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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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( Π ί ν. 375 γ ), ώς καί τήν τράπεζαν προσφορών, 
« βωμούς » κλπ. είς τό έσωτερικόν. Έπί τοϋ έπι- 
στυλίου ύπήρχε κτητορική έπιγραφή, ής εύρέθη 
τμήμα. Έπιγραφαί, αί πλεϊσται των όποιων είναι 
άπελευθερωτικαί, καλύπτουν τήν έπιφάνειαν τών 
κορμών τών κιόνων ( Π ί ν. 374 δ καί 377 α - β ), 
τοϋ θυρώματος, τής τραπέζης ( Π ί ν. 376 α), 
τών βωμών κλπ. Εύρέθησαν έπίσης έπιγραφαί 
έπί πλακών ( Π ί ν. 377 γ ). Τό σύνολον τών επι
γραφών ανέρχεται είς έκατόν περίπου, πολλαϊ δέ 
είναι χρονολογημένοι διά διπλής χρονολογίας 
( άκτιακής καί μακεδονικής ), ώστε κατατάσσον
ται μέ άκρίβειαν έκάστη μεταξύ τών έτών 169 - 
362 μ.Χ.

Δείγματος χάριν έδόθη ήδη τό κείμενον τριών 
έπιγραφών έπί τοϋ τραπεζοφόρου (Π ί ν. 376 
α - β) είς Μακεδονικά 7 ( 1967 ) σ. 343 κ.έ. 
Δίδεται ένταϋθα τό κείμενον έπί τής πλακός τοϋ 
Π ί ν. 377 γ:

Γλαύκα Λ ονκίου,
Έορδαία, έδορήσατο 
Μητρι Θεόν Εισιδόραν 
τήν έαυτής θρεπτήν, διά τό 
τήν τιμήν αυτής δεδανίσθαι 
παρά τής Θεόν και μή δύ- 
νασθαι άποδονναι.
Μαρκία Όρέστου ή θυγάτηρ 
συνευαρεστεΐ

Εντός τής έπιχώσεως τοϋ Τεροϋ εύρέθησαν 
καί τινα γλυπτά, έξ ών τά κάτω μέρη τών γυναι
κείων άγαλμάτων έν Π ί ν. 375 β, δ, όστρακα 
σχετικώς όλίγα καί μάλλον άσήμαντα, καί, τέλος, 
νομίσματα ύπέρ τά 20, άποδοθέντα ύπό τοϋ κ. Ί. 
Τουράτσογλου είς χρόνους άπό τών μέσων τοϋ 
2ου αί. μ.Χ. ( Άντωνϊνος Ευσεβής) μέχρι τοϋ τέ
λους τοϋ 4ου αί. μ.Χ. ή τό πολύ μέχρι τών άρχών 
τοϋ 5ου μ.Χ. ( Άρκάδιος ).

ΝΑΟΥΣΑ

Περί τής άνασκαφής έν θέσει Μπαλτανέτο καί 
περί τών έρευνών διά τήν μελέτην τής τοπογρα
φίας τής περιοχής Ναούσης, βλ. Τό Έργον 1965, 
σ. 21 - 28. Πρβλ. Φ. Πέτσα, Ό τάφος τών Λευκα- 
δίων, Άθήναι, 1966.

ΣΥΚΙΑ

Έκ τής θέσεως Νιάμα παρά τό χωρίον Συκιά 
τής Βέροιας, έν τή άρχαίμ Πιερία, προήλθεν, ώς 
τυχαϊον εΰρημα, ή έπιτυμβία στήλη έν Π ί ν. 
378 α, δ, τής όποιας ή έπιγραφή είς τρεις στίχους 
έχει ώς έξής:

Μελανίονι / Αντιπάτρου / ήριοι

ΚΟΖΑΝΗ

Περί τής άνασκαφής έπί τοϋ ύψώματος 'Αγ. 
Ελευθερίου Κοζάνης, βλ. Τό Έργον 1965, σ. 
17-20, ΠΑΕ 1965, σ. 24 κ. έ.

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Είς τό Μουσείον Κοζάνης είσήχθησαν διάφο
ρα τυχαία εύρήματα, έν οίς καί τά έν Π ί ν. 378 
β - γ άνάγλυφα, έπί τοϋ έτέρου τών όποιων διε- 
σώθη μέρος έπιγραφής έχον ούτω: - -]κον Λ. Κά- 
νειος Εύπορος.

