
14. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Καί κατά τό θέρος τοϋ έτους τούτου (1961) συνεχίσθη ή άνασκαφή 1 τοϋ 
προϊστορικού νεκροταφείου των τύμβων της Βεργίνης, άλλ’ εις περιωρισμέ- 
νην κλίμακα, διότι αΰτη άπέβλεπεν εφέτος εις την συναγωγήν κυρίως συμ
πληρωματικών τινων στοιχείων, διά την όλοκλήρωσιν τής άρξαμένης ήδη με
λέτης των ευρημάτων καί των παρατηρήσεων των παρελθόντων ετών.

Προς τον σκοπόν τούτον έπεχειρήθη ερευνά ενός τύμβου, κειμένου εις 
τό ΒΑ. πέρας του εκτεταμένου νεκροταφείου. Ό έπιλεγείς τύμβος ΑΖ εύρί- 
σκετο εντός τοϋ άγροΰ τοϋ Αίμ. Λαζαρίδου, ήτο δέ ό βορειότερος έκ τών σω- 
ζομένων τύμβων.Πέραν τούτου ύπήρχον ’ίσως δύο ή τρεις άκόμη τύμβοι, κατα- 
στραφέντες κατά την διάνοιξιν δημοσίας όδοΰ έν έ'τει 1940 ( έγκαταλειφθεί- 
σης Ικτοτε ημιτελούς ). 'Ο τύμβος ΑΖ είχεν ύψος 0.80 μ. καί διάμετρον 15 μ. 
περίπου, είναι όμως βέβαιον, ότι έκ της καλλιέργειας είχεν άπολέσει μέρος 
τοϋ ύψους του, ένώ ηύξήθη κατά διάμετρον. Άπετελεΐτο έκ καθαρού κοκκινο
χώματος, έλάχιστοι δέ λίθοι εύρέθησαν έντός αύτοΰ. ’Επίσης έλάχιστα ήσαν 
τά έντός της έπιχώσεως υπάρχοντα όστρακα, ώστε ε’ίμεθα βέβαιοι, ότι έμει- 
νεν άνέπαφος σχεδόν μέχρι σήμερον. Μέ άσφάλειαν διακρίνομεν δέκα ταφάς, 
τών οποίων κατά προσέγγισιν ήδυνήθημεν νά όρίσωμεν τάς διαστάσεις, ένώ 
ύποθέτομεν απλώς τήν ύπαρξιν ετέρων τριών.

Ή ταφή ΑΖΙ περιείχε τά άγγεϊα ΑΖ1 καί ΑΖ2 καί ΑΖ3.Εΐς μικράν άπό 
τών αγγείων ΑΖ2-3 άπόστασιν υπήρχε μικρά όκτώσχημος πόρπη, δακτύλιος 
λαιμοΰ, ήλέκτριναι ψήφοι, κόσμημα δύο σπειρών (περίαπτον;), ψέλιον πέντε 
σπειρών, έ'τερον άπλοΰν καί μικρόν χαλκοΰν κομβίον.

Ή ταφή ΑΖΙΙ περιείχε τά άγγεϊα Α24 καί Α25 καί διάφορα κοσμήματα, 
ήτοι : μικρόν σπειροειδές έλασμα, δύο χρυσοΰς δακτυλίους κόμης, κόσμημα
δύο σπειρών, ήλεκτρίνας ψήφους περιδέραιου, τοξόσχημον πόρπην, δύο ψέλια καί

1 Τήν άνασκαφήν παρηκολούθησαν καί κατά τό έτος τοϋτο ώς επιστημονικοί βοηθοί 
ή βοηθός της Α' έδρας ’Αρχαιολογίας δίς Άλεξ. Δάφφα καί πολλοί τελειόφοιτοι της Φιλοσο
φικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι όποιοι μετεΐχον κυρίως τής συγχρόνως 
γενομένης άνασκαφής τοϋ έλληνιστικοϋ ανακτόρου τής Βεργίνης. Ή βοήθεια των ύπήρξεν 
ούσιαστική καί πολύτιμος, ώστε αΐ θερμαί εύχαριστίαι τοϋ άνασκαφέως δέν άποτελοΰν 
άπλώς τυπικήν φιλοφρόνησιν. Θερμαί έπίσης εύχαριστίαι οφείλονται καί πρός τήν Φιλοσο
φικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διά τήν οικονομικήν ένίσχυσίν της πρός 
τούς φοιτητάς τούτους διά νά δυνηθοϋν νά παρακολουθήσουν τήν άνασκαφήν.
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άρκετά κομβία. Έκ του μεγέθους των κοσμημάτων καί της άποστάσεως μεταξύ 
των άγγείων ύποθέτομεν, ότι πρόκειται περί ταφής μικράς κόρης.

