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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κατά τό 1964 ώλοκληρώθησαν σχεδόν αί οί- 
κοδομικαί έργασίαι τοϋ νέου Μουσείου Βέροιας 
καί έξετελέσθησαν κατά τό πλεϊστον αί έργασίαι 
έγκαταστάσεως κεντρικής θερμάνσεως. Ούχ ήτ- 
τον ύπολείπονται έργα διά τήν άποπεράτωσιν 
άμφοτέρων, ώστε νά καταστή δυνατή ή έναρξις 
έργασιών έκθέσεως τών αίθουσών τοϋ Μουσείου. 
Έν Π ί ν. 473 α είκονίζεται ή ώς Μουσεϊον χρη- 
σιμοποιηθεϊσα μέχρι τοΟδε ήρειπωμένη έκκλησία 
τής Παναγίας Κυριωτίσσης καί έν Π ί ν. 473 β 
τό νέον Μουσεϊον Βέροιας. 'Αριστερά τοϋ προ- 
στφου τής κυρίας εισόδου διακρίνεται ή βυζαν
τινή αίθουσα, ύπό τήν όποιαν όπάρχει άποθήκη 
άρχαίων καί τό λεβητοστάσιον τής κεντρικής 
θερμάνσεως. Ή βυζαντινή αίθουσα ένοΟται ό- 
πτικώς διά τόξου πρός άριστερά μετά τοϋ φυλα- 
κείου. ’Αθέατα έν τφ Π ί ν. 473 β, όπισθεν τής 
βυζαντινής αιθούσης καί χαμηλότερον, εδρίσκον- 
ται τά γραφεία τής Εφορείας, κατοικία Εφόρου, 
έργαστήριον, άποθήκη, καί βοηθητικοί χώροι. 
Διά τοϋ προστφου τής κυρίας εισόδου εισέρχεται 
τις είς εύρύχωρον προθάλαμον, μέ θαυμασίαν 
θέαν πρός τήν πεδιάδα, έκ τούτου δέ είναι προσι
τοί δύο πρός δεξιά συνεχόμενοι αίθουσαι έκ
θέσεως προχριστιανικών άρχαιοτήτων. Εννοεί
ται, μέγας άριθμός μαρμάρινων όγκωδών άντικει- 
μένων (έπιγραφαί, άνάγλυφα, σαρκοφάγοι, άρ- 
χιτεκτονικά μέλη καί λοιπά) θά παραμείνουν έν 
ΰπαίθρφ είς τήν αύλήν τοϋ Μουσείου, ή όποια 
έκτείνεται περαιτέρω πρός δεξιά τοϋ Π ί ν. 473 β.

Αί έργασίαι έπανεκθέσεως άρχαίων συνεχί- 
σθησαν κυρίως διά τής έπιστημονικής βοηθού 
κ. ’Αγγελικής Πέτσα - Πόντου, τοϋ σχεδιαστοϋ 
κ. ’Αργυρίου Κούντουρα καί τοϋ τεχνίτου κ. Εύ- 
αγγέλου Λύτου.

’Εν τώ Μουσείω Βέροιας θά έκτεθοΰν αρχαιό
τητες άπό τών παλαιολιθικών χρόνων μέχρι τών 
χρόνων τής Τουρκοκρατίας: Ή παλαιολιθική ά- 
ξίνη, τό άρχαιότερον έπί έλληνικοϋ έδάφους εύ
ρημα ( Π ί ν. 502 α - β), περί ού κατωτέρω1. 
Τά πλουσιώτατα εύρήματα τοϋ πρωίμου νεολιθι
κού συνοικισμού τής Νέας Νικομήδειας, ό όποιος 
είναι ό άρχαιότερος χρονολογημένος συνοικι
σμός γεωργικώς έγκατεστημένων άνθρώπων έπί

1. Ε. Higgs έν Antiquity 38 ( 1964), σ. 54, R. Rodden έν 
Balkan Studies 5 ( 1964), σ. 113 καί πίν. 2 Α.

54

εύρωπαίκοϋ έδάφους2. Χρονικώς μεσολαβεί τό 
κενόν τής έποχής τοϋ χαλκοΰ, ή όποια σχεδόν 
ούδόλως άντιπροσωπεύεται μέχρι σήμερον είς 
τό Μουσεϊον Βέροιας, μολονότι δέν λείπουν συν
οικισμοί τής χαλκής έποχής είς τήν περιοχήν. 
Άντιθέτως ή πρώιμος έποχή τοϋ σιδήρου άντι- 
προσωπεύεται έπαρκώς κυρίως διά τών εύρημά- 
των τοϋ προϊστορικού νεκροταφείου τής Βεργί- 
νης3. Έκ τών κλασσικών, έλληνιστικών καί μά
λιστα τών ρωμαϊκών χρόνων τό Μουσεϊον Βέ
ροιας άπέκτησεν ήδη πλουσίαν συλλογήν δια
φόρων άντικειμένων έκ Βεργίνης - Παλατίτσης, 
έκ Λευκαδίων - Ναούσης, έκ τής περιοχής καί 
έξ αύτής τής πόλεως Βέροιας, δθεν καθημερινώς 
έρχονται είς φως ενδιαφέρουσαι άρχαιότητες. 
Είς τήν βυζαντινήν αίθουσαν τοϋ Μουσείου θά 
έκτεθοΰν είκόνες, αρχιτεκτονικά μέλη, άνάγλυ
φα καί άλλαι βυζαντινής καί μεταβυζαντινής τέ
χνης άρχαιότητες ώς καί έργα λαϊκής τέχνης. 
Μεταξύ αυτών καί τά διατηρηθέντα έκ τοϋ καλοΰ 
όντα τής κατεδαφισθείσης οικίας τοϋ Σιόρ-Μα- 
νωλάκη έν Βεροία τμήματα έκ τής ζωγραφικής 
καί ξυλογλύπτου διακοσμήσεως4. Μερικαί άπό- 
ψεις τού όντα πρό τής κατεδαφίσεως τής οικίας 
είκονίζονται ένταΰθα (Πίν. 488 α - β, 489 α - β, 
490 α - β).

ΑΝΑΣΚΑΦΕΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝ ΒΕΡΟΙΑ*

α) Συνέχισις καί άποπεράτωσις άνασκαφής οικο
πέδου άδελφών Καραντουμάνη (Πίν. 473 γ ).

Κατά τό 1964 συνεχίσθη καί έπερατώθη ή 
άνασκαφή τοϋ οίκοπέδου τών άδελφών Κων
σταντίνου καί Εμμανουήλ Καραντουμάνη, έπί 
τής όδοΰ Έλευθ. Βενιζέλου άριθ. 13 (ΑΔ 19 
( 1963 ): Χρονικά, σ. 353 κ.έ. ). Διά τής έργα- 
σίας τού 1964 άπεκαλύφθη περαιτέρω πρός Β. 
ό έξωτερικός τοίχος τοϋ άρχαίου κτηρίου, ό βαί- 
νων παραλλήλως πρός τήν όδόν Βενιζέλου 
(Σχέδ. 1) (πρβλ. ΑΔ 19(1963): Χρονικά, σ. 
353 κ.έ. Σχέδ. 6 ). Ό τοίχος διακόπτεται άπό με-

2. R. Rodden έν Proceedings of the Prehistoric Society, 
XXVIII ( 1962) 267 κ.έ., ΑΔ 17( 1961 -62): Χρονικά, σ. 
231 κ.έ. Πρβλ. αύτ. σ. 218, ILN 11 και 18 ’Απριλίου 1964, 
Balkan Studies 5(1964) σ. 109 κ.έ.

3. Φ. Πέτσας έν ΑΔ 17 ( 1961 -62): Α’, 218 κ.έ., ΑΔ 18 
( 1963 ): Χρονικά, σ. 217 κ.έ. Πρβλ. Μ. Andronicos, Vergina 
κλπ. (Studies in Mediterranean Archaeology XIII) Lund 
1964.

4. Ίδέ Ν. Μουτσοπούλου, Τό Αρχοντικό τοϋ Σιόρ-Μα- 
νωλάκη στη Βέροια, Ζυγός 56 - 57, ’Ιούλιος - Αύγουστος 
1960, 21 κ.έ.

5. Πρβλ. BCH 1954 Chron. σ. 274, 1955, σ. 315, 1956, σ. 
598, 1959 σ. 770, 1960 σ. 801 και ΑΔ 19 ( 1964 ): Χρονι
κά, σ. 350 κ.έ. καί άλλοΟ.
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ταγενέστερον βόθρον είς άπόστασιν 7 μ. περίπου 
άπό τής νοτιοανατολικής γωνίας τού κτηρίου. 
Εντός τοΰ βόθρου εύρέθησαν σιδηροΰν κιγκλί
δωμα κατιωμένον καί άλλα άντικείμενα προσφά
των χρόνων. Άντιθέτως έκτός τοΟ κτηρίου καί 
σχεδόν παραλλήλως πρός τόν άρχαϊον τοίχον

Β. πρός Ν. σκέλος διετή ρείτο είς δύο άλλεπαλ- 
λήλους δόμους, ένφ τοΟ σκέλους άπό Δ. πρός Α. 
διετή ρείτο μόνον ό κατώτατος δόμος.

Ύπεράνω τών λειψάνων τοΰ άρχαίου κτηρίου 
εύρέθη, έδραζομένη έπί χώματος, ύψους 1.20 μ. 
ύπεράνω αύτών, άσχετος πρός τό άρχαϊον κτή-

0*01 *ΡιΐΤΟΤ»Λο>Ί

καί τήν σύγχρονον όδόν βαίνει άρχαία πηλίνη 
ύδραγωγός σωλήνωσις.

Άνεσκάφη έπίσης μέχρι τού παρθένου έδάφους 
δλος σχεδόν ό χώρος τού οίκοπέδου, ό μεταξύ 
τών άποκαλυφθέντων κατά τό 1963 τοίχων τού 
άρχαίου κτηρίου, έφ’ όσον τούτο ήτο δυνατόν 
νά γίνη άνευ κινδύνων καταπτώσεως τών παρειών 
τού σκάμματος. Τά άποκαλυφθέντα λείψανα ά- 
νήκουν είς διαφόρους έποχάς.

Είς τό κατώτατον στρώμα, έπί τοΰ φυσικού έ
δάφους, εύρέθη περιχείλωμα έκ πηλού καμπυ- 
λόγραμμον (Σ χ έ δ. 1 ), τό όποϊον έχει πλά
τος περί τά 5 μ. άπό Β. πρός Ν. Τό πήλινον τού
το περιχείλωμα, ύψους 0,15 -0,20 μ., εϊχεν όπτη- 
θή μάλλον έπί τόπου διά πυράς, τής όποιας άφθο
να λείψανα παρετηρήθησαν. Κατά τό μέσον τού 
πλάτους περίπου τό περιχείλωμα τούτο κατε- 
στράφη κατά τήν κατασκευήν τοΰ άρχαίου κτη
ρίου, τοΰ όποιου λίθοι τινές εύρέθησαν κατά χώ
ραν σχηματίζοντες γωνίαν, τής όποιας τό άπό

ριον, κτιστή λεκάνη μεταγενεστέρων χρόνων 
( Π ί ν. 474 α). Κάτω έχουν στρωθή πήλιναι 
πλάκες, μέ μίαν όπήν διαρροής, καί τό περιτεί
χισμα κατεσκευάσθη διά πλίνθων μετά συνδετι
κής ύλης.

Ή έπίχωσις μέχρι σχεδόν τοΰ φυσικού έδάφους 
ήτο τεταραγμένη κατά τό πλεϊστον καί έχαρα- 
κτηρίζετο άπό μαύρα χώματα μέ άραιά διάσπαρ
τα εύρήματα διαφόρων έποχών ώς καί νομίσμα
τα άπό τών χρόνων τοΰ Κασσάνδρου μέχρι 
τών ρωμαϊκών χρόνων. Είς τό κατώτερον στρώ
μα, είς τό ύψος τών σφζομένων άρχαίων θεμε
λίων διετή ρείτο ένιαχοΰ άδιατάρακτον στρώμα 
έξ άργιλλώδους έρυθρωποΰ χώματος, σχηματι- 
σθέντος πιθανώς έκ τής καταρρεύσεως τών πη- 
λοκτίστων μερών τής άνωδομής. Είς τό βάθος 
τοΰ άδιαταράκτου τούτου στρώματος εύρέθησαν 
όστρακα άγγείων κλασσικών χρόνων, ώς τά είκο- 
νιζόμενα έν Π ί ν. 474 γ. Είς τά άνώτερα, μάλ
λον τεταραγμένα στρώματα,εύρέθη λύχνος (Π ί ν.
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474 δ καί ε δεξιά ), φέρων άνάγλυφον παράστα- 
σιν ΣιληνοΟ βαδίζοντος προς άριστερά καί κρα- 
τοϋντος διά της προβαλλομένης δεξιάς σταφυ- 
λήν, διά δέ τής άριστεράς άνθοφόρον κλάδον έπί 
τοϋ ώμου.

