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Ή κυρία παράστασις τής Άμαζονομαχίας κατα
λαμβάνει 5 1/2 μόνον τετραγωνικά μέτρα. ’Αρι
στερά είκονίζονται δύο ’Αμαζόνες, ών ή έτέρα 
( Πενθεσίλεια ;) καταβεβλημένη, επιχειρεί τήν 
ύστάτην άμυναν διά νά άποφύγη τό πλήγμα τοϋ 
ξίφους του πρό αύτής όπλίτου (Άχιλλέως ;), 
τό όποιον έν τούτοις φαίνεται μοιραΐον (Π ί ν. 
243 β, 248, 249).

Ή παράστασις περικλείεται ύπό δύο διακο- 
σμητικών πλαισίων, άποτελουμένων τοϋ ένός μέν 
έξ άνθεμίων, τού έτέρου δέ έκ πανθήρων ή κάπρων 
κατά ζεύγη, μέ παρένθετα ανθέμια (Π ί ν. 248, 
250 α-β).

Καί τά νέα ταΰτα ψηφιδωτά είναι κατεσκευα- 
σμένα, ώς καί τά άλλα, τά εύρεθέντα κατά τό 
1957, έκ μικρών ποταμίων χαλίκων, εις πλουσιω- 
τέραν όμως χρωματικήν κλίμακα. Διάφορος είναι 
ή τεχνοτροπία έκάστου, τοϋθ’ όπερ σημαίνει ότι 
πλείονες ήσαν οί φιλοτεχνήσαντες καλλιτέχναι.

Ή Θήρα τής έλάφου (γνωρίζομεν’ήδη τό ό
νομα τοϋ τεχνίτου έκ τής έπιγραφής ΓΝΩΣΙΣ 
ΕΠΟΗΣΕΝ) διακρίνεται διά τήν έλευθεριότητα 
των κινήσεων, τόν πλούτον των χρωμάτων, τάς 
συνιζήσεις τών έπΐ μέρους μορφών, τάς πολλάς 
φωτοσκιάσεις, τήν έντονωτέραν δήλωσιν τής τρί
της διαστάσεως, τήν κατά φυσικώτερον τρόπον 
άπεικόνισιν τοϋ τοπίου μέ τάς άνωμαλίας τοϋ 
έδάφους κλπ. Πρόκειται περί έργου τοϋ όποιου 
ό δημιουργός φαίνεται ότι ήτο προικισμένος μέ 
λεπτόν αισθητήριον, συγχρονισμένος μέ τήν έπο- 
χήν του καί πλουτισμένος μέ νέους έκφραστικούς 
τρόπους, οί όποιοι, έν συγκρίσει πρός τούς τεχνί- 
τας τών παλαιοτέρων ψηφιδωτών (τών εύρεθέν- 
των/τό’έτος'195718 ), πρέπει νά έκτιμηθοϋν ώς 
περισσότερον « ζωγραφικοί » παρά « πλαστικοί».

« Ζωγραφικήν » μάλλον διάθεσιν θά άναγνω- 
ρίσωμεν καί είς τό ψηφιδωτόν τών ’Αμαζόνων, 
τό’όποιον όμως είναι προφανές ότι έχει φιλοτε- 
χνηθή ύπό άλλου τεχνίτου.

Ή άρπαγή τής ',Ελένης χαρακτηρίζεται ύπό 
τεχνοτροπίας έντελώς διαφόρου. Αί άδραί γραμ- 
μαί,’οί περιωρισμένοι μεταβατικοί τόνοι, αί δια
κριτικοί'φωτοσκιάσεις καί τά έντονα περιγράμ
ματα19 δεικνύουν τήν έπίδρασιν μάλλον τής έρυ- 
θρομόρφου άγγειογραφίας παρά τής μνημειώδους 
ζωγραφικής.

δος » τών έκατέρωθεν δωματίων, δεν φέρει ύπερυψωμένον 
πλαίσιον, ώς συμβαίνει είς τούς χώρους Β, Γ, Δ, Θ και Κ, 
όπου τά υπάρχοντα τοιαϋτα έχρησίμευον διά τήν τοποθέ- 
τησιν κλινών.

