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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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θανώς έβαινε παραλλήλως πρός άρχαίαν όδόν, 
τής όποιας λείψανα ρωμαϊκής εποχής άπεκαλύ
φθησαν κατά τήν διάνοιξιν τής νυν όδοΰ Βενιζέ- 
λου.

ΕΙς τό βάθος τοΟ οίκοπέδου καί έντός τής έπι- 
χώσεως εύρέθησαν καί άλλαι πώριναι πλίνθοι, 
έξ ών μία τούλάχιστον κατά χώραν έγκιβωτισμένη 
έπί τού λαξευθέντος μαλακού βράχου. Έντός τής 
έπιχώσεως έπίσης εύρέθησαν καί τά δύο τμήματα 
πηλίνης σίμης έν Π ί ν. 373 γ.

Είς ύψηλότερον έπίπεδον καί κατά τό μέσον 
περίπου τής βόρειας πλευράς τού οίκοπέδου ( είς 
τό άριστερόν άκρον τού ξυλοτύπου, όπου τό βέ
λος, έν Π ί ν. 372 γ) άπεκαλύφθη μέρος ρωμαϊ
κού ψηφιδωτού κατά τήν γωνίαν δαπέδου, τό ό- 
ποϊον έπλαισιοΰτο διά μαρμάρινων πλακών. Τά 
φολιδωτά μέρη τού ψηφιδωτού όρίζονται διά ψη
φίδων μέλανος χρώματος, πληροΰνται δέ διά 
ψηφίδων λευκών κατά τήν γένεσιν, μεταβαλλο- 
μένων είς ροδόχροα ή κιτρινωπά έναλλάξ (Π ί ν. 
373 α).

γ) Οΐκόπεδον Β' Δημοτικού Σχολείου. Έκ 
τού οίκοπέδου τού Β’ Δημοτικού Σχολείου, τό ό
ποιον άνεσκάφη δοκιμαστικώς κατά τό 1963®, προ- 
ήλθεν ή έν Π ί ν. 373 β πηλίνη ήγεμών κέραμος 
διακοσμουμένη διά συνθέτου μαιάνδρου κατά τό 
μέτωπον καί διά φύλλων λωτοΰ καί άνθεμίων έναλ
λάξ κατά τήν σκοτίαν. Πρέπει νά είναι σύγχρο
νος περίπου πρός τά πώρινα κτήρια, τών όποίων 
λείψανα άπεκαλύφθησαν είς τά προαναφερθέντα 
οικόπεδα.

δ) Βορεία νεκρόπολις Βέροιας. Κατά τήν πρός 
Β. (καί Α. ) έξοδον τής πόλεως, άκριβέστερον 
μεταξύ τών κλάδων τής διακλαδώσεως τής όδοΰ 
πρός Έδεσσαν άφ’ ένός καί πρός Θεσσαλονίκην 
άφ’ έτέρου, άνασκαπτομένου οίκοπέδου τών Γκι- 
λιοπούλου καί Ζαφείρη κατ’ ’Απρίλιον 1965 άπε
καλύφθησαν τέσσαρες κιβωτιόσχημοι τάφοι καί 
είς κεραμοσκεπής, όλοι σχεδόν άκτέριστοι. Οί 
κιβωτιόσχημοι περιεβάλλοντο άπό μαρμαρίνας 
πλάκας, δι’ όμοίων πλακών δέ καί έκαλύπτοντο.

Κατά τήν κατασκευήν ύπονόμων τού Δήμου 
κατά μήκος τής άνατολικής πλευράς τής όδοΰ 
πρός Έδεσσαν, μόλις 15 μ. άπό τού προαναφερ- 
θέντος οίκοπέδου, άπεκαλύφθησαν έπίσης όκτώ 
κιβωτιόσχημοι τάφοι καί είς κεραμοσκεπής, άκτέ- 
ριστοι καί οΰτοι καί μέ προσανατολισμόν έξ Α. 
πρός Δ.

ε) Δυτική νεκρόπολις Βέροιας. Κατά τήν έξοδον 
τής πόλεως πρός Δ., έντός τού προαυλίου συντη- 
ρήσεως όχημάτων τού στρατοπέδου τού Β' Σώ- 5

5. ΑΔ 6. ά. σ. 425 κ.έ.

ματος Στρατού, γενομένων ίσοπεδωτικών έργων, 
εύρέθη κιβωτιόσχημος τάφος, περιβαλλόμενος 
καθ’ δλας τάς πλευράς διά πλακών μαρμάρινων. 
Έκ τών κτερισμάτων περιεσώθη είς τεμάχια ύά- 
λινον άγγεΐον.

Όμοίως κατά τήν διεύρυνσιν όδοΰ πρός τό Γη- 
ροκομεϊον ύπό στρατιωτικής μονάδος, κατά Ία-

Σχέδ. 1. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου άποκαλυ- 
φθέν κατά τήν όδόν Τπποκράτους έν Βεροία

νουάριον 1965, εύρέθησαν, καί κατά τά κύρια κα- 
τεστράφησαν, τάφοι, έκ τών όποίων συνελέγησαν 
πήλινα άγγεϊα είς θραύσματα καί φύλλα χρυσού.

