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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Εισαγωγικά: Τόν ’Ιούλιον 1963 έτοποθετήθη 
είς τήν Β' Εφορείαν Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων ό 
Επιμελητής Μύρων Μιχαηλίδης, μετατεθείς έκ 
τής Δ' ’Εφορείας (Κρήτη ).

Κατά τό διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα εργον 
τής ’Εφορείας ύπήρξεν ή προστασία τών μνη
μείων, ή άνασκαφική ερευνά, ή συγκέντρωσις 
άρχαιολογικών είδήσεων καί ή στερέωσις μνη
μείων.

Άναλυτικώς καί κατά περιοχάς τό 6ργον τής 
’Εφορείας έχει ώς έξής:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α. 'Αγία Σοφία

Διευθετηθείσης τής μεταξύ τού Δήμου Θεσσα
λονίκης καί τής Υπηρεσίας διαφωνίας ώς πρός 
τό πλάτος τής πρός Β. τοϋ περιβόλου τού ναοϋ 
όδοΟ, συνεχίσθησαν καί έπερατώθησαν αί έργα- 
σίαι διαμορφώσεως τοϋ περιβολοτοίχου. Καθη- 
ρέθησαν τά παλαιά ύψηλά καί βαρέα κιγκλιδώ
ματα τά έρειδόμενα έπϊ ύψηλού έπίσης τοιχίου, 
τοποθετηθέντος άντ’ αΰτοϋ χαμηλού έλαφρού καί 
άνευ τοιχίου κιγκλιδώματος, βάσει σχεδίου έκ- 
πονηθέντος ύπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως, 
καθ’ δλον τό μήκος τής βόρειας πλευράς τού πε
ριβόλου. Ούτως έπετεύχθη ή κατά 0,90 μ. διαπλά- 
τυνσις τής όδοϋ, διατηρηθέντος άκεραίου τού 
πρός Β. τοϋ ναού χώρου τοϋ περιβόλου. Διά τής 
κατασκευής καί τοϋ δυτικού τμήματος τοϋ τοι
χίου έκ πλακών έκ σχιστόλιθου, συμφώνως πρός 
τήν έγκεκριμένην ύπό τής ’Αρχαιολογικής Υπη
ρεσίας μελέτην, ώλοκληρώθη ή διαμόρφωσις τοϋ 
περιβόλου τοϋ μνημείου.

Ούτως ό ναός προεβλήθη, άπαλλαγείς τών ύψη- 
λών παλαιών κιγκλιδωμάτων, τά όποια άπέκρυ- 
πτον αύτόν, λόγιρ καί τής σημαντικώς χαμηλοτέ- 
ρας στάθμης αϋτοϋ έν σχέσει μέ τήν τής πρό αό- 
τοϋ πλατείας.

Β. "Αγιος Νικόλαος ’Ορφανός

Έργασίαι έπισκευής τής στέγης έγένοντο είς 
τό μνημεΐον διά στερεώσεως τών κεράμων αυ
τής, διότι παρετηρήθη ότι είσήρχοντο τά όμβρια 
ΰδατα κατά τάς ίσχυράς νεροποντάς.

Παραλλήλως άφηρέθησαν τά είς τό πρό τοϋ 
ναοϋ κρηπίδωμα τοποθετημένα πλακίδια, άτινα 
έτοποθετοϋντο παλαιότερον είς τάς οικίας καί 
άντ’ αύτών κατεσκευάσθη λιθόστρωτον (καλ-

ντιρίμι) παρόμοιον τοϋ κατά τάς έργασίας άνα
στηλώσεως τοϋ μνημείου κατασκευασθέντος είς 
τά πλάγια τμήματα τοϋ έξωτερικοΰ τοϋ ναοϋ.

Τέλος μικρας έκτάσεως έργασίαι καθαρισμοϋ 
καί συντη ρήσεως τών κεράμων έγένοντο είς τά 
μνημεία "Οσιον Δαυίδ καί ναόν τοϋ Σωτήρος, 
όπου έπίσης είσήρχοντο τά όμβρια ΰδατα.

