται είς τά Γραφεία τής ’Εφορείας. Έγ
χρωμοι διαφάνειαι έπίσης έκτελοΰνται καί τη
ρούνται είς άρχεϊον δι’ άντικείμενα τού Μουσείου 
ή αρχαιότητας τής Περιφερείας.

Παραλλήλως συνεχίζεται ή κατάταξις τών εύ- 
ρημάτων είτε έντός τής άποπερατωθείσης άποθή-
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κης τοϋ Μουσείου είτε έν ύπαίθρω είς τήν αύλήν 
τοΟ Μουσείου, όπου κατ’ άνάγκην θά παραμεί
νουν όγκώδη μάρμαρα μετ’ αναγλύφου διακοσμή- 
σεως, έπιγραφών κλπ. Έν τη άποθήκη τά αρχαία 
κατατάσσονται έπί ραφίων έκ ντέξιον, εντός όμοιο-

κόλλησις καί συμπλήρωσις, όπου έπιβάλλεται, 
πήλινων κυρίως καί μεταλλικών άντικειμένων, 
διά τά όποια ή Περιφέρεια διαθέτει τεχνίτην, τόν 
Εύάγγελον Λύτον, μετεκπαιδευθέντα κατά τό 
1963 έν τφ Έθνικφ Άρχαιολογικφ Μουσείφ.

μόρφων κυτίων ξύλινων ή έκ χαρτονιού. Ή κα- 
τάταξις γίνεται μέ βάσιν τόν τόπον προελεύσεως 
καί τήν έποχήν έν συνδυασμφ.

Έν ύπαίθρω κατασκευάζονται κυρίως βάθρα έξ 
ώπλισμένου σκυροδέματος, έπί των όποιων τα
κτοποιούνται τά όγκώδη μαρμάρινα άντικείμενα, 
ώς βωμοί τιμητικοί καί έπιτύμβιοι, βάσεις κιό
νων καί κιονόκρανα, σαρκοφάγοι κλπ.

Συγχρόνως συνεχίζεται ό καθαρισμός, ή συγ-

Ό έξοπλισμός τοϋ Μουσείου είς έπιπλα γρα
φείου καί βιβλιοθήκης, έργαλεΐα καί ύλικά έρ- 
γαστηρίου, σχεδιαστηρίου κλπ., έπροχώρησεν 
ίκανοποιητικώς, ώστε άπό τοϋ προσεχούς έτους 
θά άντιμετωπισθή κυρίως ή προμήθεια προθηκών 
διά τάς άποπερατουμένας νΰν αίθούσας έκθέσεως 
τοϋ Μουσείου.

Ή ’Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης μέχρι 
πέρυσι στεγαζομένη άσφυκτικώς είς σκοτεινόν
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ύπόγειον δωμάτιον τοϋ Δημοτικού Καταστήμα
τος Κοζάνης, μετεφέρθη καί έτακτοποιήθη κατ’ 
οικονομίαν εις τό νεότευκτον κτήριον τής Κο- 
βενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 
έως δτου ίδρυθή τό Μουσεϊον τής πόλεως έπί 
παραχωρηθέντος ύπό τοΟ Δήμου Κοζάνης οικο
πέδου.

Ή ’Αρχαιολογική Συλλογή Φλωρίνης έτοιμά-

σμάς, ήτοι άπό τής περιφερείας πρός τό κέντρον 
τής Τούμπας, όπου τό μεγαλύτερον βάθος τής 
τάφρου έφθασε εις τά 11.50 μ. Έν τούτοις καί εις 
τό μεγαλύτερον τούτο βάθος εύρισκόμεθα είσέτι 
όψηλότερον τού έπιπέδου τής έπιφανείας τού φυ
σικού έδάφους.

