
15. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 
ΠΑΡΑ ΤΑ ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Καί κατά τδ 1961 δεν κατέστη δυνατόν να περατωθή ή άνασκαφή τοϋ 
μεγάλου μετά διωρόφου προσόψεως τάφου παρά τά Λευκάδια τής Ναούσης. 
'Υπό τής κατασταθείσης ’Επιτροπής δεν έλήφθη άκόμη οριστική άπόφασις 
περί των ληπτέων μέτρων διά τήν στατικήν έξασφάλισιν τοϋ τοίχου τής 
προσόψεως, ώστε νά καταστή δυνατή ή πλήρης άνασκαφή τής εισόδου καί τοϋ 
προθαλάμου καί έν συνεχεία ή οριστική στερέωσις καί άναστήλωσις τοϋ 
μνημείου.

'Η 'Υπηρεσία ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως τοϋ 'Υπουργείου 
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως συνεχίζει μόνον τά έργα περί τδ μνημεΐον. 
Έπερατώθη τδ έξ ώπλισμένου σκυροδέματος στέγαστρον. Κατά τήν πρόσοψιν 
τοϋ στεγάστρου κατεσκευάσθη κυλιομένη έξ άλουμινίου θύρα τετράφυλλος. 
'Η θύρα αδτη έχει τάς διαστάσεις τής προσόψεως τοϋ τάφου περίπου. Άνοιγο- 
μένη ευκόλως έπιτρέπει άκώλυτον θέαν καί καθιστφ δυνατήν άπρόσκοπτον 
φωτογράφησιν τοϋ μνημείου, μάλιστα τής λαμπράς προσόψεως. Τοΰτο προ- 
σωρινώς δυσχεραίνεται άπδ τά κατ’ ανάγκην πυκνά υποστυλώματα καί άντι- 
στηρίγματα1.

Τά έργα προσπελάσεως τοϋ τάφου καί διαμορφώσεως τοϋ περί αύτδν 
χώρου ήρχισαν, άλλά διεκόπησαν ήμιτελή κατά τήν άναχώρησίν μου εις 
'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής, δπου μετέβην διά τήν μελέτην των 
μακεδονικών τάφων έν γένει καί των ευρημάτων τής Πέλλης. Εϊδικώτερον 
έμελέτησα κατά τδ δεκάμηνον τής παραμονής μου έν ’Αμερική τδν περί 
οδ πρόκειται τάφον, δ όποιος προορίζεται νά άποτελέση θέμα ειδικής έκδόσεως 
εις τήν σειράν των δημοσιευμάτων τής Εταιρείας. Παραλλήλως έμελετήθη 
καί ήδη έδημοσιεύθη τδ κατά τδ 1955 εύρεθέν έντδς τής έπιχώσεως τοϋ 
προθαλάμου τοϋ τάφου ένεπίγραφον μάρμαρον σωζον μέρη δέκα πράξεων 
αγοραπωλησίας’. 1 2

1 Ίδέ π.χ. εικόνας εις Έργον 1960, είκ. 106 καί BGH 1961, Chron. 1960, σ. 799, 
είκ. 3.

2 Πρώτη άνακοίνωσις εις Έργον 1955, σ. 54 καί ΠΑΕ 1955, σ. 168. Πλήρως δημο
σιεύεται νϋν ή επιγραφή έν ΑΕ 1961, σ. 1 κέ. Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά έκφράσω 
και εντεύθεν τήν εύγνωμοσύνην μου προς τήν Ελληνικήν ’Αρχαιολογικήν 'Υπηρεσίαν καί 
τήν Κυβέρνησιν των Ηνωμένων Πολιτειών διά τό προνόμιον νά έργασθώ επί δεκάμηνον 
άπερίσπαστος. ’Ιδιαιτέρως εύχαριστώ τούς καθηγητάς Rodney Young καί Homer Thomp
son,οί όποιοι εύγενώς έθεσαν εις τήν διάθεσίν μου τάς δυνατότητας τοϋ University Museum 
της Φιλαδέλφειας καί τοϋ Institute for Advanced Study τοϋ Princeton.
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9fi Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1961

Δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1961 έγένετο κυρίως 
καθαρισμός τοϋ μνημείου καί άπεικόνισις τής προσόψεως.

'Ο ζωγράφος κ. Χρήστος Λεφάκης έν συνεργασία μετά τοϋ σχεδιαστοΰ 
’Αργυρίου Κούντουρα έκτελοϋν έγχρωμα σχέδια τοϋ συνόλου τής προσόψεως 
καί των λεπτομερειών τοϋ μνημείου.

Παραλλήλως ό τεχνίτης Δημήτριος Μαθιός μετά βοηθών τεχνιτών 
έπεχείρησε τον καθαρισμόν τής προσόψεως άπό τών γαιών, αί όποϊαι κατά 
την έπίχωσιν τοϋ μνημείου καί την παραμονήν του έπί αιώνας ύπό την γήν 
έγιναν εν σώμα μετά τοϋ κονιάματος τής προσόψεως. Τό εργον ά7ΐαιτεΐ υπο
μονήν καί τέχνην, δαπάνην χρόνου καί χρήματος, άλλά τό άποτέλεσμα είναι 
άρκούντως ικανοποιητικόν.