ΣΕΡΡΑΙ

’Από καιροϋ εΐχον παρουσιασθή ρωγμαί, συνέ- 
βησαν δέ καί μερικαί κατολισθήσεις τοϋ βυζαν- 
τινοΰ τείχους τοϋ Κάστρου τών Σερρών (βλ. 
περί αΰτοΰ είς τήν προσφάτως έκδοθεΐσαν με
λέτην ύπό τοϋ Καθηγητοϋ Ά. Ξυγγοπούλου, Έ- 
ρευναι είς τά βυζαντινά μνημεία τών Σερρών, 
Θεσσαλονίκη 1965, σ. 1 - 21 ). Ή θέσις τοϋ τεί
χους είς τάς άποτόμους κλιτϋς τοϋ λόφου καί ή 
ΰπαρξις κάτωθεν αύτοΰ όλοκλήρου συνοικίας, 
έπέβαλε τήν άνευ καθυστερήσεως έπέμβασιν τής 
Υπηρεσίας.

Αί έργασίαι έστράφησαν κυρίως είς τήν έμ- 
φραξιν ρωγμών καί είς τήν ύποθεμελίωσιν πολ
λών τμημάτων, είς τά όποια είχε παρουσιασθή 
διάβρωσις τών ύποκειμένων βράχων (Π ί ν. 
587 α - β).

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ

Ή αύτή με τήν προηγουμένην κατάστασις είχε 
παρουσιασθή καί είς τό βυζαντινόν τείχος τοϋ 
Διδυμοτείχου. Ρωγμαί έπικίνδυνοι, άπειλητικαί 
διά τούς κάτωθεν αΰτοϋ κατοικοΰντας τρωγλο- 
δύτας, έδημιούργησαν τήν άνάγκην έσπευσμένης 
έπεμβάσεως. Δι’ είδικώς διατεθείσης ύπό τής 
‘Υπηρεσίας πιστώσεως έπραγματοποιήθησαν στε
ρεώσεις καί έμφράξεις ρωγμών, είς τά πλέον επι
κίνδυνα σημεία. Αί άναγκαΐαι έργασίαι ώλοκλη- 
ρώθησαν καί δέον όπως συνεχισθοϋν.

ΚΑΒΑΛΑ

Μεγάλης σχετικώς έκτάσεως έργασίαι συντη- 
ρήσεως έγένοντο καί είς τά τείχη τής πόλεως ταύ- 
της. Πολλά τμήματα ήσαν έπικινδύνως έτοιμόρ- 
ροπα καί διά τών έκτελεσθεισών έργασιών, ύπό 
τήν έπίβλεψιν τής ΙΕ' ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων, 
άπεσοβήθη ή περαιτέρω φθορά.

ΒΕΡΟΙΑ

Μετά τήν Καστοριάν ή πόλις τής Βέροιας πα
ρουσιάζει τό δεύτερον είς σημασίαν διά τήν Β. 
Ελλάδα συγκρότημα τοιχογραφημένων ναών άν- 
ερχομένων είς 42 τόν άριθμόν.

Διττόν άνακύπτει έκ τούτου τό πρόβλημα: τής 
διατηρήσεως αυτών, έρχομένης είς άντίθεσιν
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πρός τήν είς Εντονον ρυθμόν παρουσιαζομένην 
άνοικοδόμησιν τής πόλεως, είς ήν συντελεί ή 
οίκονομική εύεξία αυτής, καί τής συντη ρήσεως 
των μνημείων, τά όποια καί πολλά, ώς έλέχθη, 
είναι καί φθοράς έκ τοΟ χρόνου καί τής κακής 
άνέκαθεν μεταχειρίσεως Εχουν ύποστή.

