
9. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ 

ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Μετά διακοπήν τριών ετών1 έπανελήφθη εφέτος (1957) ή άνασκαφική 
ερευνά εις την περιοχήν τοΰ Νεκροταφείου τής Βεργίνης. Ή άνασκαφή τοΰ 
έτους τοΰτου υπήρξε περιωρισμένης έκτάσεως κα'ι άπέβλεπεν εις συγκεκριμέ- 
νον πρακτικόν σκοπόν: τήν έρευναν τοΰ χώρου, ό όποιος πρόκειται νά δια
μορφωτή εις αθλητικόν γήπεδον τής Κοινότητος. ’Ανάλογα επομένως ήσαν 
και τα διατεθέντα υπό τής 'Εταιρείας οικονομικά μέσα και τοΰ άνασκαφέο^ς 
αί προσδοκίαι.

Ή περιοχή, ήτις ήρευνήθη, κεΐται άνατολικώς τής «Μεγάλης Τοΰμπας»2 
κα'ι εύρίσκεται περί τά 300 μ. δυτικώς τοΰ προϊστορικού νεκροταφείου, 
τοΰ οποίου μέχρι σήμερον άνεσκάφησαν δέκα τύμβοι. Ή έρευνα έκρίθη 
αναγκαία, διότι εις τον διαμορφωτέον χώρον ΰπήρχεν 1) έπίμηκες έξαρμα, 
οίονεί έξ έφαπτομένων τυμβίσκων σχηματισθέν, εις άπόστασιν 50 μ. περίπου 
από τής «Μ. Τοΰμπας» και 2) μέγας τύμβος διαμέτρου πλέον τών 20 μ. και 
ύψους 2 μ. περίπου.

'Η έρευνα ήρχισεν από τοΰ εξάρματος τών έφαπτομένων τυμβίσκων. 
Άνεσκάφησαν δυο δοκιμαστικά! τάφροι έξ ανατολών προς δυσμάς εις πλά
τος 2 μ. περίπου, τέμνουσαι έγκαρσίως τό έξαρμα εις δυο εκ τών τριών σχη- 
ματιζομένων κορυφών αΰτοΰ. Άν και ή άνασκαφή προΰχώρησε πολύ βαθΰ- 
τερον τοΰ έπιπέδου τοΰ πέριξ εδάφους, οΰδέν άπέδωκε, πλήν έλαχίστων άση- 
μάντων οστράκων, οια τά άνευρισκόμενα εις παν σημειον τής περιοχής. Ή 
σύστασις δέ τοΰ χώματος τοΰ εξάρματος ήτο τοιαΰτη, ώστε ασφαλώς συμπε
ραίνει τις δτι τοΰτο τό έξαρμα δεν σχετίζεται προς τούς παλαιότερον άνα- 
σκαφέντας τύμβους.

Δεύτερος στόχος τής έρεΰνης υπήρξε μέγας σχετικώς τύμβος (Μ), κείμε
νος εις ολίγων μέτρων άπόστασιν ΝΑ. τών προαναφερθέντων τυμβίσκων. 
Τό ύψος κα! ή διάμετρος αΰτοΰ (2X20 μ.), έν συνδυασμφ προς τό κανονι
κόν του σχήμα, έγέννησαν έλπίδας δτι πλοΰσιαι θά ήσαν αί έν αΰτώ κείμεναι 
ταφαί. Ευθύς δμως από τής ένάρξεως τής άνασκαφής ή στρωματογραφία τοΰ 
χώματος έδειξεν δτι διέφερεν οΰσιωδώς τών κατά τά παλαιότερα έτη έρευ-