ΑΙΑΝΗ

Ύπό τοϋ Τωάννου Στόκα παρεδόθη, εύρεθείσα 
έν θέσει Οΰτσινο ( κτήμα Γκουβεδάρου), τό άνω 
μέρος μαρμάρινου έπιτυμβίου σφζοντος ύπερ- 
άνω δύο κεφαλών μέρος έπιγραφής, έξ ής προκύ
πτουν τά όνόματα ζεύγους: Δημοκράτε(ι)α καί 
Κάστωρ.

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ

ΝΗΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τόν Νοέμβριον τοϋ έτους 1965, είδοποιηθέντες 
ύπό τοϋ Άστυνομικοΰ Τμήματος ’Αλεξάνδρειάς 
περί άνευρέσεως λίθων τινών κατειργασμένων έν 
τή θέσει « Φάσα », ΒΔ. τοϋ χωρίου Νησί ’Αλε
ξάνδρειάς, μετέβημεν έκεΐ πρός έξέτασιν τής 
περιοχής.

Ή θέσις εΰρίσκεται έντός τοϋ άπεράντου κάμπου 
τής Βέροιας καί είς σημεΐον, τό όποιον ύπερεϊχε 
τών ύδάτων τοϋ άποξηρανθέντος βάλτου. Έπι- 
φανειακώς περισυνελέγησαν δύο τεμάχια κιο- 
νοκράνων, μεταγενεστέρων χρόνων, θραύσματα 
πλακών μετ’ ιχνών γραμμάτων καί τεμάχια κερά
μων. "Απαντα μετεφέρθησαν είς τό Μουσείον Βέ
ροιας. Διενεργήσαντες μικράν έκ τών ένόντων άνα- 
σκαφήν έσχομεν λίαν ένθαρρυντικά άποτελέ- 
σματα. Έρευνήσαντες είς διάφορα σημεία, ύπο- 
δειχθέντα ύπό τών έντοπίων, είδομεν, ότι άρχαϊα 
κτίσματα εύρίσκονται έσκορπισμένα είς άκτϊνα 
τουλάχιστον 2 χλμ. Συγκεκριμένους:

1. ’Εντός τοϋ κτήματος τοϋ Πολυδώρου Καρα- 
ΐσκου εύρέθη μεγάλον τεμάχιον μαρμάρου, τό 
όποιον θραύσαντες οί ίδιοκτήται πρό μηνών έθα
ψαν έκ νέου έντός τοϋ κτήματός των. ’Ασφαλώς 
προέρχεται έκ μεγάλου παρακειμένου οικοδομή
ματος. Άποκαλύψαντες δι’ ένός έργάτου τό άνω 
μέρος τούτου ( Π ί ν. 379 α ), είδομεν, ότι τήν 
μίαν τούλάχιστον πλευράν έχει λελεασμένην. Τό 
άποκαλυφθέν τμήμα έχει διαστάσεις 1.25 x 0,52 χ 
0,48 μ.

2. Πρός Α. καί είς άπόστασιν ήμίσεος περίπου 
χλμ. ύπάρχει χθαμαλός λοφίσκος (τούμπα).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:19 EEST - 34.211.113.242



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 355

Μεταβάσα είδον, δτι πρόκειται περί τεχνητού 
έξάρματος, δημιουργηθέντος διά τής συσσωρεύ- 
σεως καθαρού χώματος άνεο όστράκων. Θά έξ- 
υπηρέτετ άσφαλώς ταφικούς ή στρατιωτικούς σκο
πούς.