Διά τό πρώτον έλήφθησαν τά κάτωθι μέτρα:
α) Έκηρόχθησαν διατηρητέα μνημεία απαντες 

οί τοιχογραφημένοι ναοί καί άλλα ιστορικά μνη
μεία ( τεμένη καί τείχη ) καί β) ήρχισε καί προ
χωρεί ή μελέτη τής άναθεωρήσεως τοΟ ρυμοτο
μικού σχεδίου τής πόλεως, καθ’ ότι, συμφώνως 
πρός τό Ισχϋον, πολλοί έκ τών ναών ρυμοτομοϋν- 
ται έν όλφ ή έν μέρει. Ή μελέτη τροποποιήσεως 
άνετέθη είς τήν άρχιτέκτονα τοϋ Τ.Α.Π. δ. Ά. 
Μουτσοπούλου.

Ώς πρός τό δεύτερον θέμα, τό τής συντη ρήσεως 
δηλ. τών ναών, διά διατεθείσης πιστώσεως έστε- 
ρεώθησαν οί κάτωθι:

Α. "Αγιος Προκόπιος

Ό ναός οδτος, κατάγραφος είς τό μέσον κλί- 
τος καί τό 'Ιερόν Βήμα, φέρων κτητορικήν Επι
γραφήν μέ χρονολογίαν 1608, είχεν ύποστή καθί- 
ζησιν τής στέγης καί φθοράς τών Εξωτερικών 
τοίχων, κυρίως τοϋ βορείου, οϊτινες καί δέν Εφε- 
ρον τοιχογραφίας.
Ή στέγη άνακατεσκευάσθη ώς ήτο, αί κέραμοι, 

δσαι είχον θραυσθή, άντικατεστάθησαν δι’ άλ
λων Επίσης παλαιών τοϋ αύτοϋ τύπου (ή πόλις 
διατηρεί εύτυχώς πολλάς παλαιάς κεραμοσκεπεΐς 
οικίας καί ή προμήθεια παλαιών κεράμων έκ κατε
δαφίσεων είναι εύχερής ) ( Π ί ν. 587 γ), οί
τοίχοι έστερεώθησαν διατηρηθείσης τής πα- 
λαιάς μορφής αυτών καί ό ναός διεσώθη πλέον 
όριστικώς.

Δέον νά σημειωθή ότι ό νάρθηξ τοϋ ναοβ έχρη- 
σιμοποιεϊτο μέχρι τότε ώς άποθήκη άχρήστων 
ύλικών, τώρα δέ άποτελεί έπισκέψιμον άριστα 
διατηρημένον μνημεΐον.

Β. Άγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος

Ή κατάστασις τοϋ μνημείου τούτου ήτο αυτό
χρημα τραγική. Ή στέγη είχε καταρρεύσει Εξ 
όλοκλήρου- οί πλάγιοι Εξωτερικοί τοίχοι όμοίως. 
Ό ναός ήτο Ερείπιον. Τοιχογραφίας διέσωζε μόνον 
τό 'Ιερόν Βήμα, Εξ ών αί μέν τοϋ κυρίως Βήματος 
παλαιολόγειοι, αί δέ τών πλαγίων (Προθέσεως 
καί Διακονικού) τής Τουρκοκρατίας, άλλ’ υπό 
αύτάς διεκρίνετο παλαιότερον στρώμα.

Χάριν τών τοιχογραφιών τοϋ Ίεροϋ Βήματος 
άπεφασίσθη ή διατήρησις τοϋ μείζονος τμήματος 
τοϋ ναοϋ — τό ύπόλοιπον Εξ άλλου κατέκειτο

είς Ερείπια — συνεπληρώθησαν οί πλάγιοι Εξω
τερικοί τοίχοι, οί όποιοι δέν εφερον τοιχογραφίας 
καί άνακατεσκευάσθη ή στέγη, καλυφθεΐσα διά 
παλαιών κεράμων όμοιων πρός τάς προϋπαρχού- 
σας (Π ί ν. 588 α).

Οβτω καί τό μνημεΐον τοϋτο, δπερ πρός στι
γμήν έφαίνετο άπολεσθέν όριστικώς, διεσφθη.

Γ. Άγιος Γεώργιος

Ό ναός οδτος φέρων εις τόν νάρθηκα τοιχογρα
φίας τοϋ Ετους 1519, κατά τήν Επί τοϋ ύπερθύρου 
κτητορικήν Επιγραφήν, είχε φθοράς είς τήν στέ
γην καί τόν νότιον τοίχον, μή τοιχογραφημένον 
(Πίν. 588 β).