Εις την ταφήν ΑΖΙΙΙ έκτος των δύο άγγείων ΑΖ8 καί ΑΖ9 εύρέθησαν ψή
φος μολυβδίνη άτρακτόσχημος καί παρ’ αυτήν μικρά σιδηρά μάχαιρα, δύο χαλ- 
καΐ σπεϊραι, χαλκά κομβία καί δακτύλιος χειρός ( πίν. 48α ).

Ή ταφή AZIV περιείχε τά άγγεΐα ΑΖ10 καί ΑΖ11 καί δυτικώς τούτων 
σπειροειδή έλάσματα κεφαλής, ήλεκτρίνας ψήφους περιδέραιου, κομβία, 
τοξόσχημον πόρπην καί δύο ψέλια (πίν. 48β ).

'Η ταφή AZV έκτος των άγγείων ΑΖ12 καί ΑΖ13 περιείχε μόνον εν 
χαλκοϋν κομβίον.

'Ως ταφήν AZVI χαρακτηρίζομεν συμβατικώς το σύνολον των άγγείων 
ΑΖ6, ΑΖ7 καί ΑΖ14 καί τάς δυτικώς τούτων εύρεθείσας τέσσαρας όκτωσχή- 
μους πόρπας, μολονότι είναι βέβαιον, δτι δεν πρόκειται περί μιας ταφής.

'Η ταφή AZVII (πίν. 49α) άποτελεΐ τήν πλουσιωτέραν των μέχρι τοϋδε 
άποκαλυφθεισών εις τύ νεκροταφεϊον, θά ήδύνατο δέ νά χαρακτηρισθή ήγεμονι- 
κή, αν ή λιτότης των λοιπών ταφών του τύμβου τούτου δεν μάς ύπεχρέωνε 
νά άπορρίψωμεν ως άστήρικτον τοιαύτην ύπόθεσιν. Ό πλούτος πάντως τών 
άνευρεθέντων κοσμημάτων είναι μοναδικός καί ή είκών, τήν οποίαν θά παρου- 
σίαζεν έν ζωή ή φέρουσα ταϋτα γυνή, θά ήτο λαμπρά καί έπιβλητική. Άτυχώς 
βιαία μετακίνησις τής παρά τήν κεφαλήν τής νεκράς πρόχου προύκάλεσε, 
φαίνεται, άνατροπήν του κρανίου καί μετατόπισιν τών κοσμημάτων τής 
κεφαλής (πίν. 49β). Έν τούτοις δεν είναι δύσκολον νά κατανοήσωμεν τήν 
άρχικήν τούτων θέσιν. Παρά τήν προκληθεΐσαν ταραχήν είναι βέβαιον, δτι εις 
τήν κεφαλήν ύπήρχον τρεις ομάδες τών συνήθων σπειροειδών έλασμάτων, 
έκάστη τών οποίων συνήπτετο κατά τό άνω πέρας δι’ ενός εύμεγέθους 
κομβίου. Αί δύο τούτων, έκ τεσσάρων έκάστη τεμαχίων, έκόσμουν τούς 
κροτάφους, ένώ ή τρίτη, άποτελουμένη άπό έξ τεμάχια, έκόσμει τό οπίσθιον 
τμήμα τής κεφαλής. Τό κάτω μέρος τών πλοκάμων τής νεκράς έκοσμεΐτο 
ύπό δύο χρυσών δακτυλίων, ένώ έτεροι δύο χρυσοί σφηκωτήρες — μικρότεροι 
αύτοί — έκόσμουν τούς αυτούς ή άλλους μικροτέρους πλοκάμους. Δύο μεγάλαι 
όκτώσχημοι πόρπαι ύπήρχον εις τήν θέσιν τών ώμων, μεταξύ δέ τούτων 
εύρέθη χαλκοϋν κόσμημα λαιμού, ήλέκτριναι ψήφοι περιδέραιου καί όδόντες 
ζώου, άνήκοντες προφανώς εις περίαπτον. Πολλοί χαλκοί δακτύλιοι δίδυμοι, 
εύρεθέντες εις τό σημεϊον τοϋτο έκόσμουν κατά πάσαν πιθανότητα τήν κόμην 
τής νεκράς, ένώ οί πλησίον τούτων καί τών έλασμάτων άποκείμενοι tutuli 
ήσαν, φαίνεται, προσηλωμένοι έπί ταινίας, ή όποια περιέβαλλε τάς παρειάς 
καί τήν σιαγόνα της. Δύο ψέλια, πολλών σπειρών έκαστον, εύρέθησαν εις τήν 
θέσιν περίπου του στήθους, έπί του οποίου θά είχον άποτεθή αί χεΐρες· πλησίον 
του ψελίου τής άριστεράς χειρός ύπήρχεν ωραίος σφόνδυλος, έκ στιλπνού έρυ-
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θροϋ λίθου. Έντυπωτική ήτο καί ή ζώνη της νέκρας· εις το μέσον έφερε χαλ- 
κοϋν ομφάλιον, άνά εν δέ μικρότερον ύπήρχεν εκατέρωθεν τούτου, ενώ το 
όπισθεν μέρος της έκοσμεΐτο διά πολλών χαλκών κομβίων, κανονικώς διατε
ταγμένων εις στοίχους τών εξ. 'Έτερον σιδηροϋν ομφάλιον καί διάφορα χαλκά 
κοσμήματα (δακτύλιοι, σπεΐραι κλπ.) ύπήρχον πέριξ τών τριών τούτων 
ομφαλίων, ενώ παρά τούς πόδας τής νέκρας άπέκειτο πέμπτον χαλκοϋν ομφά
λιον καί έτερον επίσης χαλκοϋν κόσμημα ( πίν. 50α.β ). Έκτος τών κοσμημά
των ή ταφή περιείχε τρία άγγεΐα, εν παρά την κεφαλήν ( πρόχουν ), έτερον 
επί του στήθους ( πρωτογεωμετρικόν σκύφον ) καί τρίτον ( δίωτον ανοικτόν ) 
παρά τούς πόδας. Καί εις αυτήν τήν ταφήν ό σκελετός εΐχεν άφανισθή, 
πλήν όδόντων τινών, μικρού όστοϋ εύρεθέντος έντός δακτυλίου καί τμήματος 
όστοϋ, διατηρηθέντος έντός του ένός τών ψελίων.