'Ομοίως έκ τών τεταραγμένων χωμάτων προήλ- 
θον άστρωμάτιστα άντικείμενα, ώς τό δστρακον 
ληκυθίου ( Π ί ν. 474 ε, άριστερά) καί τό με
ταγενέστερον, μετ’ άραιάς έφυαλώσεως λευκα- 
ζούσης, άκέραιον άγγεΐον (Π ί ν. 475 ζ ). Έκ 
τών άλλων εύρημάτων άξιοσημείωτα είναι τμή-

νων, είναι τό ύπ’ άριθ. 2, διότι εύρέθη εις τό στρώ
μα καταστροφής τοϋ κτηρίου. "Ομοια νομίσμα
τα εύρέθησαν εις τό κατώτατον στρώμα τών άρ- 
χαίων λειψάνων έν τφ οίκοπέδφ τοϋ Β' Δημοτι
κού Σχολείου (ίδέ κατωτέρω ).

β) Δοκιμαστική άνασκαφή οικοπέδου Β' Δημοτι
κού Σχολείου Βέροιας5.

Τό οίκόπεδον άδελφών Καραντουμάνη κατα
λαμβάνει τήν νοτίαν πλευράν τής όδοΰ Άριστο- 
τέλους, εις τήν έτέραν πλευράν τής όποιας εύ-

Σχέδ. 2. Σκαρίφημα δεικνΰον τάς θέσεις, ένθα άπεκαλύφθησαν άρχαΐα έν Βεροία

ματα έλληνικών έπιγραφών ρωμαϊκών χρόνων. 
Έκ τούτων μία σφζει μέρη τίτλων αύτοκράτο- 
ρος, έτέρα δέ είναι έπιτυμβία (Π ί ν. 474 β ), ώς 
προκύπτει έκ τών σφζομένων μερών τών τεσσά
ρων τελευταίων στίχων. Έξ άλλου τά εύρεθέντα 
νομίσματα έταυτίσθησαν ΰπό τής συναδέλφου 
κ. Άδαμ. Οίκονομίδου ώς έξής:

1. Χαλκοΰν. Περιοχή Παρώρειας (έποχής 
Φιλίππου Ε' ή Περσέως). Πρβλ. Gaebler, πίν. 
XXXVI, άριθ. 27.

2. Χαλκοΰν ’Αλεξάνδρου Γ'. Πρβλ. Sylloge 
DNM, άριθ. 1029 - 1033. Κοπή νομίσματος: 
310 - 300 π.Χ.

3. Χαλκοΰν βυζαντινόν νόμισμα σκυφωτόν 
Που αί. μ.Χ.

Έκ τών άνωτέρω άξιοσημείωτον, Ιδιαιτέρως 
πρός χρονολόγησιν τών άρχιτεκτονικών λειψά-

ρίσκεται οικοδομικόν τετράγωνον (Ο.Τ. 149 έν 
Σ χ ε δ. 2 ), εις δ περιλαμβάνεται καί τό Β' Δημο
τικόν Σχολεϊον Βέροιας μετά τής αύλής του. Ή 
παρουσία τών σπουδαίων λειψάνων έν τφ οίκο
πέδφ τών άδελφών Καραντουμάνη καί αί οικοδο
μικοί έργασίαι έν τφ οίκοπέδφ τοϋ Β' Δημοτικοΰ 
Σχολείου έπέβαλλον δοκιμαστικήν σκαφήν καί 
έν αΰτφ πρός διαπίστωσιν καί λήψιν μέτρων 
προστασίας τυχόν διατηρουμένων άρχαίων λει
ψάνων. Πρός τόν σκοπόν τοϋτον έγένετο τομή, 
άρχικώς πλάτους 2 μ., άναπτυχθεϊσα άκανονί- 
στως έν συνεχεία άναλόγως τών άναγκών καί τών 
κινδύνων τής σκαφής εις μέγα βάθος, μέχρι 4 μ.

6. Άλλοτε Μελέτειον Παρθεναγωγείο ν, Ιδέ Α.Ε. Χριστο
δούλου, 'Ιστορία τής Βεροίας, Βέροια 1960, σ. 92 κ.έ., 
Γ.Χ. Χιονίδη, Σύντομη Ιστορία τοϋ Χριστιανισμού στην 
περιοχή τής Βεροίας, Βέροια 1961, σ. 39 κ.έ.
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περίπου. Έν τφ Π ί ν. 476 α διακρίνονται λεί
ψανα τοίχων καί άλλα έρείπια ύπεράλληλα, άνή- 
κοντα είς διαφόρους έποχάς (Σ χ έ δ. 3 ).

Εις τό βάθος τής γενομένης τομής, ώς άνεμέ- 
νετο, εύρέθησαν τμήματα τοίχων τής αύτής τει
χοδομίας καί τοΟ αύτοϋ προσανατολισμού προς 
τούς τοίχους έν τφ οίκοπέδω Καραντουμάνη. 
Διακρίνονται είς τό πρόσθιον μέρος τής τομής 
έν Π ί ν. 476 α καί λεπτομερέστερον έν Π ί ν. 
476 β καί 476 δ ( άπό Α.) καί έν Π ί ν. 476 γ 
(άπό Δ. ). Τά άρχαϊα ταϋτα τμήματα τοίχων σύγ- 
κεινται: α) έξ ένός τοίχου, πάχους 0,50 μ., βαί- 
νοντος κατά τόν άξονα περίπου τής γενομένης 
τομής καί καθ’ δλον τό άνασκαιρέν μέχρι τοϋ βά
θους τούτου τμήμα αότής, β) έκ τοίχου βαίνον- 
τος έγκαρσίως έπί τοΟ προαναφερθέντος ( Π ί ν.
476 α έμπρός, 476 β - δ ).

Δυτικώτερον ή τομή δέν έφθασεν είς τό βάθος 
τών άρχαίων λειψάνων, διότι ήμποδίσθη άπό 
έπιπολαιότερα έρείπια. Δύο τοιούτοι έπιπόλαιοι 
τοίχοι μεταγενέστεροι διακρίνονται είς τό με- 
σαϊον τμήμα τής τομής έν Π ί ν. 476 α. Ούτοι 
πατούν έπί χώματος είς ύψος 0,90 μ. άπό τήν άνω 
έπιφάνειαν τοΰ ύπ’ αυτούς άρχαίου τοίχου. Σχη
ματίζουν όρθάς γωνίας μετά τοίχου βαίνοντος 
κατά μήκος τής νοτίας παρειάς τής τομής μας. 
Έπί τοϋ δυτικωτέρου έξ αύτών βαίνει σωλήνω- 
σις πηλίνη υδραγωγείου, ή όποια έρχεται άπό Ν. 
καί διακρίνεται (άνοιγμα θραυσθέντος σωλήνος, 
ώς στόμιον) έν Π ί ν. 479 α, ή όποια δεικνύει 
έπίσης άνασκαφέντα μεταγενέστερα έρείπια πρός 
Ν. τής άρχικής τομής.

Τρίτον έγκάρσιον έπιπόλαιον τοιχάριον έξ 
άρχαιοτέρου πώρινου ύλικοϋ είς δευτέραν χρή- 
σιν διακρίνεται καί έν Π ί ν. 476 α, έν μέρει έν 
Π ί ν. 479 γ, πλήρως δέ καί έναργώς έν Π ί ν.
477 β. Τούς έγκαρσίους τούτους τοίχους συνέδεε 
κάθετος πρός αύτούς καί σχεδόν παράλληλος 
πρός τόν άξονα τής τομής μας τοίχος, άποκαλυ- 
φθείς έν μέρει μόνον κατά τήν βορείαν παρειάν 
τού σκάμματός μας (Π ί ν. 479 γ ). Σημειωτέον, 
πρός άποφυγήν παρεξηγήσεως, ότι αί ώς τοίχος 
διακρινόμεναι είς τό βάθος τοϋ Π ί ν. 476 α πώ
ρινοι πλίνθοι ώς καί ό άρράβδωτος κίων άριστε- 
ρά, έτοποθετήθησαν κατά τήν άνασκαφήν, εύ- 
ρεθέντες είς τά χώματα τής έπιχώσεως όψηλότε- 
ρον διάσπαρτοι. Ό άρράβδωτος κίων, έκεΐ δπου 
είκονίζεται, βαίνει έπί τοίχου (Π ί ν. 476 α, 
άνω άριστερά), δ όποιος όρίζει άπό Ν. δάπεδα 
καλυπτόμενα ύπό μωσαϊκών. Έκ τούτων έν είναι 
κατά 0,10 μ. ύψηλότερον ( Π ί ν. 477 α άνω καί 
Π ί ν. 478 α ). Είς τό κέντρον περίπου τοϋ άπο- 
καλυφθέντος τμήματος τοϋ δαπέδου τούτου υπήρ

χε πλάξ μαρμάρινη ένεπίγραφος ( Π ί ν. 478 α, 
κέντρον καί Π ί ν. 478 β ). Ή έπιγραφή βεβαίως 
δέν άνήκει είς τούς χρόνους τοΰ δαπέδου. Άνα- 
γινώσκεται εύκόλως, άνήκει σαφώς είς τήν έπο- 
χήν τοϋ Φιλίππου Ε' (221 - 179 π.Χ.) καί παρέ
χει τήν πολύτιμον πληροφορίαν, δτι ό γνωστός 
διά τήν άνάθεσιν στοάς είς τό ιερόν τοΰ ’Απόλ
λωνος έν Δήλφ κλπ., άνέθεσε τάς στοάς καί είς 
τό Ιερόν Άθηνάς έν Βεροίςι, δθεν κατήγοντο οί 
Άντιγονίδαι καί πιθανώς είχον άνάκτορον μέχρι 
τών έσχάτων χρόνων τής μακεδονικής άκμής. 
Ή έπιγραφή, ή όποια μετεφέρθη είς τό Μουσεϊον 
τής Βέροιας, φέρει τό έξής κείμενον: Βασιλεύς 
Φίλιππος | Βασιλέως Δη μητριόν \ τάς στοάς \ Α
θήνα’. Έν τφ Σ χ ε δ. 3 ή θέσις τής έπιγραφής 
σημειοΰται διά τοΰ γράμματος Ε.

Τό χαμηλότερον μωσαϊκόν δάπεδον (Π ί ν. 
477 α, δεξιά καί Π ί ν. 477 γ ) διετηρεΐτο μόνον 
έν μέρει. Κατά τό πλεϊστον κατεστράφη διά τήν 
κατασκευήν λοξώς βαίνοντος όχετοΰ, έστρωμέ- 
νου διά πήλινων πλακών κάτω καί άκαλύπτου 
άνω.

Είς μεγαλύτερον βάθος (Π ί ν. 477 α, είς 
τό κέντρον, πρβλ. Π ί ν. 477 β καί 476 α ) εύρέ
θησαν λείψανα άρχαιοτέρου ύδραγωγείου καί 
άλλα πήλινα συντρίμματα άνάμικτα είς στρώ
μα συμπαγές, ήτοι κεραμίδες λακωνικού κατά τό 
πλεϊστον άλλά καί κορινθιακού τύπου, τεμάχια 
συσσωρευμένα πίθου έξ άρχαίου ύδραγωγείου 
κλπ8. Όταν έκαθαρίσθη τό στρώμα τοϋτο ή πε
ραιτέρω είς βάθος έπίχωσις περιείχε μεταξύ κα
θαρών άργιλλωδών χωμάτων τά άρχαιότερα δ- 
στρακα τής δλης τομής, δυνάμενα νά άναχθοΰν 
μέχρι καί τών υστέρων κλασσικών χρόνων. Είς 
τά χώματα τής άνασκαφείσης έπιχώσεως έν γέ- 
νει, κατά τό πλεϊστον άστρωμάτιστα, εύρέθησαν 
είς μέν τό βάθος άραιά έλληνιστικά κυρίως όστρα
κα έκ μεγαρικών σκύφων ( Π ί ν. 480 γ - δ ), έξ 
« άρρετινών » άγγείων ( Π ί ν. 480 β ), έξ ών τινα 
μετά σφραγισμάτων ( Π ί ν. 480 ε ), άλλα μετ’ 
άναγλύφου διακοσμήσεως δι' έπιθέτων μορφών 
( Π ί ν. 480 α ) κλπ. Εύρέθησαν έπίσης άκέραιον 
βαλσαμάριον ( Π ί ν. 475 ς', δεξιά ), άγνϋθες, 
έξ ών τινες μετά σφραγισμάτων ( Π ί ν. 481 ε ), 
θραϋσμα άγγείου μετά χαράγματος γενομένου 
πρό τής όπτήσεως ( Π ί ν. 481 δ ), σφζοντος 
τό πλεϊστον τοϋ όνόματος: Ά]μύντιχο[ς, ίσως

7. Ή λατρεία τής Άθηνάς προστίθεται είς άλλας έπιγρα- 
φικώς μαρτυρουμένας λατρείας έν Βεροίςι, Μαν. Ανδρονί
κου, Άρχαΐαι ΈπιγραφαΙ Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1950, 
σ. 21.

