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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

’Από τοϋ ’Οκτωβρίου 1965 ό ύπογραφόμενος 
τήν παροϋσαν εκθεσιν Έφορος ’Αρχαιοτήτων τής 
ΙΔ' Περιφερείας, μετά όκταετή υπηρεσίαν έν Βε
ροία, μετετέθη είς Θεσσαλονίκην ώς Προϊστάμε
νος τής ΙΓ' ’Αρχαιολογικής Περιφερείας. Τήν ΙΔ' 
Περιφέρειαν άνέλαβεν ή προαχθεϊσα είς τόν 
βαθμόν τοΟ Εφόρου δ. ’Αγγελική ’Ανδρειωμένου.

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Είς τό νέον κτήριον τοϋ Μουσείου Βέροιας 
έγένοντο συμπληρωματικά τινα έργα διά τήν άπο- 
περάτωσιν τών οικοδομικών έργασιών καί τήν 
έγκατάστασιν κεντρικής θερμάνσεως.

Αί ΣυλλογαΙ τοϋ Μουσείου Βέροιας έπλουτί- 
σθησαν κυρίως έκ τών εύρημάτων τών άνασκαφών 
είς τήν περιοχήν Ναούσης, ώς καί παρά τό χω- 
ρίον Λευκόπετρα έπϊ τών κλιτύων τοϋ Βερμίου 
πρός τόν'Αλιάκμονα (ίδέ κατωτέρω σ. 352 ).’Εκ πε
ρισυλλογής τυχαίων εύρημάτων προήλθον διάφο
ρα άρχιτεκτονικά μέλη, τμήματα άγαλμάτων κλπ., 
έξ ών καί τά είκονιζόμενα έν Π ί ν. 370 α - ε 
ήτοι:

α. Τό άνω μέρος μαρμάρινης γυναικείας κεφα
λής φερούσης καλύπτραν ( Π ί ν. 370 α), έκ τοϋ 
οίκοπέδου τοϋ κ. Ζαρούκα έπί τής όδοϋ Τρύφω- 
νος.

β. Τμήμα μαρμάρινης ύδρορρόης, σφζον τό μέ- 
γιστον μέρος τής λεοντοκεφαλής, έκ τής οίκίας 
Ίορδάνου Κοσμίδου ( Π ί ν. 370 γ).

γ. Τεμάχιον μαρμάρινου ίωνίζοντος κιονοκρά- 
νου σφζον δεξιάν έλικα ( Π ί ν. 370 δ ), έκ τίνος 
οίκοπέδου παρά τήν έκκλησίαν τοϋ Αγίου Άν- 
δρέου.

δ. Τμήμα μαρμάρινου άγάλματος ( Π ί ν. 370 β ) 
έκ τής οίκίας Ίορδάνου Κοσμίδου, δθεν καί ή 
έν Π ί ν. 370 γ μαρμαρίνη λεοντοκεφαλή.

ε. Τμήμα μαρμάρινου άγάλματος, σφζον μέρος 
ένδύματος πορπουμένου έπί τοϋ ώμου ( Π ί ν. 
370 ε), έκ τοϋ προαυλίου τής έκκλησίας τοϋ 
'Αγίου Κηρύκου, καί

ς\ Τραπεζοφόρον μαρμάρινον, μέ παράστασιν 
σχεδόν όλόγλυφον Διός ύπό μορφήν άετοΰ άνά- 
γοντος τόν Γανυμήδην είς τόν Όλυμπον. Τοϋτο 
εύρέθη κατά τήν διάνοιξιν ύπονόμων είς τήν όδόν 
'Αγίας Άννης καί έξωθεν τής όμωνύμου έκκλη
σίας.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΒΕΡΟΙΑ

α) Οίκόπεδον άδελφών Καραντουμάνη. Ένφ ή 
άνασκαφή έν τφ οίκοπέδφ τών άδελφών Καραν