Έγένετο καί ένταϋθα στερέωσις τοϋ τοίχου καί 
μερική άνακεράμωσις τής στέγης πρός άντιμετώ- 
πισιν τών αμέσων αναγκών (Πίν. 588 γ).

Δ. Μερικαί έπισκευαί τής στέγης, πρός προ- 
φύλαξιν άπό περαιτέρω φθορών, κατά τόν έπερ- 
χόμενον χειμώνα, έγένοντο καί είς τούς ναούς 
Άγιον Κήρυκον, Άγιον Βλάσιον καί Άγιον 
Πατάπιον. Τοϋ τελευταίου τούτου έγένετο άνα- 
κατασκευή τοϋ καταρρεύσαντος δυτικού έξωτε- 
ρικοϋ τοίχου μή φέροντος τοιχογραφίας.

Ε. Είς τόν, παλαιότερον, άναστηλωθέντα ( βλ. 
ΑΔ 16 ( 1960): Χρονικά, σ. 225 ) ναόν τής Άνα- 
στάσεως τοϋ Χριστοϋ προέκυψεν άνάγκη στερεώ- 
σεως τών κεράμων τής στέγης, Εξ ής είσήρχοντο 
τά όμβρια ΰδατα. Καί ή Εργασία αΰτη συνετε- 
λέσθη.

Είς τόν αυτόν ναόν δπό τοϋ συνεργείου τοϋ καλ
λιτέχνου - συντη ρητοϋ κ. Φωτίου Ζαχαρίου έγέ
νετο καθαρισμός τών τοιχογραφιών.

Κατά τάς έκτελουμένας, ώς ήδη συντόμως έξε- 
τέθη, Εργασίας Επί τών μνημείων καί κατά τάς 
έπομένας ύπηρεσιακάς μεταβάσεις είς Βέροιαν 
εΰρομεν τήν ευκαιρίαν νά περισυλλέξωμεν στοι
χεία καί νά μελετήσωμεν τούς ναούς τής πόλεως, 
περί τών όποιων θά άσχοληθώμεν, είς τό μέλλον, 
ιδιαιτέρως.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Λήγοντος τοϋ θέρους τοϋ προηγουμένου Ετους 
είχον άρχίσει αί έργασίαι στερεώσεως τοϋ παρά 
τόν άρσαναν τής μονής Χελανδαρίου κειμένου 
Πύργου Μυλουτίν.

Ό πύργος οδτος είχεν, έκ τής μακροχρονίου 
έγκαταλείψεως, ύποστή πολλάς φθοράς είς τήν 
τοιχοποιίαν άπό τής βάσεως μέχρι τής κορυφής, 
τόσον έξωτερικώς δσον καί έσωτερικώς. Είς τοϋ
το συνέβαλε καί τό γεγονός δτι αί πλάκες αί κα- 
λύπτουσαι τήν στέγην είχον καταρρεύσει, είχε 
δ’ Εξ αυτής άπομείνει μόνον ό ξύλινος σκελετός.
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Δεδομένου δέ, δτι ό πύργος όρθοϋται είς ύψος 30 
περίπου μ. έν μέσω κοιλάδος άνοικτής πρός τήν 
θάλασσαν προσβαλλομένης ύπό τών σφοδρών 
άνέμων, έχρηζεν ούτος γενικής άντιμετωπίσεως, 
στερεώσεως τούτέστιν τών έκ τών έκτεθεισών 
συνθηκών δημιουργηθέντων ρηγμάτων καί όπών 
είς τήν τοιχοποιίαν. Αί διακοπείσαι, λόγφ τοϋ 
έπελθόντος χειμώνος, έργασίαι συνεχίσθησαν, ά- 
ποκατασταθέντων δλων τών ρηγμάτων, τών όπών 
καί τών λοιπών φθορών καθ’ δλην τήν εκτασιν 
τοϋ κτίσματος. Είς τό Κυριάκόν τής ρουμανικής 
Σκήτης τοϋ Προδρόμου έγένοντο έργασίαι μερι
κής άντικαταστάσεως μολυβδίνων φύλλων τής στέ
γης, πολλά τών όποιων είχον φθαρή μέ άποτέ- 
λεσμα νά είσέρχωνται έν τφ ναφ τά όμβρια ΰδατα.