8. Πρβλ. Archaeology, 11 ( 1958 ), είκ. έν σ. 254, άνω δε
ξιά, 17(1964), σ. 84, είκ. 17.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



428 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965): ΧΡΟΝΙΚΑ

Σχ
έδ

. 4
. Ά

να
σκ

αφ
ή ο

ίκ
οπ

έδ
ου

 άδ
ελ

φώ
ν Γ

κα
ϊτα

τζ
ή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 429

είς χήν γενικήν πτώσιν. ’Επίσης μέρος καλύμμα
τος πυξίδος ( Π ί ν. 481 ζ ), τεμάχια είδωλίων 
(Πίν. 481 ς\ η), καί πήλινοι λύχνοι (Πίν. 
479 β, δ ) περιείχοντο μεταξύ τών χωμάτων είς 
σχετικώς μεγαλύτερον βάθος. Άντιθέτως, ύψη- 
λότερον σχετικώς, εύρέθησαν διάσπαρτα μαρμά
ρινα άρχιτεκτονικά μέλη (Πίν. 481 α - γ ), 
τμήματα γλυπτών (Πίν. 492 γ) καί μέγα πλή
θος βυζαντινών καί μεταβυζαντινών αγγείων 
(Πίν. 475 α - ε καί 475 ς', άριστερά ), ώς καί 
σκελετοί νεκρών καί άπλοι τάφοι τών χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας. Έκ τού αυτού οίκοπέδου 
προήλθε μαρμάρινον τεμάχιον σώζον μέρος έπι- 
γραφής (Πίν. 480 ς').

-----Αύτοκράτ]ωρ Σεβα[ στός------
-----] Ξανδικ [------ 9

Τά εύρεθέντα νομίσματα έξ άλλου ( κατόπιν ταυ- 
τίσεως ύπό τής συναδέλφου κ. Άδαμ. Οίκονομί- 
δου) κλιμακώνονται άπό τών χρόνων τού Φι
λίππου Β’ μέχρι τών πρώτων ρωμαϊκών αίώνων.

Είς τό Σ χ έ δ. 3 είκονίζονται πλήν τής κα- 
τόψεως τού συνόλου καί τομαί δεικνύουσαι τήν 
σχέσιν καθ’ ύψος τών άποκαλυφθέντων λειψά
νων ώς καί τήν διαμόρφωσιν τών στρωμάτων 
κατά τό δυνατόν.

γ) Άνασκαφή οίκοπέδου άδελφών Βασιλείου καί 
Θωμά Γκαϊτατζή.

Έκσκαπτομένου τοΰ οίκοπέδου τών άδελφών 
Γκαϊτατζή κατά τήν γωνίαν τών όδών Μαλακού- 
ση καί Π. Τσαλδάρη παρά τήν πλατείαν ’Αγίου 
’Αντωνίου έν Βεροίμ10, άπεκαλύφθησαν άρχαΐα 
λείψανα, τά όποια ήρευνήθησαν έν συνεχείμ.

Ύψηλότερον σχετικώς εύρέθη πλακόστρωτον 
κατά μέρη διατηρούμενον (Πίν. 482 α, δ-ε 
καί Π ί ν. 483 α, άνω δεξιά). Τό πάχος τών 
πλακών κυμαίνεται άπό 0,05 - 0,31 μ. Ή πλακό- 
στρωσις έδράζεται έπί κονιάματος χονδρού πε- 
ριέχοντος καί «τριμμένο κεραμίδι», ύψους 0,09 
μ. Τούτο έτέθη έπί στρώματος λατύπης καί άρ- 
γών λίθων ύψους 0,22 μ. Κατωτέρω ύπήρχε στρω- 
ματισμένη έπίχωσις παλαιοτέρα τής κατασκευής 
τού πλακοστρώτου (ίδέ Σ χ έ δ. 4, άνω άριστε
ρά ). ’Επί δύο έκ τών πλακών καί κατά τήν άνω 
έπιφάνειαν αυτών παρετηρήθησαν έγχάρακτοι 
διά γραμμάτων τού άλφαβήτου οί άριθμοί ΙΖ έπί 
τής μιας (Πίν. 482 γ) καί ΙΗ έπί τής έτέρας 
(Πίν. 482 β, πρβλ. Σ χ έ δ. 4). ’Ιδιαιτέρως

9. “Αν πρόκειται περί τής « έορτής Μακεδόνων » η τοδ 
μηνάς, ίδέ J. Kalleris, Les anciens Macedonians, I, Ά0 ή ναι 
1954, σ. 237 κ.έ., καί II (ύπό έκτύπωσιν) σ. 565 κ.έ.

10. Πρβλ. BCH 1956, Chron. σ. 598.

άξιομνημόνευτος είναι πλάξ σχεδόν τετράγωνος, 
πλευράς 0,90 μ. περίπου καί πάχους 0,32 μ., φέ- 
ρουσα τόρμον κατά τό κέντρον περίπου (Πίν.
482 ε, έμπρός ). Βάσις πιεστηρίου (Πίν. 484 α, 
πρβλ. Π ί ν. 482 ε, κάτω άριστερά, καί Σ χ έ δ. 
4) εύρέθη ούχί κατά χώραν.

Ύπό τό πλακόστρωτον έβαινε λοξώς, ώς έν 
Σ χ ε δ. 4 (πρβλ. Π ί ν. 483 α, άνω δεξιά, Π ί ν. 
484 β, άνω δεξιά, καί Π ί ν. 484 γ, κάτω δεξιά ) 
πηλίνη σωλήνωσις ύδραγωγείου μέ κλίσιν πρός 
ΝΑ.

Τό περιγραφέν πλακόστρωτον εύρίσκεται είς 
τό αύτό ύψος μετά τής άνω έπιφανείας μνημεια
κής θεμελιώσεως, ή όποια καταλαμβάνει τό άνα- 
τολικόν άκρον τοΰ οίκοπέδου συνεχιζομένη, ώς 
φαίνεται, καί πρός τό γειτονικόν οίκόπεδον Κων
σταντίνου Δακελοπούλου ώς καί πρός τήν δδόν 
Μαλακούση. Ή μνημειακή αΰτη κατασκευή χα
ρακτηρίζεται διά τών έξής:

Ώς πρώτη θεμελίωσις έτέθη στρώμα άκανονί- 
στων θραυσμάτων πωρολίθου, σχετικώς μεγάλων, 
έρευνηθέν έν μέρει (Πίν. 483 β, πρβλ. Π ί ν.
483 α, άνω άριστερά). Έπί τού άκανονίστου 
αύτοΰ στρώματος έτέθησαν κανονικώτεροι πω
ρόλιθοι καί πώρινοι σφόνδυλοι δωρικών κιόνων 
άποξεσθέντες, ΐνα άποτελέσουν άνω έπίπεδον 
έπιφάνειαν. Χαρακτηρίζονται σαφώς έν Σ χ ε δ. 
4 καί διακρίνονταί τινες άμυδρώς έν Πίν. 483 
α - β καί 484 β. Τό στρώμα τούτο περιορίζεται 
κατά τήν νοτίαν καί δυτικήν πλευράν διά κανονι- 
κώς παρ’ άλλήλους τοποθετημένων λίθων ( Σ χ έδ. 
4 ), οί όποιοι άποτελούν μέρος θεμελιώσεως, τής 
όποιας διατηρούνται τρεις δόμοι συνολικού, ύ
ψους περίπου 1.50 μ. (Πίν. 484γ). Έπί τής 
οΰτω κατασκευασθείσης έπιπέδου έπιφανείας 
έστρώθησαν κανονικώς όρθογωνισμένοι πωρό
λιθοι, ύψους περίπου 0,45 μ. Αί όριζόντιοι διαστά
σεις τών λίθων τούτων έμφαίνονται ύπό κλίμακα 
έν Σ χ ε δ. 4, όπου έσχεδιάσθησαν οί εδρεθέντες 
κατά χώραν, μερικοί τών όποιων συνεδέοντο καί 
διά πελεκοσχήμων συνδέσμων, έξ ών είς διατη
ρείται (μελανωμένος έν Σ χ ε δ. 4). Ή άνω 
έπιφάνεια τής στρώσεως ταύτης εύρίσκεται είς 
βάθος 2.50 μ. άπό τού καταστρώματος τής όδοϋ 
Μαλακούση.

Άξιοσημείωτον δτι δύο βόθροι, τών χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας ίσως, έφθασαν είς βάθος μέ
χρι τού φυσικού έδάφους, ήτοι 4.30 μ. άπό τής 
έπιφανείας τού καταστρώματος τής όδού Μαλα
κούση, διατρήσαντες τήν δλην κατασκευήν 
(ίδέ τά λευκά κενά έν Σ χ ε δ. 4 καί πρβλ. Πίν. 
483 α καί 484 β ).

Άτυχώς ούδέν εύρέθη, σημαντικόν χρονολο-
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γίας ή άλλως, μεταξύ τών κατά χώραν λειψάνων 
τής κατασκευής, πλήν τών σφονδύλων κιόνων 
καί μαρμάρινης εικονιστικής κεφαλής ρωμαϊκών 
χρόνων, έφθαρμένης κατά τό πρόσωπον ( Π ί ν. 
503 δ). Είκονίζει άνδρα φέροντα ούλην κόμην, 
γενειάδα καί μύστακα ( μέγ. σφζ. ύψος 0,30 μ. ). 
Έξ άλλου ή ύπέρ τά άρχαΐα λείψανα έπίχωσις 
( Π ί ν. 482 α ) ήτο προφανώς ύστερων, μεταρ- 
ρωμαϊκών χρόνων, τεταραγμένη κατά καιρούς, 
ώστε όλίγον δύναται νά διδάξη περί τών χρόνων 
τής άρχαίας κατασκευής. Εντός τής έπιχώσεως 
ταύτης ύπό τάς συνθήκας έπειγούσης σωστικής 
άνασκαφικής έρεύνης εύρέθησαν έλάχιστα όστρα
κα άσήμαντα, τεμάχια μαρμάρινων άρχιτεκτονικών 
μελών καί χαλκά νομίσματα διαφόρων έποχών.

Ούχ ήττον έπετύχομεν ένδεικτικά χρονολογίας 
νομίσματα ύπό τό πλακόστρωτον τού δυτικού τμή
ματος τού οίκοπέδου. Έν τομή ύπό τό πλακό
στρωτον εύρέθησαν (ταυτισθέντα ύπό τής συνα
δέλφου κ. Άδαμ. Οίκονομίδου) νόμισμα Κασ- 
σάνδρου καί έτερον έφθαρμένον άρχαϊον έλλη- 
νικόν, άλλά καί νόμισμα τού αύτοκράτορος 'Ανα
στασίου Α', δπερ δύναται νά χρησιμεύση ώς 
terminus post quem διά τήν χρονολόγησιν τού 
πλακοστρώτου. Εις βαθύτερα στρώματα τής αυτής 
τομής ( Π ί ν. 482 ε) εύρέθησαν έν νόμισμα 
’Αλεξάνδρου Γ' καί έτερον ’Αλεξάνδρου Δ'.

δ) Άποκάλυψις λειψάνων άρχαίας όδοϋ έν οίκο-
πέδ<ρ άδελφών Ζώκου καί έτέρας παρά τήν έκ-
κλησίαν τού ’Αγίου Γεωργίου έπί τής όδοΰ ’Α
καταμάχητου.