Είς τάς ταφάς ΑΖΙΙΧ καί ΑΖΙΧ εύρέθησαν μόνον αγγεία ( δύο εις τήν 
πρώτην έντελώς συντετριμμένα καί εν εις τήν δευτέραν). Εις τήν ταφήν ΑΖΧ 
έκτος τών αγγείων ΑΖ23, ΑΖ24 καί ΑΖ25 ύπήρχον τά συνήθη σπειροειδή 
έλάσματα, δύο χρυσοί σφηκωτήρες, ήλέκτριναι ψήφοι περιδέραιου, δύο μικραί 
όκτώσχημοι πόρπαι καί χαλκούς δακτύλιος.

Αΐ υπόλοιποι τρεις ταφαί ΑΖΧΙ - XIII απέδωσαν μόνον άγγεΐα, πλήν τής 
ΑΖΧΙΙ, εις τήν οποίαν εύρέθη καί μικρόν σιδηροϋν μαχαιρίδιον.

'Όλαι αί ταφαί τοΰ τύμβου ΑΖ ( έκτος τής ΑΖΙΧ καί τής αμφιβόλου 
AZVI ) ήσαν διατεταγμέναι άκτινοειδώς περί τό κέντρον, ή κεφαλή δέ τών 
νεκρών, είς δσας περιπτώσεις δύναται νά βεβαιωθή ή θέσις της, εύρίσκετο 
πάντοτε προς αυτό. Χρονική διάκρισις τών ταφών δεν είναι, δυνατή καί μόνον 
αΐ ταφαί ΑΖΙΙ καί ΑΖΧΙΙ ΐσως είναι ολίγον μεταγενέστερα’, τών λοιπών.

