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Τό έκτεταμένον νεκροταφεΐον μεταξύ Βεργίνης καί Παλατιτσίων είναι κυρίως γνω
στόν έκ των συστηματικών άνασκαφών τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας διά τοϋ κ. Μ. 
’Ανδρονίκου1. Τό σπουδαιότατον, μοναδικόν όντως, νεκροταφεΐον τούτο εκτείνεται σχε
δόν καθ’ δλον τον χώρον τόν μεταξύ τού αρχαίου ανακτόρου 2, τοϋ λεγομένου τής Πα- 
λατίτσης, τής ομωνύμου κοινότητος, καί τής Βεργίνης 3. Χρονικώς καλύπτει περί τούς ό- 
κτώ αιώνας, άπό τοϋ τέλους τής χαλκής εποχής μέχρι τών έλληνιστικών χρόνων. Οί 
προϊστορικοί τύμβοι είναι διάσπαρτοι, άραιοί είς εύρύτερον χώρον, ένώ οί έλληνιστι- 
κοί είναι πυκνότεροι είς περιοχήν περιωρισμένην κατά μήκος τών παραλλήλων άπό Βερ
γίνης εις Παλατίτσια διαφόρων οδών.

Τό νεκροταφεΐον διέτρεξε κατά τό 1960 διπλοϋν κίνδυνον καταστροφής4.
Νέα αμαξιτή οδός, άπό τοϋ φράγματος τοϋ 'Αλιάκμονος μέχρι Μελικής (προκειμένου 

νά έκταθή βραδύτερον μέχρι τής εθνικής όδοϋ ’Αθηνών - Θεσσαλονίκης) έπρεπε νά διέλ- 
θη διά τοϋ άρχαίου νεκροταφείου άπό τής Βεργίνης μέχρι Παλατιτσίων (Ιδέ κυρίως 
Πίν. 114α, όπου μεμονωμένη οικία μεταξύ Βεργίνης καί Παλατιτσίων σημειοΐ τήν 
θέσιν τής διά τοϋ νεκροταφείου ζώνης τής όδοϋ καί πρβλ. Πίν. 93 α, 97 β καί 105 α). 
Άφ’ έτέρου, άρδευτικόν δίκτυον, προγραμματισθέν έπίσης διά τό 1960,ήπείλει μέ τελείαν 
καταστροφήν όλόκληρον τό νεκροταφεΐον, όχι χάριν τής κατασκευής τών άπαραιτήτων 
άρδευτικών αύλάκων τόσον, όσον διά τήν θεωρουμένην άναγκαίαν, τελείαν ίσοπέδωσιν 
τών άγρών διά μηχανικών μέσων χάριν τής άρδεύσεως.

Ή ’Εφορεία διεπίστωσεν εγκαίρως τούς κινδύνους, οί όποιοι έν συνεχεία, μέ τήν 
άρωγήν τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί τήν κατανόησιν έκ μέρους τών τοπικών αρχών, 
άντεμετωπίσθησαν κατά τρόπον ικανοποιητικόν.

Τριμελής έπιτροπή έκ τοϋ κ. Μ. ’Ανδρονίκου, Έπιμελητοΰ τότε παρά τή ΙΑ' Περι
φερείς, τοϋ μηχανικοΰ παρά τώ Νομομηχανικώ ’Ημαθίας, κ. Ξ. Ζερζελίδου καί τοϋ ύπο- 
γράφοντος τήν παροϋσαν, είσηγήθη καί έπέτυχεν έγκρισιν τόσον τής 'Υπηρεσίας ’Αρ
χαιοτήτων όσον καί τών έν Βεροία άρχών, όπως αί άπαραίτητοι έργασίαι γίνουν, άφοΰ 
πρώτον έρευνηθή άρχαιολογικώς ή ζώνη, διά τής όποιας έμελλε νά διέλθη ή νέα οδός.

1. Ίδέ τελευταίως Man. Andronikos, An early Iron Age Cemetery at Vergina, near Veroea, 
έν Balkan Studies 2 (1961) σελ. 85 κ.έ., όπου καί ή προηγουμένη βιβλιογραφία, είς ήν πρόσθες : Τό 
Έργον 1961 σελ. 99 κ.έ., B.C.H. 1961, Chron. 1960, σελ. 787 κ.έ. αυτόθι 1962, Chron. 1961, σελ. 800 
κ.έ. Περί τοϋ μακεδονικού τάφου ίδέ κυρίως Κ.Α. Ρωμαίου, Ό Μακεδονικός Τάφος της Βεργίνας, 
Άθήναι 1950.

2. Τελευταίως : Άνδρονίκου-Μακαρόνα-Μουτσοπούλου-Μπακαλάκη, Τό ’Ανάκτορο της Βερ
γίνας, Άθήναι 1961.

3. Πίν. 92 α-β, 93α, 95δ, 97α-β, 104β, 105α, 107α, 108β, 114α, 115γ. Έν Πίν. 92ακαί95δ, 
Α=Άνάκτορον Παλατίτσης, Τ=Μακεδονικός Τάφος Βεργίνης. Έν Π ί ν. 92β καί 104β καί είς τό 
βάθος ή Κοινότης Βεργίνης.

4. Ίδέ καί B.C.H. 1961, Chron. 1960, σελ. 789 κ.έ. , ·.
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Ή σχετική δαπάνη ένεκρίθη, δπως άντιμετωπισθή άπό κοινοϋ υπό τοϋ έκτελοΰντος 
τήν οδόν Νομαρχιακού Ταμείου Ημαθίας καί τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

'Ως πρός τό άρδευτικόν δίκτυον έπετεύχθη ή λύσις : νά έπιτραπή ή κατασκευή των 
αύλάκων, άποφευγομένης κατά τό δυνατόν τής καταστροφής εμφανών τύμβων, άλλ’ ούχί 
καί ή ίσοπέδωσις των αγρών, όπου τουλάχιστον ύπάρχουν τάφοι. Ούδεμία ίσοπέδωσις έγέ- 
νετο μέχρι τοϋδε. ’Αλλά κατά τήν κατασκευήν τών Αρδευτικών αύλάκων έθίγησαν (καί 
κατεστράφησαν έν μέρει) δύο ούχί εμφανείς τύμβοι (Πίν. 114α καί 118α). Ούτω έπε- 
βλήθη ή άμεσος έρευνα αύτών.

Τά Αποτελέσματα τών σωστικών τούτων Ανασκαφών εκτίθενται κατωτέρω.
Ή νέα οδός διασχίζει τό νεκροταφεϊον Από Ανατολών πρός δυσμάς επί μήκους 500 

μ. περίπου. Τό πλάτος τής όδοϋ θά είναι 12 μ. ’Αλλά κατά τάς σχετικάς σκαφικάς έργασίας 
θά έθίγετο Ασφαλώς εύρυτέρα ζώνη, ώστε Απεφασίσθη νά έρευνηθή ζώνη πλάτους ούχί 
12 μ., Αλλά 24 μ., κατά τόπους μάλιστα, ήτοι εκεί όπου ή ζώνη τών 24 μ. έθιγε τύμβον, 
ούτος κατ’ Ανάγκην ήρευνήθη ολόκληρος. "Ωστε τελικώς προεβλέφθη νά έρευνηθή άνα- 
σκαφικώς ζώνη μήκους 500 μ. περίπου καί πλάτους 30 μ. περίπου.

Ή ζώνη αύτη έπασσαλώθη μέ βάσιν τον άξονα τής όδοϋ (ίδέΣχέδιον 1).Μία σειρά 
πασσάλων άνά τέσσαρα μέτρα κατά τον άξονα τής όδοϋ ( = Α),έτέρα εις άπόστασιν 6 μ. 
άπ’αύτής πρός βορράν (= β) καί εις άπόστασιν άλλων 6 μ., τρίτη έξωτερική πρός βορράν 
(= Β ) καί δύο Αντίστοιχοι πρός νότον (= ν ή έσωτερική, Ν ή έξωτερική ) καθώρισαν τήν 
Ανασκαπτέαν ζώνην καί άπετέλεσαν τήν βάσιν διά τάς χονδρικάς μετρήσεις. Μετρήσεις 
Ακρίβειας έκατοστοΰ διά τοπογραφικών όργάνων μέ βάσιν τον περίβολον έκάστου τύμ
βου έγένοντο διά τον καθορισμόν τής θέσεως έκάστου ευρήματος, ώς έμφαίνεται είς τά 
σχέδια λεπτομερειών5.

’Εντός τής ζώνης ταύτης έπεσημάνθησαν περί τούς έβδομήκοντα τύμβοι άριθμη- 
θέντες διά λατινικών Αριθμών. Άνεμένετο ότι θά διεπιστοϋτο κατά τήν πρόοδον τής έρ
γασίας, δτι τινές τών υποθετικών τύμβων είναι τυχαία έξάρματα, δπως έπίσης, δτι 
θά Ανακαλυφθούν τύμβοι, οί όποιοι δέν εΐχον έπισημανθή. Τούτο συνέβη πράγματι 
εις τινας περιπτώσεις.

ΤόΣχέδιον 1 δεικνύει δεξιά τούς άνασκαφέντας κατά τό 1960 πλήρως 21 πρώτους 
άπ’ Ανατολών τύμβους τής ζώνης, άριθμηθέντας άπό I εως XXI. Ή κορυφή έκάστου τύμ
βου, μή Αντιστοιχούσα πάντοτε πρός τό γεωμετρικόν κέντρον τού τύμβου, σημειοΰται 
διά δύο ομοκέντρων κύκλων μετά στιγμής έν τφ μέσφ. Διακρίνεται έπίσης ό διά λίθων 
περίβολος έκάστου τύμβου, δπου ύπάρχει. Οί περίβολοι ήσαν είς τό ύψος περίπου τής 
έπιφανείας τού πέριξ έδάφους. Έσημειώθησαν έπίσης έν τώ Σχεδίω αί διαστάσεις τού 
σκάμματος περί έκαστον τύμβον ή ταφήν, ώς καί βαθύτεραι τομαί, γενόμεναι πρός άναζή- 
τησιν ταφών, δπου έπιφανειακαί ένδείξεις ύπεδείκνυον.

Οί έντός ένός έκάστου τύμβου τάφοι ή ταφαί ήριθμήθησαν κεχωρισμένως δι’ έκαστον 
τύμβον διά τών γραμμάτων τού έλληνικοΰ Αλφαβήτου. Τά έντός ένός καί τού αύτοΰ τύμ
βου ευρήματα ήριθμήθησαν διά τών Αραβικών Αριθμών Αδιακρίτως ταφής. Τό σύστημα 
τούτο διαφέρει τού συστήματος άριθμήσεως τού κ. ’Ανδρονίκου. Ούτω Αποφεύγεται σύγ-

5. Τάς μετρήσεις καί τά τοπογραφικά σχέδια έξετέλεσεν ό τοπογράφος Βύρων Σκουρτόπουλος με 
εύσυνειδησίαν καί άκρίβειαν. Πολυτίμους υπηρεσίας προσέφερον έπίσης κατά τήν άνασκαφήν οί φοιτη- 
ταί Ηρακλής Γεωργιάδης καί Γεώργιος Μάντζιος. Αί φωτογραφίαι κατά τό πλεΐστον όφείλονται είς 
τόν φωτογράφον κ. Σπυρ. Τσαβδάρογλου.
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χυσις άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου έξυπηρετεΐται ή άνάγκη νά άριθμηθοΰν τύμβοι καί πιθα
νώς ευρήματα κατά τύμβον πλείονα τών γραμμάτων τοϋ άλφαβήτου, ένώ τά γράμματα τοϋ 
άλφαβήτου καθ’ ύπόθεσιν άρκοΰν διά τήν άρίθμησιν τών ταφών έκάστου τύμβου.

Κατά τήν περιγραφήν τών τύμβων, χάριν συντομίας, σαφήνειας καί ευκολίας διά τόν 
άναγνώστην, άκολουθοϋμεν ένιαΐον σύστημα.

Έν πρώτοις, παρέχεται περίπου ή θέσις τοϋ κέντρου ή μάλλον τοϋ ύψηλοτέρου ση
μείου τοϋ τύμβου, δηλουμένου είς τά σχέδια διά δύο ομοκέντρων κύκλων. Ή θέσις τοϋ 
τύμβου παρέχεται διά τών έντώ σχεδίφ συντεταγμένων Β,β,Α ( = άξων τής όδοϋ), ν καί 
Ν, άπεχουσών 6 μέτρα άπ’ άλλήλων, καί καθέτων άφ’ έτέρου δηλουμένων δι’ άριθμών άπό 
1 καί έξης, όπου οί άριθμοί σημαίνουν μέτρα.

Δεύτερον, δίδεται κατά προσέγγισιν τό σχήμα τών τύμβων μετά τών διαστάσεων μέ 
βάσιν ώς πρός τό ύ'ψος τά άπολύτως άκριβή υψόμετρα, ληφθέντα διά τοπογραφικών όρ- 
γάνων κατά διάμετρον είς τρία σημεία ήτοι τήν κορυφήν καί τά έκατέρωθεν άκρα. Τό έν 
τή περιγραφή τοϋ κειμένου ύψος παρέχεται μέ άκρίβειαν, περιοριζομένην είς έκατοστά 
τοϋ μέτρου. Εύρέθη δι’ άφαιρέσεως τοϋ μέσου όρου τών δύο περιμετρικών υψομέτρων άπό 
τοϋ κεντρικοϋ. "Αλλωστε αί διαστάσεις, μάλιστα τοϋ ΰψους, είναι έντελώς συμπτωματι- 
καί, έφ’ όσον δέν είναι αί άρχικαί. Μόνον διά τούς τύμβους τούς σφζοντας τόν διά λί

θων περίβολον ύπάρχει βάσιμος υπολογισμός τής διαμέτρου, άλλά ή περίμετρος, έν- 
νοεΐται, δέν είναι συνήθως άκριβής κύκλος.

Έν συνεχεία δηλοΰται έάν ύπάρχη περίβολος, δστις καί περιγράφεται συντόμως. 
Μετά τοϋτο άναφέρεται ή σύστασις τής έπιχώσεως καί τυχόν εύρήματα έκτος τάφων. 
’Ακολούθως περιγράφονται αί ταφαί καί τά εντός αύτών εύρήματα.

"Απαντες οί τύμβοι καί άπασαι αί ταφαί έφωτογραφήθησαν άπαξ τουλάχιστον καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:26 EEST - 34.211.113.242



ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΗΣ (1960/1) 221

έσχεδιάσθησαν κεχωρισμένως κατά τύμβον οί πλεΐστοι, αλλά καί κατά ταφήν, όπου παρί- 
στατο άνάγκη. Ενταύθα δημοσιεύεται μόνον κατ’ έπιλογήν άριθμός φωτογραφιών καί 
σχεδίων. Πλήρης σειρά φυλάσσεται εις τό έν τώ Μουσείω Βέροιας Άρχεΐον τής Εφο
ρείας μετά των άρνητικών των φωτογραφιών. Είς τό Μουσεϊον Βέροιας κατετέθησαν επί
σης τά κινητά ευρήματα.

Τύμβος I

Θέσις: βΟ.Ύψος 0,89 μ. Διάμ. 8,50 μ. Βέβαιος περίβολος έλλιπώς διατηρούμενος ώς 
έντφΣχεδίω 2 ( Πρβλ. Πίν. 92γ). Εντός τών φορητών χωμάτων τού τύμβου άραιοί 
λίθοι, όστρακα άβαφα έλληνιστικά μάλλον άσήμαντα ( έκ δακρυδόχων κλπ.), άλλά 
καί τμήματα χαλκών κοσμημάτων τής πρωίμου έποχής τού σιδήρου ( σπειροειδή σύρ
ματα, τμήμα όκτωσχήμου πόρπης κλπ.), τά όποια προανήγγειλαν ταφάς προϊστορικός.

Σχεδ. 3. Ό τύμβος Π

Ταφή Α. Άρύταινα καί φιαλόσχημον άγγεΐον παραπλεύρως (Πίν. 94β, πρβλ. 
Πίν. 94α καί Σχέδιον 2 ύπ’ άριθ. 14 καί 15 ) άποτελούν πιθανώς λείψανα ταφής τής 
πρωίμου έποχής τού σιδήρου. Έκ τού σκελετού εύρέθησαν μόνον οί όδόντες είς τό 
σχήμα όδοντοστοιχίας (άριθ. 16 έν τώ Σχεδίω 2).

Ταφτ/ Β. Όλιγώτερον τεταραγμένη καί διατηρούσα τά πλεΐστα τών κτερισμάτων 
άδιατάρακτα εύρέθη δευτέρα προϊστορική ταφή τών αυτών περίπου χρόνων. Έν τώ 
Σχεδίφ 2 σημειοϋνται φιαλόσχημον άγγεΐον ( άριθ. 20 ), σπειροειδή σύρματα καί λοι-
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πά κοσμήματα κόμης ( άριθ. 22-25 έξ ώντό ΙΒ 24 είκονίζεται έν Πίν. 145α) καί είς τήν 
θέσιν των ώμων δύο όκτώσχημοι πόρπαι (άριθ. 19 καί 21. Πρβλ. Πίν. 93 γ καί Πίν. 
145 β). Είς άπόστασιν 0,80 μ. περίπου άπό των πορπών, ήτοι παρά τούς πόδας τής νέ
κρας πιθανώς, εύρέθησαν δύο άγγεΐα, έξ ών τό έν σκυφοειδές (άριθ. 17), τό έτερον 
φιαλόσχημον (άριθ. 18), είκονιζόμενα έν Πίν. 94γ.

Τύμβος II

Θέσις: νΟ. "Υψος 0,75 μ. Διάμ. 7 μ. Επαρκή διά τήν βεβαίωσιν περιβόλου λείψανα 
(ίδέΣχέδιον3 καί Πίν. 93 α). Εντός των φορητών χωμάτων του τύμβου άραιοί λίθοι 
καί όστρακα τόσον προϊστορικών χειροποιήτων ή τροχηλάτων άγγείων όσον καί έλλη- 
νιστικών ( βάσις κανθάρου, κλπ.).

Ταφή Α. Κατά τό σημεϊον νΟ ό περίβολος εόρέθη διακεκομμένος, σκαφή δέ είς βά
θος 1,30 μ. άπεκάλυψε κεραμοσκεπή τάφον (Πίν. 95α). Περιείχε, έκτος διαλελυμένων 
όστών, κυάθιον καί έντός αυτού νόμισμα χαλκοϋν τού Κασσάνδρου (Πίν. 95β-γ).

Τύμβος III

Θέσις: Α12-16.'Υψος 1,07 μ. ήτοι τόμέγιστονέξ όλων τών τύμβωνΙ-ΧΧΙ.Ή διάμετρος 
δυσκόλως προσδιορίζεται διά τήν έλλειψιν περιβόλου έκ λίθων (Σ χ έ δ ι ο ν 4. Πρβλ. Πίν.
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95δ, 96α καί 101 γ). Κατά προσέγγισιν περί τά 12 μ. Ό τύμβος κατ’ έξαίρεσιν άπετελέσθη 
εκ σωρού λίθων μετά χωμάτων, μεταξύ των οποίων εύρέθησαν διάφορα, διάσπαρτα, τε
μαχισμένα κατά τό πλεΐστον, μικροευρήματα, άπαντα προϊστορικά. Δύο είκονίζονται εν 
ΓΊ ί ν. 145 α ήτοι ό δακτύλιος III 56 καί το χαλκούν όκτώσχημον κόσμημα III 57 (Πρβλ. 
τό όμοιον έν Σχεδίω 10). Ούδέν εύρημα νεώτερον τής πρωίμου εποχής τού σιδήρου, 
ούδέν σημεϊον οίασδήποτε διαταραχής τού τύμβου εις νεωτέρους χρόνους, πλήν περιο
χής άντιστοιχούσης εις τόν κενόν, νοτίως τού κέντρου, χώρον έν τφ Σχεδίω 4(Ίδέ 
καί Πίν. 97 β καί 99 ε). Μόνον κατά τήν περιοχήν ταύτην, περί τό τέλος τής άνα- 
σκαφικής έρεύνης τού τύμβου, εύρέθησαν εις βάθος μεγαλύτερον των πέριξ προϊστο
ρικών ταφών, έλληνιστικά όστρακα καί δακρυδόχος άπαρτισθεΐσα πλήρως έκ τεμαχίων.

Ό λιθοσωρός καί ή μεταξύ τών λίθων παρουσία εύρημάτων έπέβαλον περίσκεψιν καί 
προσοχήν. Μόνον έφ’ όσον έβεβαιοΰτο, ότι οί λίθοι δέν άνήκον εις τεχνικόν έργον άπε- 
μακρύνοντο. Τά μεμονωμένα εύρήματα επίσης έσημειοϋντο έν σχεδίω καί είκονίζοντο 
έν φωτογραφίαις πριν άπομακρυνθοΰν. Οϋτω, μετά διαδοχικάς φάσεις, μίαν τών οποίων 
είκονίζουν οί Πίνακες 95δ, 96α καί 96β, διεφάνησαν οί περίβολοι ταφών ως εν Σχε
δίω 4 (Πρβλ. Πίν. 97α-β, 99ε καί 101 γ άνω). Ή έν τώ Σχεδίω 4 σειρά γραμμάτων 
τού άλφαβήτου είναι συμβατική καί δέν σημαίνει εί μή τήν χρονικήν σειράν περίπου 
άνασκαφής τών τάφων. Γενικά χαρακτηριστικά τών τάφων είναι τά έξής :

"Ολοι οί τάφοι (ίδέ Σχέδια 5-9) εύρίσκονται είς μικρόν βάθος υπό τήν πιθανήν 
άρχικήν έπιφάνειαν τού πέριξ έδάφους ( έν άντιθέσει προς τούς ένταφιασμούς τών ιστορι
κών χρόνων, οί όποιοι έν γένει εύρέθησαν είς σημαντικώς μεγαλύτερον βάθος ). Περι
βάλλονται κατά κανόνα δι’ απλής ή πολλαπλής σειράς λίθων, οί όποιοι ώριζον τόν 
χώρον τής ταφής καί έστήριζον πιθανόν κάλυμμα τού τάφου διά ξύλων, κλάδων καί 
τών τοιούτων. Τοιοϋτοι τάφοι εύρέθησαν μετά περιβόλου ένδεκα (Α-Κ καί Ο), ένώ 
διά τούς ύπολοίπους έξ (Λ-Π καί Ρ) δέν έβεβαιώθη περίβολος (Πρβλ. Σχέδιον 4).

Είδικώτερον δι’ έκάστην ταφήν :

Ταφή Α. Ό έκ λίθων περίβολος περιείχε ήμισυ πίθου, έντός τού όποιου πιθανώς εΐχεν 
άποτεθή νεκρός ή μάλλον νεκρά, διότι τά μόνα έντός τού πίθου εύρήματα ύπήρξαν πόρ- 
παι χαλκαϊ. Παρά τόν πίθον, έπί τού περιβόλου, εύρέθη πρόχους πηλίνη (άριθ. 3 έν τώ 
Σχεδίφ 4. Πρβλ. καί Σχέδιον 9 καί Πίν. 102 α).

Ταφή Β. Ή ταφή αΰτη εύρέθη άδιατάρακτος τούλάχιστον κατά τήν κεφαλήν καί 
τούς πόδας, ένώ κατά τό μέσον ίσως διεταράχθη άπό ύπερκειμένην παιδικήν ταφήν Ρ, 
άν είς ταφήν άνήκη τό θήλαστρον άριθ. 8 έν τώ Σχεδίω 4, εύρεθέν είς ύψος 0,45 μ. άπό 
τού πυθμένος τής ταφής Β (ίδέ Πίν. 98 β καί Σχέδιον 5). Κατά τήν κεφαλήν τού 
τάφου Β εύρέθησαν άνοικτόν άγγεΐον μετά κομβιοσχήμων λαβών ( άριθ. 35), κατά τήν 
θέσιν τών ώμων άνά μία χαλκή όκτώσχημος πόρπη (άριθ. 36 καί 37 έν Π ίν. 145 β) καί 
δύο ψέλιακατά τήν θέσιν τών χειρών (άριθ. 38 καί 39. Πρβλ. καί Πίν. 98α καί 145γ). 
Εύρέθησαν έπίσης κοσμήματα τής κόμης, ταινία χαλκή κλπ. Κατά τούς πόδας τέλος εύ
ρέθη πρόχους όπισθότμητος ( άριθ. 32).

Ταφή Γ. Πλησίον λειψάνων περιβόλου εύρέθη έλλιπές άγγεΐον είς τεμάχια ( Πίν. 
102 α, άριθ. ΠΙ Γ 9 ), πιθανώς τό μόνον ύπόλειμμα ταφής τών αυτών περίπου χρόνων.
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Ταφή Δ. Μία έκ των πλουσιωτέρων καί καθ’ όλα άδιαταράκτων ταφών τοϋ τύμβου 
ΙΠ είναι δ τάφος Δ. Οδτος ώς καί ό έπόμενος τάφος Ε διακρίνονται καί διά τό ύψος τοϋ 
περιβόλου (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 5 ). Τά κτερίσματα τοϋ τάφου εύρέθησαν άδιατάρακτα. Κατά 
τήν θέσιν τής κεφαλής εόρέθη χαλκή ταινία διαδήματος ( άριθ. 79 έν τώ Σ χ ε δ ί ω 4. 
Πρβλ. Π ί ν. 98 δ άνω καί Π ί ν. 98 γ κάτω δεξιά ). Περί αυτήν κοσμήματα τής κόμης 
( άριθ. 80 καί τό έν Σ χ ε δ ί φ 10 ύπό στοιχεία IIIΔ 81, καί άριθ. 82) καί αί συνήθεις 
δύο όκτώσχημοι πόρπαι (άριθ. 77 καί 78 έν Π ί ν. 145 β ). Κατωτέρω εϊς τήν θέσιν των 
χειρών άνά εν ψέλιον ( άριθ. 75 καί 76 έν Π ί ν. 145 γ) καί παρά τήν δεξιάν χεΐρα τό άγ- 
γεϊον έν Π ί ν. 102 β (Πρβλ. Σχέδιον 4 άριθ. 74 καί Π ί ν. 98 γ). Κατά τούς πόδας 
εύρέθησαν δύο άγγεϊα, τό εν μετά κομβιοσχήμων λαβών (Πίν. 102 β. Πρβλ. Σχέδιον 4 
άριθ. 73 καί Π ί ν. 98 δ), τό δέ έτερον πρόχους (άριθ. 72 έν τώ Σχεδίφ. Πρβλ. Π ί ν. 98 δ ).

Σχεδ. 5. Τομή α-β τοΟ τύμβου ΠΙ

Ταφή Ε. Ή ταφή Ε διακρίνεται τών άλλων διά τήν έπιμέλειαν τοΰ περιβόλου. Ούχί 
άπλή σειρά λίθων, άλλά κτίσμα δι’ άργών λίθων είς περίπου πέντε υπέρ άλλήλας σειράς 
(Σχέδια 5 καί 6 καί Π ί ν. 97 β καί 99 β-γ) έστήριζε τό πιθανόν κάλυμμα έκ κλάδων, 
ύπέρ τούς όποιους έτέθησαν έπίσης λίθοι, εύρεθέντες έπί τοϋ δαπέδου τοΰ τάφου. Οδτος 
ύπήρξε σχετικώς πενιχρός με όλίγα κτερίσματα άνήκοντα είς άνδρικήν ταφήν. Παρά τήν 
κεφαλήν εόρέθη κύπελλον ( Π ί ν. 102α κατά τό κέντρον. Πρβλ. Σχέδιον 4, άριθ. 43, 
καί Π ί ν. 99 β). Παρ’ αύτό αίχμή δόρατος (Σχέδιον 4 άριθ. 44, Πρβλ. Π ί ν. 99 β ). 
Κατά τήν όσφύν δρεπανοειδής μάχαιρα σιδηρά (άριθ. 53 έν τώ Σχεδίω ) καί άκόνη έκ 
λίθουόποπρασίνου (άριθ. 54. Πρβλ. καί Πίν. 99 β)8. Χαλκοϋς δακτύλιος (άριθ. 55) 
καί λείψανα όστών ήσαν τά μόνα άλλα ευρήματα.