3. Περί τά 2 χλμ. πρός Ν. (πρός τήν κατεύθυν- 
σιν τού σημερινού χωρίου Νησί) καί έντός τού 
κτήματος τού Στεφάνου Παντή, ένθα εϋρομεν τό 
έτερον των είς τό Μουσεΐον Βεροίας συναποκομι- 
σθέντων κιονοκράνων (ίδέ άνωτέρω), ήρευνή- 
σαμεν άναφανέντα λίθον καί εύρέθημεν πρό θε- 
μελιώσεως μνημειώδους οικοδομήματος. Πιθανώ- 
τατα πρόκειται περί κατωφλιού (in situ), διότι 
ύπάρχουν σημεία στηρίξεως. Ή έργασία έγένετο 
ύπό δυσμενεστάτας καιρικάς συνθήκας καί μόνον 
μεθ’ ένός έργάτου, δι’ δ καί διεκόπη μετά τήν άπο- 
κάλυψιν τμήματος περί τά 2.10 μ. Άποτελεΐται 
έκ δύο μαρμάρινων πλακών, μήκους 1.03 καί 0,95 μ. 
καί πλάτους 0,55 καί 0,52 μ. άντιστοίχως. Πάχος 
0,15 μ. ( Π ί ν. 379 β). Ή έτέρα τών πλακών 
πιθανόν προέρχεται έξ άλλης χρήσεως, διότι 
διασώζει τρία γράμματα:

χ
ο π

Είς τόν πέριξ χώρον είδομεν πολλάς έπιπέδους 
κεράμους μετά χιαστών σημείων.

4. Έντός τού γειτονικού κτήματος τού Εμμα
νουήλ Μπαμπίνα άπεκαλύψαμεν έτέραν θεμελίω- 
σιν.

5. Περί τά έκατόν μέτρα πρός Β. καί έντός τού 
κτήματος τού Γεωργίου Συρίδου ήνοίξαμεν δο
κιμαστικήν τάφρον καί εύρέθημεν πρό τοίχου, 
τόν όποιον ήκολουθήσαμεν είς μήκος 7 μ. ( Π ί ν. 
379 γ ). Ούτος συνεχίζεται. Είναι έκτισμένος διά 
μεγάλων πελεκητών λίθων άλλά καί διά μικρο- 
τέρων, άναμίκτων μετά τεμαχίων κεράμων καί 
άμμοκονιάματος. Είς έν σημεΐον ό τοίχος φθά
νει είς βάθος 1.25 μ.

6. Περί τά 50 μ. πρός Δ., έντός τού κτήματος 
τού ’Αντωνίου Καραγιάννη,διά δοκιμαστικής τά
φρου εύρομεν δάπεδον ψηφιδωτόν μετά φυτικών 
καί γεωμετρικών σχεδίων ( Π ί ν. 379 δ ). Τά 
χρώματα τών ψηφίδων είναι μέλαν, λευκόν καί 
κεραμόχρουν. Τούτο άπεκαλύφθη είς μήκος 3.80 
μ. Συνεχίζεται πρός δλας τάς κατευθύνσεις.

7. Μεταξύ τών κτημάτων Στ. Παντή καί Έμμ. 
Μπαμπίνα άφ’ ένός καί Γεωργ. Συρίγου καί Άντ. 
Καραγιάννη άφ’έτέρου ύπάρχει άγροτική όδός 
καί παραλλήλως πρός αύτήν βαίνουσα διώρυξ 
διά τήν άποστράγγισιν τών ύδάτων. ’Επί τής όδού 
ταύτης καί κατά μήκος τών ώς άνω κτημάτων ύ
πάρχουν περί τούς δέκα πέντε μεγάλοι πελεκητοί 
πωρόλιθοι, μήκους +0,90 μ., προερχόμενοι ά

σφαλώς έξ άρχαίων κτηρίων μνημειώδους έμφα- 
νίσεως. Τινές τούτων διατηρούσι καί άναθύρωσιν 
( Π ί ν. 379 ε ). Μία παχεϊα πλάξ έκ λίθου Κου- 
φαλίων (μήκ. 0,72, πλάτ. 0,60, πάχ. 0,17 μ.) φέ
ρει αύλακα καί βαθύν ένδεσμον.

8. Είς τόν περίβολον τής έκκλησίας τού χωρίου 
Νησί υπάρχει τεμάχιον μαρμάρινου κατωφλιού 
(διαστ. 0,89 x 0,70 χ 0,22 μ.) έξ αρχαίου χτίσμα
τος καί βωμός ένεπίγραφος (διαστ. 0,98 χ 0,56 χ 
0,37 μ.) μετά τών γραμμάτων:

Μ α Λ Ε ί A
Μ A Α Ε ί (Ω;)
Ω θ Ε 

Ω Τ

Πιθανώτατα εύρισκόμεθα πρό έκτεταμένου συν
οικισμού τών υστέρων ρωμαϊκών χρόνων.