18. ΑΔ έ.ά. σ. 73-75, Πίν. 40-46.
19. Διά τήν ζωηροτέραν έμφάνισιν περιγραμμάτων τι- 

νών καί λεπτομερειών ό τεχνίτης έχει χρησιμοποιήσει λεπτά 
τεμάχια όπτής γής. Έξ άλλου διά τήν δήλωσιν ώρισμένων

’Εν πάση όμως περιπτώσει καί τά ψηφιδωτά 
ταΰτα, ώς καί τά κατά τό 1957 εύρεθέντα, πρέπει 
νά άναχθοΰν είς τούς πρωίμους έλληνιστικούς 
χρόνους, περί τό 300 π. X., είς έποχήν δηλαδή 
πρός τήν όποιαν άρμόζουν καί τά λοιπά άρχαιο- 
λογικά τεκμήρια.

Έργα συντη ρήσεως καί άναστηλώσεως

Τό άναστηλωτικόν έργον έσυνεχίσθη καί κατά 
τό έτος 196120. ΔΤ έμπειρων τεχνιτών τής Διευ- 
θύνσεως Άναστηλώσεως άνεστηλώθησαν συμ- 
πληρωθέντες όκτώ κίονες τοϋ ίωνικοϋ περιστυ
λίου τής βόρειας οικίας τοϋ τετραγώνου 1, έκτός 
έκείνων οί όποιοι άνεστηλώθησαν έν μέρει 
( Βλ. Π ί ν. 251 α,β ). Άτυχώς δέν είναι δυνατή 
ή άναστήλωσις ύπέρ τά κιονόκρανα, διότι ούδέν 
ίχνος θριγκοϋ εΰρέθη.

Ή άνάγκη στεγάσεως τών πολυαρίθμων εύρη- 
μάτων άντεμετωπίσθη διά τής κατασκευής άποθη- 
κευτικών χώρων παρά τόν κεντρικόν τομέα τών 
άνασκαφών.

Τό προσωρινόν Μουσεΐον, είς τό όποιον έχουν 
έκτεθή τά σημαντικώτερα εύρήματα, έχει διαρ- 
ρυθμισθή εύπροσώπως21. ’Αλλά δέν ικανοποιεί 
πλέον τάς άπό έτους είς έτος αύξανομένας άνάγ- 
κας. Δι’ δ έλήφθη άπόφασις οίκοδομήσεως νέου 
μουσειακοϋ κτηρίου, τό όποιον θά περιλαμβάνη 
καί άναψυκτήριον διά τούς έπισκέπτας.

Αί οικοδομικοί έργασίαι ήρξαντο άπό τοϋ 
Νοεμβρίου τοϋ 1961, έλπίζεται δέ ότι’θά περατω- 
θοϋν έντός τοΰ 1962. Τά σχέδια τοϋ κτηρίου έφι- 
λοτέχνησεν ό άρχιτέκτων κ. Γεώργιος Μπόγδα- 
νος, τάς δέ δαπάνας άνέλαβεν άφ’ ένός μέν ό Ελ
ληνικός ’Οργανισμός Τουρισμοϋ, άφ’ έτέρου δέ ή 
’Αρχαιολογική Υπηρεσία τοϋ Υπουργείου Προε
δρίας τής Κυβερνήσεως.

X. I. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ (1960/1)

Εισαγωγικά : Καθ’ όλην τήν περιοχήν τών 
τριών άρχικών Νομών τής 1Β' Περιφερείας άντι- 
στοιχούντων πρός τήν νϋν Δυτικήν Μακεδονίαν, 
τήν άνω Μακεδονίαν τών άρχαίων, ύπήρχον διά-

μικρολεπτομερειών έχει γίνει χρήσις καί μολυβδίνων ελα
σμάτων.

20. ΑΔ έ.ά. σ. 83.
21. Πρβ. ΑΔ έ.ά. σ. 82 - 83, Πίν. 89β.
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σπαρτοί μικραϊ Συλλογαί αρχαιοτήτων, τάς όποιας 
είχε τήν ευκαιρίαν ό ύπογράφων νά έξετάση έπ’ 
εύκαιρίρ. άνασκαφής τής ’Αρχαιολογικής 'Εται
ρείας έν Κοζάνη κατά ’Ιούνιον τοϋ 1960. Κατωτέ-

διαφόρων έποχών, όπλα καί κοσμήματα χαλκά 
καί σιδηρά, λίθινα έργαλεΐα καί διάφορα μικροαν- 
τικείμενα, χρονολογούμενα άπό τής προϊστορικής 
μέχρι τής ρωμαϊκής έποχής.