ς') Άποκάλυψις ψηφιδωτού δαπέδου έν τή ό- 
δώ Ίπποκράτους. Κατά τήν κατασκευήν ύπονό- 
μου κατά μήκος τής όδοΰ Ίπποκράτους, είς τό 
μέσον τής άποστάσεως μεταξύ τής έκκλησίας τής 
'Αγίας Άννης καί τής Μητροπόλεως, άπεκαλό- 
φθη ψηφιδωτόν δάπεδον είς μήκος 2 περίπου καί 
είς πλάτος περί τά 0,50 μ. (Σ χ έ δ. 1 ). Ήτο 
χονδροειδούς κατασκευής διά θραυσμάτων μαρ
μάρων ποικιλοχρώμων: φαιού, ροδόχρου, πρασί
νου, κίτρινου, λευκού καί μέλανος. Περί τά 3 μ. 
νοτιώτερον εύρέθησαν δύο τεμάχια άρραβδώτου 
κίονος, διαμέτρου κατά τό σωζόμενον άνω πέρας
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0,23 μ. Έβαινον έπί λειψάνων πλακοστρώτου δα
πέδου ευρισκομένου είς τό αυτό έπίπεδον μετά 
τοΟ ψηφιδωτοΟ.

ΒΕΡΓΙΝΑ

Κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων πρός οίκοδόμησιν 
έν τφ οίκοπέδω τού Γεωργίου Ίακωβίδου έν Βερ-

σείον τής Βέροιας μαρμάρινος ένεπίγραφος βω
μός άνατεθειμένος είς Δία "Υψιστον. Έν συνε- 
χείςι μοϊ ύπεδείχθη τότε ή θέσις τοδ Ίεροδ ( Π ί ν. 
374 α, όπου τό βέλος ), έκεΐ όμως είδον μέν μάρμα
ρά τινα διάσπαρτα καί τεφροχώματα κατά τό πρα
νές τής τότε διανοιγείσης όδοδ πρός Λευκόπετραν, 
άλλά δέν ηύτύχησα νά ίδω έπιγραφήν ή έτερον

γίνη προήλθον διάφορα άγγεΐα περισυλλεγέντα 
είς τό Μουσεΐον τής Βέροιας.

ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Άνασκαφή Ίεροϋ Μητρός Θεών Αυτόχθονος

Παρά τό 13ον χλμ.τής διανοιγομένης νέας έθνι- 
κής όδοδ Βέροιας - Κοζάνης, πλησίον τοΟ χωρίου 
Λευκόπετρα έπί των πρός τόν 'Αλιάκμονα κλι- 
τύων του Βερμίου όρους, άπεκαλύφθη τυχαίως 
'Ιερόν τής Μητρός Θεών Αυτόχθονος, όπως τήν 
όνομάζουν αί άνευρεθεϊσαι έπιγραφαί. Ό τόπος 
δέν ήτο δλως άγνωστος, δθεν, μέ τήν πρώτην τη
λεφωνικήν άναφοράν άξιωματικών τής 3ης 
ΜΟΜΑ περί άνευρέσεως « μιας πλάκας μέ γράμ
ματα», ή Εφορεία έκινήθη άμέσως διά τήν διά- 
σωσιν τών ευρημάτων. Κατά τό 1958 διά πρώτην 
φοράν ό ύπογραφόμενος τήν παροδσαν έπεσκέφθη 
τόν τόπον καί ώδηγήθη είς θέσιν καλουμένην 
« στό μάρμαρο », δθεν περισυνελέγη ό είς τό Μου-

άξιόλογον εδρημα. 'Οπωσδήποτε τό τηλεφώνημα 
τής 3ης ΜΟΜΑ δέν έκάλει είς άγνωστον τόπον.

Ό τόπος μέχρι πρό τίνος ήτο σχεδόν έρημος. 
Μόνον μετά τήν μεταφοράν προσφύγων έκ τών 
έναντι Πιερίων όρέων, τήν έγκατάστασίν των είς 
τό νεοσύστατον χωρίον Λευκόπετρα καί τήν διά- 
νοιξιν αμαξιτής όδοδ πρός αύτό, ή περιοχή ήλ- 
λαξεν δψιν ( Π ί ν. 374 β).

Έν συντομίςι ό ναός (Σ χ έ δ. 2 ) άποτελεϊται 
έν προνάου ( Π ί ν. 374 γ) καί σηκοδ μέ συν
ολικός διαστάσεις 14.70 x 9.25 μ. (ό στυλοβάτης 
μετρεΐ 9.88 μ.) ( Π ί ν. 375 α ), είχεν είς τήν πρό- 
σοψιν τέσσαρας κίονας άρραβδώτους, ύψους συ- 
νολικοδ 3.87 μ. ( βάσις 0,25, κορμός 3.48, κιο- 
νόκρανον 0,14 μ.), κατά τήν άναπαράστασιν δέ 
(Σ χ έ δ. 3 ) τό συνολικόν ύψος τής προσόψεως 
ήτο περίπου 6.25 μ. Ό ναός είχε μαρμάρινον τόν 
στυλοβάτην, τούς κίονας, τόν θριγκόν καί τό άέ- 
τωμα κατά τήν πρόσοψιν, τόν οόδόν, τό θύρωμα 
καί βαθμίδα κατά τό άνοιγμα τοδ μεσοτοίχου
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Βέροια. Οίκόπεδον Κούτερη: α. "Αποψις άπό ΝΑ., β. Λείψανον αρχαίου θεμελίου, αποψις άπό ΒΑ.,
γ. "Αποψις γενική άπό ΝΑ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Βέροια: α. Οικόπεδον Κούτερη. Ψηφιδωτόν δάπεδον από Β., β. Οικόπεδον Β’ Δημοτ. Σχολείου. 
Πηλίνη ήγεμών κέραμος, γ. Οικόπεδον Κούτερη. Τεμάχια πηλίνης σίμης

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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