
to. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΑΜΦΙΓΓΟΛΙΝ

Συνεχίσθησαν κατά το 1961 ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ ύπογράφοντος 
καί μέ τήν βοήθειαν τής Έπιμελητρίας ’Αρχαιοτήτων ΙΓ' Περιφερείας 
Δίδος Αίκ. Ρωμιοπούλου, αΐ άνασκαφαί καί ερευναι εις Άμφίπολιν, αΐτινες 
ήρξαντοτήν 13ην ’Οκτωβρίου καί διεκόπησαν τήν 15ην Νοεμβρίου, ειχον δε τά 
κάτωθι άποτελέσματα :

1. Δοκιμαστικαί ερευναι, γενόμεναι επί λόφου δυτικώς τής κοινοτικής 
όδοϋ Αμφιπόλεως καί περί τά 400 μέτρα βορείως του σημερινού χωρίου, 
άπεκάλυψαν τήν υπαρξιν νεκροταφείου όψιμου έλληνιστικής έποχής καί ρωμαϊ
κών χρόνων αυτοκρατορίας. Άνεσκάφησαν συνολικώς 21 τάφοι, λακκοειδεΐς, 
λαξευτοί επί του βράχου, οί περισσότεροι των οποίων έκαλύπτοντο διά κεράμων. 
Τά ευρήματα των τάφων ήσαν πενιχρά, ήτοι χονδροειδή άγγεια, πυξίδες 
μέ άναγλύφους επί των πωμάτων παραστάσεις έρωτιδέως, Άρτέμιδος, Μεδού- 
σης, λύχνοι, ύάλινα άγγεια, ειδώλια, αντικείμενα έκ χαλκού καί σιδήρου, χαλκά 
νομίσματα, 4 ζεύγη χρυσών ενωτίων, χρυσοΰν δισκίον, άπομιμούμενον οβολόν, 
καί έλάχιστα φύλλα χρυσού. Έκ τών ένωτίων τά δύο ζεύγη είναι άπλοι κρίκοι 
έκ χρυσού σύρματος, άνευ διακοσμήσεώς τίνος, εν ζεύγος άποτελεΐται άπό 
ελάσματα μέ έκτύπους απεικονίσεις νικών καί εν ζεύγος άποτελεΐται έκ σύρμα
τος, τό έν άκρον τού οποίου καταλήγει είς λεοντοκεφαλήν, φέρουσαν μικρόν 
κρίκον, τό δ’ έτερον εις άγκιστρον (πίν. 31α).

2. Είς έτέραν θέσιν τής περιοχής ’Αμφιπόλεως, γνωστήν μέ τό όνομα 
«Μάντρες», κειμένην παρά τήν δημοσίαν οδόν, περί τά 2 χιλιόμετρα άνατολικώς 
τού χωρίου, υπάρχει μικρός τεχνητός λόφος ( τούμπα ), δστις ήρευνήθη έν 
μέρει προ τού τελευταίου πολέμου άνεπιτυχώς (πίν. 31β). Αί γενόμεναι ένταΰ- 
θα ερευναι, άπεκάλυψαν, είς μέγα βάθος ύπό τήν έπίχωσιν τού τύμβου, τήν 
υπαρξιν «μακεδονικού » τάφου, λίαν έπιμελοΰς κατασκευής έκ πλίνθων 
πωρολίθου (είκ. 1). Ό τάφος οδτος άποτελεΐται έκ δρόμου, πλάτους 1.36 μ., 
άποκαλυφθέντος έπί μήκους 6.28 μέτρων. Τμήμα τού δρόμου, προ τής εισόδου, 
μήκους 4.65 μ. στεγάζεται δι’ οριζοντίων πλακών πωρολίθου. Δι’ εισόδου, 
πλάτους 1.25 μ., έπικοινωνεΐ ό δρόμος μετά τού νεκρικού θαλάμου, διαστάσεων 
3.06χ3.08 μ., στεγαζομένου διά καμάρας. Κατά μήκος τής δυτικής πλευράς 
τού νεκρικού θαλάμου, καί έν μέρει τής βορείου, υπάρχει κλίνη σχήματος Γ 
—υψους 0.66καί πλάτουςθ.85—έκτισμένη διά πλίνθων πωρολίθου καί καταστρα- 
φεΐσα έν μέρει ύπό τών άνευρόντων, άγνωστον πότε, τον τάφον τυμβωρύχων.
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Είκ. 1. Κάτοψις και τομαί τοϋ «μακεδονικού» τάφου 2. 
( Σχέδια άρχιτέκτονος κ. Ί. Σταμπολτζή ).
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Κατά την ερευνάν του δαπέδου του θαλάμου άνευρέθησαν τμήματα 3 
λύχνων ( ό είς φέρει άνάγλυφον διακόσμησιν προσωπείων ), μελαμβαφών 
πυξίδων καί θηλάστρου μέ διακόσμησαν ρυθμού « δυτικών προπόδων » West 
Slope Ware. Ό τάφος ούτος νομίζω, ότι δύναται να άποδοθή εις τό β' ήμισυ 
τοϋ 3°ν π.Χ. αίώνος.