Σχεδ. 1. Πόρπαι έκ τοC Άξιοκάστρου

ρω έκτίθενται αί γενόμεναι παρατηρήσεις καί 
ένέργειαι κατά τόπους.

( X 2.

Σχεδ. 2. Περόναι έκ τού Άξιοκάστρου 

Σιάτιστα

Τυχαία εύρήματα τής^περιοχής συνεκεντρώ- 
θησαν καί άπετέθησαν πρός φύλαξιν έν τή Βιβλιο
θήκη τής πόλεως. Ή οΰτω σχηματισθεϊσα ένδια- 
φέρουσα Συλλογή περιλαμβάνει πήλινα άγγεϊα

Τσοτύλι

Ή έν τφ Γυμνασίω Τσοτυλίου σπουδαία άρ- 
χαιολογική Συλλογή έπλουτίσθη διά τυχαίων 
εύρημάτων ώς ή έπιτυμβία στήλη έξ έγχωρίου 
λίθου έν Π ί ν. 252 γ, έπαρχιακόν έργον των τελευ
ταίων ρωμαϊκών χρόνων. ’Αγγεία καί μικροαντι- 
κείμενα τής Συλλογής έξ άλλου μετεφέρθησαν 
είς τό Μουσεϊον Κοζάνης, όπου έκαθαρίσθησαν, 
συνεκολλήθησαν, έφωτογραφήθησαν, έσχεδιά- 
σθησαν κλπ. Έξ αυτών είναι τά έν Π ί ν. 252 α 
λίθινα έργαλεΐα, τά έν Π ί ν. 252 β χαλκά κοσμή
ματα, έν Π ί ν. 252 δ σιδηρά όπλα καί τά έν 
Π ί ν. 252 ε πήλινα άγγεϊα.

Άξιόκαστρον ( άλλοτε Σουρδάνι)

Είς τό Δημοτικόν Σχολεϊον Άξιοκάστρου τής 
έπαρχίας Βο'ίου συνεκεντρώθησαν όπό τών δια
δοχικών Διευθυντών αύτοΰ κκ. Ίορδάνου Γα- 
λανίδου καί Χρήστου Δουδουλιάκη πολυάριθμα 
εύρήματα τής περιοχής, τά πλεΐστα τής πρωίμου 
έποχής τοϋ σιδήρου. Έξ αυτών μετεφέρθησαν 
τά σπουδαιότερα είς τό Μουσεϊον Κοζάνης διά 
καθαρισμόν κλπ., έκ τούτων δέ είναι καί τά εί- 
κονιζόμενα έν Π ί ν. 253 α χαλκά κοσμήματα, 
αί πόρπαι τοϋ Σχεδίου 1, αί περόναι τοϋ Σ'χ’ε- 
δ ί ο υ 2, οί ψήφοι κλπ. τοϋ Σχεδίου 3, οί δα
κτύλιοι τοϋ Σχεδίου 4 καί αί πόρπαι καί τό 
ένώτιον τοϋ Σχεδίου 5.
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Λικνάδες

ΕΙς τό Δημοτικόν Σχολεϊον Λικνάδων ό Διευ
θυντής αύτοΟ Άλ. Άδαμίδης συνεκρότησε πλου- 
σίαν καί ένδιαφέρουσαν Συλλογήν. Έν αυτή 
υπάρχουν :

1. Πήλινα αγγεία καί άγνϋθες κλασσικής, 
έλληνιστικής καί ρωμαϊκής έποχής ώς πρόχοι,

4. Μαρμάρινου άγαλματίου ή πλίνθος μετά 
τών άκρων ποδών.

5. Περί τάς 30 άγνϋθες, έξ ών τινες φέρουν 
ένδιαφέροντα σφραγίσματα ( Π ί ν. 253 β).

Έκ των άνωτέρω τά σπουδαιότερα μετεφέρ- 
θησαν είς τό Μουσεϊον Κοζάνης καί μεταξύ αυ
τών τά έν Π ί ν. 253 β, γ, ώς καί τό άκέραιον ύά- 
λινον δοχεϊον τοϋ Π ί ν. 253 δ.

ίΧ 3

<
α

< >

Σχεδ. 3. Ψήφοι καί άλλα κοσμήματα έκ τοϋ Άξιοκάστρου

λύχνοι, πινάκια, κυάθια, μεγαρικοί σκύφοι κλπ. 
(Π ί ν. 253 γ ). ’Επί τοϋ χείλους πίθου σφράγισμα : 
Φ]ΙΛΙΠΠ[0 ( Π ί ν. 253 ε).