Κατά τά τελευταία δέκα έτη έσχον τήν εύκαι- 
ρίαν νά διαπιστώσω, έπ’ εύκαιρία διαφόρων σκα- 
φικών έργασιών, λείψανα μνημειακών ρωμαϊκών 
όδών έντός τής πόλεως Βέροιας. Δύο έξ αύτών 
βαίνουν σχεδόν κατά τήν κατεύθυνσιν τών νεω- 
στί διανοιγεισών δύο άρτηριών τής πόλεως, ήτοι 
τής όδού Μητροπόλεως καί τής όδού Έλ. Βενι- 
ζέλου (Σ χ έ δ. 2 ). Έκ τούτων ή πρώτη έχει 
άφετηρίαν τήν άπό Δ. (άρχαίαν καί νέαν) εί
σοδον τής πόλεως, ή δευτέρα τήν άπό Α. καί Β., 
ήτοι άπό Θεσσαλονίκης καί Πέλλης - Εδέσσης 
(έπίσης άρχαίαν καί νέαν) είσοδον. Τρίτη εί
σοδος τής πόλεως νύν ( καί κατά τήν άρχαιότη- 
τα) είναι ή άπό Ν., άπό τής Πιερίας είσοδος. 
Αί αύταί γεωγραφικοί συνθήκαι κατά τήν άρ- 
χαιότητα καί είς τούς χρόνους μας έπέβαλον τάς 
αύτάς λύσεις.

Τήν κατά μήκος τής νύν όδού Μητροπόλεως 
άρχαίαν όδόν παρακολουθούμεν άπό τό 195411.

11. BCH 1954, Chron. σ. 274, καί είκ. 5, Πρβλ. Chron. 
1955, σ. 315.

55

’Εν συνεχεία τήν διεπιστώσαμεν είς τά άνασκα- 
φέντα κατά καιρούς οικόπεδα Κουφοπούλου 
( Μητροπόλεως 5 ), Κιτσοπούλου ( Μητροπό
λεως 7), Κυράνη ( Μητροπόλεως 17), Παρά
σχου Παπαγεωργίου (Μητροπόλεως 21 ) καί 
’Ισαάκ Τροχοπούλου (Μητροπόλεως 27). Ή 
άρχαία όδός όλίγον λοξώς βαίνουσα έξέρχεται 
τής οικοδομικής γραμμής καί συμπίπτει μετά τής 
νύν όδού Μητροπόλεως έναντι τού Μητροπολι- 
τικού ναού καί τού ’Επισκοπικού Μεγάρου, όπου 
άπεκαλύφθη τό πρώτον τό 1954. Κατά τό 1964, 
άνασκαπτομένου οίκοπέδου τών άδελφών Ίωάν- 
νου καί ’Αντωνίου Ζώκου ( Μητροπόλεως 1 καί 
3, παρά τήν πλατείαν Ωρολογίου, έναντι τού 
Δικαστικού Μεγάρου), άπεκαλύφθη καί νέον 
τμήμα τής όδού ( Σ χ έ δ. 5' Π ί ν. 485 α - β, 
486α-β) είς βάθος 1.90- 1.70 μ. άπό τού κατα
στρώματος τής παραπλεύρως άσφαλτοστρωμένης 
όδού. Τό συνολικόν μήκος τού άποκαλυφθέντος 
τμήματος είναι περίπου 32 μ., άλλά τό κατάστρω
μα τής όδοΰ διατηρείται πλήρως κατά μέρος μό
νον ( Π ί ν. 486 α, έμπρός, πρβλ. Π ί ν. 485 β ). 
Κατά τά λοιπά ή πλακόστρωσις ή τά κράσπεδα 
ή άμφότερα είναι έλλιπή, ένιαχού δέ φέρουν με- 
ταγενεστέρας έπισκευάς είς χρόνους, καθ’ ούς 
είχεν άχρηστευθή καί ή κατά τόν άξονα τής όδού, 
ύπό τό άρχικόν πλακόστρωτον, ύπόνομος. Είς 
τάς σφζομένας άρχικάς πλάκας είναι έμφανή τά 
ίχνη έκ τής τριβής τών τροχών, δηλωθέντα καί έν 
τή κατόψει τού Σ χ ε δ. 5. Έν τφ αύτώ Σχεδίφ 
παρέχονται τομή έγκαρσία καί τομή κατ’ άξονα 
μετά προβολής τού τοιχαρίου τής ύπονόμου, ό
που έκβάλλει πλινθοπερίβλητος όχετός. Ύπό τό 
βόρειον πεζοδρόμιον άνευρέθησαν λείψανα πλει- 
όνων πήλινων σωληνώσεων ύδραγωγείου. Ά- 
ξιοσημείωτον, ότι έκεΐθεν τού πεζοδρομίου, πρός 
Β. (Π ί ν. 485 α, δεξιά κάτω ), ούδέν ίχνος κα
τοικίας ή άλλο εύρημα κατά χώραν έγένετο. Έκ 
τών άστρωματίστων έλαχίστων εύρημάτων τής 
σχετικώς άβαθοΰς έπιχώσεως άναφέρεται βάσις 
ιωνική μαρμάρινη καί λίθινον προϊστορικόν έρ- 
γαλεΐον (Π ί ν. 487 δ - ε ).

Όμοιας κατασκευής όδός διεπιστώθη τό πρώ
τον κατά τό 1964 ύπό τήν νύν όδόν Άκαταμαχή- 
του έπ’ εύκαιρία κατασκευής ύπονόμων τού Δή
μου (Π ί ν. 487 α - β' Σ χ έ δ. 6 ). Άκριβέ- 
στερον τής άρχαίας όδοΰ άπεκαλύφθη μικρόν 
μέρος μόνον κατά τήν γωνίαν τού περιβόλου τής 
έκκλησίας τού ‘Αγίου Γεωργίου έξωτερικώς 
( Π ί ν. 487 α ), ήτοι κατά τήν διασταύρωσιν 
τών όδών Άκαταμαχήτου καί 'Αγίου Γεωργίου, 
είς μικρόν σχετικώς βάθος, περί τά 0,50 μ. Τό 
άποκαλυφθέν τμήμα περιλαμβάνει μέρος τών κρα-
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σπέδων καί τοΰ πλακοστρώτου καταστρώματος 
μετά Ιχνών έκ τής τριβής τών τροχών. Άξιοση- 
μείωτον, ότι τό ύλικόν είναι λίθος σκληρός οόχΐ 
έγχώριος, έκ τούτου δέ κατεσκευάσθησαν όλαι 
αί μέχρι τοΟδε γνωστά! ρωμαϊκής έποχής όδοί 
τής Βέροιας, προφανώς κατά τήν έκτέλεσιν σχε
δίου μεγαλεπηβόλου είς τούς χρόνους τής μεγί
στης άκμής τής πόλεως.

Περαιτέρω κατά τήν όδόν Άκαταμαχήτου 
(Π ί ν. 487 β ), διανοιγομένου τού λάκκου διά 
τήν τοποθέτησιν τής υπονόμου, άπεκαλΰφθησαν

218 έν Σ χ ε δ. 2), άπεκαλύφθη μέρος τοΰ κρασ
πέδου τής άρχαίας όδοΟ ( Π ί ν. 487 ς' ).

ε) Δοκιμαστική σκαφή παρά τό οίκόπεδον Δημ. 
Σιαφαρίκα έν τφ συνοικισμφ Προμηθεύς.

Ή πόλις τής Βέροιας συνεδέθη προσφάτως διά 
γεφύρας κατασκευασθείσης διά προεντεταμένου 
μπετόν μετά τοΰ άντικρύ, έκείθεν τοΰ Τριποτά- 
μου ( Μπαρμπούτας ), πρός Δ. συνοικισμοϋ, φε- 
ρομένου νΰν ύπό τό όνομα Προμηθεύς (άλλοτε 
Καρσί - μαχαλάς ). ‘Υπέρ τήν γέφυραν διέρχεται

Σχέδ. 7. ’Αρχαία λείψανα παρά τόν συνοικισμόν Προμηθεύς

μέρη κτηρίων, τά όποια πιθανώς ήσαν παρόδια 
κατά μήκος τής προαναφερθείσης άρχαίας όδοϋ, ή 
όποια είχε κατεύθυνσιν πρός τήν βορείαν ( πρός 
Β. καί πρός Α.) εξοδον τής πόλεως, πρό τής ό
ποιας ήνώνετο μετά τής από τής νΰν όδοΰ Βενι- 
ζέλου έρχομένης άρχαίας όδοΰ. Περί τών άποκα- 
λυφθέντων λειψάνων τών οίκιών, τά όποια πάν
τως ήσαν υστέρων ρωμαϊκών χρόνων, δέν είναι 
δυνατόν νά γίνη έκτενέστερος λόγος είς τήν πα- 
ροΰσαν βραχεΐαν έκθεσιν.

Τέλος νέον τι στοιχεΐον προσετέθη κατά τό 
1964, είς όσα έγνωρίζομεν περί τής κατά τήν κα- 
τεύθυνσιν τής νΰν όδοΰ Βενιζέλου άρχαίας όδοΰ. 
Κατά τήν εκσκαφήν δηλαδή οίκοπέδου τής "Ολ
γας Γεμιτζόγλου έπί τής όδοΰ Βενιζέλου (Ο.Τ.

νεωστί διανοιγεϊσα όδός. Κατά τήν διάνοιξιν 
τής όδοΰ διά μηχανικοΰ προωθητήρος έθίγησαν 
έλαφρώς, μεταγενεστέρως δέ ό παροικών Δημή- 
τριος Σιαφαρίκας άπεκάλυψε περισσότερον, λεί
ψανα άρχαίας κατασκευής δι’ ύλικοΰ είς δευτέραν 
χρήσιν (Σχέδ. 7' Π ί ν. 487 γ ). Τά λείψανα 
ταΰτα ήρευνήθησαν δοκιμαστικώς, έξήχθη δέ 
μετ’ έπιφυλάξεων τό συμπέρασμα ότι άποτελοΰν 
μέρος όχυρώσεως ύστέρων ρωμαϊκών χρόνων δι’ 
άρχαιοτέρου έν μέρει μαρμάρινου ύλικοΰ, ώς πα- 
ρετηρήθη είς πλεϊστα σημεία τοΰ περιβόλου τών 
τειχών τής πόλεως12.

12. Ίδέ τελευταίως ΑΔ 17( 1961 -62): Χρονικά, σ. 218 
Σχέδ. 7-9 καί Πίν. 260-26Γ πρβλ. Enciclopedia dell’arte 
antica έν λ. Veria.
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ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΝ ΒΕΡΟΙ4 

Εκτός των προαναφερθέντων κινητών εύρημά- 
των έκ τών άνασκαφέντων οίκοπέδων, περισυνε- 
λέγησαν είς τό Μουσεΐον Βέροιας έκ διαφόρων 
σημείων τής πόλεως διάφορα άρχαΐα, μαρμάρινα 
κατά τό πλεΐστον.

Παρά τόν κινηματογράφον «Ζάππειον» εύ- 
ρέθη έπιτύμβιον άνάγλυφον ( Π ί ν. 492 α ), φέ- 
ρον έπιγραφήν: Συνετός και ΦωτΙς ’Ακτήν τηνj 
θυγατέρα, ήρωα, Δίκαι[ο]ν τόν ύόν εαυτών/ 
ήρωα. ’Αξιοσημείωτος ή χρήσις τοβ άρσενικοϋ

τό Έκαταΐον έν Π ί ν. 493 α καί έκ τού συνοι- 
κισμοΟ Προμηθεύς, τό τρίμορφον άνάγλυφον χο- 
ρευουσών περί κυλινδρικόν στέλεχος (Π ί ν. 
493 β ), έλθόν είς φώς κατά τήν διάνοιξιν δημοτι
κών ύπονόμων.

Έκ τής οικοδομής άδελφών Σερεμέτα προήλθε 
τό κάτω μέρος μαρμάρινου άγάλματος (Π ί ν. 
493 γ ), έκ δέ τής οικίας Σωτ. Μπινόλα ή κακότε
χνος καί ήμιτελής κεφαλή έν Π ί ν. 493 δ.