6. Πρβλ. άκόνας έξ άλλων μακεδονικών τόπων έν W. A. Heurtley, Prehistoric Macedonia, Cam
bridge 1939, σελ. 230, εΐκ. 103 d-f.
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Ταφή Ζ. Ή ταφή Ζ παραβάλλεται πρός τήν Ε κατά τήν επιμέλειαν τοϋ περιβόλου, 
καί πρός τήν Δ και Κ κατά τόν πλούτον των κτερισμάτων. Εύρέθη έπίσης άδιατάρακτος. 
Έπΐ τοϋ περιβόλου εύρέθη θρυμματισμένου άγγεΐον ( μή συγκολληθέν είσέτι, Ιδέ Π ί ν. 
99 α καί Σχέδιον 4, όπου σημειοϋται ύπ’ άριθ. 5). Περί τήν κεφαλήν εύρέθη πρόχους 
(Π ί ν. 102 γ. Πρβλ. άριθ. 62 έν τώ Σχεδίω καί Π ί ν. 99 α), χαλκοϋν κόσμημα τής κόμης 
( άριθ. 64), ψήφοι έξ ήλεκτρου ( άριθ. 70 ) καί χαλκού ( άριθ. 66 έν Π ί ν. 145 α) καί 
δύο πόρπαι όκτώσχημοι ( άριθ. 63 καί 65. Πρβλ. Π ί ν. 99 α καί 145 β). Κατωτέρω εύ- 
ρέθησαν τρία ψέλια χαλκά ( άριθ. 67-69, Π ί ν. 145 γ) καί έτερον ( άριθ. 111) ύπό τό 
άγγεΐον ύπ’ άριθ. 5. Διά τοϋ άριθ. 110 δηλοϋται ή θέσις χαλκών περιειλιγμένων συρμά
των, διά δέ τοϋ άριθ. 71 ή περιοχή, έν τή όποίςι εύρέθησαν πολλά μικρά έλάσματα, 
τά όποια προφανώς έκόσμουν, προσηλούμενα, ένδυμα ή ζώνην τής νέκρας. Πρβλ. καί 
Σχέδιον 8.

Ταφή Η. Ή ταφή Η εύρέθη διατηρούσα μέρος μόνον τοϋ περιβόλου (Π ί ν. 97 β 
καί 99 ε ), έκ τών κοσμημάτων δύο όκτωσχήμους πόρπας ( άριθ. 16 καί 16 α έν τώ Σ χ ε- 
δ ί ω 3. Πρβλ. καί Σχέδια 6, 8 καί 9 ) καί πρόχουν (άριθ. 18. Ίδέ Π ί ν. 102 γ άρι- 
στερά).

Σχεδ. 6. Τομή γ-δ τοΟ τύμβου III

Ταφή Θ. 'Ομοίως πρός τήν ταφήν Η, καί ή Θ διέσωσε μόνον μέρος τοϋ περιβόλου 
(Πίν. 99ε) καί έκ τών κοσμημάτων ψέλιον (ύπ’ άριθ. 28) καί ψήφον χαλκήν (άριθ. 29). 
Μετά τήν άφαίρεσιν καταπεσόντων λίθων τοϋ περιβόλου άπεκαλύφθησαν καί αί δύο 
χαλκαϊ όκτώσχημοι πόρπαι έν Π ί ν. 99 δ. Ίδέ καί Σχέδια 7 καί 8.

Ταφή I. Ή ταφή I εύρέθη περιβαλλομένη ύπό άθικτου περιβόλου, πιθανώτατα δέ 
όλως άδιατάρακτος. Παρά τάς συνήθεις όκτωσχήμους πόρπας (άριθ. 19 καί 31 έν τώ 
Σχεδίφ 4) εύρέθησαν ψήφος ( άριθ. 33 ) καί χρυσούς δακτύλιος ( άριθ. 34 ) άνήκων 
πιθανώς εις τόν διάκοσμον τής κόμης. Κατωτέρω δύο ψέλια, άνά έν έκατέρωθεν 
καθ’ έκατέραν χεΐρα ( άριθ. 20 καί 21, Πρβλ. Πίν. 100 α καί 145 γ ). Κατά τούς πόδας 
εύρέθη χαλκοϋν έλασμα ( άριθ. 30 ). Ίδέ καί Σχέδιον 7.

16
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Ταφή Κ. Ό τάφος Κ διετήρει ακέραιον τόν περίβολόν του (Πίν. 97 β καί 99ε) καί 
γενικώς εύρέθη άθικτος. Ή κεφαλή, έάν κρίνη τις έκ τής θέσεως τών ευρημάτων, εύρίσκε- 
το προς δυσμάς. Παρ’ αύτήν έκειτο πρόχους μέ όπισθότμητον λαιμόν (άριθ. 45 έν τφ 
Σχεδίω 4 καί Π ί ν. 102 δ) καί σιδηρά αιχμή δόρατος (άριθ. 46). Κατά τό έτερον άκρον 
τοθ τάφου εύρέθη έτέρα πρόχους διαφόρου σχήματος ( άριθ. 27 έν τφ Σχεδίφ. Πρβλ. καί 
Πίν. 102 δ). Τά άλλα ευρήματα ήσαν χαλκή ψήφος (άριθ. 47 έν Π ί ν. 145 α), διάφοροι

χαλκοί δακτύλιοι (άριθ. 48, 50 καί 51, έξ ών ό ύπ’ άριθ. 48 είκονίζεται έν Πίν. 145 α), 
σίδηροί ήλοι (άριθ. 49 καί 107 ), καί τεμάχια περιειλιγμένων συρμάτων ( άριθ. 106 καί 
108 ). Ίδέ καί Σχέδια 6 καί 7.

Τομή Π Ο

Σχεδ. 8. Τομή η-θ τοθ τύμβου ΙΠ

Ταφή Λ. Ή ταφή Λ δέν ώρίζετο ύπό περιβόλου, άλλ’ ή θέσις τών εύρημάτων καθι
στά βεβαίαν τήν ταφήν, άδιατάρακτον τούλάχιστον κατά τό περί τήν κεφαλήν μέρος. 
Έκεΐ εύρέθησαν, περί άνοικτόν άγγεΐον μετά κομβιοσχήμων λαβών (άριθ. 84 έν τώ Σχε-
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δίφ 4 καί Πίν. 103 α δεξιά), χαλκά περιειλιγμένα ελάσματα τής κόμης διακρινόμενα εν 
Π ί ν. 100 γ ( άριθ. 89 έν τψ Σ χ ε δ ί ω ), δύο μικραί όκτώσχημοι πόρπαι ( άριθ. 85 καί 86 
έξ ών ή ύπ’ άριθ. 86 είκονίζεται έν Π ί ν. 145 α ), ψήφοι έξ ήλέκτρου ( άριθ. 88 ) καί πεν
ταπλούς δακτύλιος εκ τών κοσμημάτων τής κόμης ( άριθ. 87). Εις την αυτήν πιθανώς

Σχεδ. 9. Τομή ι-κ τοΰ τύμβου III

ταφήν άνήκει τό άγγεΐον έν Π ί ν. 103 α άριστερά, εύρεθέν εις άπόστασιν 1,70 μ. περί
που ήτοι εις τήν πιθανήν θέσιν των ποδών.

Ταφή Μ. 'Ομοίως προβληματικός είναι ό τάφος Μ, ώς καί ό Π, περί οδ κατωτέρω. 
Μεταξύ άραιών λίθων, πιθανώς λειψάνων περιβόλου, εύρέθησαν τά έν Π ί ν. 103 β τρία άγ- 
γεΐα, τά όποια είναι δυνατόν νά σημειώνουν τά δύο άκρα τής ταφής (έντώΣχεδίω4 
άριθ. 90 άφ’ ένός καί 91 καί 92 έφ’ έτέρου, καί Πίν. 100 δ ). Ίδέ καί Σ χ έ δ ι ο ν 9 ).
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Ταφή Ν. Έκ της ταφής ταύτης εύρέθησαν κατά χώραν μόνον τά δύο έν Π ί ν. 103 γ 
άγγεϊα (ύπ’ άριθ. 98 καί 99 έν τώ Σ χ ε δ ί φ 4. Πρβλ. Σχέδιον 6 καϊ Π 1 ν. 100 β).

Ταφή Ξ. Ωσαύτως έκ τής ταφής Ξ εύρέθησαν, πιθανώς άποτεθειμένα μετά έκταφήν, 
έπάλληλα : αιχμή δόρατος σιδηρά (άριθ. 93), δρεπανοειδή μαχαίρια (άριθ. 94 καί 95) 
καί λιθίνη άκόνη (άριθ. 96 έν τφ Σ χ ε δ ί φ 4. Πρβλ. Σχέδιον 9 καί Π ί ν. 101 α).

Ταφή Ο. Ό μικρός, παιδικός προφανώς, τάφος Ο περιείχε έντός έλλιποϋς περιβόλου 
τάς δύο έν Π ί ν. 103 δ πρόχους (άριθ. 100 καί 101 έν τώ Σ χ ε δ ί φ 4 ), εύρέθησαν δέ 
καί παιδικοί όδόντες (άριθ. 102. Πρβλ. Π ί ν. 101 β. Ίδέ καί Σχέδιον 5).

Ταφή ΙΊ. Ό τάφος Π, ώς άνωτέρω έλέχθη έξ αφορμής τού τάφου Μ, είναι προβλημα
τικός. Είναι απλώς ύπόθεσις γενομένη πρό τού πέρατος τής άνασκαφής, ότι άνήκουν εις

«2 ί

Σχεδ. 11. Ό τύμβος IV

κοινήν ταφήν τά δύο άγγεϊα έν Π ί ν. 103 ε, εύρεθέντα εις άπόστασιν 1,30 μ. άπ’ άλλήλων 
(άριθ. 103 καί 104 έν τώ Σ χ ε δ ί φ 4 ). Άλλ’ είναι έξ ίσου πιθανόν, ότι τό ύπ’ άριθ. 104 
συνανήκει μετά τών 90-92 εις τήν ταφήν Μ. Έν τοιαύτη περιπτώσει τό ύπ’ άριθ. 103 άπο- 
μονοϋται (Πρβλ. Π ί ν. 100 δ).

Ταφή Ρ. Ώς άνωτέρω έλέχθη έξ άφορμής τής ταφής Β, ή ταφή Ρ ώνομάσθη καί ήρι- 
θμήθη ώς ταφή μόνον χάριν τοϋ θηλάστρου τού εύρεθέντος ύπέρ τήν ταφήν Β, εις ύψος 
0,45 μ. άπό τοϋ πυθμένος αυτής. Ούδέν δυνάμενον νά σχετισθή μετά τοϋ θηλάστρου πα- 
ρετηρήθη πλήν ίσως λειψάνων περιβόλου, ό όποιος όμως τελικώς δέν έβεβαιώθη (Ίδέ 
Π ί ν. 98 β καί Σχέδιον 5).
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Τύμβος IV

Θέσις: Β 8. Ύψος 0,69 μ. Διάμ. 7 μ. Περίβολος καλώς διατηρημένος ώς έν τώ Σχε- 
δίφ 11 (Πρβλ. Π ί ν. 92 γκαΐ 101 γ). Ό τύμβος ούτος τόσον έν τη έπιχώσει των φορητών 
χωμάτων του, δσον καί εις τάς γενομένας κατά τό κέντρον τομάς, μίαν μεγαλυτέραν καί 
έτέραν μικράν εις μεγαλύτερον βάθος, ούδέν βέβαιον προϊστορικόν εύρημα σημαντικόν 
έδωκε. Τουναντίον εύρέθησαν τεταραγμένα, μάλιστα κατά τάς τομάς εις βάθος, έλληνι- 
στικά μικροευρήματα, ήτοι όστρακα ( άριθ. 5έντώΣχεδίφ) καί τεμάχια ειδωλίων 
ζωόμορφων ( άριθ. 4), σίδηρους σαυρωτήρ (άριθ. 2) καί ήλοι ( άριθ. 3 καί 8 ), τεμάχια 
ύαλίνου αγγείου ( άριθ. 6) κλπ.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΗΣ (1960/1) 229

Τύμβος V

Θέσις: β 20-24. 'Ύψος δέν έμετρήθη. Βέβαιος περίβολος εκ σαφών λειψάνων (Σ χ έ- 
δ ι ο ν 12 καί Π ί ν. 104 α). Διάμετρος 5,50 μ. Παρά τον βέβαιον περίβολον καί τό έπίσης

^ OOOcCs^ODC^i

ιΐζ·νθ odo\j
Ο σ.5 1 ____________3 Μ

24 20

Σχεδ. 12. Ό τύμβος V

βέβαιον έξαρμα τύμβου ούδέν εύρέθη ούτε έν τή έπιχώσει τοϋ έξάρματος ούτε έντός 
σταυροειδούς περίπου τομής, την οποίαν ήνοίξαμεν ούχί καθ’ ήμετέραν βούλησιν, άλ- 
λά άκολουθοϋντες άσφαλώς προηγηθεϊσαν σκαφήν κατά τό σχήμα τούτο. Ή κανονικό- 
της τής προηγουμένης έπιμελοΰς ταύτης σκαφής καί τό καθαρόν τών χωμάτων καθι
στούν πιθανόν ότι ό τύμβος ήρευνήθη συστηματικώς ύπό άρχαιολόγου. ’Αποκλεισμένης 
έλληνικής άνασκαφής, ή όποια θά ήτο γνωστή, παραμένει ώς μόνη πιθανή έκδοχή ή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:26 EEST - 34.211.113.242



230 Φ. ΠΕΤΣΑ

ύπόθεσις ότι ό τύμβος είναι εϊς έξ έκείνων τούς οποίους άνέσκαψε παρανόμως κατά τήν 
κατοχήν (1942) ό Γερμανός αρχαιολόγος Dr. Exner7, μολονότι 6 φύλαξ αρχαιοτήτων 
Βεργίνης βέβαιοί ότι ό Dr. Exner δέν άνέσκαψε κατά τό σημεϊον τούτο.

Τύμβος VI

Θέσις: ν 24-28. 'Υψος 0,63 μ. ’Ολίγα, άλλά βέβαια λείψανα περιβόλου ώς έν Σ χ ε- 
δ ί φ 13 ( Πρβλ. Π ί ν. 104 α). Οΰτω καθίσταται δυνατός ό υπολογισμός τής διαμέτρου 
τού τύμβου εϊς 7 μ. περίπου. Τά λείψανα τού περιβόλου είναι ή μόνη σχεδόν ένδειξις 
περί τής ύπάρξεως τού τύμβου. Λίθοι διάσπαρτοι καί άραιά όστρακα ύπήρχον κατά τήν

Σχεδ. 13. Ό τύμβος ΥΙ

έπίχωσιν. Ούδέν άδιατάρακτον εύρημα παρετηρήθη καί κατά σκαφήν, ούχί έξαντλητι- 
κήν, είς βάθος.

Τύμβος VII

Θέσις: A 32-36. "Υψος 0,64 μ. Περίβολος κατά τό πλεΐστον διατηρούμενος ( Σ χ έ- 
διον 14. Πρβλ. 104 β καί 107 α). Διάμετρος 6 μ. Είς τά χώματα τής έπιχώσεως ούδέν άξιο- 
σημείωτον. Ύπό τον περίβολον, είς βάθος 1,50 μ. περίπου, εύρέθη κεραμοσκεπής τάφος 
(Σ χ έ δ ι ο ν 14 καί Π ί ν. 105 γ), έξωθεν δέ καί παρ’ αυτόν αιχμή (υπ’ άριθ. ΥΙΙ A 1 
έν Π ί ν. 146 α) καί σαυρωτήρ δόρατος άμφότερα κατά χώραν τού μεταξύ ξύλου διαλυ- 
θέντος. Εντός τού τάφου τούτου ούδέν έτερον άντικείμενον ύπήρχε πλήν όστών έν 
διαλύσει.

7. Ίδέ παραπομπής είς Man. Andronikos 6. ά. σελ. 86, σημ. 3.
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Ταφή VIIΒ. ’Εκτός τοϋ περιβόλου τοϋ τύμβου VII καί είς άπόστασιν 1 μ. περίπου

■I

TouQ α Λ

Σχεδ. 14. 'Ο τύμβος VII, κάτοψις καί τομή α-β

πρός δυσμάς, τομή είς βάθος 1,30 μ. άπεκάλυψε καί ετερον τάφον κεραμοσκεπή διατεταρα-

Σχεδ. 15. Ό τύμβος VIII

γμένον. Μόνον λίθοι καί θραύσματα εόρέθησαν (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 14 καί Π ί ν. 105 β).
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Τύμβος VIII

Θέσις: ν 44-48. Ύψος 0,93 μ. Περίβολος σαφής, κατά τό πλεΐστον διατηρούμενος 
(Σχέδιον 15 καί Π ί ν. 104 β, 105 α καί 110 α). Διάμετρος 7 μ. Έν τη έπιχώσει τοϋ 
τύμβου εύρέθησαν διάσπαρτα έξαιρετικώς πολλά μικροευρήματα π.χ. όστρακα έκ με- 
γαρικοϋ σκύφου κλπ. (άριθ. 11 καί 12), σιδηρούν φύλλον κισσού (άριθ. VIII 7 έν 
Σχεδίφ 10), σίδηροί ήλοι κλπ. Τομή εις βάθος 1,20 μ. άπό τής επιφάνειας τού 
πέριξ εδάφους άπεκάλυψε λείψανα ταφής έλληνιστικής πιθανώς, έκ τής οποίας, πέριξ 
οστών έν διαλύσει (Πίν. 106 γ), εύρέθησαν όστρακα (άριθ. 13-15), σίδηρους σαυ- 
ρωτήρ (άριθ. 17) βελόνη (άριθ. 19) καί είκοσι περίπου σίδηροί ήλοι διάσπαρτοι 
( άριθ. 18 ).

Τύμβος IX

Θέσις: Β 28. "Υψος 0,55 μ. Λείψανα περιβόλου έπιτρέπουν ύπολογισμόν διαμέτρου
5,50 μ. Εις τήν έπίχωσιν τού τύμβου εύρέθησαν μόνον όστρακα άνήκοντα εϊς κυάθια 
κλπ. Τομαί εις βάθος ώς έν Σχεδίφ 16 (πρβλ. Πίν. 105 δ) ούδέν σημαντικόν 
άπέδωσαν.

Θέσις: β 32-36. "Υψος 0,41μ. Λείψανα περιβόλου, τά όποια δεν καθιστούν δυνατόν 
υπολογισμόν διαμέτρου (Ίδέ Πίν. 105 δ καί 107 α ). Ούδέν σημαντικόν έν τή έπιχώσει. 
Δύο τομαί εις βάθος (0,40 μ. καί 1 μ.) άπεκάλυψαν λείψανα ισαρίθμων ταφών ( Α καί Β 
έν τφ Σ χ ε δ ί φ 17).

Ταφή Α. Έν αυτή εύρέθησαν, έκτός όλίγων οστών έν διαλύσει, μόνον άμφορεύς άκέ-
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ραιος υψους 0,35 μ. ( Π ί ν. 106 α, ύπ’ άριθ. 1 έν τω Σ χ ε δ ί φ ) καί λείψανα σιδηρών 
άντικειμένων κατιωμένων ( άριθ. 2).
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Σχεδ. 17. Ό τύμβος X, κάτοψις καί τομή α-β

Σχεδ. 18. Ό τύμβος XI

Ταφή Β. Ό κεραμοσκεπής τάφος Β ( Π ί ν. 106 δ ) ούδέν εύρημα απέδωσε.
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Τύμβος XI

Θέσις : β 40-44. Ύψος 0,68 μ. Περίβολος, έν μέρει διατηρούμενος, διαμέτρου 6,50 μ. 
περίπου ( Ίδέ Π ί ν. 105 δ ). Έν τη έπιχώσει οΰδέν άξιοσημείωτον. Τομή εις βάθος 
1,85 μ. άπεκάλυψε λείψανα έλληνιστικής ταφής ήτοι κυάθιον (άριθ. 2 έν τώ Σ χ ε- 
δ ί ω 18), όστρακα έτέρου άγγείου (άριθ. 3) καί περί τούς 15 ήλους (άριθ. 1).

Τύμβος XII

Θέσις: Ν 12-16. Ύψος 0,64 μ. Άριστα διατηρούμενος περίβολος διαμέτρου 7 μ. 
(Σχέδιον 19. Πρβλ. Π ί ν. 95 δ, 96 α, 97 α καί 107 β ). Σχετικώς πολλά όστρα

κα αγγείων πρωίμων ελληνιστικών χρόνων εύρέθησαν διάσπαρτα έντός τής έπιχώσεως 
τοΰ τύμβου. ’Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτος ή πρόχους έν Πίν. 106 β, καί τό έν Π ί ν. 145 α 
χαλκοΰν άντικείμενον ΧΠ 4. Ταφή δέν έβεβαιώθη.

Τύμβος XIII

Θέσις: Ν 28. "Υψος 0,33. Δέν εύρέθη διατηρημένος περίβολος, ώστε δέν κατέ
στη δυνατόν νά ύπολογισθή διάμετρος, εί μή μόνον κατά προσέγγισιν, περίπου 7 μ. 
(ίδέ Πίν. 104α, 107α καί 110α). ’Αραιοί λίθοι καί ευρήματα διάσπαρτα έντός τής 
έπιχώσεως. Εις βάθος 1,25 μ. περίπου όστρακα έκ δακρυδόχων (άριθ. 4-6 έν τφ Σχε-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:26 EEST - 34.211.113.242



ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΗΣ (1960/1) 235

δ ί ω 20), άμφορέως (άριθ. 3) καί κυαθίου (άριθ. 7), θραύσματα μεταλλικών αντικει
μένων (άριθ. 1-2, 8 καί 9), ούδέν ιδιαιτέρως σημαντικόν ταφής άδιαταράκτου.

Σχεδ. 20. Ό τύμβος XIII 

Τύμβος XIV

Θέσις: Ν 36. Ύψος 0,63 μ. Λείψανα περιβόλου δέν έπιτρέπουν υπολογισμόν διαμέ
τρου (ΐδέ Σ χ έ δ ι ο ν 21 και Π ί ν. 104 α, 107 α και 110α). Κατά προσέγγισιν 7 μ. Έκ 
τής έπιχώσεως τοΰ τύμβου προήλθε χαλκή πόρπη όκτώσχημος ούχι κατά χώραν 
( άριθ. 1 ένΣχεδίω 21). Έν τομή εις βάθος 1 μ. περίπου άπό τής επιφάνειας τοΰ πέ- 
ριξ έδάφους εύρέθη τό μόνωτον άγγεΐον εις Π ί ν. 106 β δεξιά, πλησίον διαλελυμένου 
σκελετού, ό όποιος έσφζε κατά χώραν τά όστα των σκελών (Π ί ν. 108 α ).

Τύμβος XV

Θέσις εκτός τής πασσαλωθείσης ζώνης, άνατολικώς τοΰ τύμβου XVI, περί ού κατω
τέρω. Κατά τήν άνασκαφήν έβεβαιώθη ότι έπρόκειτο πράγματι περί δύο τύμβων, έξ ών 
ό νότιος έβαινεν έν μέρει έπΐ τοΰ βορείου, όθεν ό τύμβος ώνομάσθη δίδυμος, έκάτερος δέ 
τών άρχικών δύο τύμβων ώνομάσθη XVN και XVB. Τά ΰψη τών κορυφών τών τύμβων 
παρέχονται εις τό Σ χ έ δ ι ο ν 22 ( πρβλ. Π ί ν. 93 α έμπρός άριστερά και Π ί ν. 107 β εις 
τό βάθος, όπου μόνον ό XVB είναι έν μέρει άνεσκαμμένος). Ή σκαφή είς βάθος διά τήν 
ταφήν του τύμβου XVN κατέστρεψεν έν μέρει τον περίβολον του τύμβου XVB, διατη- 
ρούμενον κατά τά λοιπά ώς έν Σ χ ε δ ί ω 22. Άντιθέτω^ ό περίβολος τοΰ ΰπερκειμένου 
τύμβου XVN μόνον κατά μικρά μέρη έβεβαιώθη (ιδέ Π ί ν. 109 α). Πλουσιώτερα ευρή
ματα άπέδωκεν ό τύμβος XVB, μάλιστα κατά τά λείψανα πυράς υπό τήν κορυφήν τοΰ 
τύμβου και εις τό αύτό πρός τήν έπιφάνειαν τοΰ πέριξ έδάφους ύψος (ιδέ Π ί ν. 109 α, β ).
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Έκεΐ, έν μέσφ τεφροχωμάτων, εύρέθησαν θρυμματισμένα σκυφίδια, κυάθια, καί δακρυ-

Σχεδ. 21. Ό τύμβος XIV

I

Σχεδ. 22. 'Ο τύμβος XV, κάτοψις καί τομή α-β 

δόχοι ( άριθ. 6 και 8 έν τφ Σ χ ε δ ί ω 22 ), αιχμή δόρατος μήκους 0,34 μ. (άριθ. 7), κλπ.
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Σκαφαί εις βάθος, μάλιστα έν τφ τύμβφ XVN, ούδέν άδιατάρακτον ή άλλως σημαντικόν 
άπέδωσαν πλήν διασπάρτων όστράκων έξ ών τινα καί προϊστορικά.

Τύμβος XVI

Θέσις: Ν 0-4. "Υψος0,64 μ. Περίβολος κατά μοναδικήν περίπτωσιν έν μέρει διπλούς. 
Δέν έξηκριβώθη άν μέρος άνήκη εις διάφορον χρόνον κατασκευής (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 23 καί 
Π ί ν. 93 α, 95 δ, 97 α, 107 β, καί 108 β). Διάμετρος περίπου 7 μ. Εντός τής έπιχώσεως ού
δέν σημαντικόν πλήν χαλκού περιειλιγμένου σύρματος προϊστορικής έποχής άνήκοντος 
προφανώς εις τά φορητά χώματα. Τομή εις βάθος 2,10 μ. άπό τής έπιφανείας τού πέριξ 
έδάφους, άπέδωσεν, εις βάθος 1,70 μ., κρανίον καί παρ’ αύτό νόμισμα χαλκούν τού Κασ- 
σάνδρου, δμοιον πρός τό έν Π ί ν. 95 γ. Εις τήν αυτήν ταφήν πιθανώς άνήκουν ψήφοι έπί-

χρυσοι εύρεθεϊσαι περί τό κρανίον καί εις άπόστασιν 1,70 μ. περίπου πρός δυσμάς τε
μάχια άγγείου, ένώ άλλα άγγεϊα εις θραύσματα καί ήλοι μέ χαλκήν κεφαλήν εύρέθησαν 
πέριξ διάσπαρτοι.

Τύμβος XVII

Θέσις: Ν 48-52. Ύψος 0,95 μ. Περίβολος έπαρκώς διατηρούμενος διά τόν καθορι
σμόν διαμέτρου, περίπου 7,50 μ. (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 24 καί Π ί ν. 110 α ). Εντός τής έπι
χώσεως άραιά όστρακα άγγείων καί θραύσματα μεταλλικών άντικειμένων ούχί κατά χώ
ραν. Δύο τομαί εις βάθος 1,20 μ. (Α) καί 1,30 μ. ( Β έν τώ Σ χ ε δ ί ω 24) άπεκάλυψαν 
κεραμοσκεπή τάφον καί μέρος κτερισμάτων άλλης ταφής.

Ταφή Α. Καλυπτόμενος έν μέρει ύπό τού περιβόλου τού τύμβου ό κεραμοσκεπής τά
φος Α, Π ί ν. 111α) έπαρουσίασεν εύχάριστον έκπληξιν μετά τήν άπομάκρυνσιν τών κα-
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λυπτόντων τον τάφον συνήθων κεράμων (Πίν. 111 β ). Άπεκαλύφθη κεραμΐς εις τε
μάχια διακοσμουμένη μέ φοινικοειδή δένδρα, εν μέγα κατά τόν άξονα καί έτερον μικρό- 
τερον αριστερά. Διά τριών γλυφών άποδίδονται ισάριθμοι ρίζαι καί ό κορμός, ό όποιος 
φέρει έπί πλέον τετραπλήν σειράν έμπιέστων στιγμάτων. Οί κλάδοι καί ή κορυφή αποδί
δονται έπίσης διά γλυφών. Δεξιά, ύπέρ τήν ρίζαν τοΰ κατά τόν άξονα δένδρου, μονό
γραμμα επίσης έμπίεστον HP, πιθανώς αντί Ήρ(ως). Άφαιρεθείσης καί τής κεραμίδος

0

0 ΟΧ I___________ 2__________ SH.

Σχεδ. 24. Ό τύμβος XVII, κάτοψις καί τομή α-β

ταύτης άπεκαλύφθη σκελετός νεκρού έν διαλύσει (Πίν. 111 γ). Κυάθιον παρά τούς 
πόδας άπετέλει τό μόνον κτέρισμα ( άριθ. 22 έν τώ Σ χ ε δ ί ω 24. Πρβλ. Πίν. 111 γ).