1 Βλ. ΠΑΕ 1952, σ. 211 κ.έ. κα! 1953, σ. 141 κ.έ. 
5 ΠΑΕ 1952, σ. 211 κ.έ.
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νηθέντων τύμβων και ώμοίαζε μάλλον προς τον τής «Μεγάλης Τούμπας». 
Συνηντήσαμεν έκ των όίνω 1) στρώμα χώματος άναμίκτου μέ άφθονους λί- 
ίίους διαφόρων μεγεθών 2) στρώμα άμμοχαλίκου καί 3) στρώμα χαλίκων. 
Άλλα κάτωθι τοΰ τρίτου τοΰτου στρώματος, αμέσως υπέρ την επιφάνειαν 
τοϋ εδάφους, υπήρχε στρώμα άποτελούμενον έκ λεπτοτάτου καί απολύτως 
καθαρού κοκκινοχώματος, σχηματίζον τρόπον τινά δάπεδον «κροτητόν». Εις 
δυο σημεία ή στρώσις αυτή διεκόπτετο καί έσχηματίζετο κύκλος λίαν χαλα
ρός συστάσεως έξ άναμίκτοιν λίθων, χαλίκων καί άμμου. 'Η έρευνα καί τών 
δύο σημείων έδειξε την υπαρξιν φρεατοσχήμων σκαμμάτων διαμέτρου 1 μ. 
περίπου καί βάθους πλέον τοΰ μέτρου. 'Η ύπόθεσις δτι πρόκειται περί λάκ
κων σχετιζομένων προς ταφικήν λατρείαν πρέπει, νομίζω, ν’ άποκλεισθή. 
Τοΰτο έδειξε τρίτον σημεΐον, δπου ή διακοπή τής καθαρός ταύτης έπιστρώ- 
σεως ήτο μεγαλύτερα καί ακανόνιστου σχήματος. Ή συνέχεια τής άνασκα- 
φής εις βάθος κατά τό σημεΐον τοΰτο άπεκάλυψε την υπαρξιν παραλληλεπι
πέδου πωρολίθου, μήκους 1.15 μ., πλάτους 0.72 μ. καί πάχους 0.45 μ., κοι- 
λανθέντος ούταις, ώστε να σχηματίζεται λαρνακόσχημος θήκη διά την ένα- 
πόθεσιν τεφροδόχου πιθανώτατα αγγείου. Παρ αυτόν έκειτο, ως δεικνύει 
ό πίν. 24α, έτερος πωρόλιθος, διαστάσεων 0.88X0.52X0.30 μ., καλύπτων 
προφανώς άλλοτε τήν θήκην καί άνασυρθείς υπό τών τυμβωρύχων, οΐτινες 
άφήρεσαν παν ίχνος τής ταφής. Τό μόνον υπόλειμμα τών κτερισμάτα>ν υπήρξε 
τό ήμισυ μικράς πηλίνης έπιχρύσου ψηφΐδος ελλειψοειδούς τομής, άνευρεθέν 
εντός τών χωμάτων παρά τούς λίθους. Ή έρευνα τοϋ τύμβου ουδέν άλλο 
άπέδωκε. Μετά τό πέρας δμως τής άνασκαφής καί κατά τήν διάρκειαν τών 
εργασιών ΐσοπεδώσεως τοϋ χώρου άνευρέθη άνθεμωτή επίστεψις στήλης επι
τύμβιου κειμένη εντός τών χωμάτων τοϋ τύμβου τούτου (πίν. 24γ). Αϋτη δύ- 
ναται νά χρονολογηθή εις τούς περί τό 300 π.Χ. χρόνους καί φαίνεται δτι άπερ- 
ρίφθη εκεί υπό τών κατασκευασάντων τον τύμβον. "Ομοιον παράδειγμα απο
τελούν αί δύο επιτύμβιοι στήλαι τής Βεργίνης, αί δημοσιευθεΐσαι εν BCH 79, 
1955, σ. 87 κ.έ. είκ. 1-5, αί δποΐαι είχον άνευρεθή εντός τής Μ. Τούμπας. 
Φαίνεται δτι κατά τήν περιοχήν ταύτην έκειτο τό ελληνικόν καί τό ελληνιστικόν 
νεκροταφεΐον τής πόλεως, έκ τοϋ οποίου άφηρέθη χώμα προς κατασκευήν 
τόσον τής Μεγάλης Τούμπας δσον καί τοΰ τύμβου Μ, μετά τών χωμάτων 
δέ παρελήφθησαν καί στήλαι τεμαχισθεΐσαι διά τήν ευκολίαν τής μεταφοράς.

Οί φρεατόσχημοι λάκκοι τοϋ τύμβου πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι έγέ- 
νοντο υπό τών τυμβωρύχων, προσπαθούντων ν’ άνεύρουν διά τής συντομω- 
τέρας όδοϋ τήν θέσιν τής ταφής. "Οσον άπογοητευτικόν καί αν υπήρξε τό 
αποτέλεσμα, δεν είναι τελείως άγονον. Μανθάνομεν δτι κατά τούς ελληνι
στικούς χρόνους εις τήν περιοχήν εκείνην κατεβάλλετο φροντίς διά τήν 
κατασκευήν επιφανούς σήματος, ώς ό ανασκαφείς τύμβος, ακόμη καί δτε
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ή ταφή περιωρίζετο εις ευτελή καί προχείρως κατεσκευασμένην λάρνακα.
Έκτος των δυο τούταιν σημείων επεξετάθη ή ερευνά καί εις τύμβον 