Αί στρωματογραφικαί παρατηρήσεις είναι δ- 
μοιαι μέ τάς των προηγουμένων άνασκαφών. Στρώ
ματα έκ μεγάλων αργών λίθων έναλλάσσονται 
πρός στρώματα άμμοχαλίκων καί καθαρού χώμα
τος. Τά τυχαία εύρήματα ήσαν πτωχά. Εΰρέθησαν: 
α) δύο τεμάχια στηλών, έντός τών χωμάτων τά 
όποια είχον καταπέσει έκ τών ύψηλοτέρων στρω
μάτων, έν έκ πεσσοειδούς πώρινης στήλης, τό 
δ’ έτερον έκ μαρμάρινης μετά μικρός γεισοειδούς 
προεξοχής εις τό άνω άκρον, ή όποια σφζει καί 
ίχνη χρώματος έρυθρού έξ ιωνικού κυματίου, β) 
έν μελαμβαιρές πινάκιον μετ’ έμπιέστων άνθεμίων

Σχέδ. 17. Κάτοψις λαξευτού τάφου μετά τομής κατά μήκος καί έτερον λάξευμα 
παρά τόν τάφον πλησίον τής Καρυδίτσης Κοζάνης

ζεται ϊνα μεταφερθή εις τό ύπό άνέγερσιν Μου- 
σεϊον Φλωρίνης. Εις τήν Συλλογήν, έκτος άλ
λων τυχαίων εύρημάτων, είσήχθησαν περί τά 50 
διάφορα νομίσματα παραδοθέντα ύπό τού Δημη- 
τρίου Λ. Γεωργιάδου, κατοίκου ’Αμμοχωρίου.

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Αί άνασκαφαί είς τήν Βεργίναν διεξήχθησαν 
καί έφέτος, ώς καί κατά τό προηγούμενον έτος, 
είς τό Άνάκτορον καί τήν Μεγάλην Τούμπαν.

Είς τήν Μ. Τούμπαν ή άνασκαφή περιωρίσθη 
είς τήν διεύρυνσιν καί έπιμήκυνσιν τής τάφρου, 
ή όποια άνεσκάφη κατά τήν προηγουμένην άνα- 
σκαφικήν περίοδον, άφοϋ προηγουμένως άπεμα- 
κρύνθησαν τά χώματα, τά όποία είχον πέσει έν
τός αύτής λόγφ τών βροχών τού χειμώνος. Τούτο 
έθεωρήθη άναγκαΐον διά τάς περαιτέρω έργασίας 
είς μεγαλύτερον βάθος.

Ή άνασκαφή έγένετο κατά στρώματα, καί κατά 
τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά δημιουργηθή έπίπεδον 
έπικλινές μέ κατεύθυνσιν άπό άνατολών πρός δυ-

είς τό έσωτερικόν, σχεδόν άκέραιον, τού 4ου αί. 
π.Χ. καί γ) όλίγα σχετικώς όστρακα καί τινα μι- 
κροαντικείμενα.

Αύτά μετά τών εύρημάτων τής προηγούμενης 
άνασκαφής, γραπτής στήλης κ.ά., ένισχύουν τήν 
άποψιν δτι ή Τούμπα κατεσκευάσθη έκ χωμάτων 
καταστραφέντων τύμβων τοϋ παρακειμένου νε
κροταφείου, διά νά καλύψη πιθανόν τάφον, εύρι- 
σκόμενον κάτωθι τής έπιφανείας τοϋ φυσικού 
έδάφους.

Είς τό Άνάκτορον αί έργασίαι περιωρίσθησαν 
κυρίως είς τήν νοτίαν έξωτερικήν πλευράν αύ- 
τοΰ κατά μήκος τού νοτίου τοίχου. Ιδιαιτέρως δέ 
είς τήν ΝΑ. γωνίαν του, άφοΰ προηγουμένως έ
γινε γενικός καθαρισμός δλου τοϋ ’Ανακτόρου 
έκ τών χόρτων, τά όποια είχον καλύψει τούτο 
είς δλην τήν έκτασιν.