Ταφή Β. Παρά τό κέντρον τοΰ τύμβου ό τάφος Β περιεβάλλετο ύπό άσβεστο- 
κονιάματος, διά τού όποιου προφανώς εΐχον άλείψει τάς παρειάς τού σκάμματος. 
Τούτο διακρίνεται καί έν Πίν. 110β, όπου έπίσης είκονίζονται έν τή θέσει τής 
εύρέσεως καί τά πλεϊστα τών ευρημάτων ήτοι άμφορεΰς ( άριθ. 11 έν τώ Σ χ ε δ ί ω ), 
τρεις δακρυδόχοι (άριθ. 12, 16 καί 17), πρόχους ( άριθ. 13), πυξίς (άριθ. 15 καί 18) 
καί λύχνος ( άριθ. 14 ).
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Τύμβος XVIII

Θέσις : Ν 60. Περίβολος έπαρκώς διατηρούμενος διά τον υπολογισμόν διαμέ
τρου 5 μ. περίπου ( Π ί ν. 110 γ). ΕΙς τήν έπίχωσιν ουδέν σημαντικόν. Εις μικρόν βά
θος τεμάχια κεράμων άνήκοντα εις διαλυθεΐσαν ταφήν, και ίχνη πυράς ( Π ί ν. 110 δ ).

Τύμβος XIX

Θέσις: Ν 64-68. "Υψος0,52μ. Περίβολος,κατά τό πλεϊστον διατηρούμενος, διαμέτρου 
7 μ. (Ιδέ Σ χ έ δ ι ο ν 25 καί Π ί ν. 112 α, όπου, άριστερά, διακρίνεται ό κατά τό 1953 
άνασκαφείς ύπό τοϋ κ. Μαν. ’Ανδρονίκου τύμβος 2 μετά έλληνιστικοϋ τάφου8, διακρι-

νομένου ωσαύτως έν τή είκόνι). Εντός τής έπιχώσεως, πλήν άραιών οστράκων καί λί
θων, ευρέθη Ιδιόμορφος πώρος, ό όποιος δέν είναι έντελώς άδύνατον νά έτέθη έπί τής 
κορυφής τοΰ τύμβου ( όπου καί εύρέθη κεχωσμένος) ώς σήμα (είκονίζεται έν Π ί ν. 
112β). Ουδέν έτερον εύρημα.

Τύμβος XX

Θέσις: Β 44-48. "Υψος 0,69 μ. Περίβολος, διατηρούμενος κατά μέρη, διαμέτρου 
7 μ. περίπου (Σχέδιον 26). Είς τήν έπίχωσιν όστρακα και λοιπά μικροευρή- 
ματα ουχί κατά χώραν. Εντός τομής κατά τό κέντρον τού τύμβου, εις βάθος 0,80 μ. 
περίπου εύρέθησαν τεμάχια άγγείων καί όστα τεταραγμένης ταφής (Πίν. 112 γ). 
Έτέρα τομή είς βάθος 1,10 μ. ύπό τόν περίβολον άπεκάλυψε κεραμοσκεπή τάφον 
(Πίν. 113 α καί γ).

8. ΠΑΕ 1953, σελ. 141 κ.έ.
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Τύμβος XXI
Θέσις: ν 52. "Υψος 0,41μ. Περίβολος, κατά τό ήμισυ, διαμέτρου 3 μ. Ουδέν σημαντι

κόν μέχρι βάθους 1,30 μ. Ίδέ Σχέδιον 27.

Κατά τό 1960 εκτός των περιγραφέντων 
άνεσκάφησαν κατά τό μάλλον ή ήττον καί 
έτεροι 20 περίπου τύμβοι. Ή έργασία αυτή 
συνεπλήρωσε τήν πρώτη ν φάσιν μόνον τής 
άνασκαφής, δηλαδή τήν έρευναν τής έπιχώ- 
σεως τοϋ τύμβου. Κατά τό έτος 1961 ώλο- 
κληρώθη ή άνασκαφή καί έπερατώθη ή έ
ρευνα ολοκλήρου τής ζώνης, διότι αί ένδια- 
φερόμεναι διά τήν όδοποιΐαν άρχαί ήπείγον- 
το. Αί είς Π ί ν. 113 β καί δ φωτογραφίαι 
παρέχουν ιδέαν τού έκτελεσθέντος κατά τό 
1960 έργου είς τούς τύμβους μετά τον XXI. 
Ή περιγραφή τούτων άφέθη διά τήν Έκθε- 
σιν τού έτους 1961, δτε θά εϊχεν όλοκλη- 
ρωθή ή έρευνά των. Έν συνεχείμ παρέχεται 
ή περιγραφή τών δύο τύμβων, τούς όποιους 
διέσχισεν άρδευτική αδλαξ, όθεν προεκλή- 
θη ή άνάγκη άνασκαφής των (ίδέ άνωτ. 
σελ. 218 κέ.). Έπιφυλάξαντες τούς άριθμούς 
άπό I έως XCIX διά τούς τύμβους τής ζώνης 
τής όδοϋ, ώνομάσαμεν τούς δύο τούτους 
τύμβους C καί CI, προτιθέμενοι νά δώσω-

μεν τούς έν συνεχείμ άριθμούς είς τυχόν άλλους τύμβους, τών όποιων ένδεχομένως θά 
έπιβληθή σωστική άνασκαφή είς τό μέλλον.

_ί

* Γθμη 1
Σχεδ. 26. 'Ο τύμβος XX, κάτοψις, 

τομή α-β καί λεπτομέρεια
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Τύμβος C

Ή θέσις τοϋ τύμβου εύρίσκεται βορείως τής κοινότητος Βεργίνης εις άπόστασιν 40 μ. 
περίπου από τής υπό κατασκευήν νέας όδοΰ άπό φράγματος 'Αλιάκμονος είς Μελικήν, έπί 
τής γραμμής τής αρδευτικής αΰλακος ώς δεικνύει ή φωτογραφία εν Π ί ν. 114 α. Τό ύψος 
τοϋ τύμβου ήτο άνεπαίσθητον: 0,54 μ. περίπου έπί διαμέτρου 14 μ. περίπου. Λείψανα έπαρ- 
κή διά νά βεβαιώσουν περίβολον ώς έν Σ χ ε δ ί ω 28 (πρβλ. Π ί ν. 114 α). Μεταβυ
ζαντινά όστρακα έπί τής έπιφανείας μετά διασπάρτων προϊστορικών όστράκων έπεισαν 
έξ άρχής, ότι ήτο προϊστορικός καί είχε διαταραχθή κατά τούς νεωτέρους χρόνους. 
Κατά τήν άνασκαφήν τής άβαθοΰς έπιχώσεως, μεταξύ λίθων, οί όποιοι άρχικώς άνήκον
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ο 6

Σχεδ. 28. Ό τύμβος C, κάτοψις καί τομή α-β

πιθανώτατα είς τόν περίβολον τοϋ τύμβου ή ταραχθέντων προϊστορικών τάφων του, 
εύρέθησαν καί άσήμαντα όστρακα ώς καί κατά τήν έπιφάνειαν τοϋ τύμβου. Επίσης τό 
έν Πίν. 145 α χαλκοϋν πεταλόσχημον άντικείμενον C 11. Είς μικρόν βάθος ύπό τήν 
έπιφάνειαν τοϋ πέριξ έδάφους εύρέθησαν προϊστορικοί ταφαί κατά τό μάλλον ή ήττον 
τεταραγμέναι, είς μεγαλύτερον δέ βάθος εύρέθησαν ταφαί χριστιανικοί τών χρόνων τής 
Τουρκοκρατίας ( πρβλ. τομήν α-β έν Σ χ ε δ ί ω 28 ).

Ταφή Α. Έκ^τής ταφής Α διεσώθη μόνον μέρος τοϋ περί τήν κεφαλήν τμήματος ώς 
προκύπτει έκ τών δύο τοξωτών πορπών, αί όποΐαι εύρέθησαν άδιατάρακτοι (άριθ. 2 καί

16
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3 έν τφ Σ χ ε δ ί φ 28 καί έν Π ί ν. 145 α) ώς καί πρόχους παρ’ αύτάς (Πίν. 115α καί 
άριθ. 1 έν τφ Σ χ ε δ ί ω. ΓΤρβλ. καί Πίν. 114 γ καί 115 γ).

Ταφή Β. Ή ταφή Β περιεβάλλετο ύπό περιβόλου έξ όγκωδών λίθων, ό όποιος εύρέ- 
θη τεταραγμένος (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 28 καί Πίν. 114 β ) ώς καί ή ταφή. Έκ τοϋ περιεχο
μένου τοϋ τάφου εύρέθησαν τεμάχια σίδηρου ξίφους (άριθ. όέντφΣχεδίω) καί ύψη- 
λότερον τέσσαρες χαλκοί δακτύλιοι (άριθ. 7-10 έν τφ Σ χ ε δ ί ω καί έν Πίν. 145 α. 
Πρβλ. καί Πίν. 114 δ), έπίσης δέ τό έν Π ί ν. 115 α ( δεξιά ) άγγεΐον μετά τριών μα
στοειδών άποφύσεων (άριθ. 4 έν τφ Σ χ ε δ ί ω). Όστρακα μεταβυζαντινά άνάμικτα είς 
τά χώματα τοϋ τάφου έπειθον περί τής διαταράξεως τής ταφής.

Ταφή Γ. Μεταξύ τών τάφων Α καί Β είς σχετικώς μεγαλύτερον βάθος εύρέθη λάκκος, 
έντός τοϋ όποιου ύπήρχον καλώς διατηρούμενα όστα ούχί σκελετού τεθαμμένου κανονι- 
κώς, άλλα συγκεντρωμένα τά πλεΐστα κατά τό κρανίον καί όλίγα κατά τό έτερον άκρον 
τοϋ λάκκου. Ούδέν κτέρισμα (ίδέ Π ί ν. 117 γ, όπου ή περιγραφή τής είκόνος είναι 
λανθασμένη ). Πρβλ. κατωτέρω ταφάς Ε, Η καί I τοϋ τύμβου C καί ταφάς Α καί Γ τοϋ 
τύμβου CI.

Ταφή Δ. 'Όπως ό τάφος Β οΰτω καί ό Δ περιεβάλλετο υπό περιβόλου ταραχθέντος 
(ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 28 καί Πίν. 115 δ, πρβλ. Πίν. 115 β-γ). 'Υπό όγκώδεις λίθους εύρέ
θησαν τό δίωτον άγγεΐον έν Π ί ν. 115 ε (άριθ. 19έντφΣχεδίω) καί παρ’ αυτό χαλ
κούς δακτύλιος (άριθ. 21). ’Ογκώδεις λίθοι έκάλυπτον καί τό έν Πίν. 115 δ χαλκοΰν 
ξίφος μήκους 0,72 μ., ( άριθ. C Δ 20 ), τό πολυτιμότερον εύρημα τοϋ νεκροταφείου τής 
Βεργίνης, άνήκον είς βόρειον τύπον καί είς τό τέλος τής χαλκής έποχής (Πίν. 146α)9.

Ταφή Ε. Ή ταφή Ε(Πίν. 117 α) διέσωζε σκελετόν έν διαλύσει άδιατάρακτον, ά- 
κτέριστον, προσανατολισμένον κατά τον χριστιανικόν τρόπον, ώστε είναι βέβαιον, ότι ά- 
νήκει, ώς καί οί έπόμενοι Η καί I, είς τούς χρόνους τών κατά τήν έπίχωσιν διασπάρτων 
μεταβυζαντινών όστράκων. Ίδέ κατωτέρω ταφάς Η καί I τοϋ τύμβου C καί ταφάς Α 
καί Γ τοϋ τύμβου CI.

Ταφή Ζ. ’Εκ τής προϊστορικής άνευ περιβόλου ταφής Ζ διεσώθησαν τά συνήθως 
κατά τά άκρα τοϋ τάφου τοποθετούμενα άγγεϊα ήτοι τό φιαλόσχημον καί ή πρόχους άρι- 
στερά έν Π ί ν. 119 δ (άριθ. 13 καί 14 έν τφ Σ χ ε δ ί φ), έτερον φιαλόσχημον μετά κομ- 
βιοσχήμων λαβών (άριθ. 12 ) καί ή πρόχους δεξιά έν Πίν. 119 δ ( άριθ. 15 έν τφ Σ χ ε- 
δ ί ω). Ή μεταξύ τών τριών πρώτων καί τοϋ τελευταίου άπόστασις ήτο περίπου 1,10 μ. 
(ίδέ καί Πίν. 116 α-β ).

Ταφή Η. Ή ταφή Η (Π ί ν. 117 β) είχε τά αύτά χαρακτηριστικά ώς καί ή άνωτέρω 
ταφή Ε ήτοι ήτο χριστιανικών χρόνων. Εύρέθησαν μάλιστα νεωτερικαί πόρπαι ( άρσενι- 
κές καί θηλυκές κόπιτσες ) είς μέγαν άριθμόν παρά τούς πόδας τοϋ νεκροϋ, άνήκουσαι 
πιθανώς είς ύψηλά ύποδήματα.

9. Όμοια ξίφη ίδέ τελευταίως έν AM 75 (1960) Beil. 27, 1-2 καί 31, 1-2.
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Ταφή Θ. Κατά τό πέραν (άνατολικώς) τής αϋλακος τμήμα τοΰ τύμβου υπό καρροποί- 
ητον όδόν (ίδέ Π ί ν. 114 α άριστερά) έκειντο τά λείψανα ταφής εντός πίθου ήμικατε- 
στραμμένου (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 28 καί Π ί ν. 116 γ ). Έκ τοΰ περιεχομένου τής ταφής, μετά 
έλαχίστων λειψάνων όστών, εόρέθησαν τό έν Π ί ν. 119 ε δεξιά φιαλόσχημον άγγεϊον 
μετά κομβιοσχήμων λαβών ( άριθ. 17 έν τφ Σ χ ε δ ί φ ) καί ή έν Π ί ν. 111 γ άριστερά 
πρόχους μέ όπισθότμητον άποκεκρουμένον στόμιον (άριθ. 18 έν τφ Σ χ ε δ ί ω).

Ταφή I. Ή ταφή I είναι έκ τών χριστιανικών, άνευ ούδενός ένδιαφέροντος πλήν σκε
λετού.

Άξιοπαρατήρητόν ότι ό τύμβος είναι έκ τών άρχαιοτέρων προϊστορικών τύμβων 
τοΰ νεκροταφείου Βεργίνης, ώς δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τών τοξωτών πορπών τής ταφής 
Α καί τοΰ χαλκοΰ ξίφους τής ταφής Δ.

Τύμβος CI

Ό τύμβος CI εύρίσκεται περί τά 20 μ. βορείως τοΰ τύμβου C έντός άγροΰ τής Έλπί- 
δος χήρας Χαραλάμπους Τσακηρίδου.Ή περιοχή τών τύμβων C καί CI, έν άντιθέσει προς

Σχεδ. 29. Ό τύμβος CI

τήν περιοχήν τών τύμβων Ι-ΧΧΙ, καλλιεργείται άπό πολλών έτών καί τούτο συνετέλεσεν 
εις τήν έλάττωσιν τοΰ άρχικοΰ ύψους τοΰ τύμβου, ώστε νά είναι άνεπαίσθητον : 0,70 μ. 
έπί διαμέτρου περίπου 12 μ. Μικρά τμήματα περιβόλου εύρέθησαν άδιατάρακτα. Ό 
τύμβος CI ήτο άκόμη περισσότερον ταραγμένος άπό τόν τύμβον C. Αί χριστιανικοί 
ταφαί ήσαν περισσότεροι, ώστε υπό τάς συνθήκας τής έπειγούσης σωστικής άνασκα- 
φής δέν ήτο δυνατόν νά δαπανηθή χρόνος καί χρήματα δι’ αύτάς. Περισσοτέρα προ
σπάθεια κατεβλήθη εύλόγως διά τήν διάσωσιν τών προϊστορικών εύρημάτων. (Ίδέ 
Σχέδιον 29 καί Πίν. 118α).
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Ταφή Α. Το ένδιαφέρον της χριστιανικής ταφής Α συνίσταται εις τήν άπουσίαν 
κρανίου παρά τόν καλώς διατηρούμενον σκελετόν ( Π ί ν. 118 γ, πρβλ. και Π ί ν. 118 α 
άνω δεξιά καί 118 β έπίσης άνω δεξιά), καί εις τήν ευρεσιν μολυβδίνης σφαίρας πυ
ροβόλου όπλου μεταξύ των πλευρών τοϋ θώρακος. Τούτο καθιστά πιθανόν, ότι ό νε
κρός τής ταφής Α, άλλ’ ένδεχομένως καί άλλων χριστιανικών ταφών τών δύο τύμβων 
C καί CI, δέν άπέθανεν έκ φυσικού θανάτου, άλλ’ έφονεύθη καί άπεκεφαλίσθη κατά 
μίαν έκ τών πολλών τραγικών στιγμών τής νεωτέρας ιστορίας τής Μακεδονίας.

Ταφή Β. Έκ τής προϊστορικής ταφής Β διεσώθησαν ή πηλίνη πρόχους εις τό κέν- 
τρον έν Π ίν . 119 ε ( ύπ’ άριθ. 3 έντώΣχεδίφ) καί φιαλόσχημον άγγεϊον μετά κομ- 
βιοσχήμων λαβών έλλιπές (άριθ. 4). Διακρίνονται άμυδρώς έν Π ί ν. 118 α άριστερά.

Ταφή Γ. Ή χριστιανική ταφή Γ(Πίν. 119 β, πρβλ. καί Πίν. 119α) ήτο ή 
μόνη έκ τών χριστιανικών ταφών ή όποια έφερε κτέρισμα τήν έν Πίν. 119 β διακρι- 
νομένην πρόχουν μετά τριφυλλοσχήμου στομίου φέρουσαν ύποπράσινον έφυάλωσιν.

Ταφή Δ. Είς τήν προϊστορικήν ταφήν Δ άνήκουν τά έν τώ Σ χ ε δ ί ω 29 ευρήματα : 
ύπ’ άριθ. 12 ή είς τό κέντρον έν Πίν. 119ε πρόχους, ύπ’άριθ. 13 φιαλόσχημον άγγεϊον, 
ύπ’ άριθ. 14 δμοιον μετά κομβιοσχήμων λαβών, ύπ’ άριθ. 15 ή έν Πίν. 119 γ δεξιά 
πρόχους καί ύπ’ άριθ. 16 όστρακα άλλου άγγείου.

*Αλλαι χυιστιανικαί ταφαί. Έκ τών άλλων χριστιανικών ταφών καί διασπάρτων 
ευρημάτων άξιοσημείωτα καί χαρακτηριστικά είναι τά έν τφ Σ χ ε δ ί ω 29 : ύπ’ άριθ. 17 
ψήφοι νεωτερικαί όρμου, ύπ’ άριθ. 7 «στάμνα» μέ διακόσμησιν σπειρών διά λευκού 
χρώματος καί ύπ’ άριθ. 9 τέσσαρα χάλκινα φλουριά.

Κατά τό έτος 1960 εΐχον άνασκαφή έν μέρει καί οί έν συνεχεία είκοσι περίπου 
τύμβοι. Εϊχεν άνασκαφή ή έπίχωσις έκάστου έκ τούτων, άλλ’ έπελθόντος χειμώνος 
άνεστάλη ή έργασία, ϊνα συνεχισθή κατά τό έτος 1961. Κατωτέρω περιγράφονται όμοϋ 
τά άποτελέσματα τής έργασίας κατά τάς δύο άνασκαφικάς περιόδους είς τούς τύμβους 
XXII—LXV10.

10. Όπως κατά τό 1960 οϋτω καϊ κατά τό 1961 ή σωστική άνασκαφή τοϋ νεκροταφείου Βεργίνης δέν 
θά ήτο δυνατόν νά άχθή εις αίσιον πέρας, άν δέν έξησφαλίζετο ή συνεργασία πολυτίμων βοηθών. ’Ελ
λείψει Έπιμελητοϋ, τό βάρος τής έπΐ μήνας σχεδόν συνεχούς παρακολουθήσεως τής άνασκαφής καί τηρή- 
σεως ήμερολογίου, ύπό τάς όδηγίας μου, εφερεν ό φοιτητής Γεώργιος Μάντζιος βοηθούμενος ύπό τοϋ 
έγγραμμάτου έργάτου Δημητρίου Τσακηρίδου καϊ έμπειρων είς τήν άνασκαφήν τοϋ νεκροταφείου ’Επι
στατών. Τά σχέδια έξετέλεσε καί πάλιν μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν ευσυνειδησίαν καί έπιμέλειαν δ 
τοπογράφος κ. Βύρων Σκουρτόπουλος. Κατά τό 1961 συνειργάσθη, μάλιστα είς τάς μετρήσεις καί 
τήν έκτέλεσιν λεπτομερειακών σχεδίων τών έπί μέρους ταφών, καί ό σχεδιαστής κ. Άργύριος Κούν- 
τουρας. Αί φωτογραφίαι κατά τό πλεΐστον όφείλονται καί πάλιν είς τόν φωτογράφον κ. Σπυρ. 
Τσαβδάρογλου.

Ό Πρόεδρος καί τά Μέλη τοϋ Νομαρχιακού Συμβουλίου ’Ημαθίας συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τήν 
κατά τό δυνατόν άνετον, άπό άπόψεως χρόνου καί χρημάτων, διενέργειαν τής σωστικής άνασκαφής. Δι- 
καιοϋνται νά έπικαλοΰνται μεθ’ υπερηφάνειας τήν συνεργασίαν των διά τήν διάσωσιν τών άρχαιοτήτων 
τοϋ Νομοϋ των ώς παράδειγμα πρός μίμησιν.
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Οί ύπόλοιποι όκτώ τύμβοι ( LXVI—LXXIII), πρός αποφυγήν περιττών έπαναλή- 
ψεων και χάριν ένότητος καί σαφήνειας, θά περιγραφοϋν κατά τήν προσεχή έκθεσιν, 
έπειδή ό καθαρισμός, ταξινόμησις καί πρώτη μελέτη των ευρημάτων έγένετο κυρίως 
κατά τό έτος 1962.

Τύμβος XXII

Θέσις : βορείως Β 68. Ύψος 1 μ. Περίβολος βέβαιος, ελλιπής κατά μέρη, δια
μέτρου περίπου 8,50 μ. (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 30 καί Π ί ν. 120 β). Έν τή έπιχώσει όστρακα

Σχεδ. 30. Ό τύμβος XXII

προϊστορικά (XXII 2) καί θραύσματα πίθων έκ των πέριξ χωμάτων των προϊστορικών 
τύμβων, ως καί ό σιδηροΰς σαυρωτήρ (XXII 1) έν τώ Σ χ ε δ ί φ 30. Εις βάθος 2,95 μ. 
άπό τής κορυφής τού τύμβου άπεκαλύφθη συλημένη ταφή έλληνιστική. Εύρέθησαν σι
δηρά αιχμή (XXII 5) καί τεμάχια πήλινων έλληνιστικών άγγείων.

Τύμβος XXIII

Θέσις : βορείως Β 80. "Υψος 0,85 μ. Μετά τήν άνασκαφήν τής έπιχώσεως τού 
τύμβου άπεκαλύφθησαν δύο περίβολοι, έξ ών ό νότιος μάλλον άκέραιος διαμέτρου 7 μ. 
περίπου, ό δέ βόρειος, διαμέτρου 7,50 μ. περίπου, εύρέθη ελλιπής κατά τό νότιον τμήμα 
του (ίδέ Πίν. 120 γ καί Σχέδιον 31). Έν τή έπιχώσει όστρακα χειροποιήτων 
προϊστορικών άγγείων διάσπαρτα, άλλά καί έλληνιστικά (π.χ. έκ μεγαρικών σκύφων ), 
έν οίς καί λαβή άμφορέως μετά σφραγίσματος έλλιποϋς. Έν τομή εις βάθος 1,40 μ. άπό 
τού έπιπέδου τού περιβόλου (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 31 ) εύρέθησαν πλήρες κυάθιον εις τεμά
χια (XXIII 6), τρεις ήλοι ( XXIII 7 ) καί «δακρυδόχος» ( XXIII 8 ).

Τύμβος XXIV

Θέσις : β-Β 84-88. Ύψος 0,42 μ. Περίβολος βέβαιος, έλλιπής κατά τά νοτιοανά-
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τολικάκαί βορειοδυτικά (Ιδέ Σχέδιον32καί Π ί ν. 120 γ, 121 α), διαμέτρου περί τάόμ. 
Έν τη έπιχώσει ούδέν παρετηρήθη δυνάμενον νά άναχθη εις προϊστορικούς χρόνους.

Σχεδ. 31. Ό τύμβος XXIII μετά δύο περιβόλων

Εύρέθησαν μόνον όστρακα έξ έλληνιστικών πινακίων (ώς τά XXIV 1), σίδηροί ήλοι
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( XXIV 2) κ.τ.τ. Ύπό τήν κορυφήν τοΰ τύμβου τομή εις βάθος (ίδέ Σχέδιον τομής 
α-β έν Σ χ ε δ. 32 ) άπεκάλυψε κτίσμα εξ αργών λίθων, μεταξύ των οποίων ευρέθη τεμά- 
χιον κορινθιακού στρωτήρος καί δύο τεμάχια πωρολίθου (Π έν τή κατόψει τοΰ 
Σ χ ε δ. 32 ). Τοΰ κτίο_ματος τούτου, εσωτερικών διαστάσεων 2 X 0,70 μ., οί τέσσαρες 
τοίχοι έπλησίαζον ή ύπερέβαινον εις ύψος τό 1 μ. Ό κατά μήκος άξων έβαινεν άπό 
άνατολών πρός δυσμάς, ή ανατολική στενή πλευρά εύρέθη χαμηλότερα, όπισθεν τής 
δυτικής στενής πλευράς (έξω τοΰ κτίσματος ) άπεκαλύφθη τεταραγμένη κεραμοσκεπής 
ταφή καί έντός τών χωμάτων τοΰ κτίσματος εύρέθησαν μόνον όκτώ άστράγαλοι κατά 
τήν βορειοδυτικήν γωνίαν.

Τομή α-β

Σχεδ. 32. Ό τύμβος XXIV, κάτοψις καί τομή α-β

Τύμβος XXV

Θέσις : A 96. "Υψος 0,80 μ. (ίδέ Π ί ν. 120 α, έμπρός). Περίβολος βέβαιος, έλλιπής 
κατά τά βορειοανατολικά (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 33 καί Π ί ν. 121 β, εις τό κέντρον), δια
μέτρου περίπου 6,50 μ. Έν τή έπιχώσει ίχνη πυράς καί κατωτέρω, έκτος κεκαυμένων 
όστών, πολυάριθμα έλληνιστικά άγγεΐα διάφορα, έν οίς καί τά έν Π ί ν. 147 γ καί ή 
πυξίς έν Π ί ν. 147 ε. Έκ τών άλλων ευρημάτων άξιοσημείωτα τεμάχια χαλκού πτυ- 
κτοΰ κατόπτρου (XXV A 12 ) καί έκ τών ήλων ό έν τφ Σ χ ε δ ί φ 10 ύπ’ άριθ. 
XXV A 16.

Τύμβος XXVI

Θέσις : β 92 - 96. "Υψος 0,40 μ. Περίβολος σχεδόν άκέραιος, κατά μέρη διά δύο
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επαλλήλων σειρών λίθων (ϊδέ Σχέδιονί καί Π ί ν. 121 β, έμπρός), διαμέτρου 6,50 μ. 
Ή έπίχωσις τοϋ τύμβου ούδέν άξιοσημείωτον απέδωσε, αί τομαΐ είς βάθος έπίσης ούδέν 
έφεραν είς φώς. Ή έρευνα, εννοείται, δέν ύπήρξεν έξαντλητική, δπως καί είς δλους 
τούς έλληνιστικούς τύμβους.

Τύμβος XXVII

Θέσις : ν 88. Ύψος 0,50 μ. περίπου. Περίβολος δέν εύρέθη. Ή έπίχωσις τοΰ 
τύμβου παρουσίασε διάσπαρτα όστρακα έλληνιστικών άβαφών άγγείων καί τμήμα 
μελαμβαφοϋς πελίκης, ώς καί σιδηράν αιχμήν δόρατος μήκους 0,27 μ. (XXVII 1). 
Ούδέν βέβαιον λείψανον τύμβου, έστω έν μέρει άδιαταράκτου. Αί τομαΐ είς βάθος ούδέν

άπέδωσαν. Πρβλ. καί Σχέδιον 1, όπου ή περίμετρος τού σκάμματος παρέχει ιδέαν 
καί τών όριζοντίων διαστάσεων τού έξάρματος.