2. Τριάκοντα τρία χαλκά νομίσματα καί έν 
άργυροϋν, χρονολογούμενα άπό τής κλασσικής 
μέχρι τής ρωμαϊκής έποχής.

3. Περί τά πέντε λίθινα προϊστορικά έργαλεϊα, 
διάφορα ώς καί ποικίλα προϊστορικά όστρακα 
(Πίν. 253 β).

"Αργος Όρεστικόν ( άλλοτε Χρούπιστα )

Παρά τό Άργος Όρεστικόν έν θέσει Παρα- 
μπέλα, εύρέθησαν τυχαίως ρωμαϊκοί τάφοι κα
μαρωτοί, πλινθόκτιστοι καί είς άλλην τοποθεσίαν 
έκτεταμένον, πλούσιον ψηφιδωτόν δάπεδον ρω
μαϊκής έποχής, καλώς διατηρούμενον.

Ή έρευνά των άφέθη δι’ εύθετώτερον χρό
νον.
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’Αετός

Παρά τόν ’Αετόν ’Αμυνταίου εντός άγροΰ τοΟ 
Ίωάννου Χρήστου εόρέθησαν τυχαίως καί κατά 
τό πλεΐστον κατεστράφησαν τάφοι τής πρωίμου 
εποχής τοΟ σιδήρου περικλειόμενοι διά πλακών 
έκ φαιοΰ σχιστόλιθου. Έκ των διασωθέντων άγ- 
γείων, τά όποια μετεφέρθησαν εις τό Μουσεϊον 
Φλωρίνης, είναι καί τό έν Π ί ν. 253 ζ.

Σχεδ. 4. Δακτύλιοι έκ τοΰ ’Αξιοκάστρου

Φαράγγι ( άλλοτε Όκελεμέζ )

Τό παρά τήν λίμνην Βεγορρΐτιν, άντικρύ τοΰ 
γνωστού Πάτελι (νΰν Άγιος Παντελεήμων), 
χωρίον Φαράγγι, νυν, δτε ύπεχώρησαν τά ΰδατα 
τής λίμνης, άπέκτησε παραλιμνίους έκτάσεις 
καλλιεργουμένας, έντός τών οποίων οί χωρικοί 
συλλέγουν διάφορα άρχαια ευρήματα. Τά άρχαιό- 
τερα είναι τής πρωίμου έποχής τού σιδήρου, άλλά 
υπάρχουν καί κλασσικά καί έλληνιστικά εύρή- 
ματα ώς τά έν Π ί ν. 253 ζ - θ.

Κοζάνη

Έν Κοζάνη έσυνεχίσθη, δαπάναις τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, ή άνασκαφή τοΰ άρχαίου νε
κροταφείου, τό όποιον είχεν έρευνήσει μερικώς 
ό κ. Β. Καλλιπολίτης \ ίνα άποφευχθή καταστρο
φή τάφων έξ οικοδομικών έργασιών καί δημοτι
κών έργων όδοποιΐας ( Π ί ν. 254 α ). Τά σπου
δαιότερα εύρήματα έγένοντο έντός τοϋ δπ’ άριθ. 
XXIII τάφου μετά δύο παιδικών σκελετών (Π ί ν. 
254 β, γ ). Ταΰτα είναι πήλιναι ψήφοι όρμου καί 
χαλκοΰν περιειλιγμένον σύρμα έκ τής κομμώσεως 1

1. Τό "Εργον 1958, σελ. 85 κ.έ.

(Π ί ν. 255 α ), όστοΰν διάτρητον διακοσμημένον 
(Π ί ν. 255 β καί Σχεδ. 6) καί τά έν Π ί ν. 255 δ 
πήλινα χειροποίητα άγγεϊα. Έτερα τρία άγγεΐα 
τής αυτής πρωίμου έποχής τοϋ σιδήρου εΰρέθησαν 
έξω τοΰ τάφου ( Π ί ν. 255 γ. Πρβλ. καί Π ί ν. 
254 β)2.

Είς τό Μουσεϊον Κοζάνης έξ άλλου είσήχθη- 
σαν :

1. Τό είκονιζόμενον έν Πίν. 256 α χαλκοΰν 
άντικείμενον χρονολογούμενον είς τούς πρό τοΰ 
700 π. X. χρόνους8.