Μετά τήν άπαλλοτρίωσιν τοϋ κτήματος 
τοϋ Γ. Κωτσοπούλου, κειμένου άμέσως νοτίως 
τού ’Ανακτόρου, άπεφασίσθη νά έρευνηθή ή νο
τιά έξωτερική πλευρά τού ’Ανακτόρου. Αί έργα- 
σίαι ήρχισαν άπό τήν ΝΑ. γωνίαν καί συγκεκρι- 
μένως άπό τήν προέκτασιν τού άνατολικοΰ τοί
χου, νοτίως καί δυτικώς τής γωνίας αύτής. Διε-
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. "Αποψις τοΰ τάφου I από Β., άπό τής προσόψεως, β. "Αποψις του τάφου
I καί II (εις τό βάθος ) άπό Ν.
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α - β. Πλίνθοι τοΰ τάφου III μετά σφραγισμάτων, γ. Ό τάφος III άπό ΝΔ.
πρό τής άποκαλύψεως
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Πήλινον ειδώλων έκ τοϋ διθαλάμου τάφου I, β - γ. Πηλίνη πυξϊς έκ τοΰ 
τάφου I, δ. Πήλινα αγγεία έκ των τάφων I (αριστερά) καί III (δεξιά), ε. Πήλινα βαλσαμάρια έκ τοϋ

διθαλάμου τάφου I
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ.Μακεδονία. Βέροια: α - β. Πήλινοι μονομάχοι καί “κουδουνίστρες” εις μορφήν παιδικής κεφαλής έκ 
παιδικού τάφου, γ. Πέντε πήλινοι λύχνοι έκ τού τάφου I, δ. Ύάλινα δοχεία έκ τοϋ τάφου III (άριστερά) 

καί έκ τής έπιχώσεως, άστρωμάτιστον (δεξιά)
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α - γ. ’Αγριόχοιρος καί περιστερά, δύο έκ των τριών άλεκτόρων καί πήλινον
άθυρμα έκ παιδικού τάφου
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α- β. Ψέλιον χρυσοϋν καί χρυσά ευρήματα έκ τοϋ τάφου I
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Άνασκαφή οικοπέδου αδελφών Καραντουμάνη: α. "Αποψις τοΰ οικοπέδου 
από της όδοΰ Βενιζέλου, κατά τήν εναρξιν τής άνασκαφής, β - γ. Ή νοτιοανατολική γωνία τοΰ 

άποκαλυφθέντος θεμελίου άπό ΒΔ. καί ΝΔ.
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Άνασκαφή οικοπέδου αδελφών Καραντουμάνη: α. Χαλκοΰν είδώλιον, 
β. Σφράγισμα έπί λαβής άμφορέως, γ. Πώρινα θεμέλια καί μαρμάρινον κατώφλιον
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Δ. Μακεδονία. Νομός Ημαθίας: α. Χαλκοϋν νόμισμα Κοινού Μακεδόνων έκ Λευκαδίων, β. "Αποψις 
άπό Ν., από Γιαννακοχωρίου, τής θέσεως τοϋ νεολιθικού σπηλαίου Ροδοχωρίου, γ. Ή είσοδος τοϋ

νεολιθικού σπηλαίου Ροδοχωρίου
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Δ. Μακεδονία. Μπαλτανέτο Ναούσης: α. Γενική αποψις των άποκαλυφθέντων μωσαϊκών δαπέδων από 
Α., β. Ή ΒΔ. γωνία τοϋ κτηρίου καί μέρος των μετά δεξαμενής μωσαϊκών δαπέδων A 1 - 3 από ΒΔ.
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Δ. Μακεδονία. Μπαλτανέτο Ναούσης: α. Ό διάδρομος Ζ καί μέρη των έκατέρωθεν χώρων άπό Α., 
β. Λεπτομέρεια τοϋ μωσαϊκού δαπέδου Ζ, γ. Λεπτομέρεια τοϋ μωσαϊκού δαπέδου Β
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