Είς την είσοδον τοϋ δρόμου καί είς επίπεδον ύψηλότερον τοϋ άνατολικοΰ 
τούτου τοίχου άνευρέθη μικρός λακκοειδής τάφος, καλυπτόμενος ύπό κεράμων. 
Μικρόν ύάλινον άγγεΐον καί χαλκοϋν νόμισμα μέ την επιγραφήν ΚΟΙΝΟΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ήσαν τά μόνα ευρήματα τοϋ τάφου.
Προς τούτοις διεπιστώθη έντός τοϋ τύμβου καί βορείως του « μακεδο

νικού » τάφου ή όπαρξις τοίχου έκ πωρολίθων, δστις καί άπεκαλύφθη επί μή
κους 6 μέτρων. Είς την έπίχωσιν τοϋ τύμβου άνευρέθησαν όστρακα μελαμβαφών 
καί έρυθρομόρφων άγγείων, μεταξύ δέ τοϋ τοίχου τούτου καί τοϋ τάφου 
διεπιστώθη ή παρουσία στρωμάτων τέφρας, άνθράκων ως καί οστών ζώων.

3. 'Η υπαρξις ετέρου τεχνητού τύμβου διεπιστώθη επί τών υψωμάτων 
παρά τον νέον συνοικισμόν Άμφιπόλεως, είς μικράν άπόστασιν βορείως τής 
δημοσίας όδοΰ Καβάλας-Θεσσαλονίκης. 'Ο τύμβος ούτος ήρευνήθη διά τάφρου 
μήκους 7.50 μ. έκ της περιφερείας προς τό κέντρον, ένθα άπεκαλύφθη ορθογώ
νιον λάξευμα τοϋ βράχου, μήκους 3 μ., πλάτους 1.80 μ. καί βάθους 0.60 μ. 
Έντός τής έπιχώσεως άνευρέθησαν ολίγα όστρακα μελαμβαφών άγγείων 
ώς καί χονδροειδή τοιαΰτα καί Ιν χαλκοϋν νόμισμα.

4. Πολυάριθμοι ερευναι καί δοκιμαστικαί τάφροι έγένοντο καί έντός 
τής Κοινότητος Άμφιπόλεως καί δη κατά μήκος τής νοτιάς πλευράς τοϋ 
έπιμήκους λόφου, έπί τοϋ οποίου έκτείνεται τό σημερινόν χωρίον. Καί πρώτον 
ήρευνήθη ή περιοχή τοϋ 'Ιεροΰ τής Κλειοΰς έπί τώ σκοπώ τής άνευρέσεως 
άρχαιοτήτων ή μνημείων, σχετιζομένων προς τήν λατρείαν τής Μούσης, 
τοϋ Στρυμόνος ή τοϋ Ρήσου, δυστυχώς άνευ άποτελέσματος.

’Εκτεταμένη ερευνά έγένετο έγγύτατα τοϋ νέου κτηρίου τοϋ νηπιαγωγείου 
Άμφιπόλεως, ένθα άνευρέθη τοίχος έκ μιας σειράς μεγάλων πλίνθων πωρολί
θου, λίαν έπιμελοΰς κατασκευής, διατηρούμενος έπί μήκους 9.95 μ. (πίν. 32α). 
Είς τό άνατολικόν άκρον του τοίχου τούτου άνευρέθη γωνία καί κρηπίς έκ 
τριών βαθμιδών ύψους ± 0.25 μ. έκάστη.