Άπετειχίσθη έκ γωνιακοΟ τετραγώνου πεσσοΟ 
κιγκλιδώματος τοΟ περιβόλου τοΰ προαναφερθέν-

Σχέδ. 8. ’Αρχαία μάρμαρα έκ τής έκκλησίας τοβ 'Αγ. Γεωργίου

τύπου διά τήν νεκράν θυγατέρα, άντί ήρώϊσσα, 
ήρωίς (πρβλ. Π ί ν. 496 α) ή τι τοιοϋτον.

Έκ τής έκκλησίας τοϋ 'Αγίου Βλασίου προήλ- 
θεν ή έπΐ άρραβδώτου κίονος έπιγραφή ( Π ί ν. 
492 δ), τής όποιας τό κείμενον μετά ύπομνηματι- 
σμοϋ, έλπίζω, θά δοθή συντόμως μετ’ άλλων ( ίδέ 
κατωτέρω καί πρβλ. Π ί ν. 491 α - β ).

Έκ τής προαναφερθείσης έκκλησίας τοβ 'Αγίου 
Γεωργίου (σ. 431) προήλθον διάφορα μάρμαρα 
( Σ χ έ δ. 8 ) καί περισυνελέγησαν είς τό Μου
σεΐον τά πολυτιμότερα καί μάλλον εύμετακόμι- 
στα, ώς τό βυζαντινόν άνάγλυφον τοβ Π ί ν. 
492 β καί ό ένεπίγραφος άρράβδωτος κίων τοβ 
Πίν. 491α.

Έκ τής παραπλεύρως κείμενης οίκίας τοβ Στέρ- 
γιου Πασβάτη περισυνελέγη τό έπίκρανον τοβ 
Πίν. 491 γ.

Έκ τοβ Δημαρχείου, όπου έφυλάσσετο προσω- 
ρινώς, μετεφέρθη είς τό νέον Μουσεΐον έπίσης

τος ναοβ τοβ Αγίου Γεωργίου έπί τής όδοβ Ά- 
καταμαχήτου, τοβ όποιου διακρίνεται ή θεμελίω- 
σις έν Πίν. 487 α έπί τής άρχαίας όδοβ, τό 
έν Πίν. 495 γ - δ μάρμαρον τετραγώνου το
μής. Είναι άποκεκρουμένον άνω καί κάτω χάριν 
δευτέρας χρήσεως, έξ ής σώζονται καί λείψανα 
κονιάματος. Σφζει πέρατα κατά τάς άλλας τέσ- 
σαρας πλευράς. Μήκος πλευράς: κάτω 0,223, 
άνω 0,235, σψζ. ύψ. 0,46 μ. Αποτελεί πιθανώς 
τό άνω τμήμα βάσεως έρμαϊκής στήλης. Κατά 
τήν πλευράν τής δψεως (Πίν. 495 γ) σφζει 
κάτω ίχνη άποκεκρουμένων γεννητικών όργάνων 
ίσως, άνω δέ σφζει καμπύλην μετάβασιν άπό τής 
βάσεως προς τήν προτομήν. Κατά τήν δεξιάν 
πλευράν φέρει έλαφρώς άνάγλυφον κηρύκειον 
(Πίν. 495 δ) καί ίχνη τού άποκεκρουμένου 
βραχίονος τετραγώνου τομής ( πλευράς 0,08 μ.). 
Κατά τήν άριστεράν πλευράν (Πίν. 495 γ), 
έκτός τών ίχνών όμοιου βραχίονος άποκεκρου-
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μένου, φέρει χάραγμα πρός παράστασιν άδιαγνώ- 
στου άντικειμένου. Ή όπισθία πλευρά έφθαρμέ- 
νη έκ τής δευτέρας χρήσεως.

Παρεδόθη ύπό τοΰ Έμμ. Κουτσουγιάννη, εύ- 
ρεθέν είς άγρόν του παρά τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν Βέροιας τό έν Π ί ν. 495 α - β πήλινον 
είδώλιον.

Ύπό τοΰ Δημητρίου Τζίμα παρεδόθη προσω- 
πεΐον πήλινον ( Π ί ν. 497 α - β ), διάτρητον 
κατά τούς οφθαλμούς, τούς ρώθωνας καί τό στό
μα. Φέρει έπίσης έκατέρωθεν άνά μίαν όπήν με
ταξύ όφθαλμού καί ώτός καί έτέραν κατά τό μέ- 
τωπον. Μήκος καί ύψος 0,19 μ. Πιθανώς έλληνι- 
στικών χρόνων.

Παρά τού Νικολάου Παπαφώτη, κατοίκου 
Μέσης, παρεδόθη μαρμάρινον τεμάχιον, σφζον 
άνάγλυφον κεφαλήν έν προτομή μετά μέρους 
τού λαιμού, έλληνιστικών χρόνων. Προέρχεται 
έκ μεγαλυτέρας συνθέσεως πιθανώς. Εΰρέθη ύπό 
τού προαναφερθέντος παρά τόν 'Αλιάκμονα, ό
που, ώς ούτος είπεν, άπερρίφθη ύπό άνατρεπο- 
μένου αύτοκινήτου μετά χωμάτων έξ άνασκαπτο- 
μένου οίκοπέδου έν Βεροία πιθανώς. Μέγ. σφζ. 
δψ. 0,43, μέγ. σφζ. πλ. 0,33 μ.

Βαρβάρες Βεροίας

Κατά τήν ίσοπέδωσιν διά μηχανικού προωθη- 
τήρος τού Γυμναστηρίου τοΰ 337 Λόχου Επι
σκευών κατά τό χωρίον Βαρβάρες Βεροίας, άπε- 
καλύφθη τάφος άπλοΰς, ήτοι θήκη λαξευμένη 
είς τόν μαλακόν βράχον, μήκους 2.05 μ. καί πλά
τους 0,75 - 0,80 μ. Έκ τών καλυμμάτων εύρέθη 
κατά χώραν μόνον μία πλάξ λίθινη. Τά όλίγα 
πήλινα άγγεΐα είς τεμάχια χρονολογούν τόν τά
φον είς τούς έλληνιστικούς χρόνους.

’Αλεξάνδρεια καί Σταυρός

Έκ τού περιβόλου τοΰ Δημοτικού Σχολείου 
Σταυρού Βεροίας περισυνελέγη είς τό Μουσεϊον 
τό μιλιάριον έν Π ί ν. 491 β, έκ δέ τής ’Αλεξάν
δρειάς (άλλοτε Γίδα) μετεφέρθη όμοιος άρρά- 
βδωτος κίων, φέρων έπαλλήλως έλληνικήν καί 
λατινικήν έπιγραφήν (Πρβλ. ΑΔ 19( 1964): 
Χρονικά, σ. 359 ). Αί έπιγραφαί αύται δέν είναι 
δυνατόν νά δημοσιευθοΰν πλήρως είς τήν παρού
σαν βραχεΐαν έκθεσιν, δθεν γνωστοποιούνται 
άπλώς μέ τήν έλπίδα, ότι θά δημοσιευθοΰν άλλοΰ 
συντόμως.

Τρίλοφος

Έκ τής περιοχής τοΰ χωρίου Τριλόφου (άλ
λοτε Κούκλαινα) προήλθον καί παρεδόθησαν

ύπό τοΰ ’Αντωνίου Καζάνα, κατοίκου Τριλόφου, 
διάφορα αρχαία, έν οίς καί τά έν Πίν. 494 α - δ. 
Έκ τούτων τό τραπεζοφόρον (άλλως πλευρά 
κλίνης )13 άνάγεται είς χρόνους καλής έλληνι- 
κής τέχνης, ένφ τό κιονόκρανον, ή Ιωνική βά- 
σις καί τό τμήμα πλευράς σαρκοφάγου άνήκουν 
είς προχωρημένους ρωμαϊκούς χρόνους.

Κομνήνιον Βεροίας

Έκ τοΰ χωρίου Κομνήνιον, βορειοδυτικώς τής 
Βεροίας, έπί τοΰ Βερμίου, περισυνελέγησαν διά
φορα άνάγλυφα καί ένεπίγραφα έπιτύμβια, μετα
ξύ τών όποίων καί τά έν Π ί ν. 496 α - γ άντι- 
προσωπευτικά τών δύο έποχών, είς τάς όποιας 
άνήκουν τά περισυλλεγέντα, ήτοι τής ρωμαϊκής 
έποχής καί τών τελευταίων αίώνων τής Τουρκο
κρατίας. Διά τήν περιοχήν, έξ ής προέρχονται 
τά άρχαΐα ταύτα, ένδιαφέρουν άπό τής άπόψεως, 
ότι καί κατά τάς δύο περιόδους τής ξένης κατο
χής ό πληθυσμός γράφει σχεδόν άποκλειστικώς 
έλληνικά.

Ή ρωμαϊκής έποχής έπιγραφή (Πίν. 496 α) 
φέρεται έπί μαρμάρινης βάσεως, διακρίνεται δέ 
είς μέν τόν πρώτον σφζόμενον στίχον άσφαλώς
μόνον όνομα γυναικός είς τήν αίτιατικήν:-----Ό-
λυ]μπιάδα[----- , είς δέ τόν τελευταΐον, διά μεγα-
λυτέρων γραμμάτων: Ήρωίδα.

Έκ τών νεωτέρων έπιγραφών ή μία είναι κτη- 
τορική ναού τόΰ Αγίου ’Αθανασίου, ή δ’ έτέρα 
έπιτάφιος.

Ή κτητορική έπιγραφή (Πίν. 496 β) παρά 
τάς άνορθογραφίας (χαρακτηριστική ή άπο- 
κλειστική σχεδόν χρήσις τού η ) άναγιγνώσκεται 
πλήρως καί άσφαλώς:

t Άνακενήθη έκ Οεμελήων δ θήος και 
πάνσεπτος ναός τοΰ έν αγήείς πατρδς 
ημών Άθα{να}σήον αρ(χ)ή έπησκώπου Αλε- 
ξανδρήας δηα σηνδρομής τον χωρήο(ν) και 
έξόδου αυτόν, δια δε κώπου και έπητρώπου Π[α] 
ναγηώτι Νότα, αρχηέρέος Βερόοιας Ίωάνν[ου], 
“Ετος ,αψκθ εν μηνή Άύγούζου - ιε.

Θά είχέ τις πολλά νά παρατηρήση, ώς π.χ. ή είς 
δύο διαίρεσις τών λέξεων: άγίοις (στ. 2), άρ- 
χιεπισκόπου (στ. 3 ), άρχιερέως (στ. 6), τά 
σημεία συγκοπής λέξεως ύπό τό μή συγκεκομ- 
μένον συμπλεκτικόν καί (στ. 1 καί 4) κλπ.

Ό ένεπίγραφος έπιτάφιος σταυρός (Πίν. 
496 γ) παρουσιάζει ένδιαφέρον καί ώς άνάγλυ-

13. Πρβλ. G. Bakalakis έν Essays in Memory of K. Leh
mann, Νέα Ύόρκη 1964, σ. 29.
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φον: κυπαρισσόμορφα τά σκέλη τοΟ σταυρού, 
όφθαλμός κατά τό σημείον διασταυρώσεως, σταυ
ρός μικρός άνω, άνάγλυφα γράμματα κλπ. Ή έ- 
πιγραφή αναγιγνώσκεται σαφώς:

Ξάνθο | Τζόμο, ετως 1810.

Μπαλτανέτο Ναούσης

Δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας συνε- 
χίσθη κατά τό 1964 ή άνασκαφή τοΟ ρωμαϊκοϋ 
κτηρίου έν θέσει Μπαλτανέτο τής Ναούσης 
(πρβλ. ΑΔ 18 ( 1963): Χρονικά, σ. 213 κ.έ.). 
Κατά τό 1964 ώλοκληρώθη ή άποκάλυψις τής 
αϋλακος, ή όποια άπό Δ. διωχέτευε τό ΰδωρ 
έντός τής δεξαμενής (Α2 έν Σ χ ε δ. 9). Άπε- 
καλόφθη, ώς έν τφ Σ χ ε δ. 9, ό στυλοβάτης τού 
περιστυλίου βεβαιωθέντων έξ κιόνων κατά τήν 
άνατολικήν πλευράν καί τριών άραιοτέρων κατά 
τήν βορείαν. Οί κίονες εφερον κιονόκρανα ώς τό 
έν Π ί ν. 497 ε. Άνεσκάφησαν έπίσης οί χώροι 
Θ, I, Κ, οί όποιοι δέν παρουσίασαν μωσαϊκά δά
πεδα. ΟΙ χώροι Λ καί Μ μόνον έν μέρει δια
τηρούνται. Έβεβαιώθη έπέκτασις τού κτηρίου 
πρός Ν., έκεϊθεν τής όδού Κοπανού - Ναούσης, 
καί πρός Α. Έκ τών κινητών εύρημάτων άξιο- 
σημείωτα δύο νομίσματα χαλκά, τά όποια έταυ- 
τίσθησαν ύπό τής συναδέλφου κ. Άδαμ. Οίκο- 
νομίδου καί άπεδόθησαν έν εις τόν Κωνστάν- 
τιον Β' ( 337 - 361 μ.Χ. ), τό έτερον εις αύτοκρα- 
τορικούς χρόνους, τής Θεσσαλονίκης. Λεπτομε
ρής έκθεσις θά δημοσιευθή εις ΠΑΕ 1964.