2. Χαλκοΰν άπότμημα άγγείου ύπό μορφήν 
λέοντος (Πίν. 255 δ) τών πρό τοΰ 600 π. X. 
χρόνων.

3. ’Αλάβαστρον μελανόμορφον τών άρχών τοϋ 
5ου αί. π. X. ( Π ί ν. 256 β).

4. Άρυβαλλοειδής λήκυθος (χοϋς), τοϋ τέ
λους τοΰ 5ου αί. π. X. (Πίν. 255 ε).

5. Άρυβαλλοειδής λήκυθος μετά κεφαλής 
Έρμοϋ φέροντος πέτασον (Πίν. 255 ζ ), τών άρ
χών τοϋ 4ου αί. π. X.

6. ’Ερυθρόμορφος ασκός (Πίν. 256 γ), 4ου 
αί. π. X.

7. Τό όπόστατον τοΰ Πίν. 256 δ, 4ου αί. π.Χ.
8. Τό έπιτύμβιον άνάγλυφον τοϋ Π ί ν. 257 α, 

ρωμαϊκής έποχής.
9. Τμήμα μαρμάρινου ρωμαϊκού άναγλύφου 

μέ παράστασιν σκηνής κυνηγίου|(Πίν. 257γ).

Αίανή ( άλλοτε Κάλλιανη )

Είς τό Δημοτικόν Σχολεϊον Αίανής συνελέγη- 
σαν ύπό τοϋ Διευθυντοϋ αύτοϋ κ. Κ. Σιαμπανοπού- 
λου άρχαια διάφορα, ώστε άπηρτίσθη λίαν ένδια- 
φέρουσα Συλλογή. Ταΰτα χρονολογούνται άπό 
τών προϊστορικών χρόνων έως τούς χρόνους τής 
Τουρκοκρατίας καί είναι κοσμήματα καί όπλα 
(Πίν. 258 α), μαρμάρινα άνάγλυφα (Πίν.
257 β, δ, ε, καί 258 ε) ή άγάλματα (Πίν.
258 β - δ), πήλινα άγγεϊα καί όστρακα, έν οίς 
καί τό έν Π ί ν. 258 ζ σφράγισμα.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζουν έπίσης θησαυρί- 
σματα τής Συλλογής έκ τών χρόνων τής Τουρ
κοκρατίας.

Γ ράτσανη

Ή Γράτσανη είναι τοποθεσία μεταξύ Βελβεν-

2. Πρβλ. Τό 'Εργον 1960, σελ. 96.
3. Παρεδόθη ύπό Άριστείδου Τσαμπαρλή, κατοίκου 

'Αγίων ’Αναργύρων κοινότητος Λευκοθέας Βοίου. Πρβλ. 
όμοια έν G.M.A. Richter, The Metropolitan Museum 
of Art, Handbook of the Greek Collection 1953, σ. 22 
κ.έ., πίναξ 13 καί σημ. 4 έν σελ. 294. Ars Antiqua, Auktion 
II 14.5.1960, in Luzern πίν. 37, άριθ. 80. Διά τήν χρονο- 
λόγησιν τών ένταύθα ύπ’ άριθ. 1—7 άντικειμένων συνεβου- 
λεύθην τήν κ. Σ. Καρούζου, ήν καί έντεϋθεν εύχαριστώ.
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Σχεδ. 6. Όστέϊνον εύρημα έκ τής άνασκαφής Κοζάνης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:51 EEST - 54.226.8.97



218 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/2) : ΧΡΟΝΙΚΑ

δοΟ καί Σερβίων, έξ αυτής δέ προήλθον, περι- 
συλλεγέντα είς τό Μουσεΐον Κοζάνης, άρχιτεκτο- 
νικά μέλη, έξ ών έν άνήκον είς τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους φέρει έλληνικήν έπιγραφήν. Έκ τής 
Γράτσανης προέρχεται καί τό λίαν ένδιαφέρον 
άνάγλυφον έν Π ί ν. 259 α. Έκ τής αύτής περιο
χής πιθανώς προήλθε καί έπιτύμβιον άνάγλυφον 
εύρεθέν έν οίκίς τού Βελβενδοϋ καί μεταφερθέν 
είς Κοζάνην.