'Ο δεύτερος ανασκαφείς τύμβος ΑΗ εύρίσκετο 80 μ. νοτίως τοϋ ΑΖ ( 20μ. 
νοτίως τοΰ παλαιότερον άνασκαφέντος τύμβου Κ ) έντός τοΰ άγροΰ τοΰ Διον. 
Κωτσαρή. Εΐχε διάμετρον 16 μ. καί δψος 0.90 μ. περίπου. Έκ τής άρόσεως 
εΐχεν άπολέσει μέρος τοΰ ΰψους του καί ηόξήθη κατά τήν διάμετρόν του. 
Άπετελεΐτο έκ καθαροΰ κοκκινοχώματος καί δεν εΐχε ταραχθή μετά τήν 
αρχικήν κατασκευήν του. Έντός αύτοΰ άνευρέθησαν έννέα ταφαί.

Ή ταφή ΑΗΙ περιείχε μόνον τά άγγεΐα ΑΗ1 καί ΑΗ2 καί τρία χαλκά 
κομβία, ή ΑΗΙΙΙ μόνον τά άγγεΐα ΑΗ5 καί ΑΗ6, ή AH IV τά άγγεΐα ΑΗ7 
καί ΑΗ8 καί έντός τοΰ ΑΗ8 δύο μικρά σιδηρά μαχαιρίδια. Ή ταφή AHV 
έκτος τών άγγείων ΑΗ9 καί ΑΗ10 περιείχε μικρόν σπειροειδές έλασμα, δύο 
ήλεκτρίνας ψήφους, πήλινον σφόνδυλον καί λεπτότατον δακτύλιον. 'Η ταφή 
AHVI περιείχε τό άγγεΐον ΑΗ11, δακτύλιον, ψέλιον καί όλίγας όστεΐνας 
ψήφους, ενώ ή AHVII, ή όποια εύρέθη ύπό τήν προηγουμένην περιείχε μόνον 
τά άγγεΐα ΑΗ12 καί ΑΗ13, ή δέ ΑΗΙΙΧ έκτος τοΰ άγγείου ΑΗ14 περιείχε 
καί μικρόν σιδηροϋν έλασμα. Τέλος ή ταφή ΑΗΙΧ έκτος τών άγγείων ΑΗ15
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καί ΑΗ16 περιέκλειε μεγάλην ήλεκτρίνην ψήφον, πήλινον σφόνδυλον, μικρόν 
χαλκοΰν κομβίον καί δύο καμπυλόσχημα σιδηρά άντικείμενα ( πίν. 51α ).

Έκτος των πτωχών τούτων ταφών εντός του τύμβου ΑΗ άνευρέθη καί ή 
πλουσιωτάτη ταφή AH II, ακριβώς ύπό την ΑΗΙ, εντός λάκκου μήκους 
1.80 μ., πλάτους 0.90 μ. καί βάθους 0.20 μ. ύπό τήν άρχικήν επιφάνειαν του 
έδάφους. Περιείχε τα άγγεϊαΑΗ3 καί ΑΗ4 καί πολλά κοσμήματα (πίν. 51β). 
Εις τήν θέσιν της κεφαλής άπέκειντο δύο ομάδες σπειροειδών ελασμάτων, έκ 
τριών τεμαχίων έκάστη, συνημμένων εις τό άνω πέρας δι’ εύμεγέθους χαλκού 
κομβίου, μεταξύ δέ τούτων υπήρχε χαλκούς δακτύλιος. Εις τήν θέσιν τών ώμων 
εύρέθησαν δύο όκτώσχημοι πόρπαι, υπέρ τον αριστερόν δέ ώμον τής νέκρας 
εΐχεν άποτεθή τρίδυμος διπλούς πέλεκυς’ ύπ’ αύτόν υπήρχε μικρός χρυσούς 
σφηκωτήρ. Τον κόσμον συνεπλήρουν περιδέραιου έξ ήλεκτρίνων ψήφων, αί 
όποϊαι ήσαν διεσκορπισμέναι εις όλην τήν έκτασιν μέχρι καί κάτω τών 
πορπών. Χαλκοΰν ψέλιον 15 σπειρών εύρέθη εις τήν θέσιν τής άριστεράς χειρός, 
ένώ εις τήν μέσην τής νέκρας εύρέθησαν πολυάριθμα χαλκά κομβία, άνήκοντα 
βεβαίως εις τήν ζώνην, ως καί χαλκοΰν ομφάλιον (πίν. 52α). Έτερον όμοιον 
ομφάλιον ως καί τινα κομβία εύρέθησαν εις τήν θέσιν τών ποδών, μετακινηθέντα 
εκεί πιθανώς ύπό ζώου.