Αί δημοσιευόμεναι ενταύθα εικόνες έν πίν. 53 α.β καί 54α παρέχουν ιδέαν 
τών προβλημάτων καί τών αποτελεσμάτων τοϋ καθαρισμοΰ. Είκονίζουν τμή
ματα τοϋ άνω ορόφου, έφ’ δσον έπιτρέπουν τά υποστυλώματα καί τά άντιστη- 
ρίγματα1. Ή είκών έν πίν. 53α δεικνύει τό άποτέλεσμα τοϋ καθαρισμού κατά 
την πέμπτην έξ άριστερών θύραν καί τον πρός άριστερά ταύτης ιωνικόν ήμι- 
κίονα. Μεταξύ τοϋ ήμικίονος καί τοϋ θυρώματος ή ταινία είναι έρυθρά. ' Η εί
κών έν πίν. 53β δεικνύει τό άνώτερον τμήμα τών αυτών στοιχείων. Ή είκών 
έν πίν. 54α δεικνύει μέρος τοϋ μεταξύ πέμπτης καί έκτης θύρας ήμικίονος 
μετά μέρους τών εκατέρωθεν έρυθρών ταινιών ( τοίχου ) καί τών θυρωμάτων.

Διά τοϋ καθαρισμοΰ τοϋ μνημείου έπεδιώχθη καί ή διαπίστωσις τής στα
τικής καταστάσεως τής προσόψεως.

'Η είκών έν πίν. 54β δεικνύει την πρώτην έξ άριστερών μετόπην μετά γρα
πτής παραστάσεως κενταυρομαχίας2. Δεξιά καί άριστερά τής μετόπης φαίνονται 
μέρη τών τριγλύφων κεκαλυμμένων διά κυανοΰ χρώματος. Ή ά.νω ταινία τής 
μετόπης είναι κυανή, κατά τό πλάτος δέ τής ταινίας ταύτης καί ή ταινία 
τής τριγλύφου, ή οποία είναι ύψηλοτέρα, έχρωματίσθη κυανή, άλλ’ άφέθη 
στενή ζώνη λευκή κάτω διαχωρίζουσα τό κυανοΰν επίσης τμήμα τής τριγλύφου 
τό φέρον τούς πόδας.

'Η ταινία τοϋ επιστυλίου καί τό μέτωπον τοϋ κανόνος φέρουν έρυθρόν 
χρώμα. ’Άνω ό μαίανδρος είναι λευκός έπί έρυθροΰ βάθους. ’Ανωτέρω τό 
λέσβιον κυμάτιον φέρει γραπτήν διακόσμησιν διά κυανοΰ, έρυθροΰ καί λευκοΰ 
χρώματος.

Αί εικόνες έν πίν. 55 καί 56 είκονίζουν τήν κατάστασιν διατηρήσεως 
τών δωρικών ήμικιόνων τοΰ κάτω ορόφου κατά τό άνώτερον τμήμα αυτών

1 Πρβ ΠΑΕ 1954, σ. 175 κέ., είκ. 2, 7 καί 8. BCII 1955, Chron. 1954, σ. 277, 
είκ. 7.

2 "Εργον 1961, σ. 106, είκ. 103. BCII 1962, Chron. 1961, σ. 808, είκ. 21. 
Πρβ. εικόνα άντιγράφου γενομένου ύπό τοϋ κ. Λεφάκη έν ΠΑΕ 1954, σ. 180, είκ. 6.
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το φέρον το κιονόκρανου. Ή είκών εν πίν. 55α δεικνύει τον πρώτον έξ 
άριστερών ήμικίονα, μεταξύ τής γραπτής μορφής του νεκρού (άριστερά) καί 
τοϋ Ψυχοπομπού Έρμου (δεξιά)1. 'Η είκών έν πίν. 55β δεικνύει τον δεύτε
ρον έξ άριστερών ήμικίονα, άριστερά τής εισόδου. Διακρίνονται εις τάς δύο 
ταύτας εικόνας τά ιδιαιτέρως επικίνδυνα κατακόρυφα ρήγματα των λίθων.

έν πίν. 56β τον τελευταίου προς δεξιά, μεταξύ των γραπτών μορφών του 
Αίακοϋ καί τοϋ Ραδαμάνθυος5.

ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ 1 2 3 *

1 Έργον 1961, σ. 104, είκ. 100. BCH 1962, Chron. 1961, σ. 807, είκ. 18.
2 ’Έργον 1960, σ. 94, είκ. 107, 1961, σ. 105, είκ. 101. BGH 1961, Chron. 1960,

σ. 800, είκ. 4, Chron. 1961, σ. 807, είκ. 20 (ούχί 19, ώς κατά λάθος έδημοσιεύθη).
3 Έργον 1961, σ. 105, είκ. 102. BCH 1962, Chron. 1961, σ. 807, είκ. 19

(8χι 20, ώς έδημοσιεύθτ) ).
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ΠΑΕ 1961. —15. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑ τα λευκαδια ναουςης Πιναξ 53

α Μέρος τής πέμπτης έξ αριστερών θύρας τοΰ οίνο) ορόφου μετά 
μέρους τοΰ προς αριστερά ήμικίονος, μετά τόν καθαρισμόν.

β. Τό άνώτερον μέρος τής αύτής θόρας καί τοΰ αΰτοΰ ήμικίονος 
μετά τόν καθαρισμόν.
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ΠίΝΑΞ 51 ΠΑΕ 1961. 15. αναςκαφη παρα τα λευκααια ναουςης

α. Μέρη ήμικίονος καί των εκατέρωθεν θυρωμάτων, μετά 
τόν καθαρισμόν.

β. Ή πρώτη εξ αριστερών μετόπη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:26 EEST - 52.90.75.110



ΠΑΕ 1961. — 15. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑ τα λευκαδια ναουςης ΙΤιναξ 55

α. Ό πρώτος εξ αριστερών δωρικός ήμικίων·

β. Ό δεύτερος έξ αριστερών δωρικός ήμικίων.
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ΠίΝΑΞ 56 ΠΑΕ 1961. —15. αναςκαφη παρα τα λευκαδια ναουςης
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