τουμάνη έθεωρήθη περατωθεΐσα τό 19641, άπεκα- 
λύφθη παραλλήλως σχεδόν πρός τήν οικοδομικήν 
γραμμήν καί υπό τήν όδόν Μ. ’Αλεξάνδρου, μέγα 
τμήμα άρχαίου τοίχου ( Π ί ν. 371 α). Ό τοίχος 
ούτος συνδέεται όργανικώς μετά καθέτου πρός αυ
τόν, έπί τοϋ όποιου διατηρείται είσέτι κατά χώ
ραν μαρμάρινον κατώφλιον (πρβλ. Π ί ν. 371 
β - γ )2. Δύο δόμοι τοϋ νέου τούτου τοίχου άνή- 
κουν είς τήν άνωδομήν τοϋ κτηρίου, ό τρίτος έκ 
τών άνω δόμος φέρει κατεργασίαν εύθυντηρίας 
καί εύρίσκεται είς τό ύψος τοϋ μαρμάρινου κατω
φλιού, έτεροι δέ τρεις δόμοι άποτελοϋν τό θε
μέλιον, τό όποϊον έδράζεται έπί τοϋ φυσικοϋ βρά
χου. Τό σύστημα τοιχοδομίας είναι άκανόνιστον 
ίσοδομικόν. Λίθοι τινές φέρουν κατεργασίαν συ
στήματος άνωδομής μετά περιτενείας, φαίνεται 
δέ ότι εύρεθέντες έλαττωματικοί έχρησιμοποιή- 
θησαν τελικώς, όπου νϋν εύρίσκονται. Τό συνολι
κόν σφζόμενον ύψος τοϋ τοίχου είναι περί τά 3 μ., 
τό δέ ύψος έκάστου δόμου περίπου 0,50 μ. Τά 
πάχος τοϋ τοίχου μένει άγνωστον, διότι κρύπτε
ται ύπό τήν όδόν, τής όποιας τό έπικλινές κατά
στρωμα εύρίσκεται 1.50-2 μ. ύπέρ τόν άνώτερον 
δόμον.

β) Οίκόπεδον Γρηγορίου Κούτερη. Κατά Μάϊον 
1965, άνασκαπτομένου τοϋ οίκοπέδου τοϋ Γρη
γορίου Κούτερη έπί τής όδοϋ Βενιζέλου, άπε- 
καλύφθη μικρόν τμήμα θεμελίου τοίχου έκ 
πωρολίθου, άνήκον είς σπουδαϊον μνημειακόν 
κτήριον τής έλληνιστικής έποχής. Τό οίκόπεδον 
( Π ί ν. 372 α, άριστερά) εύρίσκεται πλησίον 
τοϋ προαναφερθέντος οίκοπέδου άδελφών Κα
ραντουμάνη ( Π ί ν. 372 α, άνω δεξιά, κατά τό 
πρώτον βέλος καί τό σημεΐον, όπου κάμπτεται ή 
όδός), τής αύλής τοϋ Β' Δημοτικοΰ Σχολείου 
(Π ί ν. 372 α, όπου τό δεύτερον βέλος )3, ώς καί 
τοϋ μεσολαβοϋντος οίκοπέδου τής Κλινικής 
Σόλωνος Άντωνιάδου, όπου κατά τό παρελθόν 
εύρέθησαν έπίσης λείψανα όμοιων τοίχων4.

Τό άποκαλυφθέν θεμέλιον τοίχου (Π ί ν. 372 
β ) διετή ρεϊτο είς μήκος ύπέρ τά 4 μ. καί έσφζε 
μέρος έκ τών κατωτέρων δύο δόμων, συνολικού 
ύψους περί τό 1 μ. καί πάχους κατά τι ύπέρ τό μέ- 
τρον. Εύρίσκετο είς βάθος 1.70 μ. άπό τοϋ κατα
στρώματος τής όδοϋ, πλησίον τής οικοδομικής 
γραμμής (Π ί ν. 372 γ ). Έχει τόν αύτόν γενι
κώς προσανατολισμόν πρός τούς έλληνιστικούς 
τοίχους τών προαναφερθέντων οικοπέδων καί πι-

Ι.Βλ. ΑΔ 20(1965): Χρονικά, σ. 423 κ.έ.

2. ΑΔ έ. ά. σ. 423, Πίν. 473 γ.

3. ΑΔ έ. ά., σ. 425 κ.έ.

4. BCH 1955, Chron. 1954, σ. 274.
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Βέροια: α. "Ανω μέρος κεφαλής μαρμάρινου αγάλματος, β, ε. Τμήματα μαρμάρινων Αγαλμάτων, 
γ. Μαρμάρινη λεοντοκεφαλή, δ. Τεμάχιον μαρμάρινου ΐωνίζοντος κιονοκράνου
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