Τύμβος XXVIII

Θέσις : β 100. "Υψος 0,90 μ. Περίβολος βέβαιος εύρέθη μόνον κατά τά νοτιοανα
τολικά (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 34 καί Π ί ν. 121 γ), με διάμετρον, καθ’ υπολογισμόν, περί 
τά 6 μ. Έν τή έπιχώσει ευρέθησαν κατά φωλεάς είς τό βόρειον τμήμα τοϋ τύμβου 
( Π ί ν. 121 γ δεξιά) τεμάχια έλληνιστικών άγγείων (XXVIII 1—6), τμήμα όκτωσχήμου 
χαλκής πόρπης (XXVIII 7) καί τμήμα χαλκοϋ κατόπτρου (XXVIII 8 ). Είς βάθος 
μεγαλύτερον, περί τά 2 μ. ύπό τήν κορυφήν τοϋ τύμβου, άπεκαλύφθη σχεδόν άκέραιος 
σκελετός μέ τήν κεφαλήν προς δυσμάς καί περί αυτόν διάφορα κτερίσματα : πρόχους 
έλληνική (XXVIIIA 9), δύο κυάθια (XXVIIIA 10 καί 18 ) καί έξ δακρυδόχοι (XXVIII 
A 11 καί 13 -17).
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Τύμβος XXIX

Θέσις : β-Β 64. "Υψος 0,60 μ. Περίβολος βέβαιος, έκ τοϋ οποίου εύρέθησαν μέρη 
μάλιστα κατά τά νοτιοανατολικά (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 35 καί Π ί ν. 122 α), με διάμετρον 
περί τά 8 μ. Έν τη έπιχώσει εύρέθησαν άραιά όστρακα έλληνιστικών άγγείων, εξ σίδη
ροί ήλοι (XXIX 1) κ.λ.π. Κατά τό κέντρον καί υπό τήν κορυφήν τοϋ τύμβου άπεκαλύ- 
φθησαν τρεις πωρόλιθοι είς σχήμα Π τοποθετημένοι. Σταυροειδής τομή εις βάθος 
οόδέν έφερεν είς φως.
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Τύμβος XXX

Θέσις : Β 92 - 96. "Υψος 0,80 μ. Περίβολος δεν εύρέθη, τομαί είς βάθος ούδέν 
απέδωσαν καί γενικώς ισχύουν καί διά τόν τύμβον τούτον, δσα έλέχθησαν άνωτέρω 
διά ιόν τύμβον XXVII. Πρβλ. καί Σχέδιον 1, όπου ή περίμετρος τοϋ σκάμματος 
δίδει περίπου τάς όριζοντίους διαστάσεις τοϋ έξάρματος.

Τύμβος XXXI

Θέσις : Β 104- 108. Ύψος 0,54 μ. Περίβολος δεν έβεβαιώθη (πρβλ. Σχέδιον 
1 καί Π ί ν. 122 β). Είς τήν έπίχωσιν ούδέν άξιοσημείωτον. Αί τομαί είς βάθος ούδέν 
εύρημα έφερον εις φώς. Γενικώς καί έδώ είχομεν τήν εικόνα τών τύμβων XXVII 
καί XXX.

Τύμβος XXXII

Θέσις : βορείως Β 108. Ύψος 0,94 μ. Περίβολος ασφαλής, ελλιπής κατά μεγάλα
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τμήματα, διαμέτρου περίπου 7,50 μ. (Ιδέ Σ χ έ δ ι ο ν 1 καί Π ί ν. 122 β ). Έν τή έπι- 
χώσει άραιά όστρακα έλληνιστικών άγγείων καί τέσσαρες σίδηροί ήλοι. Σταυροειδής 
τομή είς βάθος ούδέν άπεκάλυψεν.

Τύμβος XXXIII

Θέσις : A 112. "Υψος 0,82 μ. Λείψανα πιθανού περιβόλου διαμέτρου περί τά 7,50 μ. 
ώς έν Σ χ ε δ ί φ 36 (πρβλ. Π ί ν. 120 α, 121 γ καί 122 γ). Μεταξύ τών ευρημάτων τής 
έπιχώσεως χαρακτηριστικούς άναφέρονται όστρακα έλληνιστικοΰ πινακίου (XXXIII 1) 
καί σίδηροί ήλοι (ΧΧΧΠΙ 2). Τομαί εις βάθος (Ιδέ τομάς α-β καί γ-δ έν τφ Σχεδίφ 
36) άπεκάλυψαν λείψανα κεραμοσκεποϋς ταφής ( ταφή A ) καί δύο άκόμη ταφάς ( Β 
καί Γ ). Ή ταφή Β (ιδέ Π ί ν. 128 α, β) διέσφζε, έκτος ήλων σίδηρων, πήλινα αγγεία : 
αμφορέα μέ άνοικτόν στόμιον (ΧΧΧΙΙΙ Β 4, Π ί ν. 147 ς) καί έντός αύτοϋ λύχνον 
(ΧΧΧΠΙ 14), άμφορέα μέ κλειστόν στόμιον (ΧΧΧΙΙΙ Β 5), πέντε δακρυδόχους 
(ΧΧΧΙΙΙ Β 6, 7, 11, 12 καί 15), εν κυάθιον (ΧΧΧΙΙΙ Β 10) καί τό άγγεΐον έν Π ί ν. 
147 ζ δεξιά (ΧΧΧΙΙΙ Β 8 ). Ή ταφή Γ ( Π ί ν. 127 γ) διέσωσεν έπίσης διάφορα άγγεΐα 
άκέραια ή είς τεμάχια(ΧΧΧΙΙΙ Γ 16,18 καί 19, έξ ών τό πρώτον έν Π ί ν. 148 β αριστερά), 
σιδηράν βελόνην είς δύο τεμάχια (ΧΧΧΠΙ Γ 17 ) καί χαλκοϋν νόμισμα Κασσάνδρου 
(ΧΧΧΠΙ Γ 20).

Τύμβος XXXIV

Θέσις: Ν 112. Ύψος 0,31 μ. Περίβολος αβέβαιος (ιδέ Σχέδιο ν 1). Έν τή 
έπιχώσει ούδέν άξιοσημείωτον. Σταυροειδής τομή είς βάθος ούδέν άπέδωκεν. Έτέρα 
τομή κατά τό νοτιοανατολικόν τεταρτημόριον έφερεν είς φώς λύχνον (XXXIV 1), 
άλλ’ ούχί ταφήν. (Πρβλ. όσα έλέχθησαν περί τών «τύμβων» XXVII, XXX καί XXXI).

Τύμβος XXXV

Θέσις : βορείως Β 112. Ύψος 0,29 μ. Περίβολος σχεδόν πλήρης, διαμέτρου περί
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τά 6 μ. (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 1 καί Π ί ν. 122 β). Έν τη έπιχώσει εύρέθησαν τεμάχια έλλη- 
νιστικών αγγείων διάσπαρτα (XXXV 1 -3 ), σίδηροί ήλοι (XXXV 5 και 6) καί τμήμα 
σιδηράς στλεγγίδος (XXXV 4). Τομαΐ εις βάθος δέν άπεκύλυψαν ταφήν ή άλλο σημαν
τικόν εύρημα.

Σχεδ. 36. Ό τύμβος XXXIII, καί τομαΐ α-β καί γ-δ 

Τύμβος XXXVI

Θέσις : β 120 (ίδέ Π ί ν. 120 α). "Υψος 0,17 μ. Περίβολος δέν εύρέθη. Έν τη 
έπιχώσει οόδέν σημαντικόν πλήν όστράκων διασπάρτων, έν οΐς λαβή καί βάσις 
κανθάρου. Τομή άπεκάλυψεν εις βάθος 1,50 μ. ύπό τήν κορυφήν τοΰ τύμβου ταφήν 
(ταφή XXXVI A ) όριζομένην ύπό όρθογωνίου περιβόλου έξ αργών λίθων εις άπλήν 
σειράν, διαστάσεων 1,90 X 0,50 μ. Κεραμίς έκάλυπτε τον περίβολον, εύρεθεΐσα εις 
τεμάχια, άλλ’ ούτε λείψανα σκελετού ούτε κτέρισμά τι εύρέθη.

Τύμβος XXXVII

Θέσις : Β 124. "Υψος 0,29 μ. Τό ύψος έμετρήθη μέ βάσιν τον σχεδόν άκέραιον
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περίβολον, διαμέτρου περί τά 5 μ. (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 37 καί Π ί ν. 123 α). Έν τη έπιχώσει 
εύρέθησαν έλληνιστικά άγγεΐα εϊς τεμάχια : πινάκιον μελαμβαφές μετ’ έμπιέστων άνθε- 
μίων (XXXVII 3 ), έτερον ελλιπές (XXXVII 1), κάνθαρος έλλιπής (XXXVII 2 ). 
'Υπό τον τύμβον άπεκαλύφθησαν μέρη τριών περιβόλων, ώστε είναι πιθανόν, ότι άρχι- 
κώς ήσαν τρεις τύμβοι ένωθέντες σύν τώ χρόνω εις ένα. 'Υπό τήν έννοιαν ταύτην ώνο- 
μάσαμεν κεχωρισμένως ένα έκαστον εκ των τριών τύμβων διά τής προσθήκης έν άρχή Δ 
διά τόν δυτικόν, Β διά τον βόρειον καί Α διά τόν ανατολικόν. Οί τρεις τύμβοι περιγρά- 
φονται κατωτέρω :

Σχεδ. 37. Ό τύμβος XXXVII, κάτοψις καί τομή α-β

ΔXXXVII. Περί τών διαστάσεων καί τοΟ περιβόλου ιδέ άνωτέρω. Τομή εις βάθος
1,50 μ. υπό τήν κορυφήν άπεκάλυψε ταφήν έλληνιστικήν ( ΔΧΧΧνίΙ Α), έκτης όποιας 
προήλθον αί τέσσαρες έν Π ί ν. 129γ δακρυδόχοι (ΔΧΧΧνίΙ Α 4-7)καί εις άπόστασιν
1,50 μ. προς άνατολάς τμήματα άλλων άγγείων (AXXXVII Α 8).

BXXXVII. Ό τύμβος BXXXVII ανεξαρτήτως λαμβανόμενος είχεν ύψος 0,32 μ. 
και περίβολον διαμέτρου περί τά 3 μ. Τομή εις βάθος έφερεν εις φώς μόνον όστρακα 
έλληνιστικών άγγείων.

AXXXVII. Ό τύμβος AXXXVII είχεν ύψος καθ’ έαυτόν περί τά 0,20 μ. Έκ τοΰ 
περιβόλου διέσφζεν Ιχνη βέβαια μόνον πρός άνατολάς. Τομαί εις βάθος άπεκάλυψαν 
κεραμοσκεπή ταφήν κατεστραμμένην (AXXXVII Α), άνευ ούδενός ευρήματος.
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Τύμβος XXXVIII

Θέσις : A 124. "Υψος 0,54 μ. Περίβολος βέβαιος, ελλιπής κατά μέρη (ίδέ Σ χ έ- 
θ ι ο ν 38 καί Π ί ν. 123 γ, πρβλ. καί Π ί ν. 122 γ καί 123 β), διαμ. περί τά 7 μ. Έν τή έ- 
πιχώσει παρετηρήθησαν κατά φωλεάς ’ίχνη πυράς μετά όστράκων ελληνιστικών καί 
ήλων (XXXVIII 1). Τομή άπεκάλυψεν, είς βάθος 1,75 μ. υπό τήν κορυφήν τοϋ τύμβου, 
καί τόν έν Π ί ν. 148 β δεξιά άμφορέα XXXVIII 2, ανευ ούδενός ετέρου. Τό εύρημα 
ώνομάσθη συμβατικώς καί έσχεδιάσθη έν τώ Σ χ ε δ ί φ 38 ώς ταφή XXXVIII Α.

I

Σχεδ. 38. Ό τύμβος XXXVIII, κάτοψις καί τομή α-β

Τύμβος XXXIX

Θέσις : Β 136. "Υψος περί τά 0,70 μ. Ή είκών 1 (πρβλ. Σχέδιον 1) σαφώς 
δεικνύει, δτι ό τύμβος XXXIX είχε τρεις διακεκριμένας άπ’ άλλήλων κορυφάς (ύψόμ. 
144, 56 μ. ή νοτία, ύψόμ. 144, 50μ. ή δυτική καί ύψόμ. 144, 35 μ. ή άνατολική ). Ύπό 
τό άνατολικόν έξαρμα άπεκαλύφθη περίβολος έλλιπής κατά μέρη ( ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 1 ). 
Σταυροειδής τομή είς βάθος ούδέν άπέδωκε. Ύπό τό δυτικόν έξαρμα ούδέν ίχνος περι
βόλου άπεκαλύφθη, άλλά καί αί τομαί είς βάθος ούδέν έφερον είς φώς. Κατά τό ύψηλό-
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τερον ( νότιον ) έξαρμα, εις τό ύψος περίπου τοΟ παραπλεύρως περιβόλου εύρέθησαν 
άγγεϊα άνήκοντα εις ταφήν (XXXIX A): τό έν Π ί ν. 148 α ( XXXIX A 1 ) άγγεϊον 
περιείχε λείψανα όστών έπ’ αύτοϋ εύρέθη κύαθος εις τεμάχια κατά χώραν ( XXXIX 
A3), παραπλεύρως δακρυδόχος ( XXXIX A 2 ) καί εις άπόστασιν 1,60 μ. τό έν Π ί ν. 
148 α άγγεϊον (XXXIX 4). Ίδέ Π ί ν. 124 γ καί πρβλ. Π ί ν. 123 β καί 124 α.

Τύμβος XL

Θέσις : ν 136. Περί τοϋ ύψους ιδέ κατωτέρω. Κατά τόν καθαρισμόν τής έπιχώσεως 
έβεβαιώθησαν δύο περίβολοι (άντιστοιχούντες εις έξάρματα τοϋ τύμβου όρατά έν

Σχεδ. 39. Ό τύμβος XL, κάτοψις καί τομή α-β

Πίν. 120 α) άμφότεροι σχεδόν πλήρεις, έφαπτόμενοι προς τά βορειοδυτικά τής 
κορυφής τοϋ τύμβου, ή όποια ύψοΰται έντός τοϋ νοτίου περιβόλου έκκέντρως ώς έν τοΐς 
Σχεδίοις 1 καί 39. Ώς εις τά προηγούμενα παραδείγματα διδύμων ύπό τόν αυτόν 
τύμβον περιβόλων u, ήριθμήθησαν καί οί δύο περίβολοι τοϋ τύμβου κεχωρισμένως 11

11. Π.χ. Τύμβος XV, ανωτέρω σελ. 235 καί τύμβος XXXVII άνωτ. σελ. 251.
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διά προσθήκης έν άρχή Β διά τόν βόρειον (Π ί ν. 124 α) καί Ν διά τον νότιον Π ί ν. 
122 γ). Ουτω κεχωρισμένως περιγράφονται καί κατωτέρω:

BXL. Ύψος 0,51 μ. Ό περίβολος είχε διάμετρον 5 μ. περίπου Έν τή έπιχώσει 
εύρέθησαν διάσπαρτα όστρακα προϊστορικά, άλλά καί έλληνιστικά, ως καί τό έν 
Π ί ν. 145 α χαλκοϋν ψέλιον άπολήγον εις κεφαλάς όφεως (BXL 1). Ύπό τήν κορυ
φήν τοΰ τύμβου άπεκαλύφθη ή έν Π ί ν. 126 γ-δ ταφή καλυπτομένη υπό πωρολίθου 
λαξευθέντος προς τοΰτο. Ύπό τόν πωρόλιθον εύρέθη άγγεϊον εις τεμάχια κατά χώραν 
μετά πήλινου καλύμματος (BXL Α 2) καί λείψανα όστών.

NXL. Ύψος 0,80 μ. Διάμετρος περιβόλου περί τά 7 μ. Ή έπίχωσις περιείχε προ
ϊστορικά καί έλληνιστικά άντικείμενα διάσπαρτα. Έκ των προϊστορικών άξιοσημείωτα :

Β I

Σχεδ. 40. Ό τύμβος XLII, κάτοψις καί τομή α - β

μικρά χαλκή πόρπη όκτώσχημος (NXL 4) καί ψήφος έξ ήλεκτρου (XXL 5). Έκ 
των έλληνιστικών : κάνθαρος είς τεμάχια ( NXL 3 ) καί σίδηροί ήλοι ( NXL 1). Τομαί 
εις βάθος άπεκάλυψαν λείψανα δύο ταφών (Α καί Β έν τώ Σ χ ε δ ί φ 39 ). Ή ταφή Α, 
είς βάθος 1 μ. περίπου άπό τοΰ παραπλεύρως περιβόλου, ήτο κεραμοσκεπής καί έσω- 
ζετο μόνον κατά τό ήμισυ. Εντός του σωζομένου άδιαταράκτου ήμίσεος εύρέθησαν 
λείψανα όστών, σίδηροί ήλοι καί όλίγα ελληνιστικά όστρακα. Ή ταφή Β προανηγγέλθη 
ύπό λειψάνων πυράς. Εύρέθησαν, είς βάθος κατά 1 μ. περίπου μεγαλύτερον τοϋ βάθους 
τής ταφής Α, όστά, σίδηροί ήλοι (NXL Β 6) καί πήλινα άγγεΐα είς τεμάχια ( NXL Β 7 
καί 8).
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Τύμβος XLI

Θέσις : Ν 140 - 144. "Υψος 0,66 μ. Περίβολος κατά μέρη διατηρούμενος, διαμέτρου
6,50 μ. (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 1, Π ί ν. 124 β καί πρβλ. Π ί ν. 122 γ). Έν τη έπιχώσει, έκτος 
φωλεάς συνεσωρευμένων τεμαχίων κεραμίδων, ευρήματα προϊστορικά (π.χ. σύρμα έκ 
πόρπης άνελιχθέν, XLI 1) καί έλληνιστικά (π.χ. όστρακα διαφόρων άγγείων, XLI 
2-4, καί σίδηροί ήλοι, XLI 5). Τομή εις βάθος 3 μ. περίπου υπό τήν κορυφήν τοΰ τύμ
βου άπεκάλυψε σκελετόν έν άποσυνθέσει καί τμήμα σιδηράς στλεγγίδος παρά τήν 
κεφαλήν (XLI A 6).

Τύμβος XLII

Θέσις : β 148. "Υψος 0,49 μ. Περίβολος δέν εύρέθη. Αί οριζόντιοι διαστάσεις 
ήσαν περίπου αί αύταί πρός τάς τοΰ σκάμματος έντφΣχεδίφ 1 (πρβλ. Σ χ έ δ. 40 καί

Σχεδ. 41. Ό τύμβος XLIV, κάτοψις καί τομή α-β

Π ί ν. 123 β, έμπρός). Έν τή έπιχώσει εύρέθησαν διάσπαρτα διάφορα έλληνιστικά 
όστρακα καί σίδηροί ήλοι (XLII 1). Τομαί εις βάθος άπεκάλυψαν δύο ταφάς (Α καί Β ). 
Εντός τής κεραμοσκεποΰς ταφής Α εύρέθησαν δύο κυάθια ( XLII A 3-4 ) μετά ύπολειμ- 
μάτων όστών ( Π ί ν. 129 α). Ή ταφή Β έκτος των όστών έδωκε διάφορα άγγεΐα ήτοι 
τά έν Π ί ν. 147 δ ( λύχνος Β 9 καί δακρυδόχος Β 5 ), τό έν Π ί ν . 147 ζ, εις τό κέν- 
τρον, μόνωτον άγγεΐον (Β 2) καί σιδηράν στλεγγίδα (XLII Β 7). Σημειωτέον ότι ό 
λύχνος εύρέθη έντός τού άγγείου Β 2 καί ούχί έν τή θέσει, έν ή είκονίζεται έν Π ί ν. 
128 γ κατά λάθος.

Τύμβος XLIII

Θέσις : Β 164. "Υψος περί τά 0,40 μ. Ό τύμβος είχε δύο κορυφάς ( ύψόμ. 145,01 μ. 
καί 144,96 μ.), περίβολος δέν άπεκαλύφθη, ώστε αί διαστάσεις είναι άμφισβητήσιμοι. 
'Οπωσδήποτε τάς κατά προσέγγισιν όριζοντίους διαστάσεις παρέχει τό σκάμμα έν τφ
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Σ χ ε δ 1 φ 1. Εις αυτό σημειοϋνται δύο πωρόλιθοι, οί όποιοι εύρέθησαν εις έλάχιστον 
βάθος άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους, προφανώς κατά χώραν (πρβλ. Π ί ν. 125 β εμ
πρός ). Αί διαστάσεις έκατέρου των λίθων είναι 1 X 0,50 X 0,80 μ. Ούδέν δυνάμε- 
νον νά σχετισθή πρός τούς λίθους τούτους εύρέθη. Έν τή έπιχώσει γενικώς εύρέ
θησαν έλληνιστικά όστρακα (πινακίου, πυξίδος κ.λ.π.) καί σίδηροί ήλοι. Παρά την 
βορείαν κορυφήν, είς βάθος υπέρ τό 1 μ. άπ’ αύτής, εύρέθησαν έν μέσφ τεφροχωμά
των τά έν Πίν. 126 β τρία άγγεϊα (XLIII A 3-5), έτερα δύο κυάθια (XLIII A 6-7) καί 
τεμάχια έτέρων αγγείων ( XLIII A 8 ).

Τύμβος XLIV

Θέσις : ν 164. "Υψος 0,36 μ. Περίβολος κατά τό πλεΐστον διατηρούμενος (ΐδέ 
Σχέδιον 41 καί πρβλ. Πίν. 125α). Έν τή έπιχώσει ούδέν ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον. 
Τομή είς βάθος έφερεν είς φώς ύπολείμματα πυράς : έντός τεφροχωμάτων κυάθιον 
(XLIV 1) καί όστρακα άλλων αγγείων.

Τύμβος XLV

Θέσις : Ν 164. "Υψος 0,43 μ. Περίβολος αβέβαιος (ίδέ Σχέδιον 1 καί πρβλ. 
Πίν. 125 α). Έν τή έπιχώσει όστρακα έκ κανθάρου (XLV 1). Τομή εις βάθος ύπέρ 
τό 1 μ. άπό τής κορυφής τοϋ τύμβου άπεκάλυψε κεραμοσκεπή ταφήν καί παρ’ αυτήν 
κυάθιον (Πίν. 127 β) ύπ’ άριθ. XLV 2.

Τύμβοι XLV I-XLIX

Θέσις : κατά μήκος τής συντεταγμένης 184, κατά σειράν άπό βορρά πρός νότον, 
ύπερκαλύπτουν τό πλάτος τής ύπό άνασκαφήν ζώνης (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 1 ). Οί τέσσαρες 
τύμβοι συνεξετάζονται, διότι παρουσιάζουν κοινά στοιχεία. Κατ’ αρχήν δέν διεκρί- 
νοντο έντόνως άπ’ άλλήλων, άλλ’ άπετέλουν ώσεί ράχιν κατερχομένην άπό τοϋ ύψώμα- 
τος πρός τήν πεδιάδα (ίδέ Π ί ν. 120 α είς τό βάθος καί Πίν. 125 β). Ούχ ήττον διε- 
κρίνοντο σαφώς πρό τής άνασκαφής τέσσαρες κορυφαί (άπό βορρά πρός νότον ύψό- 
μετρα 145,15 μ., 145,36 μ., 145,69 μ. καί 145,45 μ.). Ή άνασκαφή τών οϋτω περιγρα- 
φομένων τύμβων ούδέν τών γνωρίμων χαρακτηριστικών παρουσίασεν πλήν έξαιρετι- 
κώς μικροΰ περιβόλου νοτιοδυτικώς τής κορυφής τοϋ τύμβου XLIX. Τά έν τή έπιχώσει 
εύρήματα ήσαν λάγυνος (XLVI 1) καί άσήμαντα όστρακα έλληνιστικών άγγείων. 
Άντιθέτως σημαντικά εύρήματα ήσαν τρεις βάσεις στηλών (Πίν. 125 γ-δ καί 126 α, 
πρβλ. καί Σχέδιον 1), δμοιαι τών όποιων δέν εύρέθησαν κατά τάς σωστικάς άνα- 
σκαφάς τοϋ νεκροταφείου τής Βεργίνης ( 1960/1961 ).

Τύμβος L

Θέσις : ν 196. "Υψος 0,21 μ. 'Ως πρός τόν περίβολον δέον νά σημειωθή έν άρχή 
ή παρατήρησις, ίσχύουσα διά τούς τύμβους L, LIII, LIV καί LV, ότι περίβολος δέν 
ύπήρχεν, άλλ’ ή έπίχωσις άπετελεϊτο κατά τό πλεΐστον έκ λίθων. Ύπό τάς συνθήκας 
ταύτας ήτο δύσκολον νά καθορισθή μέ άκρίβειαν ή περίμετρος καί συνεπώς ή διάμε-

17
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τρος των τύμβων τούτων. Κατά προσέγγισιν αί όριζόντιοι διαστάσεις συμπίπτουν μέ 
τάς διαστάσεις τού σκάμματος έν τω Σχεδίωΐ. Έν μέσφ των λίθων δέν άπεκαλύ- 
φθησαν ταφαί νεκρών έκτάδην κατά χώραν ως είς τόν δμοιον τύμβον III12, άλλά καί 
ό τύμβος οδτος ήτο άναμφιβόλως προϊστορικός καθ’ όλοκληρίαν άνευ νεωτέρων ταφών 
ή άλλων έπεμβάσεων. Κατά τήν πρόοδον τής άνασκαφής διεκρίθησαν τέσσαρες φωλεαί 
εύρημάτων άντίστοιχοι πρός ισαρίθμους ταφάς. ( Ίδέ Σχέδιον 42).

Ταφή Α. Περί τά 0,85 μ. νοτιοδυτικώς τής κορυφής τοΰ τύμβου εύρέθη είς τεμά
χια κατά χώραν μέγα άγγεΐον μετά τριδύμου λαβής ( L A 1 ) καί έτερον είς χειροτέραν 
κατάστασιν ( L A 2) ώς καί ή έν Π ί ν. 146 α, σιδηρά αιχμή είς σχετικώς πολύ καλήν 
κατάστασιν διατηρήσεως ( L Α 3).

Ταφή Β. Είς άπόστασιν 2 μ. περίπου δυτικώς τής κορυφής, επί τεμαχίου πίθου, 
εύρέθη πρόχους (L Β 4), χαλκή όκτώσχημος πόρπη (L Β 5) καί σιδηρά βελόνη 
( L Β 6).

Ταφή Γ. Είς άπόστασιν 2.85 μ. περίπου πρός δυσμάς τής κορυφής εύρέθη τό έν 
Π ί ν. 146 β άγγεΐον (L Γ 7) είς τεμάχια κατά χώραν καί έπ’ αύτοΰ παχεΐα πλάξ, ή 
οποία έκάλυπτε τό στόμιον. Παρά τό άγγεΐον τούτο εύρέθη πρόχους είς τεμάχια 
(LT 8) καί σιδηρούν άντικείμενον τετραγώνου τομής άπολήγον άμφοτέρωθεν είς 
αιχμήν (L Γ 9). Μετά τήν άποκάλυψιν καί κατά τόν καθαρισμόν τών έντός τού 
άγγείου L Γ 7 χωμάτων εόρέθησαν πηλίνη άρύταινα (L Γ 15), τεμάχια σιδηρού μα
χαιριού (L Γ 16) καί αιχμή σιδηρά (L Γ 17).

Ταφή Δ. Είς άπόστασιν περίπου 2 μ. νοτίως τής κορυφής εύρέθη άγγεΐον κατε- 
στραμμένον ( L Δ 10 ), δμοιον πρός τά έν Π ί ν. 146 γ καί 147 β (ίδέ καί κατωτέρω 
ταφήν LXV ΑΨ).

12. Ίδέ ανωτέρω, σελ. 222 κέ.
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Ίδέ καί παρατήρησιν έν τέλει τής περιγραφής τοϋ τύμβου LV. Έκτος των ευρη
μάτων, τά όποια συνεκρότουν σαφείς ταφάς, εύρέθησαν πολλαί φωλεαί οστράκων, τά 
όποια συνελέγησαν κεχωρισμένως καί ήριθμήθησαν (L 11-14).