’Εντός τοϋ τοίχου τούτου είναι διηυθετημένον τό στόμιον υπογείου 
άποθήκης, μορφής βαθέος φρέατος, βάθους 4.60 μ., λελαξευμένης έντός τοϋ 
μαλακοΰ βράχου. Παρά τον πυθμένα ταύτης είναι λελαξευμέναι δύο κόγχαι 
βάθους 2 μ. περίπου, τόσον δέ ό πυθμήν όσον καί τά τοιχώματα τοϋ βράχου 
καλύπτονται δι’ άσβεστοκονιαμάτοίν. Κατά τήν έρευναν τής έπιχώσεως άνευ
ρέθησαν τμήματα άγαλματίων ( βραχίονες, χειρ ), όστρακα άγγείων, λύχνοι, 
νομίσματα ώς καί βάσις άναθήματος άποκεκρουμένη δεξιά ( διαστάσεων
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0.26 X 0.20 X 0.10 ), φέρουσα επί τής άνω οριζοντίου έπιφανείας ελλειψο
ειδές λάξευμα διά την έ'νθεσιν τής πλίνθου. Έπί τής κυρίας έπιφανείας ή επι
γραφή του 4ου π.Χ. αίώνος :

ΑΡΧΕΛΑΟΣ-------------------------------- —

ΕΥΡΥΛΟΧΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤ(ΟΥΣ)

Στόμιον δευτέρας όμοιας φρεατοσχήμου αποθήκης, βάθους 4.30 μ., 
άνευρέθη ολίγα μέτρα άνατολικώτερον, παρά την γωνίαν τής οικοδομής, ή 
έρευνα δέ ταύτης ούδέν σημαντικόν εύρημα άπέδωσε ( πίν. 32β ).

Τα ερείπια αύτά ανήκουν πιθανώς εις οικίαν τού 4ου π.Χ. αίώνος, κατα- 
στραφεΐσαν μέχρι τών θεμελίων, ή πλήρης έρευνα δέ ταύτης δέν είναι δυνατή 
έκ τής παρουσίας τής οικοδομής του νηπιαγωγείου.

Περί τά 50 μέτρα άνατολικώτερον τής θέσεως ταύτης δοκιμαστική τάφρος 
άπεκάλυψε τοίχον έτέρας οικοδομής, ευτελούς κατασκευής, άνήκοντα πιθανώς 
εις έτέραν οικίαν. 'Ο τοίχος οδτος άπεκαλύφθη έπί μήκους 13.60 μέτρων, 
προ αύτοΰ δέ διεπιστώθη ή ΰπαρξις δαπέδου έξ άσβεστοκονιάματος. ’Εγγύς 
τού τοίχου τούτου άνευρέθη όμοια προς τάς προηγουμένας φρεατόσχημος 
αποθήκη, βάθους 4.90 μ., λελαξευμένη έπί τού μαλακού βράχου καί φέρουσα 
έπί τών τοιχωμάτων αύτής καί έπί τού πυθμένος άσβεστοκονιάματα. 'Η έρευνα 
εις τό σημεΐον τούτο άπεκάλυψε τμήματα ειδωλίων, λύχνων, όστρακα άγγείων 
καί χαλκα νομίσματα. Τό σημαντικώτερον δμως εύρημα ένταΰθα ήτο έξοχον 
άναθηματικόν άνάγλυφον τού τύπου τών νεκροδείπνων (διαστάσεων 0.69 X 
0.45x0.10 ) μέ παράστασιν επτά μορφών, είκονιζομένων εις τό έσωτερικόν 
οικοδομής, δηλουμένης διά δύο παραστάδων, στηριζουσών θριγκόν (πίν. 33α). 
'Η έργασία τού αναγλύφου είναι λίαν έπιμελής, ή δέ σωζομένη κεφαλή τής εις τό 
αριστερόν άκρον γυναικός ομοιάζει προς ταναγραίαν (πίν. 33β καί γ). Τό άνά
γλυφον τούτο άποτελεϊ εν τών καλυτέρων μέχρι τοΰδε γνωστών δειγμάτων τής 
γλυπτικής τής Άμφιπόλεως, πιστεύω δέ ότι δύναται νά χρονολογηθή εις τούς 
χρόνους τού Μ. ’Αλεξάνδρου.