ΒΕΡΟΙΑ

Οί μαθηταί τής τελευταίας τάξεως τού Δημο
τικού Σχολείου Παύλος Βοριατζίδης καί ’Ιωάννης 
Σιδηρόπουλος παρέδωσαν είς τό Μουσεϊον δύο 
άγγεΐα, τά όποια εύρον τυχαίως, σκάψαντες κατά 
τήν ώραν παιδιάς όπήν έντός τής αύλής τής έπί 
τής όδού Άνεμώνων οικίας τού κ. Κοσμά Στέ- 
φου, παρά τήν είσοδον τής πόλεως. Πρόκειται 
περί τών άρχαιοτέρων τών άγγείων, τά όποια εύ- 
ρέθησαν μέχρι σήμερον έντός τής πόλεως τής Βε
ροίας ( Π ί ν. 380 γ )1.

Διευρύναντες τήν όπήν, άνεκαλύψαμεν ταφήν 
έντός πίθου, σφζομένου μήκους 1.50 καί πλάτους 
1 μ. Πάχος τοιχωμάτων πίθου 0,03 μ. (Σ χ έ δ. 1, 
Α)2. ’Επειδή ή ταφή ήτο σχεδόν έπιφανειακή, 
τό πρός τά άνω μέρος τού άγγείου είχε καταστρο
φή. Προσανατολισμός άπό ΝΑ. πρός ΒΔ. Τό στό- 
μιον θά ήτο πρός ΝΑ. Πλήν τών προαναφερθέν- 
των ήδη δύο άγγείων ούδέν έτερον κτέρισμα ύ- 
πήρχε. Τό κρανίον καί τά λεπτότερα τών όστών 
τού νεκρού είχον διαλυθή ( Π ί ν. 280 δ).

Περί τά 2 μ. πρός Α. εύρομεν έτέραν ταφήν, πά
λιν έντός πίθου, σοιζομένων διαστάσεων 1.50 x
0. 96 μ. Πάχος τοιχωμάτων πίθου 0,04 μ. (Σ χ έ δ.
1, Β). Προσανατολισμός άπό Δ. πρός Α. Έντός 
τού πίθου ύπήρχον πολλά όστά ( Π ί ν. 380 ε ), 
άγγεϊον προϊστορικόν τεθραυσμένον καί ζεύγος 
χαλκών πορπών, τεθραυσμένων είς δύο ( Π ί ν. 
380 α - β )3. Μήκος πορπών 0,04 καί 0,05 μ. 
άντιστοίχως.

1. Παρόμοια έχομεν έκ τοϋ προΐστορικοϋ Νεκροταφείου 
τής Βεργίνης, ΑΔ 17 ( 1961/62): Μέρος Α', Πίν. 150 ς» 
(Χ133) καί Πίν. 151-153 (passim) (Φ. Πέτσας).

2. Τό σχέδιον κατεσκεύασεν ό έξαίρετος σχεδιαστής κ. 
Άργύριος Κούντουρας, τόν όποιον θερμώς εύχαριστώ.

3. Διά παρόμοιας βλ. ΑΔ 6. ά. Πίν. 145 β.

Ε Λ Π
ΚΟΡΗ
Θ
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Περί τό 1.35 μ. δυτικώτερον της ταφής Α είχεν 
εύρεθή πρό έτών τάφος κιβωτιόσχημος, σφζομέ- 
νου μήκους 1.25, πλάτους έσωτερικού 0,55 καί 
βάθους 0,39 μ. Πάχος πλακών +0,08 μ.

’Ασφαλώς έχομεν πρό ήμών τμήμα τοΟ παναρ
χαίου νεκροταφείου τής πόλεως τής Βέροιας.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Συνεχίσθη καί έφέτος ή άνασκαφή είς τό άνά- 
κτορον τής Βεργίνης, κατά μήκος τοΟ νοτίου έξω- 
τερικού τοίχου καί μεταξύ αύτοδ καί τού νοτίου 
τοίχου τού άνακτόρου ( Π ί ν. 381 α - γ ).