Τύμβος LI

Θέσις : Β 204. "Υψος 0,30 μ. Περιβόλου δέν εόρέθη ίχνος. Τάς οριζοντίους δια
στάσεις δεικνύει κατά προσέγγισιν ή περίμετρος τού σκάμματος ένΣχεδίφ 1. Ούδέν 
άπολύτως εύρημα έν τή έπιχώσει. Τομαί εις βάθος άπεκάλυψαν υπολείμματα ταφής. 
Εις βάθος, 1,30 μ. περίπου άπό τής κορυφής, κατά τό δυτικόν άκρον τής σταυροειδούς 
τομής, εύρέθησαν, έν μέσω τεφροχωμάτων, όστρακα έλληνιστικά καί χρυσοΰν έλασμα 
ένεπίγραφον ( Φιλίστη Φερσεφόνηι χαίρειν ).

Τύμβος LII

Θέσις : νοτίως Ν 208. "Υψος 0,33 μ. Κατά τά άλλα ισχύουν όσα έλέχθησαν άνω- 
τέρω διά τόν «τύμβον» LI.

Τύμβοι LIII—LV

Θέσις : A 200—216. "Υψος τού τύμβου LIII 0,45 μ., τού τύμβου LIV 0,57 μ., τού 
τύμβου LV 0,30 μ. (ίδέ Σ χ έ δ ι α 1 καί 43 ). Οί τύμβοι LIII—LV συνεξετάζονται.
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διότι παρουσίαζον κοινά στοιχεία. Κατά πρώτον όλη ή περιοχή των τύμβων τούτων 
έκαλύπτετο ύπό λίθων. Έκ τών έξαρμάτων διεκρίνοντο τρεις κορυφαί, αί όποϊαι ώνο- 
μάσθησαν τύμβοι καί ήριθμήθησαν. Κατά τήν έκκαθάρισιν τών λιθοσωρών εις μέν 
τόν τύμβον LIII δέν έγένοντο εύρήματα σημαντικά, άλλ’ είς τούς τύμβους LIV καί LV 
εύρέθησαν πολλά τεμάχια άγγείων προϊστορικών καί μεταλλικά άντικείμενα τών αυτών 
χρόνων. Δέν ύπήρχον νεώτερα εύρήματα. Κατωτέρω σημειοϋνται τά σπουδαιότερα έκ 
τών εύρεθέντων είς τούς τύμβους LIV καί LV.

LIV. Τά σημαντικώτερα εύρήματα τοΰ τύμβου LIV ήσαν δύο χαλκαΐ πόρπαι 
όκτώσχημοι (LIV 1 καί 2), έν Π ί ν. 145 β κάτω δεξιά.

LV. Έκ τών διασπάρτων ευρημάτων άξιοσημείωτοι δύο σιδηραϊ αίχμαί, εύρεθείσαι 
παραπλεύρως ( LV 1 καί 2 ). Έπί τεμαχίου πίθου εύρέθησαν πόρπη έκ τών συνήθων 
( LV 3 ), τό έν Π ί ν. 145 α, άνω άριστερά, χαλκοϋν περίαπτον (LV 4), σιδηρά βελόνη 
( LV 5 ) καί σιδηροΰν μαχαίριον ( LV 7). Τό μετά δύο λαβών καί δύο ποδών άγγεϊον 
έν Π ί ν. 147 β ( LV 9, πρβλ. άγγεΐα L Δ 10, LXIV A 1 καί LXV ΑΨ ) περιείχε υπο
λείμματα όστών, καί σιδηροΰν μαχαίριον (LV A 10), έκτος αύτοϋ δέ εύρέθη σιδηρά 
αιχμή ( LV A 8 ). Τά τρία ταΰτα εύρήματα συγκροτούν μετά τών όστών τήν ταφήν LV Α. 
"Ετεραι δύο τοιαΰται ταφαί άπεκαλύφθησαν, έξ ών ή μία ( LV Β ) έδωκε τά αότά περί
που εύρήματα μέ τήν αύτήν σχεδόν διάταξιν ήτοι άγγεϊον όμοιον πρός τό τής ταφής 
LV A ( LV Β 13 ), έντός αύτοΰ σιδηράν μάχαιραν (LV Β 14 ) καί παρά τό άγγεϊον τήν 
έν Π ί ν. 146 α σιδηράν αιχμήν ( LV Β 11). Τό άγγεϊον εύρέθη σεσηπός καί δέν διετη- 
ρήθη, ως καί τό τής ταφής Γ, έντός τοΰ όποιου ( LV Γ 15 ) άντί όπλου τινός εύρέθησαν 
χαλκή πόρπη όκτώσχημος ( LV Γ 16) καί ψήφος άμφικωνική ( LV Γ 17). Τέλος, έντός 
τοΰ άγγείου έν Π ί ν. 147α (LV Δ 19) εύρέθησαν έπίσης λείψανα ταφής (LV Δ) 
ήτοι όστα έν άποσυνθέσει, τροχήλατος πρόχους ( LV Δ 20), σιδηρά βελόνη (LV Δ 
21) καί τεμάχια χαλκών πορπών συνθλιβεισών ( LV Δ 22 ), πρβλ. Πίν. 129 δ. Έκ 
τών άνωτέρω προκύπτει σημαντική διαφορά μεταξύ τών «ταφών» τοΰ τύμβου τούτου 
καί τοΰ τύμβου L άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου τών κατά κανόνα έκτάδην ένταφιασμών τών 
άλλων άνασκαφέντων προϊστορικών τύμβων (ίδέ κυρίως τύμβους III καί LXV ).

Τύμβος LVI

Θέσις : Α 232. Ύψος 0,37 μ. Ούδέν ίχνος περιβόλου. Αί όριζόντιοι διαστάσεις 
ήσαν περίπου αί αύταί πρός τάς του σκάμματος έν τώ Σ χ ε δ ί φ 1. Έν τή έπιχώσει 
ούδέν άξιοσημείωτον. Τομή είς σχήμα Τ άπεκάλυψεν ύπό τήν κορυφήν περίπου τοΰ 
τύμβου λείψανα ταφής μετά πυράς. Έκ τών εύρημάτων άξιοσημείωτα τεμάχιον πήλινου 
ειδωλίου σώζον τό πρόσθιον μέρος κορμού γυναικός ένδεδυμένης καί κρατούσης διά 
τής άριστεράς πρό τοΰ στήθους δυσδιάκριτον άντικείμενον ( LYI 1), τεμάχια κεκαυ- 
μένου πινακίου (LVI 2) καί άλλα όστρακα έλληνιστικά.

Τύμβος LVII

Θέσις : βορείως Β 232. Ύψος 0,40 μ. Περίβολος δέν έβεβαιώθη καί αί όριζόντιοι 
διαστάσεις δέν προσδιωρίσθησαν μετ’ άκριβείας. Κατά τήν έκκαθάρισιν τής έπιχώ-
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σεως προέκυπτον λιθοσωροί άνευ νοήματος. Μεταξύ των χωμάτων καί των λίθων εύρέ
θησαν όστρακα προϊστορικά. Τομή εις βάθος ούδέν άπέδωκε.

Τύμβος LVIII

Θέσις : β-Β 232. "Υψος 0,15 μ. Περίβολος δεν υπήρχε. Τάς οριζοντίους διαστά
σεις παρέχει κατά προσέγγισιν τό σκάμμα έν τφ Σχεδίω 1. Έν τή έπιχώσει ούδέν 
άξιοσημείωτον. Είς βάθος 0,60 μ. άπό τής κορυφής, εκτός αραιών όστράκων, εόρέθησαν 
τρεις σιδηραΐ αίχμαί (LVIII 1-3). Δίωτον άγγεϊον (LVIII A 4) δμοιον προς τό L 
Δ 10 καί εντός αύτοϋ πρόχους, τεμάχια χαλκών πορπών καί περιειλιγμένων συρμάτων 
καί τρεις χαλκαΐ ψήφοι (LVIII A 5) συγκροτούν την ταφήν LVIII Α. Έτερον 
άγγεϊον ( LVIII Β 8), δμοιον πρός τήν έν Π ί ν. 147 α πρόχουν ( LV Δ 19 ), περιεΐχεν 
έκτος οστών καί σιδηράν αιχμήν (LVIII Β 9 ) καί μαχαίριον σιδηροϋν είς τεμάχια 
( LVIII Β 10).

Τύμβος LIX

Θέσις : Ν 236. "Υψος περί τά 0,50 μ. Ύπό τήν έπίχωσιν άπεκαλύφθησαν δύο περί
βολοι έξ αργών λίθων (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 1), έφαπτόμενοι ύπό τήν κορυφήν τού τύμβου. 
Οί περίβολοι ώνομάσθησαν κεχωρισμένως BLIX (ό βορειοδυτικός) καί NLIX (ό 
νοτιοδυτικώς αύτοϋ) καί περιγράφονται κατωτέρω :

BLIX. Διάμετρος περιβόλου περί τά 3 μ. Έν τή έπιχώσει άραιά έλληνιστικά 
όστρακα. Τομή είς βάθος άπεκάλυψε κεραμοσκεπή ταφήν μετά σκελετού έκτάδην 
καί παρ’ αυτήν μικράν πρόχουν (BLIX A 1 ). Μεταξύ τών όστών τού σκελετού καί 
ήλοι σίδηροί (BLIX Α 2).

NLIX. Διάμετρος περιβόλου περί τά 3 μ. Τήν διαφοράν ύψους τών περιμετρικών 
σημείων άπό τής κορυφής έκάλυπτε κατά μέρη ή κλίσις τού έδάφους. Κατά τήν άνω- 
φέρειαν ό περίβολος συνεχέετο πρός τοίχον, τού όποιου μέρος κατήρχετο ύπό τό ορι
ζόντιον έπίπεδον τού περιβόλου καί μέρος τού ύψους ύπερέβαινε τό επίπεδον τούτο. 
Ό τοίχος 0,60 μ. καθ’ ύψος έξέκλινεν άπό τού κατακορύφου έπιπέδου ως άναλημματικός. 
Έν τή έπιχώσει ούδέν άξιοσημείωτον. Τομή είς βάθος άπεκάλυψε κεραμοσκεπή ταφήν 
τεταραγμένην. Μεταξύ τών θραυσμάτων τών κεράμων λείψανα όστών καί σίδηροί ήλοι 
(NLIX A 1). Ό περιγράφεις τοίχος ώδήγησε είς τήν άποκάλυψιν, διά τομής νο- 
τιοδυτικώς αυτού, άφθονων λειψάνων πυράς. Μεταξύ τών τεφροχωμάτων εύρέθησαν 
τεμάχια έλληνιστικών άγγείων, κυρίως έκ πινακίων μελαμβαφών καί κανθάρων.

Τύμβος L X

Θέσις : βορείως Β 240. Ύψος περί τά 0,80 μ. 'Ως πρός τον περίβολον, τάς οριζον
τίους διαστάσεις καί τήν σύνθεσιν τής έπιχώσεως ισχύουν δσα έλέχθησαν άνωτέρω 
περί τού πλησίον τύμβου LVII. Ύπό τήν κορυφήν άπεκαλύφθη προϊστορική ταφή 
εντός περιβόλου έλλιπούς κατά τό δυτικόν ήμισυ (LXA). Εύρέθησαν τροχήλατον 
δίωτον άγγεϊον άνοικτόν (LX A 1) καί σιδηρά αΙχμή (LX Α 2).
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Τύμβος LXI

Θέσις : β-Β 244. "Υψος περί τά 0,60 μ. 'Υπό τήν έπίχωσιν άπεκαλύφθησαν δύο 
περίβολοι έφαπτόμενοι παρά τήν κορυφήν τού τύμβου όνομασθέντες BLXI ( ό βο
ρειοδυτικός ) καί NLXI (ό νοτιοανατολικός) περιγραφόμενοι κατωτέρω κεχωρι- 
σμένως.

BLXI. Περίβολος άκέραιος, διαμέτρου περί τά 5 μ. κατά μέρη έξ έπαλλήλων 
σειρών λίθων (Ιδέ Σχέδιον44 καί Π ί ν. 128 δ εμπρός). Έν τή έπιχώσει ούδέν 
σημαντικόν. Τομή είς βάθος δέν έγένετο.

Σχ. 44. Ό τύμβος LXI

NLXI. Περίβολος βέβαιος, διαμέτρου περί τά 5,50 μ., συνεχέετο κατά μέρη μετά 
λιθοστρώματος ( Π ί ν. 128 δ κατά τό κέντρον). Κατά τόν καθαρισμόν τού έν Π ί ν. 
128 δ λιθοστρώματος εύρέθη περιλαίμιον έκ χαλκού συνεστραμμένου σύρματος (NLXI 
1). Τομή είς βάθος ούδέν άπέδωκε.

Τύμβος L X11

Θέσις : Β 272. Ύψος 0,54 μ. Περίβολος δέν ύπήρχε (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 1 ). Έν τή 
έπιχώσει ούδέν παρετηρήθη. Δέν έγένετο τομή είς βάθος. Ή έρευνα ύπήρξεν άτελής.

Τομή 284. Δοκιμαστική τομή κατά τήν συντεταγμένην 284 έγένετο, ΐνα έρευνηθή 
τό έδαφος μεταξύ τών συντεταγμένων 276 καί 336, όπου δέν παρουσιάζοντο έξάρματα 
τύμβων. Είχεν ήδη παρατηρηθή, ότι κεραμοσκεπεϊς ταφαί ύπήρχον καί έκτος τύμβων^ 
άλλά καί προϊστορικά! ταφαί δέν άπεκλείοντο, μολονότι δέν εύρέθησαν τοιαΰται 
δλως άσχέτως προς τύμβον. Ή γενομένη τομή, μήκους 4,50 μ. καί πλάτους 2 μ., 
έκάλυψεν ιππαστί τόν άξονα τής όδοΰ, μέ τό μεγαλύτερον μήκος αύτής πρός νότον
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( ίδέ Σ χ έδ ι ο ν 45). Εύρέθησαν όστρακα έλληνιστικά καί προϊστορικά διάσπαρτα.
Κατά τό σημεΐον ν 284, είς βάθος 0,55 μ. άπό τής έπιιρανείας τοΟ έδάφους, άπεκα- 

λύφθη κεραμοσκεπής ταφή μήκους 1 μ. καί πλάτους 0,49 μ. Αύταί ήσαν καί αί διαστά
σεις λακωνικοΟ στρωτήρος, ό όποιος είχε στρωθή εις τό έδαφος καί έδέχθη τόν νεκρόν. 
'Ο σκελετός είχε περίπου τάς αύτάς διαστάσεις. Δύο όμοιοι λακωνικοί στρωτήρες έσχη- 
μάτιζον σαμαρωτήν στέγην, ύπεράνω δέ έτέθη λακωνικός καλυπτήρ (1 μ. X 0,22 μ.) 
στερεωθείς κατά τά έκατέρωθεν άκρα καί διά θραυσμάτων πωρολίθου ως έν τφ Σ χ ε- 
δ ί φ 45. Ούδέν έτερον εύρημα.

Ή παρουσία τής κεραμοσκεποΰς ταφής κατά τό σημεΐον τοϋτο καθιστά πιθανόν 
ότι εξαντλητική έρευνα, άλλως άδύνατος, θά συνεπλήρωνε δι’ άραιών έστω ταφών τά 
κενά τοΟ σχεδίου τής άνασκαφείσης ζώνης τών πεντακοσίων μέτρων. Άλλ’ είς τά 
σημεία ταΟτα άντί εξαρμάτων ύπήρχον βαθύσματα, ένίοτε έκτεταμένα καί φθάνοντα 
είς βάθος μέχρι τριών μέτρων ώς τό έν Σ χ ε δ ί φ 1 μεταξύ τών συντεταγμένων 304-340. 
ΤαΟτα πιθανώς έσχηματίσθησαν δι’ έκσκαφών κατά καιρούς, αΐτινες θά κατέστρεψαν 
τυχόν υπάρχοντας προϊστορικούς τύμβους, τών όποιων αί ταφαί εύρίσκονται είς τό 
Οψος περίπου τοΟ πέριξ έδάφους. Τουναντίον είναι πιθανόν, ότι ένιαχοϋ διεσώθησαν 
αί κατά κανόνα εις μεγαλύτερον βάθος έλληνιστικαί ταφαί. ’Αλλά κατά τά σημεία 
ταΟτα χάριν τής οδοποιίας έπρόκειτο νά γίνη έπίχωσις μάλλον καί όχι καταστρεπτική 
έκσκαφή. Ώστε δέν ήτο άπαραίτητος σωστική άνασκαφή κατά τά τμήματα ταΟτα τής 
ζώνης καί δέν έγένετο περαιτέρω έρευνα.
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Τύμβος LXII1

Θέσις : ν - Ν 340. "Υψος 0,48 μ. Περίβολος δέν εύρέθη. 'Οριζόντιον διαστάσεις 
απροσδιόριστοι. Έν τη έπιχώσει εύρέθησαν άραιά όστρακα έκ προϊστορικών τροχη
λάτων άγγείων. Συστάς λίθων έστρωμένων ύπό τήν κορυφήν εις τό ύψος του πέριξ 
εδάφους περίπου δέν έσχετίζετο προς εύρημά τι. Τομή εις βάθος ούδέν άπέδωκε.

Τύμβος LXIV

Θέσις : β 344. "Υψος 0,77 μ. Περίβολος δέν ύπήρχεν (ίδέΣχέδιον 1 καί 46), 
άλλ’ ό τύμβος κατά τό πλεΐστον άπετελέσθη άπό λίθους σχετικώς μεγάλους. 'Ως έκ 
τούτου αί διαστάσεις τοΟ τύμβου όρίζονται μόνον κατά προσέγγισιν διά τοϋ άνασκα- 
φέντος τετραγώνου 9 X 9 μ. Ό λιθοσωρός καθίστα δύσκολον τήν έκκαθάρισιν τής 
έπιχώσεως καί οί έν τώ Σχεδίω 46 βέβαιοι περίβολοι ταφών πρέπει νά γίνουν δεκτοί 
μετ’ έπιφυλάξεως εις τάς λεπτομέρειας. ’Οκτώ ταφαί άπεκαλύφθησαν, αΐτινες περι- 
γράφονται κατωτέρω :

Ταφή Α. Ή ταφή Α έδωκε τό άγγεΐον έν Πίν. 147 β ( LXIV A 1, πρβλ. Πίν. 146 γ 
καί άγγεϊα L Δ 10 καί LXV ΑΨ 262). ’Εντός αύτοΰ εύρέθησαν όστα κεκαυμένα, σιδηρά 
αιχμή (LXIV Α 4) καί σιδηρά μαχαίρια (LXIV Α 5 καί 6). Περί τό άγγεΐον έτοπο- 
θετήθη κεκαμμένη αιχμή σιδηρά (LXIV Α 2).

Ταφή Β. Ή έντός περιβόλου ταφή Β διέσφζε μέρος τοϋ σκελετού έν άποσυνθέσει 
έκτάδην κατά χώραν μέ τό κρανίον κατά τό άνατολικόν άκρον. Περί τό κρανίον εύρέ
θησαν χαλκή περόνη (LXIV Β 9 ), δύο άμφικωνικαί ψήφοι όρμου (LXIV Β 10 καί 11), 
δύο χαλκαϊ όκτώσχημοι πόρπαι (LXIV Β 7 καί 8), ψήφοι ήλέκτρου ( LXIV Β 13) καί 
χαλκά μικροσκοπικά καρφίδια άγκιστρούμενα ώς τό έκ τού αύτοΰ τύμβου κατά πολύ 
μεγαλύτερον, έν τώ Σχεδί φ 10, ύπ’ άριθ. LXIV Γ 23 ( πρβλ. όμοια έλάσματα τύμβου 
III ύπ’άριθ. Ζ 71 ανωτέρω σε λ. 225).

Ταφή Γ. Ή ύπό τήν κορυφήν τοϋ τύμβου, έντός περιβόλου έλλιποΰς, ταφή Γ περιεΐ- 
χεν έκτος λειψάνων σκελετού έκτάδην κατά χώραν, έξαιρετικώς πλούσια δι’ άνδρικήν 
ταφήν κτερίσματα. Περί τήν κεφαλήν, κατά τό δυτικόν άκρον τής ταφής (ίδέ Πίν. 129 ε); 
εύρέθησαν σιδηρά αιχμή (LXIV Γ 16) καί παρ’ αύτήν τελείως κατιωμένα λείψανα άλλων 
σιδηρών άδιαγνώστων δπλων^Χΐν Γ 17)καί χρυσοΰν κόσμημα έκ συρμάτων συγκεκολ- 
λημένων^Χΐν Γ 22). Κατωτέρω εύρέθησαν τεμάχια χαλκών περιειλιγμένων συρμάτων 
(LXIV Γ 21), δύο άμφικωνικαί χαλκαϊ ψήφοι (LXIV Γ 20), σιδηροΰν μαχαίριον 
(LXIVri8)Kai λαβίς χαλκή (LXIVT 19). Περαιτέρω (Πίν. 129ε άνω άριστερά)εύ- 
ρέθη τό έν τώ Σχεδί φ 10 χαλκοΰν άντικείμενον ύπ’ άριθ. LXIV Γ 23, φέρον έγχάρα- 
κτον διακόσμησιν καί άγκιστρα διά τήν προσήλωσαν. Τέλος παρά τούς πόδας (Π ί ν. 130 α 
εις τό βάθος) εύρέθησαν πρόχους (LXIV Γ 14) καί τροχήλατον άγγεΐον δίωτον εις τε
μάχια (LXIV Γ 15 ).

Ταφή Δ. Έκ τής ταφής Δ διεσώθησαν μόνον λείψανα όστών καί μικρά χαλκή πόρπη 
όκτώσχημος ( LXIV Δ 24).

Ταφή Ε. Τήν «ταφήν» Ε συγκροτούν τροχήλατον άνοικτόν άγγεΐον εις τεμάχια 
(LXIV Ε 25 ), σιδηροϋς σαυρωτήρ τεμαχισμένος (LXIV Ε 26) καί χαλκοΰν άμφικωνι- 
κόν περίαπτον ( LXIV Ε 27).
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ί*# $40

Σχεδ. 46. Ό τύμβος LXIV

κοΰν περίαπτον ώς τό προαναφερθέν LXIV Ε 27 ( LXIV Ζ 37), δύο συνήθεις χαλκάς άμφι-
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κωνικάς ψήφους (LXIV Ζ 38 α-β ), ιδιόρρυθμον χαλκήν πόρπην (LXIV Ζ 39), δύο τεμά
χια έξαιρετικώς λεπτών περιειλιγμένων συρμάτων (LXIV Ζ 40α-β), και τεμάχια σι
δηρού αντικειμένου άδιαγνώστου (LXIV Ζ 41).

Ταφή Η. Κατά τό βόρειον ακρον τού τύμβου εύρέθη ό πυθμήν τεφροδόχου άγγείου, 
τό όποιον περιείχε λείψανα όστών, δύο τεμάχια χαλκής όκτωσχήμου πόρπης (LXIV Η 
42) καί τεμάχια σιδηρού αντικειμένου (LXIV Η 43 ).

Ταφή Θ. ’Αμέσως πρός δυσμάς τής ταφής Γ, ύπό τήν κορυφήν τού τύμβου, εύρέθη 
χειροποίητον άγγεΐον χονδρικής κατασκευής μετά καθέτου λαβής καί ταινιωτής άποφύ- 
σεως κατά διάμετρον (LXIV Θ 44), σφζον ίχνη ποδών όμοιων πρός τά τής κατηγορίας 
τού άγγείου LXIV A 1. Εντός αυτού εύρέθησαν οστά καί τεμάχια έτέρου άγγείου τροχη
λάτου μετά γραπτής διακοσμήσεως ( LXIV Θ 45).

Τύμβος LXV

Θέσις : Ν 356. "Υψος 2,10 μ. "Ιχνη περιβόλου δέν εύρέθησαν, άλλ’ άντιστοίχως πρός 
τό ύψος καί αί δριζόντιοι διαστάσεις τού τύμβου τούτου ήσαν αί μεγαλύτεροι άπό όλους 
τούς άνασκαφέντας κατά τήν σωστικήν άνασκαφήν τών ετών 1960 καί 1961 τύμβους τής 
ζώνης τής ύπό κατασκευήν όδού. Ό κύκλος τής περιμέτρου τού τύμβου έγγράφεται περί
που εις όρθογώνιον 22X24 μ. (Σ χ έ δ ι ο ν 47). Τούτο δίδει κατά προσέγγισιν τάς όριζον- 
τίους διαστάσεις τού τύμβου.

Έξ αρχής διά σταυροειδούς τομής πλάτους 2 μ. διεπιστώθη ή δλως έξαίρετος σπου- 
δαιότης τού τύμβου τούτου, ώστε κατά τήν άνασκαφήν του έφηρμόσθη διάφορον σύστημα. 
Άφ’ ένός ό τύμβος διηρέθη διά σταυροειδούς τομής είς τέσσαρα τεταρτημόρια άνα- 
σκαφέντα διαδοχικώς (ιδέ Π ί ν. 131α). Άφ’ έτέρου ώρίσθησαν συντεταγμένοι άνά μέτρον 
καί τή βοηθείςι ιών συντεταγμένων τούτων προσδιωρίσθη ή άκριβής θέσις έκάστου ευρή
ματος έξ όσων εύρέθησαν έντός τής έπιχώσεως τού τύμβου ή γενικώτερον έκτος ταφής. 
ΕΙδικώς διά τάς ταφάς έλήφθη πρόνοια, ώστε νά σχεδιασθοΰν λεπτομερώς καί φοτογρα
φηθούν άπασαι. Κατά τήν άρίθμησιν τών ταφών, αφού έξηντλήθησαν τά στοιχεία τού έλ- 
ληνικοΰ αλφαβήτου μέ τάς πρώτας 24 ταφάς, παρέστη ανάγκη νά έπαναληφθή τό άλφά- 
βητον μετά προσθήκης Α, έν αρχή, διά τάς έπομένας 24 ταφάς ( ΑΑ—ΑΩ), καί νά έπανα- 
ληφθούν έκ νέου τά πρώτα ένδεκα στοιχεία τού αλφαβήτου μετά προσθήκης Β έν αρχή 
(ΒΑ—ΒΛ)διά τάς τελευταίας ένδεκα ταφάς. Αί «ταφαί» ούτω παρουσιάζονται έκ πρώτης 
δψεως ώς πεντήκοντα έννέα. ’Αλλά πρέπει νά σημειωθή αμέσως τώρα, δτι τούτο δέον νά 
γίνη δεκτόν μετ’ έπιφυλάξεως : μόνον ή άνάγνωσις τής περιγραφής κατωτέρω, μιας έκά- 
στης «ταφής», καί αί παρατηρήσεις έν τέλει δύνανται νά παράσχουν άκριβεστέραν πως 
εικόνα τού τύμβου. Διότι, ώς έκτίθεται κατωτέρω, άλλαι ταφαί ήσαν πράγματι άδιατάρα- 
κτοι καί αναμφισβήτητοι, άλλαι άσφαλεΐς άλλά τεταραγμέναι ή έν μέρει διατηρούμενοι, 
ώς συνέβαινε μάλιστα κατά τά ύψηλότερα σημεία τού τύμβου, καί άλλαι τέλος «ταφαί» 
ήσαν πράγματι αντικείμενα έκ ταφών είτε περισυλλεγέντα χάριν νεωτέρας ταφής είς τόν 
αύτόν τόπον, είτε άπορριφθέντα κατά χρόνους διαφόρους ούχί πάντοτε πλησίον τής άρ- 
χικής ταφής.

Ή έπίχωσις άπετελεΐτο έκ χωμάτων κατά τό βόρειον ήμισυ μετ’ άραιών λίθων καί 
οστράκων, ένφ άντιθέτως τό νότιον ήμισυ τού τύμβου άπετελέσθη σχεδόν άποκλειστικώς
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έκ λίθων (ίδέ Π ί ν. 130 β καί 131α), μεταξύ των οποίων εύρέθησαν πλεΐστα όστρακα. Τά 
όστρακα άνήκουν εις αγγεία προϊστορικά πλήν ενός άνήκοντος εις βάσιν μελαμβαφοΟς 
πινακίου, χρονολογουμένου έκ τοϋ στιλπνού γανώματος εις πρωίμους έλληνιστικούς χρό
νους. Άλλα αραιά, μεμονωμένα ευρήματα εύρέθησαν έντός τής έπιχώσεως διάσπαρτα.
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ΤΙΜΙΟΙ LTV

Σχεδ. 47. Ό τύμβος LXV

Περί αυτών δέν είναι δυνατόν νά γίνη λόγος δι’ έν έκαστον κεχωρισμένως εις τήν παρού
σαν συνοπτικήν έκθεσιν. Σημειοϋνται άπλώς τά σημαντικότερα,

α) Πόρπαι χαλκαΐ όκτώσχημοι, έπτά πλήρεις (LXV 114, LXV 161, LXV 321α-δ καί 
LXV 326 ),καί έτεραι έπτά περίπου είς τεμάχια ( LXV 4, LXV 17, LXV 123, LXV 160, 
LXV 311, LXV 317 α-β, καί LXV 318).