Στερέωσις μακεδονικών τάφων

Κατά τό 1964 συνεχίσθησαν αί έργασίαι στε- 
ρεώσεως τών μακεδονικών τάφων συμφώνως πρός 
πρόγραμμα έγκεκριμένον ύπό τής Διευθύνσεως 
Άναστηλώσεως τής Υπηρεσίας (Πρβλ. ΑΔ 18 
(1963) : Χρονικά, σ. 215 κ.έ.). Έργασίαι έ- 
πεμβάσεως έπ’ αυτών τών μνημείων έξετελέ- 
σθησαν κυρίως είς τόν μέγαν μετά διωρόφου 
προσόψεως τάφον παρά τά Λευκάδια Ναούσης 
διά τών τεχνιτών Ήλία Ζώργια, Βασιλείου 
Κοκκοράκη καί Χαραλάμπους Μεσσήνη ύπό 
τήν έπίβλεψιν τού ζωγράφου - συντη ρητού κ. 
Φωτίου Ζαχαρίου. Έν Π ί ν. 498 α - β δεικνύ
εται ή κατάστασις μερών τής προσόψεως τού τά
φου πρό καί μετά τόν καθαρισμόν τού κονιάμα
τος. Έν Π ί ν. 498 α είκονίζεται ή μεσαία ει
κονική θύρα τού άνω όρόφου τής προσόψεως 
μετά τόν καθαρισμόν. Τήν διαφοράν δεικνύει 
μέρος εις σχήμα όρθής γωνίας, άφεθέν άκαθάρι- 
στον κάτω δεξιά τού πίνακος. Έξ άλλου έν Π ί ν. 
498 β είκονίζεται τό κατά τήν τρίτην έξ άριστε-

ρών τρίγλυφον καί μετόπην μέρος τής ταινίας 
τού έπιστυλίου, καθαρισμένου άπό στρώμα λευ
κού κονιάματος άρχαίας έπισκευής, ϊνα φανή 
τό έρυθρόν χρώμα τής άρχικής διακοσμήσεως 
τής ταινίας. Έγένοντο έξ άλλου στερεωτικοί τών 
κονιαμάτων τής ζωφόρου κλπ. έργασίαι.

Έν Π ί ν. 499 α - β παρέχονται δύο άπόψεις 
τού κατασκευασθέντος στεγάστρου τού τάφου 
μετά κυλιόμενης τετραφύλλου θύρας καί τής προσ- 
βάσεως πρός τό ύπόγειον μνημεϊον.

Έργασίαι στερεώσεως, καθαρισμού, συντηρή- 
σεως κλπ. έξετελέσθησαν έπίσης διά τού τεχνί
του Εύαγγέλου Λύτου, βοηθουμένου ύπό ειδικευ
μένων έργατών, είς άλλους τάφους ώς ό άνασκα- 
φείς υπό τού Kinch τάφος, λεγόμενος τής Ναού
σης, ό παρά τά Λευκάδια τάφος Λύσωνος καί 
Καλλικλέους, ό τάφος παρά τό φράγμα Άλιά- 
κμονος καί οί τάφοι Βεργίνης καί Παλατιτσίων. 
Άπεικόνισιν τών γενομένων έργασιών εις σχέ
δια έξετέλεσεν ό σχεδιαστής Άργύριος Κούν- 
τουρας, έλήφθησαν δέ καί πλήθος φωτογραφιών, 
συμφώνως πρός τό έγκεκριμένον πρόγραμμα. Έκ 
τούτων δημοσιεύονται ένταΰθα τέσσαρες. Αί δύο 
είκονίζουν τόν τάφον, τόν άνασκαφέντα ύπό τού 
Kinch (Π ί ν. 500 α - β). Ό τάφος έφέρετο ώς 
«έξαφανισμένος »14, άλλά τήν σημερινήν κατά- 
στασίν του δεικνύουν αί φωτογραφίαι τού Π ί ν. 
500 α - β, ληφθείσαι κατά τήν διάρκειαν τών 
έργασιών. Τέλος, έν Π ί ν. 501 α - β είκονί- 
ζεται μετά τόν καθαρισμόν χάριν δείγματος τής 
γενομένης έργασίας, τό θύρωμα τής εισόδου 
άπό τόν προθάλαμον εις τόν θάλαμον τού τάφου 
παρά τό φράγμα τού Άλιάκμονος.

Νέα Νικομήδεια

Έν τώ νεολιθικφ συνοικισμφ τής Νέας Νικο
μήδειας έγένοντο δαπάναις τών άνασκαφέων καί 
ύπό τήν έπιτόπιον έπίβλεψιν τού κ. R. J. Rodden 
έργασίαι καθαρισμού καί συντηρήσεως τού χώ
ρου διά τής χρήσεως ζιζανιοκτόνου, καλύψεως 
τών λειψάνων διά πλαστικής ύλης, άποχετεύ- 
σεως τών ύδάτων κλπ. Έξ άλλου συνεχίσθη ύπό 
τήν διεύθυνσιν τού κ. καί τής κ. R. J. Rodden ό 
καθαρισμός, μελέτη κλπ. τών εύρημάτων έν τφ 
Μουσεία) τής Βέροιας15.

14. Κ.Α. Ρωμαίου, Ό Μακεδονικός Τάφος τής Βεργίνας, 
*Αθήναι 1951, σ. 13. Έχουν πράγματι έξαφανισθή άπό τής 
άνασκαφής των ό τάφος τής Πέλλης, άλλος παρά τό 4 1/2 
χλμ. τής σιδηροδρομικής γραμμής άπό Θεσσαλονίκης είς 
Φλώριναν κλπ.

15. Τδέ R. J. Rodden, Recent Discoveries from Prehisto
ric Macedonia, An Interim Report, έν Balkan Studies 5 (1964), 
σ. 108, καί Antiquity 38 ( 1964 ), σ. 294.
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438 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΊΊΟΝ 20 (1965) : ΧΡΟΝΙΚΑ

Ροδοχώριον Ναούσης

Τό γνωστόν ήδη έκ τού νεολιθικοΟ σπηλαίου 
Ροδοχώριον τής Ναούσης ( άλλοτε Μέγα Ρεύμα, 
Ιδέ ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, σ. 356 κ.έ. καί πρβλ. 
Balkan Studies 5 (1964) σ. 116 κ.έ.) παρέχει νύν 
ένδείξεις ύπάρξεως καί μεταγενεστέρων άρχαιο- 
τήτων, αί όποϊαι έπεσημάνθησαν έντός κτήματος 
τού Βασιλείου Ίασονίδου έν θέσει «Τανφόρ» 
(=πρός τόν άνήφορον). Δέν είναι δυνατόν νά 
γίνη ένταϋθα εύρύτερος λόγος, έφ’ όσον δέν έγέ- 
νετο ούδεμία έρευνα είς τά διαφανέντα λείψανα 
τοίχων. Παρέχεται μόνον είκών έν μέρει άποκα- 
λυφθέντος πίθου ( Π ί ν. 497 δ ).

Παλαιόκαστρον Κοζάνης

Έν Π ί ν. 502 α - β παρέχεται είκών τής πα
λαιολιθικής άξίνης έκ τής περιοχής Παλαιοκά
στρου Κοζάνης ( Σ χ έ δ. 10). Αύτη είναι ώς

ΚΑΤΑ t.t.HIttS, ANTIQUITY J8(/*A4j ΜΛ.55-

Σχέδ. 10

γνωστόν τό άρχαιότερον έπί έλληνικού έδάφους 
άρχαιολογικόν εύρημα χρονολογούμενον είς τήν 
άχελαίαν περίοδον τής παλαιολιθικής έποχής18. 
Τό Μουσεϊον ’Αρχαιολογίας καί ’Ανθρωπολο
γίας τού Πανεπιστημίου τού Cambridge έδώρη- 
σεν είς τό Μουσεϊον Βέροιας ζεύγος όμοιων άξι- 
νών τής αύτής έποχής, ίνα έκτεθοΰν μετά τής 
έκ τού Παλαιοκάστρου πρός παραλληλισμόν. 
Έκ τών δύο παλαιολιθικών έργαλείων έκ τής 
’Αγγλίας είκονίζεται έν Π ί ν. 502 γ - δ τό έτε
ρον.

Περιβόλι Γρεβενών

Έκ τής θέσεως Παλαιομονάστηρο, πλησίον 
τού χωρίου Περιβόλι Γρεβενών, προήλθον τυ- 
χαίως χαλκούς λέβης, δύο σιδηραΐ αίχμαί δορά- 
των, σαυρωτήρ καί σιδηροΰν ξίφος. Ό λέβης

16. E.S. Higgs έν Antiquity 38(1964), σ. 54. Πρβλ. R.
Rodden, Balkan Studies 5 (1964), σ. 113, Σ. Δάκαρη, ΟΙ Γε
νεαλογικοί Μΰθοι τών Μολοσσών, Άθήναι 1964, σ. 1, σημ. 1.

(διάμετρος χείλους περίπου 0,42 μ.) έφερε τέσ- 
σαρας πιθανώς ζωομόρφους λαβάς, έκ τών ό
ποιων εΰρέθησαν αί τρεϊς, ένφ είς τήν θέσιν τής 
τετάρτης φαίνεται άρχαία έπισκευή. Έκ τούτων 
δύο είναι σχεδόν δμοιαι καί είκονίζουν κεφαλήν 
τράγου μέ άρκετήν σχηματικότητα, ή δέ τρίτη 
τράγον ίσως πάλιν, τού όποιου έλλείπει ή κε
φαλή. Όμοια θά ήτο καί ή έλλείπουσα τετάρτη 
λαβή. Ό λέβης, ώς καί τά κατιωμένα σιδηρά όπλα, 
δέν έκαθαρίσθησαν είσέτι, ώστε νά γίνουν δυνα
τοί άκριβέστεραι παρατηρήσεις. 'Οπωσδήποτε 
αί έν Π ί ν. 503 α - γ ζωόμορφοι λαβαί έχουν 
τεχνοτροπικά στοιχεία άρχαϊκά, άλλ’ είναι δυνα
τόν νά άποτελούν έπιβιώματα είς κλασσικούς 
χρόνους μέχρι καί τού προχωρημένου 5ου αί. π.Χ. 
Αί σιδηραΐ αίχμαί έχουν μέγ. σφζ. μήκ. 0,66 
καί 0,45, ό σαυρωτήρ 0,13 καί τό ξίφος 0,49 μ.

Ζιάκα Γρεβενών

Κατά τήν έκσκαφήν θεμελίων πρός κατασκευήν 
τού ναού τού χωρίου άπεκαλύφθη μωσαϊκόν δά- 
πεδον. Άνεστάλη πάσα περαιτέρω έργασία χά- 
ριν έρεύνης έν καιρφ.

Άγιος ’Ελευθέριος Κοζάνης

Άνατολικώς τής πόλεως Κοζάνης περί τά 5 
χλμ. ύψοΰται τό κωνοειδές ύψωμα, έφ’ ού ύπάρχει 
ναός τού ’Αγίου Ελευθερίου καί έκ τού όποιου 
προήλθον κατά καιρούς διάφορα άρχαία περισυλ- 
λεγέντα είς τό Μουσεϊον Κοζάνης16 17. Κατά τό 
1964, διανοιγομένης όδοΰ, εύρέθησαν καί περι- 
συνελέγησαν είς τό Μουσεϊον Κοζάνης διάφορα 
άντικείμενα, ήτοι τεμάχια άγγείων μέ πλαστι
κήν διακόσμησιν διασφζοντα καί μέρος τών όνο- 
μάτων τών άναγλύφων μορφών, έν οίς καί: - - ]άν- 
θιος, μέ γράμματα έπίσης άνάγλυφα, όκτώ χαλ
κά καί έν άργυροΰν νόμισμα, έπιγραφαί άναθη- 
ματικαί είς Δία "Υψιστον, τμήματα μαρμάρινων 
άγαλμάτων καί άναγλύφων κλπ.