Έργασίαι έγένοντο καί είς τήν μονήν τοϋ Παντο- 
κράτορος ίδίμ είς τήν, παλαιότερον, ύπό τής ’Αρ
χαιολογικής 'Υπηρεσίας, άναστηλωθεϊσαν πτέρυ
γα τής μονής, ένθα νϋν στεγάζεται ή βιβλιοθήκη 
καί τό σκευοφυλάκιον αύτής. Ή πτέρυξ αΰτη, 
βλέπουσα πρός τήν θάλασσαν, προσβάλλεται 
ύπό τής άλμης. Ώς έκ τούτου είχον διαβρωθή 
τά έπιχρίσματα καί ή όγρασία έντός τής βιβλιο
θήκης καί τοϋ σκευοφυλακίου ήτο διαρκής άπει- 
λή κατά τών χειρογράφων καί κειμηλίων.

Διά τόν λόγον τοϋτον άπεξέσθησαν τά έκ κοι
νού άσβεστοκονιάματος έπιχρίσματα τής πρός τήν 
θάλασσαν όψεως καί κατεσκευάσθησαν στεγανά 
μέ πρώτον στρώμα έξ ίσχυράς σιμεντοκονίας καί 
δεύτερον έκ « πορσελάνης ». Τοιουτοτρόπως, ώς 
άπεδείχθη κατά τόν έπόμενον χειμώνα, ή υγρα
σία έξουδετερώθη πλήρως.

Έργασίαι άποκαταστάσεως έγένοντο καί είς τό 
σεσαθρωμένον δάπεδον τής Τραπέζης τής μονής.

Τέλος είς τήν μονήν Ίβήρων καί είς τό ύπό 
τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας παλαιότερον δια- 
σκευασθέν καί μή χρησιμοποιηθέν σκευοφυλά
κιον τής μονής κατεσκευάσθησαν σιδηρά κιγκλι
δώματα άσφαλείας είς τά παράθυρα καί σιδηραΐ 
θύραι καί οΰτω κατέστη τοϋτο κατάλληλον διά 
τήν προφύλαξιν τών, δι’ οδς προορίζεται, θησαυ
ρών τής μονής.

ΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ 

Αγία Παρασκευή Κοζάνης

Είς μικράν άπόστασιν έξωθι τοϋ όμωνύμου χω
ρίου καί έγγύτατα μικροϋ, έν χρήσει σήμερον, 
ναΐσκου, χωρικοί άνασκάπτοντες άνεΰρον ψη
φιδωτόν δάπεδον. Μεταβάς κατ’ έντολήν τής Υ
πηρεσίας ήρεύνησα τόν χώρον δσον είχον άνα- 
σκάψει, ήτοι λωρίδα μήκους 8 περίπου καί πλά
τους 3 - 4 μ.

Έκ τής έρεύνης ταύτης άπεκαλύφθη τμήμα ψη
φιδωτού δαπέδου παλαιοχριστιανικής προφανώς 
βασιλικής, είς τό Ν. κλιτός τής όποιας θά άνήκη 
τοϋτο. Τό δάπεδον, δσον άνεσκάφη, διήκει μέ
χρι τοϋ δυτικοϋ τοίχου, συνεχίζεται δέ ύπό τήν 
έπίχωσιν πρός τόν υπόλοιπον χώρον τής βασιλι
κής.

Τό άποκαλυφθεν τμήμα τοϋ ψηφιδωτού δαπέ
δου κατανέμεται, ώς συνήθως, είς διάχωρα δια
κοσμούμενα ύπό γεωμετρικών σχημάτων (ρο
δάκων, ρόμβων, διατεμνομένων κύκλων ), άνθέων 
καί ζωικών παραστάσεων, έν αίς δύο πέρδικες, 
παγώνιον καί έλαφος (Π ί ν. 589 α). Έν διά- 
χωρον κοσμείται ύπό τοϋ συνήθους φολιδωτού 
σχήματος ( Π ί ν. 589 β ).