β) Όκτώσχημον κόσμημα χαλκούν καί τεμάχιον έτέρου(LXV 116 α-β), όμοια πρός 
τό έν Σ χ ε δ ί φ 10 ύπ’ άριθ. LXV ΑΘ 198.

γ) Τεμάχια χαλκών περιειλιγμένων συρμάτων τής κόμης13 (LXV 12, LXV 15,

13. Κατά ’Ανδρόνικον «σπειροειδή έλάσματα», π.χ. ΠΑΕ 1952 (1954), σελ. 253 καί είκ. 30 δεξιά.
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LXV 161 β καί LXV 322), όμοια πρός τά κατωτέρω LXV Γ 77 καί 78 (ιδέ Πίν. 132 δ), 
δ) ΧαλκοΟν ψέλιον ( LXV 10) καί τεμάχιον έτέρου (LXV 120 ). 
ε) Τεμάχια χαλκοϋ ελάσματος πλάτους 0,015 μ., πιθανώς διάδημα, «ρέρον περί τάς 4 

όπάς (LXV 163) καί άλλα τεμάχια έτέρου διαδήματος ( ;) τοΟ αύτοΰ πλάτους περίπου 
διακοσμουμένου διά τριπλής σειράς έμπιέστων στιγμών ( LXV 161 γ ).

στ) Ψήφοι όρμου έξ ήλέκτρου (LXV 162 καί LXV 317), καί εξ ύελομάζης 
(LXV 124).

ζ) Άλλα κοσμήματα ( LXV 118, LXV 161δ, LXV 312, LXV 313 καί LXV 323 ). 
η) Τά δύο σκέλη χαλκής λαβίδος άποκεκομμένα (LXV 18). 
θ) Σιδηραΐ αίχμαί(Ι_ιΧν 121, LXV 164 καί LXV 314)καί μάχαιραι(ίιΧν 119, LXV 

122, LXV 325 καί LXV 327 ).

ΤΜΗΜΑ ΤΎΜΒΟΥ LXY

Σχεδ. 48. Τομή α-β τοδ τύμβου LXV

ι) Πήλινον σφονδύλιον (LXV 112), διάτρητοςάκόνη (LXY 110) καί λίθος έρυθρός 
διάτρητος ( LXV 111) εύρεθέντα όμοϋ.

Κατωτέρω παρέχεται συνοπτική περιγραφή τών ταφών μετά ιών εύρημάτων αυτών:

Ταφή Α. Εύρέθη πρώτη κατά τό βόρειον σκέλος τής σταυροειδούς τομής. Είς ΐήν 
ταφήν Α άνήκει πίθος τοΟ όποιου τό στόμιον εύρέθη κεκλεισμένον δι’έτέρου πίθου (Ιδέ 
Πίν. 132 α καί 131 γ καί πρβλ. Πίν. 131 β είς τό βάθος). Δέκα έξ έν δλφ ταφάς έντός πίθου 
περιεΐχεν ό τύμβος LXV(ιδέ κατωτέρω ταφάς Β, Ε, Ζ, Η, Θ, I, Κ, X, Ψ, Ω, ΑΚ, ΑΛ, AM, 
ΑΝ καί ΒΙ καί πρβλ. Σ χ έ δ ι ο ν 47 καί Σχέδιονί, όπου έσχεδιάσθησαν ένδεικτικώς μόνον 
οί πίθοι τοϋ τύμβου. Έντός τών πίθων τής ταφής Α ούδέν σημαντικόν εύρέθη. Μεταξύ 
τών χωμάτων έλάχιστα ίχνη όστών καί χαλκή ψήφος άμφικωνική (LXV Α 29). Σημαντι-
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κώτερον είναι ίσως δτι έξω τοΰ πίθου εΰρέθησαν διάσπαρτα πολλά τεμάχια αγγείων 
προϊστορικών, τά όποια πιθανώς άνήκον είς τήν συληθεΐσαν ταφήν Α καί τάς γειτονι
κός της Β καί ΒΙ, περί ών Ιδέ κατωτέρω. <

Ταφή Β. Ή ταφή Β, εύρεθεΐσα παρά τήν ταφήν Α, έγένετο επίσης έντός πίθου (Ιδέ 
Πίν. 132β καί πρβλ. Πίν. 131 γ καί Σχέδιο ν 51). Ό πίθος εύρέθη πλήρης χωμάτων, 
έντός τών όποιων υπήρχον τεμάχια άγγείων, ώς τά εκτός τών πίθων Α καί Β, καί μικρά 
χαλκή πόρπη όκτώσχημος ( LXV Β 31). Ό πίθος ήτο συλημένος.

Ταφή Γ. ’Αξιοσημείωτος έν αρχή ή κεντρική ώς πρός τάς λοιπάς ταφάς θέσις τής 
ταφής Γ, μολονότι δέν εύρίσκετο οΰτε ύπό τήν κορυφήν τού τύμβου ούτε κατά τό κέντρον
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Σχεδ. 49. Τομή γ - δ τοΰ τύμβου LXV

αυτού, ύπό τήν μορφήν τούλάχιστον, ύπό τήν όποιαν ό τύμβος διετή ρήθη μέχρι τής ένάρ- 
ξεως τής άνασκαφής. Έβεβαιώθη περίβολος κτιστός διατηρηθείς κατά τό πλεϊστον (Ιδέ 
Σχέδια 47 καί 50 καί πρβλ. Πίν. 132γ καί 133γ). Ή ταφή εύρέθη άδιατάρακτος.Ίχνη 
σκελετού δέν διεσώθησαν, άλλ’ έκ τής θέσεως τών κοσμημάτων κατέστη σαφές, δτι ή 
κεφαλή ήτο τοποθετημένη κατά τό δυτικόν άκρον. Εκατέρωθεν τής κεφαλής (Ιδέ Πίν. 
132γ) άνά έν άγγεϊον: νοτίως ή πρόχουςέν Πίν. 149α(άριθ. LXVΓ 74)καί βορείως τό 
δίωτον άνοικτόν άγγεΐον έν τώ αύτώ Πίν. 132 γ (άριθ. LXV Γ 73). Κατά τό έτερον 
άκρον τής ταφής εύρέθη τρίτον άγγεϊον, τό δίωτον άνοικτόν άγγεΐον έν Πίν. 149 β 
(άριθ. LXV Γ 7).

Κατά τήν θέσιν τής κεφαλής καί περί αυτήν (ιδέ Π ί ν. 132 δ ) εύρέθησαν τά κοσμήματα 
τής κόμης. Χαλκά περιειλιγμένα σύρματα εύρέθησαν είς τρεις σπείρας αριστερά (άριθ. 
LXV Γ 77) καί εις τέσσαρας σπείρας δεξιά (άριθ. LXV Γ78)μετά τών άντιστοίχων κομ
βίων. Τρεις χρυσοί σπειροειδεΐς δακτύλιοι (άριθ. LXV Γ 83, 84, καί 85, ό μικρός) άνή-
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κουν προφανώς εις τόν διάκοσμον Τής κόμης ώς σφηκωτήρες. Μεταξύ των κοσμημάτων 
τής κόμης εύρέθησαν καί σιδηρά λαβίς («τσιμπιδάκι»; άριθ. LXV Γ 87) καί χαλκούς 
δακτύλιος (LXV Γ 79, εύδιάκριτος εν Π ί ν. 132 δ κάτω άριστερά). Κατά τό κέντρον έν 
Π ί ν. 132 δ διακρίνονται δεκατρείς ψήφοι όρμου έξ ήλέκτρου, άνήκουσαι προφανώς εις 
περιλαίμιον (άριθ. LXV Γ 86). Δύο χαλκαΐ όκτώσχημοι πόρπαι έκ σύρματος στρογγύ- 
λης τομής εύρέθησαν εις τήν φυσικήν των θέσιν (άριθ. LXV Γ 75 καί 76).

Περαιτέρω πρός τήν όσφύν (Ιδέ Π ί ν. 132 γ καί 133 γ ) εύρέθησαν χαλκούς δακτύ
λιος ( LXV Γ 80) όμοιος πρός τόν προαναφερθέντα ( LXV Γ 79 ) καί χαλκά δισκάρια 
(shieldbosses, άριθ. LXV Γ 81 καί 82 )14.

Ταφή Δ. Πρός ΒΔ τής ταφής Γ καί εις ύψος διάφορον, κατά έν περίπου μέτρον 
ύψηλότερον τού δαπέδου τής ταφής Γ(Ιδέ Πίν. 133γ καί 133α),εύρέθησαν δύο άγγεΐα

Τβμη t (

Σχεδ. 50. Τομή ε-ζ τοΟ τύμβου LXV

εις τεμάχια κατά χώραν (τό έν Πίν. 149 β ύπ’ άριθ. LXV Δ 8 καί πρόχους ύπ’ άριθ. 
LXV Δ 9). Τό εύρημα ώνομάσθη συμβατικώς «ταφή», άλλ’ ούδέν έτερον εύρέθη παρά 
τά άγγεΐα.

Ταφή Ε. Ή κατά τό βορειοδυτικόν τεταρτημόριον ταφή Ε έγένετο έντός πίθου, τού 
όποιου τό στόμιον έφράχθη διά τού έν Π ί ν. 149 γ άγγείου (Ιδέ Πίν. 133 β καί πρβλ. Πίν. 
131 β καί Σχέδιον 51). Ό πίθος φέρει χαρακτηριστικόν δακτύλιον κατά τήν μετάβασιν 
άπό τής κοιλίας εις τόν ώμον. Πίθος καί κάλυμμα εύρέθησαν είς τεμάχια καί πλήρη χω
μάτων. Έντός τών χωμάτων εύρέθησαν έκ τών κοσμημάτων τής νεκράς όσα άπέμειναν, 
ήτοι δύο χαλκοί δακτύλιοι (LXV Ε 33α-β), όμοιοι πρός τούς τής ταφής Γ (LXV Γ 79

14. Πρβλ. Μ. Andronikos έν Balkan Studies 2 (1961) σελ. 93 κ.έ. καί πίν. IV, 8.
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καί 80), περιειλιγμένα χαλκά σύρματα εις εξ σπείρας (LXV Ε 34) καί πέντε χαλκά 
κομβία διάφορα (LXV Ε 35α-δ καί 36).

Ταφή Ζ. Ή παρά τήν ταφήν Ε ταφή Ζ έγένετο επίσης εντός πίθου, του όποιου εύρέ- 
θη μόνον τό κάτω πλάγιον μετά τής όξείας άπολήξεως (ίδέ Π ί ν. 130 γ άριστερά καί Π ί ν. 
131 β έμπρός καί πρβλ. Σχέδιον 51). Ούδέν εΰρέθη έντός τοϋ έλλιποϋς πίθου πλήν τε
μαχίων άνηκόντων εις πρόχουν, είς δίωτον μετά κομβιοσχήμων λαβών καί εις φιαλόσχη- 
μον άγγείον (LXV Ζ 37).

ΤΜΗΜΑ ΤΎΜΒΟΥ LXY

Τομή Π · β - I

Σχεδ. 5Γ. Τομή η-θ-ι του τύμβου LXV

Ταφή Η. Καί ό πίθος τής ταφής Η εύρέθη κατά τό(πρός τήν γήν)ήμισυ, καί τοΰτο 
σεσηπός, είς τό δυτικόν σκέλος τοϋ σταυροΰ (ίδέ Π ί ν. 131α έμπρός καί πρβλ. Π ί ν. 130 γ 
καί Σχέδιον 52). Ούδέν έτερον εύρέθη πλήν τών έν Π ί ν. 133 δ δύο άγγείων 
(LXV Η 38 έν Π ί ν. 149 α καί LXV Η 39 έν Π ί ν. 149 δ).

Ταφή Θ. Ή κατά τό βορειοανατολικόν τεταρτημόριον τοϋ τύμβου έντός πίθου ταφή 
Θ εύρέθη συλημένη, ό πίθος είς τεμάχια καί κατά μέρος μόνον διατηρούμενος (Π ί ν. 
134 α όπίσω καί Σχέδιον 48). Κατά τήν άνασκαφήν τοϋ πίθου Θ καί τοϋ έπομένου I 
παρετηρήθη, ότι διά τόν ένταφιασμόν των έσκάφη τό φυσικόν έδαφος είς βάθος περί τά 
0,50 μ., ένφ ύπέρ τό φυσικόν τοϋτο έδαφος ύψοϋτο ό τύμβος εκ τών συνήθων έρυθρωπών 
χωμάτων έν μέσφ τών λίθων. Έκ τοϋ άρχικοϋ περιεχομένου τοϋ πίθου εύρέθησαν έλά- 
χιστα όστρακα ( LXV Θ 40 ) καί λείψανα όστών.

Ταφή I. Ή παρά τήν ταφήν Θ ταφή I, έντός πίθου επίσης, εύρέθη ομοίως συλημένη 
(Πίν. 134α καί Σχέδιον 48).Ό πίθος σαθρός, είς τεμάχια, κατά μέρος διατηρούμενος. 
Διεσώθη τό έκ πλακός ιώδους σχιστόλιθου κάλυμμα (Πίν. 134 α δεξιά, πρβλ. κάλυμμα
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πίθου Κ έν Π ί ν. 133 ε). Εντός τών χωμάτων εύρέθησαν τεμάχια τριών τουλάχιστον 
προϊστορικών άγγείων, έν οϊς καί τεμάχια πρόχου, έτέρου άγγείου μετά κομβιοσχήμων 
λαβών καί κυάθου (LXV I 41).

Ταφή Κ. Ή έντός πίθου ταφή Κ,κατά τό νοτιοανατολικόν τεταρτημόριον τοϋτύμβου, 
εΰρέθη άσύλητος καί δλως άδιατάρακτος (ίδέ Πίν. 133ε καί 134γ καί πρβλ. Σχέδιον 
50). Ό πίθος εΰρέθη κατά χώραν πλήρης καίτοι τεμαχισμένος. Άντέσχεν εις τάς ΰπερθεν 
πιέσεις τοΟ λιθοσωροΟ (πρβ. Πίν. 130 β), τό στόμιον έξ άλλου εΰρέθη πεφραγμένον διά 
τής συνήθους πλακάς, ώστε τό έσωτερικόν τοΟ πίθου ήτο κενόν χωμάτων. Έντός αΰτοϋ 
εΰρέθησαν κατά χώραν (ΰπ’ δψιν ή έκ τής βαρύτητος μετακίνησις) λείψανα ένός σκελετοϋ 
μέ τήν κεφαλήν πρός τό στόμιον τοΰ πίθου (πρός νότον), τρία άγγεΐα (πρόχους LXV Κ126,

ΤΜΗΜΑ ΤΥΜΒΟΥ LZT 
:·. ·· '----- !---- ,1

Σχεδ. 52. Τομή κ-λ τού τύμβου LXV

άγγεΐον μετά κομβιοσχήμων λαβών LXV Κ 127 καί φιαλόσχημον LXV Κ 128) καί έκ τών 
κοσμημάτων τής νέκρας δύο όκτώσχημοι πόρπαι μικραί LXV Κ 129 α-β).

Ταφή Λ. ’Ονομάζεται «ταφή Λ» συμβατικώς, ώς ώνομάσθη κατ’ άρχήν, άγγεΐον 
εύρεθέν έκτος τής ταφής, εις τήν όποιαν, δταν άπεκαλύφθη πλήρως, έδόθη έν τέλει άλλος 
άριθμός (ΑΔ), διότι δέν φαίνεται βέβαιον δτι ή πρόχους τής «ταφής» Λ ( LXV Λ 21 έν 
Πίν. 149 δ) άνήκει εις τήν ταφήν ΑΔ, τής όποιας τό έπίπεδον εΰρέθη εις βάθος μεγαλύτε- 
ρον κατά 0,50 μ. περίπου. Οΰχ ήττον δέν άποκλείεται, δτι ή πρόχους Λ 21 άνήκει εις τήν 
ταφήν ΑΔ, διότι εΰρέθη πλησίον, άλλά καί είς τό αΰτό περίπου ΰψος πρός τήν άνω έπι- 
φάνειαν τοΰ περιβόλου τής ταφής ΑΔ (ίδέ καί κατωτέρω, ταφήν ΑΔ ).

Ταφή Μ. Ή κατά τό βορειοδυτικόν τεταρτημόριον τοΰ τύμβου ταφή Μ, (ίδέ Π ί ν. 
131 β κατά τό κέντρον έντεϋθεν τών πίθων Α καί Β καί πρβλ. Σχέδιο ν 52) χαρακτήριζε-
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ται κυρίως από τά εύρεθένχα εις τό αυτό επίπεδον τρία άγγεΐα (LXV Μ 22 εν Π ίν. 150 ε, 
LXV Μ 23 έν Πίν. 149 ε καί LXV Μ 24 έν Π ί ν. 149 ε), έκ τών όποιων τό πρώτον είς

συνήθη άπόστασιν άπό τών άλλων (1,20 μ). Βέβαιος περίβολος ή άλλως διαμορφωμένος

18
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τάφος δέν εύρέθη. Εύρέθησαν μόνον, κατά τό μέσον τής άποστάσεως μεταξύ των άγγείων, 
τρία κομβία χαλκά (LXV Μ 25 α-γ ).

Ταφή Ν. Ή κατά τό βορειοδυτικόν τεταρτημόριον ταφή Ν περιεβάλλετο διά περί” 
βόλου έξ αργών λίθων εις επαλλήλους σειράς, εύρεθέντος μόνον κατά τάς τρεις πλευ
ράς πλήν τής δυτικής(ίδέ Πίν. 134βκαί πρβλ. Πίν. 131 β δεξιά καί Σχέδια 50καί 52). 
Κατά τά δύο άκρα τού περιβόλου εύρέθησαν άνά εν άγγείον, ή πρόχους LXV Ν 26 έν 
Πίν. 149 ε καί ό άμφορεύς LXV Ν 27 έν Πίν. 150 β. Παρά τήν πρόχουν εύρέθη σιδη- 
ροϋν μαχαίριον ( LXV Ν 28 ).

Ταφή Ξ. Ή κατά τό βορειοανατολικόν τεταρτημόριον τού τύμβου ταφή Ξ αποτελεί 
μετά τής ταφής Γ τό ζεύγος τών πλουσιωτέρων ταφών τού τύμβου LXV, ίσως δέ καί τών 
παλαιοτέρων. Ή ταφή Ξ δέν περιεβάλλετο ύπό περιβόλου (ίδέ Σχέδιο ν 54). Έκ τού 
σκελετού διετήρεϊτο μόνον μέρος τού κρανίου (ίδέ Πίν. 134 δ άνω δεξιά). Παρά τό κρα- 
νίον εύρέθη πρόχους μετά συνεστραμμένης λαβής τύπου Lausitz (άριθ. LXV Ξ 42) καί 
εις άπόστασιν 1,20 μ. περίπου, κατά τό έτερον άκρον τού τάφου, ως συνήθως, τό άνοικτόν, 
δίωτον καί γραπτώς διακεκοσμημένον άγγείον LXV Ξ 43 (Π ί ν. 150 α).

Περί τήν κεφαλήν καί γενικώς τό άνω μέρος τού σώματος εύρέθησαν τά κοσμήματα 
τής νέκρας. Μοναδικόν εύρημα καθ’ δλον τον τύμβον LXV, άλλά καί γενικώτερον καθ’
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δλην τήν σωστικήν άνασκαφήν των ετών 1960 καί 1961, άποτελεΐ τό κατά τό κέντρον τής 
φωτογραφίας έν Π ί ν. 134 δ άντικείμενον (LXV Ξ 44), πέμπτον ήδη, έάν προστεθή εϊς τά 
τέσσαρα όμοια έκ τών άνασκαφών τοΰ κ. Ανδρονίκου ευρήματα τοΰ νεκροταφείου τής 
Βεργίνης 15. Έκ τών συνηθεστέρων κοσμημάτων εύρέθησαν περιλαίμιον έκ χαλκού συνε
στραμμένου σύρματος (LXV Ξ 45), χαλκοϋν ψέλιον σπειροειδές (LXV Ξ 46), χαλκή όκτώ- 
σχημος πόρπη (μόνον μία, πρό τοϋ στήθους μάλλον ή κατά τόν ώμον, LXVΞ 47), εξ ό- 
κτώσχημοι δακτύλιοι (LXV Ξ 48α-ζ15α,έξώνόεΐςείκονίζεταιέντώΣχεδίφ 10)περΐτά 
τεσσαράκοντα καρφίδια (tutuli16, καταγραφέντα ύπ’άριθ. LXV Ξ 50), δύο κοσμήματα 
όκτώσχημα(ίΧν Ξ 51 α-β), τέσσαρες ψήφοι ήλέκτριναι(ΕΧν Ξ 53α-δ),δύο χαλκά κομ
βία (LXV Ξ 49) καί τμήματα χαλκών περιειλιγμένων συρμάτων τής κόμης (LXV Ξ 52).

Ταψί] Ο. Ή ταφή Ο, κατά τό βορειοδυτικόν τεταρτημόριον τοϋ τύμβου, περιεβάλλετο 
διά περιβόλου έξ άργών λίθων είς πλείονας επαλλήλους σειράς, τούλάχιστον κατά τό 
εύρεθέν διατηρημένον άνατολικόν μέρος του, μόλις διακρινόμενον έν Π ί ν. 130 γ, άρι- 
στερά. ’Εντός τοϋ περιβόλου εύρέθησαν μόνον ή πρόχους LXV 055 έν Π ί ν. 150α καί 
δύο άμφικωνικοί χαλκοί δακτύλιοι (LXV Ο 57α-β). Άξιοσημείωτον έκ τών περισυλλε- 
γέντων όστράκων έν τεμάχιον άγγείου φέρον έπιδιόρθωσιν διά μολυβδίνης ταινίας 17.

Ταφή Π. Ή κατά τό νοτιοδυτικόν τεταρτημόριον, παρά τό κέντρον τοϋ τύμβου ταφή 
Π, εύρέθη άσύλητος καί όλως άδιατάρακτος (ιδέ Πίν. 134ε καί 135α). Δένείχε περίβο
λον. Αί άποστάσεις έν γένει μεταξύ τών άντικειμένων καί αί μικρογραφικαΐ διαστάσεις 
αυτών τούτων τών κοσμημάτων καθιστούν πιθανώτατον, ότι ή ταφή είναι παιδική. Έκ 
τοΰ σκελετού διετήρήθησαν μόνον όδόντες σαφώς διακρινόμενοι μεταξύ τών συρματίνων 
περιλαίμιων έν Πίν. 135 α. Έκτος τών τεσσάρων πήλινων άγγείων (LXV Π 58-61 Ιδέ 
Πίν. 150 β-γ ), εύρέθησαν τά έξής κοσμήματα: Δύο περιλαίμια ( LXV Π 62 α-β), όμοια 
πρός τό προαναφερθέν LXV Ξ 45, περιειλιγμένα σύρματα είς δύο σπείρας συναπτόμενα 
διά κομβίου (LXV Π 63), μικρά όκτώσχημος πόρπη (LXV Π 64, Ιδέ Σχέδιο ν 10), σχε- 
τικώς βαρύ χαλκοϋν ψέλιον (LXV Π 65, Πίν. 135 α άνω δεξιά), άκέραιον καί έτερα 
είς τεμάχια όκτώσχημα μικρά κοσμήματα καί κομβία (LXV Π 66, έξ ών τό άκέραιον είκο- 
νίζεται έν Σ χ ε δ ί to 10 17“) καί χρυσοϋς δακτύλιος ( LXV Π 67).

Ταφή Ρ. Ή κατά τό νοτιοανατολικόν τεταρτημόριον ταφή Ρ εύρέθη έντός σωροϋ λί
θων καί ή άποκάλυψις καί άπεικόνισις αυτήςύπήρξεδυσχερής.Τό Σχέδιον 47καίήφω-
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15. Πρβλ. τελευταίως έν Balkan Studies 2 (1961) σελ. 94 καί πίν. V 10 (=Τό Έργον 1960, σελ. 89, 
είκ. 102 άνεστραμμένη) καί 11 (= Τό "Εργον 1959, σελ. 57, είκ. 55), είς ά πρόσθες τό έν Τό Έργον 1961, 
σελ. 103, είκ. 98 καί 99. Τό ήμέτερον εύρημα (μήκους 0,24 μ.) είναι περισσότερον έπιμελημένον, καμπυ- 
λόγραμμον μάλλον παρά τριγωνικόν, μάλιστα δέ διάφορον κατά τήν κορυφήν.

15α. Διά τό σχήμα πρβλ. προσφάτως όμοια έκ Πολωνίας έν Wiadomosci Archeol. [ = Bull. 
Arch. Polonais], XXVIII (1962) σελ. 244, είκ. 2 καί πίν. LII (περί τής χρονολογίας ιδέ αύτόθι 
σελ. 250, όπου περίληψις είς τήν άγγλικήν).

16. Balkan Studies 6. ά. σελ. 94 καί πίν. V, 10 άριστερά καί τό Έργον 1961 σελ. 89, όπου περιγρά- 
φονται τοιαΟτα «καρφάκια» εύρεθέντα έπίσης παρά τήν κεφαλήν νέκρας.

17. Πρβλ. W. A. Heurtley, Prehistoric Macedonia σελ. 102 καί είκ. 86 ί καί g.
17α. "Ομοια πρός τό είκονιζόμενον έν Σχεδ. 10 ύπ' άριθ. LXV Π 66. Βλ. Evzen Plesl, Lu- 

ziska Kultura κλπ. [ = Die Lansitzer Kultur in Nordwestbohmen, είς τήν τσεχοσλοβακικήν, 
μετά γερμανικής περιλήψεως σελ. 239 κ.έ. ], Πράγα 1961, πίν. LII.
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276 Φ. ΠΕΤΣΑ

τογραφία έν Π ί ν. 135 β δεικνύουν φάσιν τής άνασκαφής. Σημειοϋνται τά γενόμενα ευρή
ματα, ήτοι ή πρόχους έν Π ί ν. 150 γ (LXV Ρ 69), σιδηροΰν μαχαίριον(ί,Χν Ρ 70) και δύο

άμφικωνικαΐ χαλκαΐ ψήφοι (LXV Ρ 71 α-β). Έν 
Π ί ν. 135 β διακρίνονται καί τά εύρεθέντα λείψα
να όστών.

Ταφή Σ. Κατά τό κέντρον τοΰ τύμβου εις ύψος 
0,40 μ. περίπου από τοΰ έπιπέδου τής ταφής Γ εύρέ- 
θη καί κατ’ άνάγκην κατεστράφη διά τήν πρόοδον 
τής άνασκαφής ή ταφή Σ βεβαιωθεΐσα ού μόνον έκ 
τής έν Π ί ν. 150 γ πρόχου (LXV Σ 72 ), φαινομέ- 
νης έν Π ί ν. 133 γ έμπρός, άλλά καί έκ λειψάνων 
σκελετού, ό όποιος έξετείνετο ύπεράνω καί κατά 
τό πλάτος τής ταφής Γ ( πρβλ. Σ χ έ δ ι ο ν 50 ).

Ταφή Τ. Ή ταφή Τ, άνευ περιβόλου, άπεκαλύ- 
φθη κατά τήν έκτέλεσιν τής σταυροειδούς τομής 
είς τό νότιον σκέλος τοΰ σταυρού (ίδέ Π ί ν. 
135 γ). Εύρέθησαν ή πρόχους (LXV Τ 88) έν 
Π ί ν. 150 ε, ζεύγος χαλκών πορπών ( LXV Τ 89 
καί 90), ζεύγος ψελίων ( LXV Τ 91 καί 92) καί τε
μάχια χαλκής ταινίας (πλάτους 0,014 μ., διαδήμα
τος πιθανώς, ύπ’ άριθ. LXV Τ 93 ), τά όποια ση- 
μειούνται έν τφ σχεδίφ τοΰ τύμβου, άλλά δυσκό- 
λως διακρίνονται έν Π ί ν. 135 γ κατά τήν κάτω 
άριστερά γωνίαν.

Ταφή Υ. Ή ταφή Υ, κατά τό βορειοανατολικόν 
τεταρτημόριον τοΰ τύμβου, περιεβάλλετο ύπό υψη
λού περί τά 0,40 μ. περιβόλου έλλιπούς κατά τάς 
δύο στενάς πλευράς (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 54 καί 53 ). 
’Εντός τού περιβόλου εύρέθησαν ή πρόχους ( LXV 
Υ 94) καί τό φιαλόσχημον άγγεΐον (LXV Υ 95 ) έν 
Π ί ν. 136 α καί είς άπόστασιν 1,30 μ. σιδηροΰν μα- 
χαίριον ( LXV Υ 96 ).