τοϋ νεκροταφείου, κείμενον ΒΔ. τοΰ τύμβου I εις άπόστασιν 50 μ. περίπου 
(τύμβος Λ). Ή ερευνά έπεχειρήθη διότι ό τύμβος οΰτος, ευρισκόμενος εις τά 
δυτικά δ'ρια τοϋ νεκροταφείου καί παρακείμενος ατραπού άγοΰσης εις τούς 
αγρούς, είχεν αρχίσει νά καταστρέφεται ύπό των κατοίκων τοΰ χωρίου, άφαι- 
ροΰντων τό καθαρόν κοκκινόχωμά των προς κατασκευήν πηλοΰ. ’Από τής 
πρώτης ήδη ημέρας τής άνασκαφής άπεκαλύφθη τμήμα λίθινου περιβόλου 
διπλού. Ή καλή διατήρησις τούτου καί ή επιμέλεια τής κατασκευής του έγέν- 
νησαν ελπίδας δτι ό τύμβος Λ θά άπέδιδεν ενδιαφέροντα ευρήματα. ’Αλλά 
ή όλοκλήρωσις τής άνασκαφής διέ\|ιευσε καί τήν φοράν αυτήν τάς ελπίδας 
μας. Ούδεμία ταφή καί ούδέν κτέρισμα εύρέθη. Ή ερευνά εις βάθος, κάτω 
τής επιφάνειας τοϋ εδάφους, ύπήρξεν επίσης άνευ αποτελέσματος. “Ο,τι άπεκα- 
λύφθη ήτο ό κανονικός διπλοϋς περίβολος, ώς οί πίν. 24β καί 25α. β δει
κνύουν, διαμέτρου 8.50 μ., καί κατά τό ανατολικόν τμήμα απλή σειρά λίθων 
όμοκέντρως προς τον περίβολον έσωτερικώς τούτου εις άπόστασιν 0.35 μ. Κατά 
τό δυτικόν τμήμα άπεκαλύφθη ευθεία σειρά 8 λίθων, εις διάφορον ύψος κει
μένων, τοϋ πρώτου παρά τον περίβολον επί τοΰ εδάφους καί τοϋ τελευταίου 
προς τό εσωτερικόν εις ύψος 0.65 μ. ’Έξω τοϋ περιβόλου καί ακριβώς δυτι- 
κώς τοϋ άκρου τής σειράς τούτης των λίθων εύρέθη ιδιόρρυθμος κατασκευή. 
Δύο κεραμίδες (μήκους 0.35 μ.) λακωνικού τύπου έπαλλήλως κείμενοι, ή κάτω 
τήν κοίλην επιφάνειαν εχουσα προς τά άνω καί ή άνω άντιστρόφως, έσχημά- 
τιζον οχετόν έφαπτόμενον τοΰ περιβόλου, αλλά μή συνεχιζόμενον πέραν τοϋ 
ζεύγους των κεραμίδων. Τό μεταξύ των δύο κεραμίδων κενόν είχε πληρωθή 
διά λεπτοτάτου χώματος, οιον τό υπό ρέοντος υδατος παρασυρόμενον καί 
καθιζάνον. Είς έτερον σημειον τοϋ περιβόλου μεταξύ των δύο σειρών τών 
λαθών ήσαν αποτεθειμένα τεμάχια μεγάλου πίθου, οίοι οί άνευρεθέντες εις 
τάς παλαιοτέρας άναρκαφάς τοΰ νεκροταφείου.

Ή δλη λιθίνη κατασκευή τοϋ περιβόλου είναι αξιόλογος καί έξόχως εν
διαφέρουσα. Ή απουσία δμως κινητών ευρημάτων δυσχεραίνει τήν ασφαλή 
ερμηνείαν τοΰ προορισμού αυτής ώς καί τήν χρονολόγησιν. Ή υπαρξις δέ 
τοΰ περιέργου οχετού περιπλέκει ακόμη περισσότερον τό θέμα. Έν τούτοις 
ή μόνη δυνατή ερμηνεία είναι δτι δ περίβολος οΰτος πρέπει νά σχετισδή 
προς τούς όμοιους το>ν παλαιότερον άνασκαφέντων τύμβων, δτι τό περιεχό- 
μενον τού τύμβου Λ άφηρέθη κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους, καταστρα- 
φεισών τών παλαιών ταφών, ό δέ οχετός πρέπει κατά τινα τρόπον νά συνε- 
δέετο προς ταφήν ή τουλάχιστον προς τον περίβολον.

MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
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α. Λάρναξ τύμβου Μ. β. Περίβολος τύμβου Λ.

γ. Άνθ'εμωτή έπίστεψις στήλης.
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α. Ανατολικόν ημισυ περιβόλου τύμβου Λ.

β. Δυτικόν ημισυ περιβόλου τύμβου Λ.
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