Αί εννέα ταφαί τού τύμβου ΑΗ ήσαν διατεταγμέναι άκτινοειδώς περί 
τό κέντρον, οσάκις δέ έξηκριβώθη ό προσανατολισμός τών νεκρών, έφάνη ότι 
οΰτοι εΐχον τήν κεφαλήν προς τό κέντρον, ένώ ούδεμία άντίθετος ένδειξις 
παρετηρήθη. Γενικώς αί ταφαί τού τύμβου ΑΗ, πλήν τής ΑΗΙΙ ήσαν πτωχαί.

Εις μικράν άπόστασιν νοτίως τού τύμβου Β ύπήρχε τύμβος ( ΑΘ ), ό 
όποιος είχε καταστραφή κατά τό μεγαλύτερου τμήμά του ύπό τών χωρικών. 
Μικρά ερευνά έδειξεν δτι προ τής καταστροφής ταύτης είχε προηγηθή ταραχή 
τουτου κατά τούς έλληνιστικούς χρόνους. Παρά ταΰτα άπεκαλύφθη μία ανδρική 
ταφή, έξ ής προήλθον δύο άγγεΐα, σιδηροΰν ξίφος καί μάχαιρα βαθέως 
όξειδωθέντα καί διαλελυμένα. Εις τό βόρειον τμήμα τού τύμβου εύρέθη έτε
ρον ξίφος, τεμαχισθέν ύπό άροτρου προφανώς, άλλα διατηρούν εις καλήν 
σχετικώς κατάστασιν τήν λαβήν του (πίν. 52β). Τέλος περί τό κέντρον τού 
τύμβου εύρέθη κυλικόσχημον τροχήλατον άγγεΐον, φέρον ’ίχνη γραπτής κοσμή- 
σεως.

Διά τής άνασκαφής τού έτους τούτου έπερατώθη ή άπό δεκαετίας άρξα- 
μένη έρευνα, μολονότι μέγας άριθμός τύμβων παραμένει άκόμη άσκαπτος. 
'Ο άνασκαφεύς ήρχισεν ήδη τήν έργασίαν διά τήν οριστικήν δημοσίευσιν τών 
εύρημάτων καί έλπίζει οτι συντόμως θά δυνηθή νά παραδώση εις τό έπιστη- 
μονικόν κοινόν τό εργον τούτο, τό όποιον άλλωστε άποτελεΐ καί τον τελικόν 
σκοπόν τής άνασκαφικής προσπάθειας. Εύχεται δέ τήν ταχεΐαν δημοσίευσιν 
καί τών εύρημάτων τής άνασκαφής τών έτέρων ύπερεβδομήκοντα τύμβων, τήν
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οποίαν ένήργησε κατά την τελευταίαν διετίαν 6 συνάδελφος κ. Φ. Πέτσας 
εις τό νεκροταφεΐον Βεργίνης, ώστε ή συναγωγή των έπιστημονικών πορισμά
των νά καταστή καί ευχερής καί κατά το δυνατόν πλήρης.

MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:25 EEST - 52.90.75.110



ΠίΝΑΞ 48 ΠΑΕ 1961.— 14. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ βεργινης
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ΠΑΕ 1961. — 14. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ βεργινης Πιναξ 49

α. Ή Ταφή AZVII.

β. Τό όίνω ήμισυ τής ταφής AZVII.
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ΠίΝΑΞ 50 ΠΑΕ 1961. —14. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ βερπνης

α. Ή ταφή AZVII (οίνο) ήμισυ) μετά την άφαίρεσιν των αγγείων.

β. Ή ταφή AZVII μετά τήν άφαίρεσιν των αγγείων.
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ΠΑΕ 1961. — 14. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ βεργινης ΠίΝΑΞ 51

α. Ή Ταφή ΑΗΙΧ.

β. Ή ταφή ΑΗΙΙ.
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ΠίΝΑΞ 52 ΠΑΕ 1961.—14. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ βεργινης

α. Τό οίνω ήμισυ της ταφής ΑΗΙΙ.

β. Λαβή ξίφους τΰμβου ΑΘ.
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