Κάτωθεν τής θέσεως ταύτης υπάρχει μικρά φάραγξ. Εις τήν άπέναντι 
πλευράν τής φάραγγος, ακριβώς έναντι τής δοκιμαστικής άνασκαφής καί εις 
άπόστασιν ολίγων δεκάδων μέτρων άπό ταύτης, ήτο ορατός εις τήν έπιφάνειαν 
τού έδάφους άσβεστόκτιστος τοίχος, πάχους 0.90 μ., διευθύνσεως άπό ’Ανατο
λών προς Δυσμάς. Δοκιμαστική έρευνα, γενομένη εις τό σημεΐον τούτο, άπε
κάλυψε τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου, διαστάσεων 4.50 X 3 μέτρων. Τό δάπεδον 
τούτο φέρει διακόσμησιν ρόμβων διά λευκών ψηφίδων καί τριγωνιδίων διά 
τοιούτων μέλανος χρώματος, διατεταγμένων εις σχήματα άστερίσκων 
(πίν. 32γ). Πρόκειται περί οικοδομής υστέρων ρωμαϊκών ή καί παλαιοχρι
στιανικών χρόνων, ή έρευνα τής οποίας θά πρέπει νά συνεχισθή εις τό μέλλον.
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5. Διάφοροι δοκιμαστικά!, τάφροι έγένοντο επί των λόφων, ένθα έξετείνετο 
ή άρχαία πόλις. Τό σημαντικώτερον άποτέλεσμα τούτων ήτο ή άνεύρεσις 
κιονοστοιχίας εις την θέσιν « Μπεζεστένι », ολίγα μέτρα άνατολικώς της 
άνασκαφείσης υπό του καθηγητοΰ Πελεκίδη βασιλικής ( βασιλική Α' ). 
Ή κιονοστοιχία αυτή, βαίνουσα έπί άσβεστοκτίστου στυλοβάτου, σχηματί- 
ζοντος άμβλεϊαν γωνίαν, άνεσκάφη έπί μήκους 53.50 μέτρων (πίν. 34α). 
Έπί τοϋ στυλοβάτου τούτου άνευρέθησαν είς τάς θέσεις των τα κατώτερα 
τμήματα πέντε ιωνικών κιόνων καί ενός δωρικού. Τό. μέγιστον διατηρούμενον 
ύψος τού δωρικού κίονος είναι 1.02 μ. ή κάτω δέ διάμετρος τούτου 0.62 μ. 
(πίν. 34γ). Τά υψη των πέντε ιωνικών κιόνων είναι 0.88, 1.14, 1.22, 1.26 καί 
1.28 ή δέ διάμετρος τής βάσεώς των ΤΟ.73 μ. Τά μεταξόνια ποικίλλουν άπό 
5.30 μ. έως 5.95 μ. Μεταξύ τών κιόνων υπάρχουν πεσσοί, έκτισμένοι διά 
λίθων καί ασβεστοκονιάματος καί διατηρούμενοι εις διάφορα ύψη άπό 0.65 
έως 0.90 μ. Χαρακτηριστική είναι ή εργασία τούτων, καθόσον φέρουν εναλλάξ 
δύο ραβδώσεις μικροτέρου πλάτους, άποληγούσας κάτω εις γωνίαν, καί έν συνε
χεία μίαν πλατυτέραν ράβδωσιν, άπολήγουσαν κάτω εις καμπύλην γραμμήν. 
'Η βάσις τών κιόνων τούτων κοσμείται διά πλοχμού (πίν. 34β). Είναι κατα
φανές, δτι οί κίονες άνήκουν είς παλαιοτέρας οικοδομάς, έχρησιμοποιήθησαν 
δέ έδώ είς δευτέραν χρήσιν.

Διά τής μέχρι τούδε έρεύνης δέν έγένετο είσέτι καταφανής ό προορισμός 
τού οικοδομήματος. Είναι δμως πιθανόν, δτι πρόκειται περί μεγάλης στοάς 
ή άλλου τίνος δημοσίου οικοδομήματος υστέρων ρωμαϊκών ή καί παλαιο
χριστιανικών χρόνων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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β. ‘Ο τύμβος τοϋ «μακεδονικού» τάφου 2 τής Άμφιιτόλεως.
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ΠίΝΑΞ 32 ΠΑΕ 1961. — 10. αναςκαφαι και ερευναι εις αμφιπολιν

α. Θεμέλια οικοδομής Άμψιπόλεως. 
Στόμια υπογείων αποθηκών.

β. Στόμιον υπογείου αποθήκης παρά 
την εσωτερικήν γωνίαν τής οικοδομής.

γ. Ψηφιδωτόν δάπεδον οίκοδομής ρωμαϊκών ή παλαιοχρι
στιανικών χρόνων.
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’Αναθηματικόν άνάγλυφον έξ Άμφιπόλεως.

β. γ. Πρόσθια καί πλαγία δψις κεφαλής γυναικός έκ τοΰ ανω αναγλύφου.
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ΠίΝΑΞ 34 ΠΑΕ 1961.— 10. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΑΜΦΙΠΟΛΙΝ
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