Τά χρώματα τών ψηφιδωτών είναι λευκόν ( τοϋ 
βάθους), έρυθρόν, κυανοΰν, κίτρινον.

Έν κιονόκρανον ( Π ί ν. 590 α - β), φυλασσό- 
μενον άπό έτών έντός τοϋ έγγύς τής βασιλικής 
ναΐσκου, προέρχεται, κατά τάς μαρτυρίας τών 
χωρικών, έκ τοϋ χώρου τής βασιλικής.

Τό άνασκαφέν τμήμα έκαλύφθη καί πάλιν διά 
χώματος είς όλον τό βάθος.

Παλαιοχριστιανική βασιλική Λόγγου ’Εδέσσης

Κατά τόν μήνα ’Οκτώβριον, διά πρός τοϋτο 
διατεθείσης ύπό τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας 
πιστώσεως, έγένετο συστηματική άνασκαφή τής 
δοκιμαστικώς έρευνηθείσης, κατά τό προηγού- 
μενον έτος, παλαιοχριστιανικής βασιλικής είς 
θέσιν Λόγγον ’Εδέσσης, ήτις είχεν άποκαλυφθή 
τυχαίως κατά τά έκτελούμενα έκεΐ έργα ύπό τής 
Δ.Ε.Η. ( βλ. ΑΔ 18 ( 1963 ): Χρονικά, σ. 251 - 2).

Κατά τήν ύφ’ ήμών γενομένην άνασκαφήν άπε- 
καλύφθησαν πλήρως τά τρίακλίτη τής βασιλικής, 
μέρος τοϋ νάρθηκος καί τό 'Ιερόν Βήμα, είς δ δια- 
σφζονται καί αί βαθμίδες τοϋ σύνθρονού είς σχή
μα Π είς τόν χώρον τής άψΐδος ( Π ί ν. 591 α).

Πρός όλοκλήρωσιν τής άνασκαφής άπομένει 
είσέτι ή διερεύνησις τοϋ ύπολειπομένου μέρους 
τοϋ νάρθηκος, καί τοϋ μετά βεβαιότητος ύφιστα- 
μένου έξωνάρθηκος, καθώς καί ή έξακρίβωσις 
δπάρξεως αίθριου, δπερ δέν φαίνεται πιθανόν, 
καί βοηθητικών χώρων.

Τάς λεπτομέρειας τής άνασκαφής έκθέτομεν 
είς Ιδιαιτέραν περί τοϋ θέματος έργασίαν, άρκού- 
μενοι ένταΰθα ν’ άναφέρωμεν δτι τό δάπεδον τοϋ 
μέσου κλιτούς καλύπτεται νϋν διά μεγάλων μαρ
μάρινων πλακών, κάτωθεν τοϋ όποιου διεπιστώθη 
ή ΰπαρξις ψηφιδωτού δαπέδου συγχρόνου πρός 
τήν ίδρυσιν τής βασιλικής ( Π ί ν. 591 β - γ ). 
Τοϋτο άπεκαλύφθη είς τό Ιερόν Βήμα (Π ί ν. 
592 α - β ) καί είς σημεΐά τινα τοϋ μέσου κλιτούς.
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Των πλαγίων κλιτών καί τών ναρθήκων τά δά
πεδα καλύπτονται διά μεγάλων, άκανονίστων 
σχημάτων, ψηφίδων έκ σχιστόλιθου σχηματιζου- 
σών γεωμετρικόν διάκοσμον.

Ή βασιλική άπέδωσε πλούτον κινητών ευρημά
των, άρχιτεκτονικών μελών έκ θωρακίων ( Π ί ν.
593 α - β), κιονοκράνων, κιόνων, κιονίσκων κλπ., 
τά όποια συναρμολογηθέντα έπιτρέπουν τήν κατά 
τό μεΐζον μέρος άποκατάστασιν τού τέμπλου καί 
τών στυλοβατών.