Έξοχή (άλλοτε Μπαρακλή )

Νέα ευρήματα έκ τής Εξοχής προσετέθησαν 
είς τό Μουσεΐον Κοζάνης, μεταξύ των όποιων 
καί τρίτη πραξις άπελευθερωτική ύπό τύπον άνα- 
θέσεως είς θεάν Ένοδίαν, χρονολογουμένη ’Έτουζ 
ΓΙΥ, μηνάς Δύστρου ΔΙ4.

Άγιος Χαράλαμπος

Έκ τού Άγ. Χαραλάμπου, όπου εύρέθησαν τυ- 
χαίως, μετεφέρθησαν είς τό Μουσεΐον Κοζάνης 
τά τεμάχια μαρμάρινου ρωμαϊκού άνδριάντος. Τά 
σημαντικότερα είκονίζονται έν Π ί ν. 259 γ.

Πύργοι ( άλλοτε Κατράνιτσα )

Παρά τούς Πύργους Έορδαίας άπεκαλύφθη- 
σαν τυχαίως λείψανα σημαντικού κτηρίου έλλη- 
νιστικών χρόνων, έξ ών είκονίζεται ένταύθα τό 
έν Π ί ν. 259 β δωρικόν κιονόκρανον.

Μακεδονικός τάφος Λευκαδίων

Έσυνεχίσθη καί κατά τό 1960 ή δαπάναις τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας άνασκαφή τού με
γάλου μετά διωρόφου προσόψεως μακεδονικού 
τάφου παρά τά Λευκάδια Ναούσης5.

Κατά τό 1961 έτέθησαν αί βάσεις τής όργανώ- 
σεως τής Εφορείας. Ώλοκληρώθη ή κατασκευή 
τής πτέρυγος τού Μουσείου τής Βέροιας, ή όποια 
στεγάζει ήδη τά γραφεία, τό φυλάκειον, τά έρ- 
γαστήρια καί τήν άποθήκην τού Μουσείου. Ούτω 
κατέστη δυνατόν νά έξυπηρετηθούν στοιχειωδώς 
τόσον αί άνάγκαι τής Εφορείας όσον καί αί άνα- 
σκαφαί τού Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης 
έν Βεργίνη καί τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής 
Σχολής έν Νές Νικομήδεια.

Παραλλήλως ήρχισεν ή όργάνωσις τής Βιβλιο
θήκης τής Εφορείας καί ό έξοπλισμός της διά 
βιβλίων έξ άγοράς ή δωρεών τού Γερμανικού ’Αρ
χαιολογικού ’Ινστιτούτου, τής Εταιρείας Μακεδο
νικών Σπουδών, τού Άριστοτελείου Πανεπιστη
μίου τής Θεσσαλονίκης, τού Δήμου Βέροιας κλπ.

4. Ίδέ BCH 83 ( 1959 ) : Chron. 1958, 697 κ.έ.
5. Τό Έργον 1960, 92 κ.έ., BCH, Chron. 1960 σελ. 801 

κ.έ. και είκ. — 7.

Ήρχισεν έπίσης ή καταγραφή τών άκαταγρά- 
φων ’Αρχαιολογικών Συλλογών έν τή Περιφερείς.

Βεργίνα

Κατά τήν διάρκειαν τής σωστικής άνασκαφής 
τού νεκροταφείου (1961 ) (βλ. Α' μέρος τού πα
ρόντος τόμου τού ΑΔ ), άνεφέρθη τυχαία άποκά- 
λυψις τάφου έν άγρφ τού ’Αντωνίου Ζησοπούλου 
παρά τό άνάκτορον. Ό τάφος άποκαλυφθεΐς 
ούδέν άπέδωκε πλήν σκελετού. Ένδιαφέρον όμως 
παρουσιάζουν τά χρησιμοποιηθέντα διά τήν κα
τασκευήν τού τάφου άρχιτεκτονικά μέλη, τά 
όποια έδόθησαν πρός μελέτην είς τούς άνασκά- 
πτοντας τό άνάκτορον καθηγητάς τού Πανεπι
στημίου τής Θεσσαλονίκης κκ. Γ. Μπακαλάκην 
καί Μ. ’Ανδρόνικον (ίδέ Π ί ν. 262 α, β ).