Κόμανος Έορδαίας

Παρά τήν θέσιν Σωληνάριον τής περιοχής Κο- 
μάνου Έορδαίας άπεκαλύφθησαν τυχαίως μω- 
σαϊκόν δάπεδον ( Π ί ν. 497 γ ), λείψανα ύδρα- 
γωγείου, πήλιναι πλάκες κυκλικοί έκ κιονίσκων 
ύποκαύστου καί άλλαι ένδείξεις ύπάρξεως σημαν
τικών άρχαιοτήτων ρωμαϊκής έποχής.

Σιάτιστα

Χάριν ύπομνήσεως τού αύξανομένου ένδιαφέ- 
ροντος τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Ά-

17. Π.χ. ΑΕ 1936, Χρονικά, σ. 6, άριθ. 7 ( πρβλ. αύτ. σ. 
13 ), BCH 1954, Chron. σ. 274.
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ναστηλώσεως πρός τά νεώτερα Μνημεία, ώς 
τά Αρχοντικά τής Δυτικής Μακεδονίας, παρέ
χονται ένταϋθα τέσσαρες είκόνες (Π ί ν. 504 
α - δ ) έκ τοϋ άρχοντικοϋ Νεραντζοπούλου έν 
Σιατίστη18.

Άσβεστόπετρα Έορδαίας

Έκ τής περιοχής Άσβεστοπέτρας Έορδαίας 
περισυνελέγησαν είς Πτολεμαΐδα τά έξής: α) 
Μαρμάρινον κιονόκρανον είς δύο τεμάχια, άπο- 
τελούμενον άπό άβακα, έχΐνον καί μέρος τοϋ κίο- 
νος ( Π ί ν. 505 δ ). Μήκος άβακος 0,61, ύψος 
0,10, συνολ. ϋψος 0,32, διάμ. κίονος 0,35 μ. β) 
Έπίκρανον έκ μαρμάρου έρυθροϋ ( Π ί ν. 505 δ, 
άνω δεξιά ). "Υψ. 0,29, μεγ. μήκ. 0,57, μέγ. σφζ. 
πλ. 0,50 μ.

Λικνάδες Βοΐου

Είς τήν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν είσήχθη- 
σαν τρία χαλκά νομίσματα καί κορμός μαρμά
ρινου Αγάλματος γυναικός ένδεδυμένης, έκ τής 
τοποθεσίας Γκορτσιά. Ή κεφαλή, ή Αριστερά 
χειρ καί ή δεξιά άπό τοϋ άγκωνος ήσαν ένθετοι. 
Μέγ. σωζ. ΰψ. 0,30 μ.

Καστοριά

Είς τόν έκτακτον Επιμελητήν ’Αρχαιοτήτων 
κ. ’Αντώνιον Καλαφατίδην παρεδόθησαν διάφο
ρα χαλκά άγγεΐα, έν οίς καί τά έν Π ί ν. 506 
γ - ς' καί 507 α - β, χρονολογούμενα είς τούς 
μετά τήν γέννησιν τοϋ Χριστοϋ χρόνους19. Με- 
τεφέρθησαν προσωρινώς είς τό Μουσεΐον Βέ
ροιας πρός καθαρισμόν κλπ., έλπίζεται δέ ότι 
θά δημοσιευθοϋν συντόμως άλλαχοΰ.

Νεστόριον Καστοριάς

Εντός άγροΰ τοϋ Χαραλάμπους Παπούρα έν 
τή περιοχή τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Γεωργίου άπε- 
καλύφθη κατά τήν άροσιν τοϋ άγροϋ τάφος ρω
μαϊκής έποχής είς σχήμα απλής θήκης (2χ 
0,50 μ., βάθος 0,60 μ. ) λαξευμένος είς τόν μαλα

18. "Εγχρωμοι εΙκόνες έκ τών άρχοντικών της Σιατίστης 
έδημοσιεύθησαν είς Ήμερολόγιον 1964 τής Ίονικής καί 
Λαϊκής Τραπέζης. Ίδέ καί Ν. Μουτσοπούλου, Τά ’Αρχοντι
κά τής Σιάτιστας, Επιστημονική Έπετηρίς τής Πολυτε
χνικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμος 1, 
( 1961 -64) σ. 31.

19. Ίδέ τελευταίως O.D. Lokdripanidze, Italijskie bronzvye 
Izdelija najdennye na territorii drevnej Gruzii, ρωσιστί, έν 
Sovelskaja Archeologija, 1964 (1), 199-220, όπου καί άλλη
βιβλιογραφία. Ιδιαιτέρως παραβλητέα τά άνάγλυφα τής λα
βής έν Πίν. 507 α πρός τά έν είκ. 1 τής ρωσικής δημοσιεύ- 
σεως καί τό άγγείον έν Πίν. 506 γ - δ πρός τό έν είκ. 13
ρωσικόν.

κόν βράχον (Πίν. 508 β). Ήτο κεκαλυμμέ- 
νος διά πλακών, έξ ών μία είς δευτέραν χρήσιν 
έπιτυμβία στήλη έξ έγχωρίας « άσπρης πέτρας », 
ήτοι άσβεστολίθου, διασωθεΐσα μόνον έν μέρει 
(Πίν. 508 α). Τό πρώτον όνομα είναι άσφα- 
λώς : Άρρα[βαϊος20. Μεταξύ τρίτου καί τετάρ
του στίχου κατανέμεται όνομα νέκρας θυγατρός, 
ίσως: Άντι]γόνη. Έκ τοϋ περιεχομένου τοϋ ρω
μαϊκού τάφου διεσώθη ύάλινον άγγείον, τό ό
ποιον φυλάσσεται είς τό Δημοτικόν Σχολειον 
μετά προϊστορικού λίθινου έργαλείου προελθόν- 
τος έκ τής θέσεως « Κατήφορος » περί τά 200 μ. 
βορειοανατολικούς τοϋ νεκροταφείου τοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου. Είς τό δάπεδον τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου 
’Αθανασίου υπάρχει ή έν Πίν. 508 γ έπιτα- 
φία πλάξ, καθ’ όσον γνωρίζω άδημοσίευτος. Φέ
ρει είς τέσσαρας στίχους μεταξύ σταυρών, τήν 
έπιγραφήν :

t Μημόριον 
τον περιβλέ
πτου Ρωμύλου 
Τριβούνου f 21

20. Προχείρως Μ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία κλπ., Άθήναι 
1896, σ. 166 κ.έ., άριθ. 199 καί 200, Ν. Παππαδάκης έν Ά- 
θηνφ, 1913, σ. 447, άριθ. 46, Η. Berve, Das Alexanderreich, 
II, Miinchen 1936 σ. 80, άριθ. 144, *Α. Κεραμόπουλλος έν 
ΑΕ 1932, σ. 79 [=L. Robert, REGr., 1936, σ. 369]. Πρβλ. J. 
Kall6ris, Les anciens Mac£doniens, I, 1954, σ. 289 κ.έ., σπο
ράδην. Τελευταίως Κ. Lehmann έν Samothrace, 4, II, The 
Altar Court, New York 1964, σ. 117 κ.έ.. Ιδίως σ. 122 καί 
σημ. 43, όπου καί άλλη βιβλιογραφία.

21. Περί τής έκ τής λατινικής γλώσσης προελθούσης λέ- 
ξεως μημόριον ίδέ προχείρως Liddell - Scott - Jones έν λ. 
μεμόριον, παραλλαγάς δέ έν ΜΑΜΑ, V, σ. 42, άριθ. 77, Ν. 
Bees, Die griech. - christl. Inschriften d. Peloponnes, I 
( 1941 ), σ. 127 κ.έ., άριθ. 65 καί 66, SEG, XIX ( 1963 ), 
άριθ. 909-912. Έκ τής μακεδονικής Εδέσσης, Delacoulon- 
che, M6moire, σ. 172 κ.έ., άριθ. 8, 11 καί 14 [= Δήμιτσα, 
έ.ά., σ. 48 κ.έ., άριθ. 35, 36 καί 37, πρβλ. άριθ. 34], A. Struck 
έν AM 27 ( 1902), σ. 313, άριθ. 24 καί 25, Mordtmann έν 
AM 18 ( 1893 ), σ. 417, άριθ. 3-6, Plassart έν BCH 47 
( 1923 ), σ. 188 [=SEG 2 ( 1924 ), άριθ. 404 ], BCH Chron. 
1955, σ. 316. Έκ τής Βέροιας Delacoulonche έ.ά., άριθ. 82 
καί 84, πρβλ. άριθ. 86 [=Δήμιτσα, έ.ά., άριθ. 110 καί 111, 
πρβλ. άριθ. 108 ], Plassart έν BCH 47 ( 1923 ), σ. 185 l=SEG 
2, ( 1924), άριθ. 399 ], Rostovt/ev έν Bull. Inst. Arch. Rus- 
se, IV (3), σ. 178, άριθ. 9. Περίβλεπτος, προχείρως έν Fr. 
Preisigke, Worterbuch d. griech. Papyrus-Urkunden, III, Ber
lin 1931, σ. 199, έν λ., καί Liddell-Scott-Jones έν λ. "Αλλα 
παραδείγματα έν Preisigke, SGU, άριθ. 8988, 9153, 9368, 
9389, 9461, 9561 καί 9598, όλα άπό τοϋ 5ου αί. μ.Χ. κ.έ. 
OGIS, άριθ. 521, στ. 14, Ρ. Oxyr. XVI, σ. 333, στ. II. Περί 
τοϋ άντιστοίχου λατινικού spectabilis, ίδέ RE III Α, 2, στ. 
1552, πρβλ. στ. 1565 έν λ. tribuni. Τό όνομα Ρωμύλος δέν 
εύρον έν Μακεδονία, χωρίς νά έξαντλήσω τήν έρευναν. 
Τριβοϋνος, προχείρως, Preisigke, Worterbuch, III, σ. 224, 
έν λ. τριβοϋνος καί Ρ. Oxyr., σποράδην, όλα τά παραδεί
γματα 6ου αί. μ.Χ. κ.έ.
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Έν Π ί ν. 507 γ - δ παρέχεται εΐκών τής περιο
χής καί λεπτομέρεια των τειχών παρά τό Κάτω 
Νεστόριον22.

Μαυροχώριον Καστοριάς

Έν τφ ναφ τής 'Αγίας Παρασκευής περισυνε- 
λέγη σύνθετον ιωνικόν κιονόκρανον έξ Ασβεστό
λιθου μεθ’ ύψηλοΟ έπιθήματος φέροντος σταυρόν 
κατά τήν μίαν πλευράν. Μεταγενεστέρως έλαξεύ- 
θη, ΐνα χρησιμεύση ώς λεκάνη μέ στόμιον έκ- 
ροής κατά τήν δεξιάν πλευράν. Έθραύσθη ό πυ- 
θμήν. Μέγ. πλάτος πρόσθιας δψεως 0,52, μήκος 
0,62, ύψος 0,43 μ.

Έν τφ χωρίφ, έντός τής αύλής τοδ Θωμά Μί- 
γα, φυλάσσεται μέγας πίθος Ακέραιος, ύψους 1.45 
μ., φέρων καί πλαστικήν ζώνην ύψους 0,045 μ., 
διακεκοσμημένην δι’ έγχαράκτων γωνιών.