Βασιλικοί ‘Αγίας Τριάδος καί 'Αγίου Νικολάου 
( πρβλ. ΑΔ 18 ( 1963 ) : Χρονικά, σ. 252).

Εις τόν χώρον τών είς μικράν άπόστασιν άπό 
τής άνασκαφείσης ώς άνω βασιλικής, έπισημαν- 
θεισών άλλων δύο βασιλικών άνευρέθησαν κίο
νες ( Π ί ν. 594 α - β ) καί κιονόκρανα ( Π ί ν.
594 γ, 595 α), έπεσημάνθησαν δέ καί τοίχοι

( Π ί ν. 593 γ ) καί είς στυλοβάτης μέ κατά χώραν 
σωζομένην βάσιν κίονος (Π ί ν. 594 δ ). Έκ 
τών έπιφανειακώς σωζομένων στοιχείων (Π ί ν. 
595 β ) καταλήγει τις είς τό συμπέρασμα δτι είς 
τήν περιοχήν τού Λόγγου τής Εδέσσης ύπήρξε, 
κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, έκτετα- 
μένη πόλις, τής όποιας πλείστα κτίσματα θά 
πρέπη νά σφζωνται ύπό τούς άγρούς, λόγιρ τής 
ύψηλής έπιχώσεως, είς τήν οποίαν όφείλεται καί 
ή μή καταστροφή αύτών κατά τήν καλλιέργειαν, 
καθ’ ότι δέν έκτελεΐται είς τήν περιοχήν ταύτην 
βαθεϊα άροσις.

Μελλοντικοί άνασκαφαί θά άποδώσουν, πι- 
θανώτατα, πλούσια εύρήματα καί θά διαφωτίσουν 
σημαντικώς τήν ιστορίαν τής πόλεως, ήτις, κατά 
τήν περίοδον ταύτην, οόδόλως ή έλάχιστα έχει 
έρευνηθή.

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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Μακεδονία, α - β. Τμήμα τοϋ τείχους τού Κάστρου Σερρών κατά τάς εργασίας στερεώσεως, 
γ. Ή στέγη τοϋ 'Αγίου Προκοπίου Βέροιας μετά την άποκατάστασιν
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Μακεδονία. Βέροια: α. Ό ναός 'Αγίου Ίωάννου Θεολόγου μετά τάς έργασίας άποκαταστάσεως, 
β-γ. Ό νότιος έξωτερικός τοίχος τοΰ 'Αγ. Γεωργίου πρό καί μετά τήν άποκατάστασιν
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Μακεδονία. Κοζάνη. Αγία Παρασκευή: α-β. Ψηφιδωτόν δάπεδον παλαιοχριστιανικής βασιλικής
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Μακεδονία. Κοζάνη. 'Αγία Παρασκευή: α. Κιονόκρανον έκ τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής, 
β. Ή έτέρα πλευρά τοϋ ίδιου κιονοκράνου

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΙ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:53 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 591

Μακεδονία. Λόγγος ’Εδέσσης: α. 'Η παλαιοχριστιανική βασιλική έκ ΝΔ. μετά τήν άνασκαφήν, 
β. Τό Β. καί τμήμα του μέσου κλιτούς αύτής. Διακρίνονται τμήματα τοϋ άρχικοϋ ψηφιδωτού 
δαπέδου, γ. Τό μέσον κλίτος τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής έξ Α. Διακρίνεται ό αγωγός 

τής Δ.Ε.Η. καί τό «σάγμα υποδοχής» αΰτοϋ
Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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Μακεδονία. Λόγγος Εδέσσης: α - β. Τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου έκ τοΟ χώρου τοϋ Ίεροΰ Βήματος
τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής
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Μακεδονία. Αόγγος Εδέσσης: α-β. Θωράκιον μετακιονίου στυλοβάτου παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής καί ή πρός τό πλάγιον κλίτος όψις αύτοΰ, γ. Τοίχος έπισημανθείσης 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής 'Αγίου Νικολάου
Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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