Τυχαία εύρήματα είναι έπίσης καί τά έν Π ί ν. 
262 γ, δ, τέσσαρα αγγεία, μοναδικά διά τήν έπο- 
χήν καί τήν ποιότητα καί προφανώς έπείσακτα 
έν τή περιοχή Βεργίνης - Παλατιτσίων, άναγό- 
μενα είς τούς περί τό 500 π. X. χρόνους.

Βέροια

Έκ τών είσαχθέντων τό 1961 είς τό άνεγειρό- 
μενον Μουσεΐον τής Βέροιας πολλών καί ποικί
λων τυχαίων εύρημάτων έκ τής περιοχής τής 
Βέροιας είκονίζεται ένταύθα ή έν Π ί ν. 263 α 
πηλίνη σίμη λαμπρού κτηρίου τής πόλεως πι
θανώς.

'Αρχαία τείχη Βέροιας. Σημαντικά τμήματα 
άπεκαλύφθησαν έν μέρει κατά έργασίας Ιδιωτών, 
έν συνεχείς δέ άνεσκάφησαν δαπάναις τής Υπη
ρεσίας ’Αρχαιοτήτων κατά τό 1960. Εκτός μι
κρών λειψάνων κατά τήν εξοδον τής πόλεως πρός 
Πιερίαν, τά σπουδαιότερα τμήματα σφζονται 
κατά τήν εξοδον πρός Θεσσαλονίκην (Σχέδια 
7 - 9). Έκ τούτων δύο τμήματα περιλαμβάνουν 
πύργους ήμικυκλικούς πώρινους έλληνιστικής 
έποχής, άν μή καί άρχαιοτέρους (Π ί ν. 260 α, β), 
ένφ τά ύψηλότερα ή θεαματικώτερα τμήματα άπο- 
τελούν κατασκευαί δι’ άρχαίου μαρμάρινου καί 
πώρινου ύλικού είς δευτέραν χρήσιν κατά ύστε- 
ρορρωμαϊκήν έποχήν ώς ό πύργος ( Π ί ν. 261 β ). 
’Αρχιτεκτονικά μέλη, άνάγλυφα καί έπιγραφαί 
είναι έντειχισμένα ή εύρέθησαν παρά τό τείχος 
( Π ί ν. 260 γ, δ). Έπίσης ό κεραμοσκεπής τάφος 
έν Π ί ν. 261 α (πρβλ. Π ί ν. 261 β δεξιά καί 
κάτω ).

Νέα Νικομήδεια

Ή Εφορεία έπέβλεψεν τάς άνασκαφάς τής 
’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής έν Νές Νικο- 
μηδείς παρά τήν Βέροιαν ( 1961). Ή θέσις εϊχεν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:51 EEST - 54.226.8.97



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 219

έπισημανθή παλαιότερον καί έγένετο ή διάγνωσις 
τής σπουδαιότητός της έκ τής παρουσίας αγγείων 
ώς τό νεολιθικών χρόνων άγγείον έν Π ί ν. 263 β. 
Οί άνασκαφεΐς παρέχουν έκθεσιν των άποτελε- 
σμάτων τής γενομένης κατά τό 1961 άνασκαφι- 
κής έργασίας εις τόν παρόντα τόμον.

σθη τό 1960 εις τήν άνασκαφήν τής Πέλλης, 
έδημοσιεύθη δέ ήδη ή πρώτη προσπάθεια έρ- 
μηνείας των άποτελεσμάτων των δύο πρώτων 
έτών τής άνασκαφής ύπό τού ύπογράφοντος τήν 
παρούσαν6.

*

ρ: τμήμα ταχονε βεροιαε
fcpiffTS/sd τ/ϊς από θεεβαλονίκης 

eieo&ou τής node ως

Τομή Τ-η

Σχεδ. 7

Μακεδονικός τάφος Λευκαδίων

‘Ως καί κατά τό 1960 καί τό 1961 άφ’ ένός 
έσυνεχίσθησαν αί έργασίαι στερεώσεως τών Μα
κεδονικών τάφων, άφ’ έτέρου δέ αί έργασίαι 
κατασκευής στεγάστρου καί προσβάσεως πρός 
τό μνημείον δαπάναις τής Υπηρεσίας ’Αρχαιο
τήτων.

Πέλλα

Ό "Εφορος έπί δίμηνον περίπου συνειργά-

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ 
ΝΗΣΙΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΑΣ

Κατ’ Αύγουστον 1961 έγένετο εναρξις δοκιμα
στικής άνασκαφής έπί τής νησΐδος τού 'Αγίου 
’Αχίλλειου τής Πρέσπας έν θέσει, όπου είχον άνα- 
καλυφθή τυχαίως κεραμίδες μετά σφραγισμάτων 1.