° 10 SOtK
Ταφή Φ. Παραπλεύρως τής ταφής Υ εύρέθη ή 

Σχεδ. 55. Ταφή Φ τοΟ τύμβου LXV άνευ περιβόλου ταφή Φ (ίδέ Π ί ν. 136 β καί Σχέ-
διον 55 ). Αδτη περιείχε τά άγγεΐα έν Πίν. 151 γ 

( LXV Φ 97-99 ) καί τό φιαλόσχημον LXV Φ 100. Ή θέσις τής κεφαλής ήτο παρά τάς 
δύο πρόχους καί περί αυτήν εύρέθησαν περιλαίμιον έκ χαλκού συνεστραμμένου σύρ
ματος (LXV Φ 101), τμήμα χαλκού περιειλιγμένου σύρματος (LXV Φ 106 α) καί χαλ- 
κούν όκτώσχημον κόσμημα ( LXV Φ 106 β ). Περί τάς πεντήκοντα όστέϊναι ψήφοι κυ
λινδρικής τομής (LXV Φ 107) εύρέθησαν περί τό περιλαίμιον καί, κατωτέρω πρό τού 
στήθους μάλλον ή κατά τούς ώμους, εύρέθη μία μικρά χαλκή πόρπη όκτώσχημος 
( LXV Φ 105), δύο δακτύλιοι χαλκοί (LXV Φ 108 α-β ), δύο ψέλια (LXV Φ 102 καί
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103) και τό μοναδικόν καθ’ δλην τήν σωστικήν άνασκαφήν 1960-1961 χαλκοΰν περία- 
πτον τοϋ Σχεδίου 10, άριθ. LXV Φ 104.

Ταφή X. Ή κατά τό νοτιοανατολικόν τεταρτημόριον τοΰ τύμβου εντός πίθου ταφή X 
εύρέθη ασύλητος (Π ί ν. 136γ καί 137 α). Ό πίθος περιείχε, συγκεντρωμένα έκ τής βαρύ- 
τητος, τά αγγεία έν Π ί ν. 150 ς (LXV X 131-133), καί τά συνήθη κοσμήματα, ήτοι 
χαλκά περιειλιγμένα σύρματα (LXV X 135), περί τάς δεκαπέντε ψήφους έξήλέκτρου 
(LXV X 137 ) καί τρεις χαλκάς όκτωσχήμους πόρπας (LXV X 134 α-γ).

Ταφή Ψ. Κατά τό αυτό νοτιοανατολικόν τεταρτημόριον άπεκαλύφθη καί ή έπίσης 
έντός πίθου ταφή Ψ (Π ί ν. 137 γ). Ό πίθος εύρέθη εις τεμάχια κατά χώραν, έλλιπής κατά 
τόν πυθμένα εξ άρχής, ώς φαίνεται, δθεν οί άκροι πόδες τοϋ σκελετού έξεΐχον. Έκ τών 
ρωγμών καί όπών χώματα είσελθόντα έπλήρωσαν τόν πίθον, δπερ ίσως συνετέλεσεν εις 
τήν διατήρησιν τοϋ σκελετοϋ, ό όποιος κατά μοναδικήν έξαίρεσιν εύρέθη σχεδόν άκέ- 
ραιος καί δλως άδιατάρακτος ( Π ί ν. 137 β). Εκτός τοΰ σκελετοϋ εύρέθησαν ή μικρά 
πρόχους έν Π ί ν. 150ε (LXV Ψ138) καί τεμάχια σιδηροϋ μαχαιριού (1^Χνψ139).

Ταφή Ω. Έκ τής παρά τήν Ψ ταφής Ω εύρέθη μόνον τό κάτω ήμισυ περίπου πίθου 
κατεστραμμένου (πρβλ. Σχέδιο ν 48) καί έντός αύτοϋ, μεταξύ χωμάτων, πολλά τεμά
χια άγγείων ( LXV Ω 140 ).

Ταφή ΑΑ. Ή κατά τό άκρον τοϋ νοτιοανατολικοΰ τεταρτημόριου τοϋ τύμβου «ταφή» 
ΑΑ παρέχει προβλήματα. Παρατηρητέα έν άρχή ή ύπέρ πάσαν άλλην ταφήν έκκεντρος 
θέσις της. Καταλαμβάνει τήν ΝΑ γωνίαν τοϋ τετραπλεύρου, ένώ αί τρεις άλλαι γωνίαι 
έρευνηθεΐσαι εύρέθησαν κεναί. Σαφής περίβολος άδιατάρακτος δέν κατέστη δυνατόν νά 
έκκαθαρισθή. Ή παρεχομένη εις τό Σχέδιο ν 47 είκών παρέχει άκριβώς ιδέαν τής άνω- 
μαλίας. Έξ άλλου αί φωτογραφίαι έν Π ί ν. 137 δ καί 138 α έλήφθησαν κατόπιν τής άπο- 
μακρυνσεως δλων τών λίθων. Τοΰτο έγινε διότι διεπιστώθησαν εύρήματα καί ύπό τούς 
λίθους τούς είκονιζομένους έν τώ Σχεδίω 47.

Ή θέσις καί ή ταξινόμησις τών εύρημάτων πείθει, δτι δέν είναι δυνατόν νά άνή- 
κουν πάντα εις μίαν καί τήν αύτήν ταφήν καί μάλιστα άδιατάρακτον. Τό πιθανόν συμ
πέρασμα είναι, δτι έν τή θέσει ταύτη άπερρίφθησαν ύπό άδήλους συνθήκας καί κατ’ 
άγνωστον χρόνον τά γενόμενα εύρήματα. Ταΰτα είναι κατ’ άριθμητικήν σειράν :

Ή μεγαλυτέρα πασών τών εύρεθεισών κατά τήν σωστικήν άνασκαφήν 1960-1961 
χαλκή όκτώσχημος πόρπη μήκους 0,16 μ. (LXV ΑΑ 141). Σπειροειδής σφηκωτήρ χαλ
κούς (LXV ΑΑ 142). Τό έν Πίν. 137 δ άνω δεξιά ίδιόμορφον χαλκοϋν έξάρτημα έκ δύο 
μερών, ήτοι έκ μικκύλου άγγείου κάτω καί έκ καλύμματος άπολήγοντος έκατέρωθεν εις 
πτηνόμορφον άπόληξιν (LXV ΑΑ 143). Έξ χαλκαΐ άμφικωνικαί ψήφοι δρμου (LXV 
ΑΑ 144 α-ζ ). Ό έν Πίν. 151 ζ τροχήλατος σκύφος (LXV ΑΑ 168). Τό έν Π ί ν. 138 α, 
έμπροσθεν, άγκυρόσχημον χαλκοΰν άντικείμενον είκονιζόμενον έν Σ χ ε δ ί ω 10(LXV 
ΑΑ 169)18 καί τό πλησίον έν τή αυτή είκόνι σιδηροΰν μαχαίριον (LXV ΑΑ 170). Δύο 
τεμάχια χαλκών περιειλιγμένων συρμάτων ( LXV ΑΑ 171 ), ώς τό προαναφερθέν ύπ’ 
άριθ. ( LXV ΑΑ 142). Τρεις μικραί χαλκαΐ όκτώσχημοι πόρπαι (LXY ΑΑ 172—174).

18. Ίδέ ομοιον άπό τήν Τσαουσίτσαν έν BSA 26 (1923-25) σελ. 11 καί πίν. II 2 h.
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Δύο άκόμη χαλκαϊ άμφικωνικαΐ ψήφοι ( LXV A A 175 α-β ) καί τέλος χαλκούς δακτύ
λιος ( LXV ΑΑ 176 ).

lxvAq

Σχεδ. 56. Ταφαί ΑΒ καί ΑΟ τοϋ τύμβου LXV
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Ταφή ΑΒ. Παρά τόν πίθον Ω, περί οΰ ίδέ άνωτέρω, εύρέθησαν ΐά έν Π ίν. 138 β
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Σχεδ. 57. Ταφαί ΑΠ καί ΑΡ τοΟ τύμβου LXV

δύο άγγεΐα (LXV ΑΒ 145, καί 146, δι’ ο πρβλ. Π ίν. 151 ζ), καί παρά ταΰτα τεμαχι-
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σμένη χαλκή ταινία διαδήματος πλάτους 0,016 μ. (LXV ΑΒ 148), δύο ψέλια τό εν 
ύπεράνω τοϋ άλλου εντός τοΟ κύκλου τού διαδήματος (LXV ΑΒ 149 α-β ) καί μεταξύ 
των ψελίων καί των άγγείων, δύο μικραΐ χαλκαΐ όκτώσχημοι πόρπαι(ΧΧν ΑΒ 150 α-β), 
καί σιδηροΰν μαχαίριον ( LXV ΑΒ 151 ). Είναι προφανές ότι έχομεν διάφορα άντικεί- 
μενα ταφής συγκεντρωμένα. ΕΙς άπόστασιν 0,75 μ. πρός τήν κατεύθυνσιν τής ταφής 
ΑΟ εύρέθη ή πρόχους έν Π ί ν. 151 ζ (LXV ΑΒ 145). Τά τρία άγγεϊα τής ταφής ΑΒ 
είναι τροχήλατα. Δημιουργεΐται πρόβλημα σχέσεων τής κατεστραμμένης ταφής Ω, τής 
«ταφής» ΑΒ καί τής ταφής ΑΟ, περί ής κατωτέρω (ίδέ καί Σχέδιον 56).

Ο
 Ταφή ΑΓ. Ή κατά τό άκρον τοΰ νοτιοα

νατολικού τεταρτημόριου τού τύμβου ταφή ΑΓ 
περιεβάλλετο από υψηλόν περίβολον μέ σχετι- 
κώς μεγάλους αργούς λίθους κατά τάς τρεις 
πλευράς (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 49). Εις τόν βορειοα
νατολικόν μυχόν τοΰ περιβόλου εύρέθη ή έν 
Π ί ν. 151 α πρόχους LXV ΑΓ 152. Κατά τό έτε
ρον άκρον εύρέθησαν συγκεντρωμένα τά έν Π ί ν. 
138 γ άντικείμενα, ήτοι σιδηρά αιχμή είς τεμά- 

Σχεδ. 58. Ή χαλκή πόρπη LXV χια συνολικού μήκους περί τά 0,35 μ. ( LXV ΑΓ
153), άκόνη διάτρητος (LXV ΑΓ 154), χαλκή 

λαβίς (LXV ΑΓ 155), καί τό είκονιζόμενον έν Σχεδίω 10 άμφικωνικόν κόσμημα 
(περίαπτον) φέρον καί έγχαράκτους, άνά τρεις καθ’ έκαστον ώμον, διπλούς κύκλους 
(LXV ΑΓ 156).

Ταφή ΑΔ. Ή ταφή ΑΔ, κατά τό βορειοανατολικόν τεταρτημόριον, περιεβάλλετο 
όπό περιβόλου έξ άργών λίθων είς έπαλλήλους σειράς (ίδέ Σχέδιον 53). Εντός τοΰ 
περιβόλου εύρέθησαν τά έν Π ί ν. 151 α άγγεϊα LXV ΑΔ 177 καί 178 καί δύο ψήφοι 
έξ ήλέκτρου (LXV ΑΔ 179).

Ταφή ΑΕ. Ή ταφή ΑΕ εύρέθη παρά τήν κορυφήν τοΰ τύμβου είς βάθος περί 
τά 2 μ. (Πίν. 139 α καί Σχέδιον 48). Έκ τοΰ σκελετοΰ διεσφζετο, πλήν άλλων λειψά
νων, τό κρανίον (Πίν. 139 α έμπρός). Παρ’αυτό εύρέθησαν δύο χαλκαΐ όκτώσχημοι 
πόρπαι (LXV ΑΕ 182α-β). Τά συνήθη δύο άγγεϊα (Πίν. 151 β, ΑΕ 180-181) εύρέθησαν 
παρά τόν κανόνα, τό μέν άνοικτόν (μετά κομβιοσχήμων λαβών, LXV ΑΕ 181) κατά 
τήν θέσιν των μηρών, ή δέ πρόχους (LXV ΑΕ 180) είς τό έτερον άκρον τοΰ τάφου. 
Ίδέ καί κατωτέρω περιγραφήν ταφής ΒΘ.

Ταφή ΑΖ. Έν τή ταφή ΑΖ κατά τό νοτιοανατολικόν τεταρτημόριον τοΰ τύμβου 
(Πίν. 139 β καί Σχέδιον 49) εύρέθησαν άρκετά καλώς διατηρημένοι δύο σκελετοί· 
Είς, μέ τήν κεφαλήν κατά τό νοτιοανατολικόν άκρον, εύρέθη κείμενος έκτάδην κατά 
χώραν, ένώ τά λείψανα έτέρου σκελετοΰ εύρέθησαν μάλλον συγκεντρωμένα κατά τό 
νοτιοδυτικόν άκρον τοΰ τάφου (Πίν. 139 β έμπρός ). Πλησίον εύρέθησαν τά έν Π ί ν. 
151ε δύο άγγεϊα (LXV ΑΖ 183 καί 184), κατά δέ τό έτερον άκρον, παρά τήν κεφαλήν 
τοΰ έκτάδην νεκρού, τό έν τή αύτή είκόνι άνοικτόν άγγεΐον μετά κομβιοσχήμων 
λαβών υπ’ άριθ. LXV ΑΖ 185. Πλησίον εύρέθη καί ή χαλκή όκτώσχημος πόρπη 
LXV ΑΖ 186.
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Ταφή ΑΗ. Ή ταφή ΑΗ άπεκαλύφθη κατά τό νότιον σκέλος τής σταυροειδούς το
μής. Περιεβάλλετο υπό περιβόλου έκ λίθων έλλιποΰς κατά τό άνατολικόν τμήμα (ίδέ 
Σ χ έ δ ι ο ν 47 καί 48 ). Εντός τοϋ περιβόλου εύρέθησαν, εκτός λειψάνων οστών, 
χαλκοϋν ψέλιον (LXV ΑΗ 187), σιδηροΰν μαχαίριον εις τεμάχια (LXV ΑΗ 188), 
έτερον δρεπανοειδές (LXV ΑΗ 189), 
κατά δέ τό άνατολικόν άκρον τεμάχιον 
χαλκοΟ περιειλιγμένου σύρματος (LXV 
ΑΗ 190). 'Υπό λίθους τοΟ περιβόλου 
εύρέθη ή έν Π ί ν. 151 β πρόχους LXV 
ΑΗ 315.

Ταφή ΑΘ. Διά τήν «ταφήν» ΑΘ Ι
σχύουν μέ τάς άναγκαίας τροποποιήσεις 
δσα έλέχθησαν άνωτέρω διά τήν ταφήν 
ΑΑ. Πρβλ. καί κατωτέρω «ταφήν» ΑΙ. Εις 
τό άκραϊον τούτο σημεϊον τού τύμβου 
(πρβλ. καί Σχέδιον 53 διά τό βάθος) 
εύρέθησαν συγκεντρωμένα (Πίν. 139 γ): 
τρεις χαλκαΐ όκτώσχημοι πόρπαι ( LXV 
ΑΘ 191 - 193), τρία χαλκά ψέλια ρομ
βοειδούς τομής μετ’ έγχαράκτου γεωμε
τρικής διακοσμήσεως (LXV ΑΘ 194α-β 
καί 195), δύο σιδηρά μαχαίρια (LXV 
ΑΘ 196 καί 197), τό είκονιζόμενον έν 
Σ χ ε δ ί φ 10 χαλκοΟ ν όκτώσχημον κό
σμημα ( LXV ΑΘ 198), χαλκούς δα
κτύλιος (LXV ΑΘ 199) καί τεμάχια 
χαλκής ταινίας ( LXV ΑΘ 200 καί 201 ).
Τέλος εις μικράν άπόστασιν (0,46 μ.) 
προς βορράν εύρέθη ή έν Πίν. 152ε 
πρόχους LXV ΑΘ 202.

Ταφή ΑΙ. Κατ’ άρχήν ισχύουν καί 
διά τήν «ταφήν» ταύτην δσα έλέχθησαν 
άνωτέρω διά τήν πλησίον αυτής «ταφήν» ΑΘ. Εύρέθησαν (Πίν. 140 α, πρβλ. και 
Σχέδιον 52) μεμονωμένα πρόχους καί φιαλόσχημον άγγεϊον εις τεμάχια.

Ταφή ΑΚ. Ή κατά τό νοτιοδυτικόν τεταρτημόριον έντός πίθου ταφή ΑΚ εύρέθη 
άδιατάρακτος (Πίν. 140 β έμπρός, 140 γ όπίσω καί 141 α, πρβλ. καί Σχέδιον 49). 
Ό πίθος εύρέθη είς τεμάχια κατά χώραν μέ τό στόμιον πεφραγμένον δι’ έπί τούτφ 
κατειργασμένης πλακός σχιστόλιθου, έφερε δέ κατά τόν πυθμένα έπισκευήν διά μολύ- 
βδου 19. ’Εντός τού πίθου είσέρρευσε έκ των ρωγμών έλάχιστον χώμα. Εύρέθησαν λεί
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Σχεδ. 59. Ή ταφή ΒΑ τοδ τύμβου LXV

19. Ίδέ καί άνωτέρω έν περιγραφή ταφής LXV Ο.
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ψανα δύο σκελετών τεταραγμένα έκ τής βαρύτητος μόνον ώς καί κτερίσματα ήτοι 
τά εν Π ί ν . 151 δ άγγεΐα ( LXV ΑΚ 206—208 ) καί οστέινη ψήφος ( LXV ΑΚ 209 ).

Ταφή ΑΛ. Ή πλησίον τής ταφής ΑΚ, εντός πίθου επίσης, ταφή ΑΛ εύρέθη όμοίως 
άδιατάρακτος (Π ί ν. 140 β αριστερά καί 140γ έμπρός, πρβλ. Σ χ έ δ ι ο ν 49). Ό πίθος,

Σχεδ. 60. Ή ταφή BE τοΟ τύμβου LXV

είς τεμάχια κατά χώραν, έφερε όμοίαν πλάκα φράσσουσαν τό στόμιόν του. Κατά τήν 
τοποθέτησιν τής πλακάς, φαίνεται, έθραύσθη ή έν Π ί ν. 151 ζ πρόχους (ύπ’ άριθ. ΑΛ 
205), τής όποιας τά τεμάχια εύρέθησαν έσφηνωμένα μεταξύ τής πλακός καί τοϋ χείλους 
τού πίθου. Εντός τοϋ πίθου, έκτος λειψάνων τοϋ σκελετοϋ, εύρέθησαν πρόχους άκε- 
ραία καί φιαλόσχημον άγγεΐον (Π ί ν. 151 ζ, ΑΑ 210 καί 211). Επίσης δύο χαλκαΐ 
όκτώσχημοι πόρπαι ( LXV ΑΛ 212 α-β) καί ψήφος όστεΐνη ( LXV ΑΛ 213 ).
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Ταφή AM. Πλησίον των δύο προηγουμένων πίθων ΑΚ καί ΑΛ εύρέθη τρίτος μικρό
τερος πίθος (Πίν. 140 β άνω δεξιά, 140γ άνω άριστερά, πρβλ. Σχέδιον 53). Ούτος 
είχε θέσιν σαφώς διάφορον τών άλλων πίθων, καθ’ όσον ή κλίσις του έπλησίαζε περισ" 
σότερον τών άλλων πρός τήν όρθίαν θέσιν (ίδέ Πίν. 130 γ). Ό πίθος, ελλιπής κατά 
μέρος τού άνω σώματος καί άκάλυπτος, περιεΐχεν έντός χωμάτων όστά πλειόνων τού 
ένός σκελετών συγκεντρωθέντα έκεϊ μετά όστράκων άγγείων. Ούδέν άλλο εύρημα

Ταφή ΑΝ. Ή κατά τό νότιον σκέλος τής σταυροειδούς τομής έντός πίθου ταφή 
ΑΝ εύρέθη δλως άδιατάρακτος (Πίν. 141 β καί 141 γ). Ό πίθος ΑΝ, ό καλύτερον δια-

Σχεδ. 61. Άνάπτυξις τής διακοσμήσεως τοϋ πίθου LXV ΑΞ 221

τηρούμενος έξ όλων, μετά πλαστικού δακτυλίου κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοι
λίας, έφράσσετο, ώς συνήθως, διά πλακός στερεωθείσης διά λίθων. Έντός τού πίθου 
(Πίν. 141 γ ) εύρέθησαν, εκτός λειψάνων σκελετού, πρόχους άκεραία ( LXV ΑΝ 218 ), 
φιαλόσχημον άγγεΐον ( LXV ΑΝ 219 ) καί σιδηρά μάχαιρα μήκους 0,20 μ. (LXV ΑΝ 
220).

Έξ άλλης ταφής, ή οποία κατά παραδρομήν δέν ήριθμήθη κατά τήν άνασκαφήν, 
άλλά συμβατικώς έσημειώθη διά τών αυτών στοιχείων έντός άγκυλών [ΑΝ], εύρέθησαν 
μόνον ή πλάξ πίθου καί παρ’ αυτήν τεμάχια άγγείων (Πίν. 141 β άνω δεξιά), έξ ών 
συνεκολλήθησαν τά έν Π ί ν. 152 β τρία άγγεϊα [ΑΝ] 215 α-γ. Μεταξύ τών όστράκων 
τούτων εύρέθησαν χαλκή όκτώσχημος πόρπη ( ύπ’ άριθ. LXV [ΑΝ] 216 ) καί ψήφος έξ 
ήλέκτρου (ύπ’ άριθ. LXV [ΑΝ] 217).
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Ταφή ΑΞ. Πλησίον τής ταφής ΑΝ ευρέθη τό έν Π ί ν. 152 α μέγα ώραΐον άγγεΐον 
( LXV ΑΞ 221, Σχέδια 61 καί 62), εϊς ήν κατάστασιν δεικνύει ή φωτογραφία έν Π ί ν. 
142 α, εις τήν όποιαν διακρίνεται έπίσης πλάξ σχιστόλιθου όμοια πρός τάς καλυπτού- 
σας τά στόμια πίθων καί, άριστερά, ώσεί έξηρτημένον άπό τής λαβής, έτερον άγ
γεΐον δμοιον πρός βαθύν κύαθον ( LXV ΑΞ 222). Εντός των χωμάτων, τά όποια έπλή- 
ρουν τό κάτω μέρος τού άγγείου, εόρέθησαν όστα κονιορτοποιημένα καί χαλκοΰν 
κομβίον (LXV ΑΞ 224). Περί τό άγγεΐον έπίσης εύρέθησαν όστα, χαλκή όκτώσχημος 
πόρπη καί δύο χαλκοί δακτύλιοι ( LXV ΑΞ 223 α-γ).

Σχεδ. 62. Τύμβος LXV. Ό πίθος LXV ΑΞ 221

Τό έξαιρετικόν άγγεΐον LXV ΑΞ 221 παρουσιάζει ένδιαφέροντα πράγματα. Ώς 
πρός τό σχήμα συνδυάζει χείλος γωνιώδες, συνεστραμμένος λαβάς όριζοντίους καί 
άπλοϋν πλάτυσμα κατά τήν βάσιν. Ώς πρός τήν διακόσμησιν συνδυάζει όμοκέντρους 
πρωτογεωμετρικούς κύκλους πρός γραπτάς ζώνας δι’ έλευθέρας χειρός. Ώς πρός τήν 
τεχνικήν τής κατασκευής του είναι χειροποίητον καί παρουσιάζει σαφή ίχνη τής έπα- 
φής τοϋ άγγείου πρός υποστήριγμα κατά τήν δπτησιν (εν των σημείων τούτων είναι 
έμφανές εις τήν εικόνα έν Π ί ν. 152 α υπέρ τάς δύο όπάς άριστερά πρβλ. καί Σχέδια). 
Παρουσιάζει έπίσης τρία ζεύγη όπών εις διάφορα σημεία έξ έπισκευής. Πρέπει νά είναι 
έντόπιον. Τό άγγεΐον περιγράφεται λεπτομερώς εις άρθρον μου υπό έκτύπωσιν έν 
τόμφ είς μνήμην Karl Lehmann.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:26 EEST - 34.211.113.242



ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΗΣ (1960/1) 285

Ταφή ΑΟ. Ή ταφή ΑΟ, κατά τό νοτιοανατολικόν τεταρτημόριον τοΰ τύμβου, 
άνεφέρθη ήδη κατά τήν περιγραφήν τής ταφής ΑΒ (ίδέ άνωτέρω σ. 279 κέ.)· Δέν είχε 
περίβολον καί δέν υπήρχε άλλη οίαδήποτε διαμόρφωσις τάφου (ίδέ Σχέδια 56 
καί 48). Ούχ ήττον τά έν αυτή ευρήματα ήσαν κατά χώραν διατεταγμένα ούτως, ώστε 
ή ταφή, κατά τόν κορμόν τουλάχιστον, έφαίνετο σαφώς άδιατάρακτος, έφ’ όσον εύρέ- 
θησαν εις τήν φυσικήν των θέσιν ζεύγος ψελίων (LXV ΑΟ 227 — 228) καί ζεύγος 
χαλκών όκτωσχήμων πορπών (LXV ΑΟ 229—230). Άνωτέρω, κατά τήν θέσιν τής 
κεφαλής, εύρέθησαν μόνον χαλκή άμφικωνική ψήφος (LXV ΑΟ 231) και άλλη έξ 
ήλέκτρου ( LXV ΑΟ 232). Κατωτέρω, παρά τά λείψανα όστών τοΰ μηρού, εύρέθη άνοι- 
κτόν άγγεΐον μετά μιας όριζοντίου ταινιωτής λαβής ( LXV ΑΟ 226).

Ταφή ΑΠ. Ή ταφή ΑΠ, κατά τό νοτιοδυτικόν τεταρτημόριον τού τύμβου, δέν 
έφερε περίβολον ή άλλην διαμόρφωσιν τάφου (ίδέ Σ χ έ δ ι α 57 καί 53 ). Εύρέθησαν 
μόνον τό έν Π ί ν. 152 δ άνοικτόν άγγεΐον μετά κομβιοσχήμων λαβών ( LXV ΑΠ 234) 
καί σιδηροΰν ξίφος κατιωμένον εις τεμάχια, μέ τήν αιχμήν πρός νότον (LXV ΑΠ 235), 
προφανώς άνήκοντα εις άνδρικήν ταφήν.

Ταφή ΑΡ. Παρά τήν ταφήν ΑΠ ή ΑΡ διεκρίνετο διά περιβόλου, έξ έπαλλήλων 
σειρών λίθων κατά μέρη (ίδέ Π ί ν. 142 β καί Σχέδια 49). Εντός τοΰ περιβόλου 
έσημείωνον τά πέρατα τής ταφής άνά έν άγγεΐον, ή έν Π ί ν. 152 γ πρόχους ( LXV ΑΡ 
237) κατά τήν κεφαλήν, καί τό έν Π ί ν. 152 δ άνοικτόν γραπτόν άγγεΐον μετά δύο ται- 
νιοσχήμων καθέτων λαβών ( LXV ΑΡ 238) κατά τούς πόδας (ή μεταξύ άπόστασις 
1,90 μ.). Κατά τήν θέσιν τής κεφαλής (Π ί ν. 142 β καί Σχέδιον 57) εύρέθησαν 
σίδηροί καί χαλκοί κρίκοι διάφοροι μετά χαλκών περιειλιγμένων συρμάτων (LXV 
ΑΡ 239), δύο χαλκοί δακτύλιοι έπενδεδυμένοι διά χρυσού έλάσματος ( LXV ΑΡ 241), 
περί τάς τεσσαράκοντα ψήφοι έξ ήλέκτρου (LXV ΑΡ 242) καί δύο τοξωταί πόρπαι 
χαλκαΐ (LXV ΑΡ 240 καί 243 ). Έκ τών χαλκών πορπών ή ύπ’ άριθ. 240 είκονίζεται 
εις τό Σχέδιον 58, τό όποιον δεικνύει τήν άρχικήν μορφήν, διότι ή περόνη είχε 
θραυσθή καί άντικατασταθή προχείρως διά σιδηράς, ή όποια εύρέθη κατιωμένη.