Φλώρινα

Κατά τό 1964 έγένετο έναρξις τών έργασιών 
κατασκευής τού Μουσείου Φλωρίνης ( Π ί ν. 
505 α), εις τό όποιον θά συγκεντρωθούν δλαι 
αί Αρχαιότητες τού Νομού άπό τών άρχαιοτάτων 
μέχρι τών νεωτέρων χρόνων. Τό Μουσεϊον κτί
ζεται Αριστερά τής όδού άπό τού σιδηροδρομι
κού σταθμού πρός τό κέντρον τής πόλεως, έπί 
οικοπέδου παραχωρηθέντος ύπό τού Δήμου καί 
γειτνιάζοντος πρός περιοχήν προοριζομένην νά 
άποτελέση πάρκον, είναι δέ εύπρόσιτον καί διά 
τούς άπό τών συνόρων τής Νίκης έρχομένους ή 
πρός τό Ξενοδοχεΐον Ξενία τής Φλωρίνης κατευ- 
θυνομένους. Όταν τό Μουσεϊον τής Φλωρίνης 
θά λειτουργήση, δέν θά είναι μόνον προθήκη 
τής Ελλάδος είς τό βορειοδυτικόν τούτο άκρον 
τής χώρας, άλλά καί στρατηγεϊον καί όρμητήριον 
διά τήν Αρχαιολογικήν έξερεύνησιν τής περιοχής 
τής Φλωρίνης, είς τήν όποιαν ύπάρχουν πλεϊστοι 
Αρχαιολογικοί τόποι έλάχιστα γνωστοί, μεταξύ 
τών όποιων καί τρεις προϊστορικοί συνοικισμοί 
πλησίον τής πόλεως23, ήτοι ό όμώνυμος πρός τήν

22. Πρβλ. ΠΑΕ 1938, σ. 61, καί Μ. Robertson, JHS 1939, 
Archaeol. in Greece, σ. 201. Ίδέ καί AJA 1940, Archaeol. 
News, σ. 239.

23. Πρβλ. W.H. Heurtley, Prehistoric Macedonia, Cam
bridge 1939, σ. XXII-XXIII.

πόλιν, τό Πέρασμα καί τό Άρμενοχώρι, τού ό
ποιου ό άπό τής νεολιθικής μέχρι τής μέσης 
έποχής τού χαλκού χρονολογούμενος συνοικι
σμός είκονίζεται έν Π ί ν. 506 α - β24.

Έν Π ί ν. 505 γ είκονίζεται ένεπίγραφον έπι- 
τύμβιον άνάγλυφον είσαχθέν είς τό (προσωρι
νόν ) Μουσεϊον Φλωρίνης25.

Πρέσπα

Έν Π ί ν. 505 β είκονίζεται βωμός άναγλύ- 
φως διακεκοσμημένος, εύρισκόμενος έντός τού 
χωρίου τής νησΐδος τού 'Αγίου Άχιλλείου.Έπι- 
γραφή δημοσιευθεΐσα έσφαλμένως Οπό τού κα- 
θηγητού Ν. Μουτσοπούλου25 διορθώνεται είς 
Μακεδονικά, 6 ( 1964 - 65) σ. 287 κ.έ.

Πέλλα

Ό ύπογράφων τήν παρούσαν Έφορος ’Αρχαι
οτήτων έξηκολούθησε τήν συνεργασίαν του είς 
τήν μελέτην καί δημοσίευσιν τών εύρημάτων έκ 
τών άνασκαφών τής Πέλλης. Μετά τήν δημοσί- 
ευσιν έπιγραφών έκ Πέλλης27, έδημοσιεύθησαν 
ήδη άρθρον συνοπτικόν περί τού έργου κατά τά 
τελευταία δέκα έτη έν Πέλλη28 καί, είς Ιδιαίτε
ρον τεύχος, έκλαϊκευτική μελέτη περί τών σπου- 
δαιοτέρων εύρημάτων28. Συντόμως κυκλοφορούν 
τά Πρακτικά τού Πρώτου Συμποσίου μέ θέμα τό 
έλληνορρωμαϊκόν ψηφιδωτόν (Παρίσιοι 1963)30, 
όπου περιέχεται καί άνακοίνωσις περί τών μω
σαϊκών τής Πέλλης, καί ό τόμος VI τής Enciclo- 
pedia dell’arte antica μέ τό άρθρον Pella.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

24. W. A. Heurtley, ϊ.ά., σ. 57 κ.έ. καί σποράδην.
25. Πρβλ. ΑΔ 14 ( 1931 - 32 ), Παράρτημα, σ. 40, άριθ. 20.
26. Ν. Μουτσοπούλου, Εκκλησίες τοΟ ΝομοΟ Φλωρίνης, 

Θεσσαλονίκη 1954, σ. 6.
27. Balkan Studies 4 ( 1963 ), σ. 155 κ.έ.
28. Archaeology 17 ( 1964) σ. 74 κ.έ.
29. Photios Μ. Petsas, Pella [ = Studies in Mediterranean 

Archaeology XIV], Lund 1964.
30. Έδημοσιεύθησαν ήδη ύπό τόν τίτλον, La mosalque 

grecoromaine, Paris 1965.
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Ό ώς Μουσεΐον χρησιμοποιηθείς (1947 - 1964) ναός τής Παναγίας 
Κυριωτίσσης, β. Τό νέον Μουσεΐον (άπό ΝΔ.), γ. Οίκόπεδον Καραντουμάνη. 

"Αποψις τής άνασκαφής άπό ΒΑ.
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. ΟΙκόπεδον Καραντουμάνη: α. Μεταγενεστέρα κτιστή λεκάνη, β. ’Επιτύμβια 
έπιγραφή, γ. "Οστρακα κλασσικών χρόνων, δ - ε. Λύχνος καί τμήμα ληκυθίου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οίκόπεδον Β' Δημοτικού Σχολείου: α. Άποψις μωσαϊκών δαπέδων κλπ. άπό 
ΝΑ., β. Μεταγενέστεροι τοίχοι κλπ. άπό ΒΑ., γ. Λεπτομέρεια μωσαϊκού δαπέδου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οίκόπεδον Β' Δημοτικού Σχολείου: α. Μωσαϊκόν δάπεδον μετ’ ένεπιγράφου 
πλακάς εις τό κέντρον, από Ν., β. Ή ένεπίγραφος πλάξ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

'-*
■4
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Μακεδονία. Βέροια. Οίκόπεδον Β' Δημοτικού Σχολείου: α - ε. Τεμάχια διαφόρων αγγείων, 
ς'. Μέρος επιγραφής έπί μαρμάρου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οίκόπεδον Β' Δημοτικού Σχολείου: α. Τμήματα ιωνικού καί άρραβδώτου κίονος, 
β - γ. Τμήματα μαρμάρινου διακόσμου, δ. Ένεπίγραφον όστρακον, ε. Άγνύς ένσφράγιστος, 

ξ , η. Τεμάχια πήλινων ειδωλίων, ζ. Μέρος καλύμματος πυξίδος
Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 482 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οίκόπεδον αδελφών Γκαίτατζή: α. Μερική άποψις του άνασκαφέντος χώρου 
άπό Ν., β-γ. Πλάκες μετ’έγχαράκτων αριθμών, δ. Μέρος τοΰ πλακοστρώτου από Β., ε. "Αποψις

άπό ΒΑ.
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οίκόπεδον αδελφών Γκαϊτατζή: α. "Αποψις άπό ΒΑ., β. Τό κατώτερον στρώμα
από ΒΑ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 484 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οίκόπεδον αδελφών Γκαϊτατζή: α. Βάσις πιεστηρίου, β. "Αποψις 
τοϋ άνατολικοΟ ήμίσεος από Β., γ. Ή δυτική θεμελίωσις από Δ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οΐκόπεδον αδελφών Ζώκου: α. "Αποψις από ΒΑ. πρός τήν δυτικήν εξοδον 
τής πόλεως, β. Τό πλάτος τής αρχαίας όδοϋ από ΒΔ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οίκόπεδον αδελφών Ζώκου: α. Ή αρχαία όδός άπό ΒΑ., 
β. Ή κατά τόν άξονα τής όδοϋ ύπόνομος πλήρης χωμάτων, άπό ΒΑ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Λείψανα αρχαίας όδοϋ από Β., β. Ή συνέχεια τής νυν όδοΰ Άκαταμαχήτου 
πρός Β., γ. Μαρμάρινον υλικόν είς δευτέραν χρήσιν έν τω συνοικισμό) Προμηθεύς, δ - ε. Αίθινον 

έργαλείον έκ του οικοπέδου αδελφών Ζώκου, ς'. Κράσπεδον αρχαίας όδοϋ 
έν οΐκοπέδω Όλγας Γεμιτζόγλου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α - β. ’Αρχοντικόν Σιορ - Μανωλάκη πρό τής κατεδαφίσεως αύτοϋ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. ’Αρχοντικόν Σιορ - Μανωλάκη: α - β. Ό διάκοσμος τοϋ καλοΟ όντα

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. 'Αρχοντικόν Σιορ - Μανωλάκη: α-β. Μέρος τής όροφής καί αποψις τοΰ
διακόσμου τοΰ καλοϋ όντα

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία: α. Βέροια. Άρράβδωτος κίων μετά έλληνικής καί λατινικής επιγραφής έπαλλήλων, 
β. Μιλιάριον έκ τοϋ Σταυρού, γ. Έπίκρανον έκ Βέροιας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Ένεπίγραφον έπιτύμβιον άνάγλυφον, β. Βυζαντινόν άνάγλυφον, 
γ. Γλυπτόν έκ τοϋ Β' Δημοτικού Σχολείου, δ. Ένεπίγραφον τμήμα άρραβδώτου κίονος

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Έκαταΐον, β. Άνάγλυφον τριών χορευουσών περί κυλινδρικόν στέλεχος, 
γ. Κάτω τμήμα αγάλματος, δ. Μαρμάρινη κεφαλή

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Τρίλοφος Βέροιας: α. Τραπεζοφόρον, β. Μαρμάρινον κιονόκρανον, 
γ. Τμήμα πλευράς σαρκοφάγου, δ. Μαρμάρινη βάσις κίονος

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α - β. Πήλινον είδώλιον, γ - δ. Μέρος βάσεως έρμαϊκής στήλης

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Κομνήνιον Βέροιας: α. Επιτύμβια επιγραφή, β. Κτητορική έπιγραφή, γ. Επιτάφιος
σταυρός μετ’ επιγραφής

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

ι»

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 497

Δ. Μακεδονία: α - β. Πήλινον προσωπείον έκ Βέροιας, γ. Μωσαϊκόν δάπεδον παρά τόν Κόμανον 
Έορδαίας, δ. Πίθος παρά τό Ροδοχώριον Ναούσης, ε. Μαρμάρινον κιονόκρανον έκ Μπαλτανέτου

Ναούσης
Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 498 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία. Μέγας τάφος Αευκαδίων Ναούσης: α - β. Δείγματα καθαρισμού τής προσόψεως

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΙΊΙΝΑΞ 499

Δ. Μακεδονία. Μέγας τάφος Λευκαδίων Ναούσης: α - β. Δύο απόψεις τοϋ στεγάστρου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 500 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Δ. Μακεδονία. Ό ανασκαφείς υπό τοϋ Kinch τάφος, ό λεγόμενος τής Ναούσης: α. Ή θέσις τοΟ τύμβου,
β. Οί δύο θάλαμοι

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 501

Δ. Μακεδονία. Τάφος παρά τό φράγμα τοΰ 'Αλιάκμονος: α - β. Τό θύρωμα του μεσοτοίχου
μετά τόν καθαρισμόν

Φ. ΠΕΤΣΑΣInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 502 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία. Παλαιολιθικοί άξΐναι: α - β. Έκ τοϋ Παλαιοκάστρου Κοζάνης, γ - δ. Έκ τής ’Αγγλίας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑ- 503

Δ. Μακεδονία: α-γ. Ζωόμορφοι λαβαί λέβητος έκ τής περιοχής Γρεβενών, δ. Μαρμάρινη κεφαλή
έκ Βέροιας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242
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ΠΙΝΑΞ 504 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 505

Δ. Μακεδονία: α. Τό Μουσεΐον της Φλωρίνης ύπό κατασκευήν, β. Άναγλύφως διακεκοσμημένος βωμός 
έκ τής νησίδος τοϋ 'Αγίου ’Αχίλλειου, γ. Ένεπίγραφον έπιτύμβιον άνάγλυφον, δ. ’Αρχιτεκτονικά μέλη

έκ τής ’Ασβεστοπέτρας Έορδαίας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 506 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία: α - β. Νοτιοανατολική καί βορεία αποψις άπό δημοσίας όδοΟ Εδέσσης - Φλωρίνης 
τοϋ προϊστορικού συνοικισμού Άρμενοχωρίου Φλωρίνης, 

γ - ς'. Χαλκά αγγεία έκ τής περιοχής Καστορίας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 507

Δ. Μακεδονία: α - β. Χαλκοϋν άγγεϊον έκ της περιοχής τής Καστορίας, γ - δ. Νεστόριον. Ή περιοχή 
των αρχαιοτήτων καί τμήμα αρχαίου τείχους

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 508 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:38 EEST - 34.211.113.242