Κατά τήν προηγουμένην άνασκαφικήν περίο
δον είχεν άποκαλυφθή ή άνω έπκράνεια τού νοτίου 
έξωτερικού τοίχου μέχρι νοτίως τού δωματίου Β 
καί είχεν έπισημανθή είς τήν τομήν τήν γενομένην 
νοτίως τού χώρου C.

Ή έφετεινή άνασκαφή έδειξεν ότι ό τοίχος ού- 
τος σώζεται όλόκληρος καί βαίνει παραλλήλως 
τοΟ νοτίου τοίχου, άκόμα καί πέραν τής ΝΔ. γω
νίας τού άνακτόρου (δωμ. L). 'Ο τοίχος άνεσκά- 
φη κατά τό ήμισυ τού μήκους του καί έκαθαρί- 
σθη έπιμελώς. Είναι κατεσκευασμένος διά πώρι
νων λίθων άνίσου μεγέθους καί άργών λίθων, οί 
όποιοι όμως περιορίζονται μόνον είς τό βόρειον 
τμήμα τού πλάτους του καί κατά κανονικά σχεδόν 
διαστήματα μεταξύ τών πωρίνων δόμων, ώσάν 
« γεμίσματα » τών τετράπλευρων κενών, τά όποια 
δημιουργούν οδτοι. Έχει συνολικόν ύψος 0,95 
έως 1 μ. καί πλάτος 0,87 μ., ή κατωτέρα δέ σειρά 
τών δόμων είς τό ήμισυ σχεδόν τού ύψους του 
(0,50 μ.) έξέχει κατά 0,05 έως 0,18 μ. τής άνω- 
τέρας είς τήν νοτίαν πλευράν - όψιν του, ή όποια 
είναι όμαλή καί ή περισσότερον έπιμελώς κατε- 
σκευασμένη. Είς αυτήν τήν πλευράν ό τοίχος 
σχηματίζει, κατά διαστήματα 2.20 μ. περίπου, προ- 
εξοχάς πρός Ν. (όδόντας), διαστάσεων 0,80 x 
0,60 μ., αί όποϊαι είναι έκτισμέναι μέ πώρινους 
δόμους μόνον ή μέ πώρινους δόμους καί μέ άρ- 
γούς λίθους. Καί είς τούς « όδόντας » τό κατώ
τερον μέρος τής δομής έξέχει όπως καί είς τόν 
υπόλοιπον τοίχον καί παρέχει τοιουτοτρόπως τήν 
έντύπωσιν μιας ταινίας, ή όποια περιβάλλει καί 
τούς « όδόντας » καί έπιτείνει τήν έπιμεμελημένην 
έμφάνισιν τής νοτίας όψεως. Άντιθέτως είς τήν 
βορείαν πλευράν οί πώρινοι δόμοι καί οί λίθοι 
δημιουργούν έπιφάνειαν άνώμαλον, ή όποια δέν 
πρέπει νά ήτο όρατή άλλά κεκαλυμμένη πιθανόν 
ύπό τού έδάφους.

Ό τοίχος ούτος είς τό άνατολικόν άκρον του 
σχηματίζει γωνίαν πρός τοίχον μή συνδεόμενον

όμως πρός τόν άνατολικόν τοίχον τού άνακτόρου. 
Είναι πολύ πιθανόν, ότι ό νότιος έξωτερικός τοί
χος σχηματίζει γωνίαν καί είς τό δυτικόν άκρον 
του, τό όποιον δέν άπεκαλύφθη είσέτι.

Ποιος ό προορισμός τού τοίχου δέν δυνάμεθα 
νά είπωμεν άκόμη. Παρετηρήσαμεν ήδη κατά 
τήν περυσινήν άνασκαφήν καί τό έβεβαιώσαμεν 
έφέτος, ότι ύφίσταται κάποια πίεσις άπό Ν. πρός 
Β. καί τό φυσικόν έδαφος, ή πηλώδης « μούσγα », 
μετακινείται πρός Β., ούτως ώστε νά καλύπτη όλό- 
κληρον σχεδόν τόν μακρόν αύτόν τοίχον. (Έ
φέτος εΰρομεν τά τμήματα τού τοίχου, τά όποια 
είχομεν άποκαλύψει πέρυσι, κεκαλυμένα κατά μέ- 
γα μέρος άπό τήν « μούσγαν »).