6. Ρΐι. Petsas, Pella, Literary Tradition and Ar
chaeological Research, έν Balkan Studies I ( 1960) 
113 κ.έ. Πρβλ. ΑΔ 16(1960) 72 —83 (X. Μακαρόνας ),

1. BCH Chron, 1959 σελ, 765 καί είκ, 5,
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Δ. Μακεδονία: α-β. Λίθινα έργαλεϊα καί χαλκα κοσμήματα έκ Τσοτυλίου, γ-ε. Επιτύμβια στήλη, 
σιδηρά όπλα κλπ., καί πήλινα αγγεία έκ τής Συλλογής Τσοτυλίου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία: α. Χαλκά κοσμήματα έκ του Άξιοκάστρου, β-ε. Λίθινα καί πήλινα εύρήματα, Ρωμαϊκά 
αγγεία, 'Υάλινον άγγεϊον. Σφράγισμα έπί χείλους πίθου έκ Λικνάδων, ς. Άγγείον έκ τάφου παρά τόν 
Αετόν Φλωρίνης, ζ. Αγγεία έκ Φαραγγιού Έορδαίας, η-θ. Όπισθία καί κυρία όψις κωδιονοσχήμου 

έρυθρομόρφου κρατήρος έκ Φαραγγιού Έορδαίας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία, Κοζάνη : α. Ψήφοι καί χαλκοΰν σύρμα, β. Όστοϋν διάτρητον διακεκοσμημένον, γ. 'Αγ
γεία εύρεθέντα παρά τόν τάφον XXIII, δ. 'Αγγεία εύρεθέντα έντός τού τάφου XXIII, ε-ς. Χοΰς έρυθρό- 

μορφος καί αρχαϊκός λέων τοϋ Μουσείου Κοζάνης, ζ. Ληκύθιον μετά κεφαλής
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Δ. Μακεδονία. Μουσεΐον Κοζάνης: α. Τρεις όψεις χαλκού κομψοτεχνήματος, β. Μελανόμορφον αλάβα
στρον, γ. ’Ασκός έρυθρόμορφος, δ. Ύπόστατον

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία: α. Έπιτύμβιον άνάγλυφον έκ τής Αίανής, β. Άπότμημα αναγλύφου έκ τής Αίανής, 
γ. ’Ανάγλυφος σκηνή κυνηγίου, δ. ’Αναθηματικόν ούς, ε. Τμήμα αναγλύφου έκ τής Αίανής

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία: α. Χαλκά κοσμήματα καί σιδηρά αιχμή έκ τής Αίανής, β. Κορμός Άρτέμιδος(;), γ. Προ
τομή έκ τής Αίανής, δ. Κορμός μαρμάρινος έκ τής Αίανής, ε. Άπότμημα αναγλύφου έκ τής Αίανής,

ς. Σφράγισμα
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία: α. Άνάγλυφον έκ Γράτσανης παρά τόν Βελβενδόν, β. Δωρικόν κιονόκρανον έκ Πύργων 
Έορδαίας, γ. Μαρμάρινος ρωμαϊκός άνδριάς έξ 'Αγίου Χαραλάμπου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Πώρινος ήμικυκλικός πύργος τοΰ τείχους, β. Τμήμα έτέρου ήμικυκλικοΰ 
πύργου, γ. Τμήμα τείχους, λίθοι καί μάρμαρα καταπεσόντα, δ. Μάρμαρα έντειχισμένα εις τό τείχος

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Κεραμοσκεπής τάφος παρά πύργον τού τείχους τής Βέροιας έκ μαρμάρων 
αρχαιότερων, εις δευτέραν χρήσιν, β. 'Ορθογώνιος πύργος τού τείχους

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:51 EEST - 54.226.8.97



ΠΙΝΑΞ 262 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)

Δ. Μακεδονία. Βεργίνα: α-β. Τάφος έν Βεργίνη, πρό καί μετά τήν άποκάλυψι,ν, γ-δ. Τυχαία εύρήματα
έν Βεργίνη

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία: α. Πηλίνη σίμη έκ Βέροιας, β. Προϊστορικόν άγγεϊον έκ Νέας Νικομήδειας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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