Τήν « μούσγαν » συναντώμεν συνήθως μέχρι 
τής έπιφανείας τού νοτίου έξωτερικού τοίχου, 
ένφ βαθύτερον τό χώμα είναι διαφορετικής ύφής 
καί χρώματος, μαλακόν καί καστανόφαιον, καί 
περιέχει πολλά, είς ώρισμένα σημεία, νοτίως τού 
τοίχου έως 0,50 μ., πάρα πολλά, όστρακα έλληνι- 
στικά, τά πλείστα έκ μεγάλων άγγείων άχρώμων, 
λεκανών καί διαφόρων οικιακών σκευών χονδρών, 
άλλά καί πολλά μελαμβαφή σκύφων, κανθάρων, 
πινακίων κ. ά. καί όλίγα τού τύπου τής « δυτικής 
κλιτύος ». Νοτίως τού δωματίου Β εΰρομεν δύο 
περιέργους πηλίνας βάσεις, σχεδόν όμοιας, αί 
όποϊαι είναι έξωτερικώς τετράπλευροι μέ κοίλας 
πλευράς καί έσωτερικώς ήμισφαιρικαί.

Είς τήν νοτίαν πλευράν τού νοτίου έξωτερικού 
τοίχου, κυρίως νοτίως τού δωματίου V καί, όλι- 
γώτερον, τού δωματίου Β, υπήρχε παχύ στρώμα 
καεισών ή άποσαθρωθεισών όργανικών ύλών, 
τό όποιον περιβάλλει καί τούς « όδόντας ».

Εύρέθησαν έπίσης διεσπαρμένοι κέραμοι καί 
τεμάχια σίμης πηλίνης, νοτίως δέ τών δωματίων 
F καί G, άπό τού νοτίου τοίχου έως 2 μ. νοτιώτε- 
ρον, ύπήρχε στρώμα κεράμων, κορινθιακών ώς 
έπί τό πλεΐστον, είς τό ύψος τού τοιχοβάτου τού 
νοτίου τοίχου, ένφ άλλο στρώμα κεράμων, λα
κωνικών τών περισσοτέρων, ύπήρχε νοτίως τού 
δωματίου L, έπί τού νοτίου έξωτερικού τοίχου.

Κατά τήν έφετεινήν άνασκαφήν εύρέθησαν άρ- 
κετά χαλκά νομίσματα. Έξ αύτών τά τέσσαρα είναι 
Φιλίππου τού Β' (Α. Κεφαλή ’Απόλλωνος, Β. 
Τππεύς) καί εύρέθησαν: τό πρώτον νοτίως τού 
δωματίου Ε, είς βάθος 0,10 μ. άπό τής έπιφανείας 
τού νοτίου τοίχου, τό δεύτερον νοτίως τού δω
ματίου I (1.45 μ.) είς βάθος 0,58 μ. άπό τής 
έπιφανείας τών πωρίνων δόμων τού νοτίου τοί
χου, τό τρίτον είς άπόστασιν 1 μ. άνατολικώς τής 
ΝΑ. γωνίας τού άνακτόρου, είς βάθος 1 μ. άπό 
τής έπιφανείας τού έδάφους καί τό τέταρτον νο
τίως τού δωματίου I, είς βάθος 0,35 μ. άπό τής
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Λευκόπετρα. α. Ό στυλοβάτης του Τεροϋ Μητρός Θεών άπό Ν., κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής, 
β, δ. Τά κάτω μέρη γυναικείων μαρμάρινων άγαλματίων, γ. Μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη άπό Δ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Βέροια. Νησί ’Αλεξάνδρειάς: α. Μέγα τεμάχιον μαρμάρου έξ άρχαίου οικοδομήματος, β. Μαρμάρινον 
κατώφλιον μεγάλου οικοδομήματος, γ. Τοίχος άρχαίου οικοδομήματος, δ. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου, 

ε. Πώρινη πλίνθος έξ άρχαίου οικοδομήματος
ΑΓΓ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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Βέροια: α - β. Χαλκαΐ πόρπαι έκ τής ταφής Β, γ. Προϊστορικά άγγεϊα ( ταφή A ), δ. Ταφή Α, ε. Ταφή Β

ΑΓΓ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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