Ταφή ΑΣ. Ή κατά τό νοτιοανατολικόν τεταρτημόριον ταφή ΑΣ δέν είχε περί
βολον (ίδέ Π ί ν. 143 α καί Σ χ έ δ ι α 48 καί 50). Έκ τού σκελετού διετή ροΰντο κατά 
χώραν λείψανα τοΰ κρανίου καί όστών τών χειρών καί τών ποδών. Εύρέθησαν κατά τό 
πρός τούς πόδας άκρον τής ταφής τά έν Π ί ν. 152 γ άγγεΐα, πρόχους ( LXV ΑΣ 244 ) 
καί άνοικτόν άγγεΐον μετά κομβιοσχήμων λαβών (LXV ΑΣ 245), παρά τό όστοΰν 
τοΰ δεξιού μηρού σιδηρά μάχαιρα (LXV ΑΣ 246) καί σιδηρούν βέλος (LXV ΑΣ 247 ) 
καί ύψηλότερον, κατά τό στήθος, τρεις χαλκοί δακτύλιοι ( LXV ΑΣ 248 α-γ).

ΤαφαΙ AT και ΑΥ. Αί κατά τό νοτιοανατολικόν τεταρτημόριον ταφαί AT καί ΑΥ 
συνεξετάζονται, διότι γενικώς παρέχουν τήν εικόνα τής διπλής ταφής ΑΖ. Καί έδώ δέν 
ύπήρχε σαφής περίβολος ( Π ί ν. 142 γ καί Σ χ έ δ ι α 48 καί 49). Έκατέραν τών ταφών 
έπιστοποίουν κυρίως λείψανα κρανίου. Περί τό κρανίον τής AT (Π ί ν. 142 γ, εις τό 
βάθος ) εύρέθησαν συσσωρευμένα μετά εύλαβείας καί τά άλλα οστά τού σκελετού εις 
σχετικώς καλήν κατάστασιν. Παρά τόν σωρόν τών όστών ύπήρχε πρόχους άκεραία 
LXV AT 249 ) έπί άλλων όστράκων ( LXV AT 250 ).
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Περί τό κρανίον της ΑΥ ύπήρχον φιαλόσχημον άγγεϊον (LXV ΑΥ 252 ) εις τεμά
χια κατά χώραν (Π ί ν. 142 γ έμπρός ), τρεις μικραί χαλκαΐ πόρπαι όκτώσχημοι όμού 
( LXV ΑΥ 253 α-γ ), τεμάχιον χαλκοΟ περιειλιγμένου σύρματος (LXV ΑΥ 254), §ξ 
ψήφοι από ήλεκτρον (LXY ΑΥ 255), χαλκούς δακτύλιος (LXV ΑΥ 256) καί ή έν 
Π ί ν. 153 α άκεραία πρόχους ( LXV ΑΥ 251).

Ταφή ΑΦ. Κατά τό βορειοδυτικόν τεταρτημόριον ή ταφή ΑΦ δέν ώρίζετο υπό 
περιβόλου (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 47 ). Δύο άγγεΐα είς τήν συνήθη άπόστασιν (1,60 μ.), όρί- 
ζοντα κατά κανόνα τά δύο άκρα ταφής, καί χαλκούς δακτύλιος μεταξύ αυτών ήσαν τά 
μόνα ευρήματα : κατά τό νότιον άκρον ή έν Π ί ν. 153 α πρόχους LXV ΑΦ 257, κατά τό 
βόρειον ή έν τή αυτή είκόνι πρόχους LXV ΑΦ 258, άμφότεραι έλλιπεΐς άπό τού λαιμού 
περίπου, καί ό δακτύλιος LXV ΑΦ 259.

Ταφή ΑΧ. Ώνομάσθη «ταφή» ΑΧ συμβατικώς ή θέσις άγγείου μεμονωμένου κατά 
τό κέντρον τού τύμβου (LXV ΑΧ 260), όμοιου προς τά δύο άγγεΐα έν Π ί ν. 149 β.

Ταφή ΑΨ. Κατά τό νότιον άκρον τού τύμβου LXY, έν θέσει ΑΨ τού Σχεδίου 
47 εύρέθη ( Π ί ν. 143 γ ) άγγεϊον δμοιον προς τό έν Π ί ν. 147 β άγγεϊον LXIV A 1 
(πρβλ. καί άγγεϊον LV 9 έν Π ί ν. 146 γ καί άγγεϊον LA 10). Εντός τού άγγείου τούτου 
εύρέθησαν λείψανα όστών καί αίχμή δόρατος σιδηρά μήκους 0,135 μ. ( LXV ΑΨ 314).

Ταφή ΑΩ. Τήν κατά τό άκρον τού νοτιοδυτικού τεταρτημόριου ταφήν ΑΩ ( Π ί ν. 
143 β ) έχαρακτήριζον κυρίως λείψανα σκελετού έκτάδην κατά χώραν. Μεταξύ αύτών 
εύρέθησαν σιδηρά μάχαιρα μήκους 0,37 μ. (LXV ΑΩ 263) καί διάσπαρτα όστρακα.

Ταφή ΒΑ. Ή κατά τό βορειοδυτικόν τεταρτημόριον ταφή ΒΑ περιεβάλλετο ύπό 
περιβόλου έκ τών συνήθων άργών λίθων ( Π ί ν. 143 δ καί Σχέδια 51 καί 59 ). Εντός 
τού περιβόλου εύρέθησαν κατά τήν θέσιν τής κεφαλής (νότιον άκρον) άνοικτόν άγγεϊον 
μετά κομβιοσχήμων λαβών είς τεμάχια (LXV ΒΑ 266), περιλαίμιον έκ χαλκού συν
εστραμμένου σύρματος ( LXV ΒΑ 270 ) καί τεμάχιον χαλκού περιειλιγμένου σύρματος 
( LXV ΒΑ 271). Περί τό μέσον τής ταφής εύρέθησαν μικρά χαλκή πόρπη όκτώσχημος 
(LXV ΒΑ 267), πηλίνη σφαιρική ψήφος διάτρητος (LXV ΒΑ 269) καί χαλκούς δα
κτύλιος ( LXV ΒΑ 268). Τέλος κατά τό βόρειον άκρον τής ταφής εύρέθησαν φιαλό
σχημον άγγεϊον (LXV ΒΑ 265) καί πρόχους (LXV ΒΑ 264).

Ταφή ΒΒ. Ή κατά τό νοτιοανατολικόν τεταρτημόριον ταφή ΒΒ, άνευ περιβόλου 
έχαρακτηρίζετο κυρίως έκ λειψάνων σκελετού έκτάδην κατά χώραν (ίδέ Σ χ έ δ ι ον 
47), μεταξύ τών όποιων εύρέθησαν ζεύγος χαλκών όκτωσχήμων πορπών (LXV ΒΒ 
273α-β ), ψήφος έξ ήλέκτρου ( LXV ΒΒ 274) καί, κατά τό νοτιοδυτικόν άκρον, ή έν 
Π ί ν. 151 η πρόχους LXV ΒΒ 272.

Ταφή ΒΓ. Ή παρά τήν ΒΑ ταφή ΒΓ ώρίζετο διά περιβόλου (Π ί ν. 144 α καί 
Σχέδιον51). Εντός τού περιβόλου κατά τό νότιον άκρον, όπου ή θέσις τής κεφαλής, 
εύρέθησαν ή έν Πίν. 151 η πρόχους (LXV ΒΓ 275), περιειλιγμένα χαλκά σύρματα 
μετά τών κομβίων των ( LXV ΒΓ 277 α), πέντε μικραί χαλκαΐ όκτώσχημοι πόρπαι
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( LXV ΒΓ 277β-ζ), δύο περιλαίμια έκ χαλκού συνεστραμμένου σύρματος (LXV ΒΓ 
278α-β), δέκα ψήφοι ήλέκτρου ( LXV ΒΓ 281α ) καί μικρός χρυσούς δακτύλιος ( LXV 
ΒΓ 281β). Κατωτέρω δύο χαλκαΐ όκτώσχημοι πόρπαι (LXV ΒΓ 279α-β), σπειροειδές 
ψέλιον έκ των μεγαλυτέρων (έννέα κύκλοι, LXV ΒΓ 280) καί κατά τό έτερον άκρον 
τό έν Π ί ν. 151η άγγεϊον ( LXV ΒΓ 276 ).

Ταφή ΒΔ. 'Η κατά τό νοτιοδυτικόν τεταρτημόριον τού τύμβου ταφή ΒΔ ώρίζετο 
ύπό περιβόλου, τού εύρυτέρου έξ όλων ( Π ί ν. 144 β καί Σχέδιον 52). Εντός τού 
περιβόλου, εκτός λειψάνων κρανίου μετά όδόντων, εύρέθησαν κατά μέν τό δυτικόν 
άκρον τά συνήθη άγγεΐα, πρόχους ( LXY ΒΔ 282) καί δύο άνοικτά μετά κομβιοσχήμων 
λαβών (LXV ΒΔ 283 καί 284) ώς καί τέσσαρες σιδηραϊ αίχμαί βελών (LXY ΒΔ 286 
α-δ, έξ ών μία είκονίζεται έν Σ χ ε δ ί ω 10), κατά δέ τό έτερον άκρον τέσσαρες μικραί 
χαλκαΐ πόρπαι (LXV ΒΔ 285 α-δ) καί τεμάχιον χαλκού περιειλιγμένου σύρματος 
( LXV ΒΔ 285 ε).

Ταφή BE. Ώνομάσθη «ταφή» BE συμβατικώς ή θέσις, όπου εύρέθησαν τρία πήλινα 
άγγεΐα καί άλλα μεταλλικά ευρήματα, άλλ’ ή θέσις καί ή διάταξίς των δέν δικαιολογεί 
ταφήν καί μάλιστα άδιατάρακτον. Εύρέθησαν ή πρόχους έν Π ί ν. 153 γ ( LXV BE 287 ) 
καί τό έν τή αυτή είκόνι φιαλόσχημον εις τεμάχια ( LXV BE 288), εις βάθος δέ μεγαλύ- 
τερον κατά 0,15 μ. τό έν Π ί ν. 153 γ θήλαστρον ( LXV BE 289 ), τεμάχια μικράς όκτω- 
σχήμου χαλκής πόρπης καί περιειλιγμένου σύρματος ( LXV BE 290) καί μικρός χρυ
σούς κρίκος (LXV BE 291). Τήν καθ’ όριζόντιον έπίπεδον διάταξιν των ευρημάτων 
δεικνύει τό Σχέδιον 60 (πρβλ. Σχέδιον 47 καί 49).

Ταφή ΒΖ. Ή ταφή ΒΖ έσχεδιάσθη κατά τό βόρειον άκρον τού Σχεδίου 47 
τού τύμβου LXV, άλλά πράγματι ή θέσις της εύρίσκετο μεταξύ τών τύμβων LXV καί 
LXVI, ώς δεικνύει άντιπαραβολή τού σχεδίου πρός τήν φωτογραφίαν έν Π ί ν. 131β, όπου 
ή ταφή ΒΖ δέον νά νοηθή ύπό τόν διάδρομον μεταξύ τού πίθου LXV Β καί τού νοτίου 
άκρου τής σταυροειδούς τομής τού τύμβου LXVI. Ή ταφή LXV ΒΖ δηλαδή άνε- 
σκάφη, όταν ήχρηστεύθη δ διάδρομος, εις σχετικώς μεγαλύτερου βάθος άπό τάς πλησίον 
ταφάς τού τύμβου LXV, άλλά καί τού LXVI ( πρβλ. Σχέδιον 52). Περίβολος πλή
ρης καί κατά τό πλεΐστον δι’ έπαλλήλων σειρών λίθων καθίστα άναμφισβήτητον τήν 
ταφήν (Π ί ν. 144 γ), άλλά ούτε ίχνη σκελετού ούτε ή συνήθης σύνθεσις καί διάταξίς 
τών εύρημάτων παρετηρήθη. Εύρέθησαν μόνον παρά τό νοτιοανατολικόν τμήμα τού 
περιβόλου τοποθετημένα τέσσαρα άγγεΐα, άνοικτόν φιαλόσχημον (LXV ΒΖ 292), 
έντός αύτοΰ μικρά πρόχους, ( LXV ΒΖ 293), παραπλεύρως έτέρα πρόχους εις τεμάχια 
κατά χώραν (LXV ΒΖ 295) καί άνοικτόν άγγεϊον μετά κομβιοσχήμων λαβών (LXV 
ΒΖ 294). Τά τρία έξ αυτών είκονίζονται έν Π ί ν. 153 δ.

Ταφή ΒΗ. Ή κατά τό βορειανατολικόν τεταρτημόριον τού τύμβου ταφή ΒΗ 
μόνον κατά τήν βορειοανατολικήν πλευράν της είχε σειράν λίθων καί ουχί πλήρη περί
βολον (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 47). Τά εύρήματα ήσαν τά έν Π ί ν. 153 δ δύο συνήθη άγγεΐα, 
ή πρόχους LXV ΒΗ 296, καί τό φιαλόσχημον LXV ΒΗ 297. Εις άπόστασιν 0,75 μ. 
περίπου εύρέθη τεμάχιον χαλκού περιειλιγμένου σύρματος ( LXV ΒΗ 298).

Ταφή ΒΘ. Ύπό τήν ταφήν ΑΕ (ίδέ άνωτέρω), εις βάθος μεγαλύτερον κατά 0,15 μ.
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περίπου (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 48 καί πρβλ. Σ χ έ δ ι ον 47 δεξιά) εύρέθη ή ταφή ΒΘ αναμ
φίβολος διακρινομένη ύπό την ύπερκειμένην, ού μόνον διά τήν διαφοράν ύψους, άλλά 
και διά τον περίβολον ( Π ί ν. 144 δ), τήν σύνθεσιν καί τήν διάταξιν των δύο όμάδων 
ευρημάτων. Τά ευρήματα τής ταφής ΒΘ ήσαν άντίστοιχα, άλλ’ εις θέσιν άντίθετον : 
έδω ή πρόχους ( LXV ΒΘ 299 ) εύρέθη κατά τό δυτικόν άκρον, όπου καί τά κοσμήματα 
τής κεφαλής καί όδόντες, ένώ τό άνοικτόν άγγεΐον (φιαλόσχημον LXV ΒΘ 300) 
κατά τό άνατολικόν άκρον. Άμφότεροι οί σκελετοί είχον τόν αυτόν προσανατολισμόν, 
άλλά τά άγγεΐα τής ταφής ΑΕ, ώς έσημειώθη ήδη έν οίκείφ τόπφ άνωτέρω, είχον θέσιν 
άντικανονικήν. Τά δύο άγγεΐα τής ταφής ΒΘ είκονίζονται έν Π ί ν. 153 β καί διακρί- 
νονται διά τό μέγεθος καί τήν ποιότητα. Έκτος των άγγείων ή ταφή LXV ΒΘ περιείχε 
(ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 47) χαλκά περιειλιγμένα σύρματα, άνά τρεις σπείρας έκατέρωθεν 
(LXV ΒΘ 301) καί δύο μικράς χαλκάς όκτωσχήμους πόρπας (LXV ΒΘ 302 α-β).

Ταφή ΒΙ. Ή έντός πίθου ταφή ΒΙ κατά τό βορειοδυτικόν τεταρτημόριον τού τύμ
βου εύρέθη κατεστραμμένη (ίδέ Σ χ έ δ ι ο ν 47 καί Σχέδια 51 καί 52 ). Τό κατά 
χώραν κάτω μέρος τοϋ πίθου καί άλλα τεμάχια συγκεντρωμένα εύρέθησαν έντός περι
βόλου έκ λίθων. Δέν υπήρξαν άλλα σχετικά εύρήματα.

Ταφή ΒΚ. Παρά τούς πίθους Α καί Β εύρέθη ή άνευ περιβόλου ταφή ΒΚ ( Π ί ν. 
144 ε, πρβλ. Σχέδιον 47). Έκ των κοσμημάτων τής κεφαλής εύρέθη τεμάχιον χαλ
κού περιειλιγμένου σύρματος μετά κομβίου (LXV ΒΚ 307), κατά τό μέσον τής ταφής 
ψέλιον σπειροειδές έξαιρετικώς μικράς διαμέτρου ( 0,04 μ., LXV ΒΚ 305) καί πηλίνη 
άμφικωνική ψήφος (LXV ΒΚ 306), κατά δέ τό βορειοανατολικόν άκρον τής ταφής 
πρόχους (LXV ΒΚ 303 ) καί άγγεΐον δίωτον (LXY ΒΚ 304), όμοιον κατά τό σχήμα 
καί τήν αύλακωτήν διακόσμησιν πρός παλαιότερον εύρημα τοϋ κ. ’Ανδρονίκου20.

Ταφή ΒΛ. Ή τελευταία έν τώ παρόντι καταλόγφ ταφή ΒΛ τοϋ τύμβου LXV άπε- 
καλύφθη κατά τό άκρον τοϋ νοτιοδυτικού τεταρτημόριου τοϋ τύμβου τούτου, ώστε νά 
δημιουργήται υπόνοια, ότι καί αΰτη, ώς έλέχθη διά τήν ΒΖ, δέν άνήκει είς τόν τύμ
βον LXV, άλλ’ ένδεχομένως είς τόν γειτονικόν πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην τύμβον, 
ό όποιος δέν άνεσκάφη. Έν τή θέσει τής ταφής ΒΛ εύρέθησαν, περί τό όξυπύθμενον 
κάτω μέρος άγγείου, δύο μικραί χαλκαΐ όκτώσχημοι πόρπαι ( LXV ΒΛ 308 α-β), τρεις 
χαλκοί κρίκοι ( LXV ΒΛ 308 γ-ε), φυλλόσχημον κόσμημα χαλκοϋν καί όστεΐνη ψήφος 
( LXV ΒΛ 308 ζ καί η ).

Τέλος μεμονωμένη όλως εύρέθη ή έν Π ί ν. 153 ε τροχήλατος πρόχους [LXV 109] 
κατά τό νότιον άκρον τοϋ τύμβου LXV καί μάλλον μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ πρός νότον 
μή άνασκαφέντος τύμβου.

Έκ των προεκτεθέντων προκύπτει σαφώς ή σπουδαιότης τοϋ περιγραφέντος τύμ
βου. Άλλ’ είναι πρόωρον νά προχωρήσωμεν είς γενικωτέρας παρατηρήσεις καί συμπε
ράσματα. Ίσως καταστή δυνατόν μέ τόν καθαρισμόν καί τήν μελέτην τοϋ ύλικοϋ όλων 
τών τύμβων άπό I—LXXIII ( ώς καί τών C καί CI), τά όποια γίνονται νϋν, νά παρου- 
σιάσωμεν κατά τήν έκθεσιν πεπραγμένων τοϋ έτους 1962 άξιολόγησιν τοϋ ύλικοϋ, 
όμοΰ μετά τής περιγραφής τών ύπολοίπων τύμβων άπό LXYI—LXXIII.

ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ

20. Balkan Studies 2 (1961) σελ. 96 καί πίν. VIII, 19.
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ΠΙΝΑΞ 92 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Άρχαίον νεκροτοκρεϊον Βεργίνης άπό Β : Α = άνάκτορον, Τ= Μακεδονικός τάφος, β. Μερική άπο- 
ψις τοΰ νεκροταφείου πρός ΝΔ. Εις τό βάθος ή κοινότης Βεργίνης, γ. Ό τύμβος I άπό Δ καί μέρος

τοϋ περιβόλου τοΰ τύμβου IV
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Ή άνασκαφεΐσα ζώνη τοϋ νεκροταφείου άπό Α. Οί τύμβοι XV ( κάτω αριστερά) καί, εις τό κέν- 
τρον, XVI (αριστερά ) καί II ( δεξιά ), β. Ταφή I Β (κατά τούς πόδας) άπό ΒΑ, γ. Ταφή I Β ( κατά

τήν κεφαλήν) άπό Ν
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 94 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Λείψανα ταφής I Α άπό ΒΔ, β. 'Αγγεία τής ταφής ΙΑ ύπ’ άριθ. 15 καί 14, γ. 'Αγγεία τής ταφής
I Β ύπ’ άριθ. 20 καί 17

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Ό κεραμοσκεπής τάφος II Α από Δ, β. Περιεχόμενον τοϋ τάφου II Α άπό Α, γ. Νόμισμα Κασσάνδρου 
εύρεθέν έντός κυαθίου τής ταφής II Α, δ. Άπό Β άποψις των τύμβων III ( εμπρός ), XII ( κέντρον) 

καί (αριστερά) XVI καί II. Α = Άνάκτορον, Τ = Μακεδονικός τάφος Βεργίνης

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Αί προϊστορικά! ταφαί τοϋ τύμβου III καί περαιτέρω οί τύμβοι XII καί XVI (αριστερά) από Β, 
β. Ό προϊστορικός τύμβος III. Μερική άποψις από Α. Αί ταφαί Ε, Ζ, Η, Θ, I καί Κ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 98 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Ταφή III Β, τό κατά τήν κεφαλήν μέρος, από Β, β. Ταφή III Β, τό κατά τούς πόδας μέρος, 
καί ύψηλά θήλαστρον (ταφής Ρ;), από Ν, γ. Ταφή III Δ, τό κατά τήν κεφαλήν μέρος, άπό Β,

δ. Ταφή III Δ άπό Ν
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Ταφή III Ζ από ΝΔ, β. Ταφή III Ε άπό Β, γ. Ταφή III Ε από ΒΔ, δ. Ταφή IIIΘ, κατά τούς 
ώμους, άπό Δ, ε. Τύμβος III. Ταφαί Η, Κ καί Θ άπό A

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Τύμβος III, ταφή I άπό Δ ( μέρος), β. Τύμβος III, ταφή Ν ( μέρος) από ΒΔ, γ. Τύμβος II, ταφή Λ 
( μέρος) άπό ΒΔ, δ. Ταφαί III Μ καί III Π άπό ΝΔ
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α. Ταφή III = από ΝΑ, β. Ταφή III Ο άπό ΝΑ, γ. Μέρος του τύμβου IV καί III ( εις τό βάθος) άπό Β

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Τά άγγεϊα III A 3, III Ε 43 καί III Γ 9, β. Τά αγγεία III Δ 74 και III Δ 73, γ. Τά αγγεία III Η 18 
καί III Ζ 62, δ. Τά αγγεία III Κ 27 καί III Κ 45.
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α. Τά αγγεία III Λ 83 καί III Λ 84, β. Τά αγγεία III Μ 92, III Μ 91 καί III Μ 90, γ. Τά αγγεία III 
καί III Ν 98, δ. Τά αγγεία III Ο 100 καί III Ο 101, ε. Τά άγγεΐα III Π 103 καί III Π 104

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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u. Οι τύμβοι V, VI, XIII καί XIV (άπό έμπρός πρός όπίσω) άπό Β, β. Οί τύμβοι VII καί VIII άπό ΒΑ
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α. Ο τύμβος VIII άπό Α, β. Τεταραγμένος τάφος πρός Δ τού τύμβου VII, γ. Τάφος τοϋ τύμβου VII,
δ. Οί τύμβοι IX, X καί XI άπό Α
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α. Ό άμφορεύς X 1, β. Τά αγγεία XII 6 καί XIV 2, γ. Ταφή VIII Α από ΒΑ. δ. Ή ταφή X Β από Δ
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α. Οί τύμβοι X, VII, XIII καί XIV από Β, β. Οί τύμβοι XII, II (έν μέρει), XVI καί XV ( ήμιανε-
σκαμμένος) άπό Δ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Οί επάλληλοι τύμβοι XVB καί XVN από ΒΔ, β. Τύμβος XVB, λεπτομέρεια τής προηγουμένης εΐκόνος

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α - γ. Τρεις διαδοχικοί φάσεις τής άνασκαφής τοϋ τάφου XVII A
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α. Ό τύμβος XIX από Ν, β. 'Ιδιόμορφος πωρόλιθος (σήμα;) τοϋ τύμβου XIX, γ. Λείψανα τής ταφής
XX Α από ΒΑ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Άπό ΝΔ ταφαί C Ζ ( εμπρός) καί C Η ( δεξιά). Εις τό βάθος C Α καί C Γ, β. Άπό Ν ταφή C Ζ,
γ. Ή ταφή C Θ άπό ΒΔ
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α. Τύμβος CI άπό ΒΔ, β. At ταφαί CI Δ καί Cl Α άπό ΒΑ, γ. 'Η ταφή Cl Α άπό Β 
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Οί έν τή ζώνη τής ύπό κατασκευήν όδοϋ τύμβοι άπό τοϋ XXV (έμπρός) καί έξής δρώμενοι έξ Α, 
β. Ό τύμβος XXII άπό ΒΑ, γ. ό τύμβος XXIII άπό Δ. Δεξιά οί τύμβοι XXIV καί XXII

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Ό τύμβος XXIV άπό ΒΔ. Εις δεύτερον επίπεδον ό ανασκαφείς ύπό τοϋ κ. ’Ανδρονίκου τό 1953 
τύμβος Ζ, β. Οί τύμβοι XXV έως XXIX άπό Β, γ. Οί τύμβοι XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXXIII

καί XXXIV άπό Β
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Μέρος τοϋ τύμβου XXIX από ΝΔ, β. Ό τύμβος XXXV καί εις δεύτερον επίπεδον έξ αριστερών 
οί τύμβοι XXXII καί XXXI άπό ΝΔ, γ. Μερική αποψις τοϋ νεκροταφείου άπό ΝΔ. ’Εμπρός οι

τύμβοι XL καί XLI
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Οί δύο περίβολοι τοΰ τύμβου XXXVII άπό ΝΔ, β. Μερική αποψις του νεκροταφείου άπό Δ, 
έμπρός ό τύμβος XLII, γ. Ό τύμβος XXXVIII άπό Β

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Μερική άποψις τοϋ νεκροταφείου άπό ΝΔ. Εμπρός ό τύμβος XL, β, Ό τύμβος XLI από Δ,
γ. Μέρος τοΰ τύμβου XXXIX από ΒΑ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Βάσις στήλης μεταξύ τών τύμβων XLVIII καί XLIX, β. Τύμβος XLIII. ’Αγγεία XLIII A 3-5, 
γ. Δύο διαδοχικοί φάσεις τής άνασκαφής τής ταφής Α τού τύμβου XL (βόρειος περίβολος)

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Ή ταφή κατά τήν συντεταγμένην 284, β. ή ταφή XLV Α έκ ΒΑ, γ. Ή ταφή ΧΧΧΠΙ Γ
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α - β. Δύο φάσεις της ταφής XXXIII Β, γ. Ή ταφή XLII Β, δ. Μέρος των περιβόλων του τύμβου
LX1 από Β

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Ή ταφή XLI1 Α, β. 'Η ταφή LXIV Ζ από ΒΑ, γ. Αγγεία ταφής XXXVII Α, δ. Ή ταφή LV Α,
ε. 'Η ταφή LXIV Γ άπό Β
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α. Ή ταφή LX1V Γ άπό ΒΔ, β. "Αποψις τοΰ νοτίου ήμίσεος τοϋ τύμβου LXV από Α, γ. Γενική άπο-
ψις τοΰ τύμβου LXV άπό Δ.
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ΠΙΝΑΞ 132 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Ταφή LXV Α καί (εις τό βάθος αριστερά) LXV Β άπό ΝΔ, β. Ταφή LXV Β άπό ΒΔ, γ. Ταφή 
LXV Γ άπό ΝΔ, δ. Λεπτομέρεια ταφής LXV Γ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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α. Ταφή Δ από βορρά, β. Ταφή Ε άπό ΒΑ, γ. Ταφαί LXV Γ, Δ καί Σ άπό νότου, 8. Ταφή Η άπό Β, 
ε. Ό πίθος τής ταφής Κ άπό ανατολών (πρβλ. Πίν. 134 γ)
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α. Αί ταφαί I (έμπρός) καί Θ άπό ΝΔ, β. Ταφή Ν έκ Δ, γ. Ή ταφή Κ μετά τό άνοιγμα τοϋ πίθου 
δ. Μέρος τής ταφής Ξ άπό ΒΔ, ε. Ταφή LXV Π άπό ΒΔ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Μέρος τής ταφής LXV Π, β. Ταφή LXV Ρ άπό Δ, γ. Ταφή LXV Τ άπό Β
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α. Μέρος τής ταφής LXV Υ άπό ΒΔ, β. Μέρος τής ταφής LXV Φ άπό Β, γ. Ταφή LXV X άπό Ν

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Λεπτομέρεια τής ταφής LXV X, β. Ταφή LXV ψ μετά τόν καθαρισμόν, γ. Ταφή LXV ψ άπό ΝΑ, 
δ. Μέρος τής ταφής LXV ΑΑ άπό ΒΔ (πρβλ. Π ίν. 138 α)

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Μέρος τής ταφής LXV ΑΑ άτυό ΒΑ (πρβλ. Πίν. 137 δ), β. Μέρος τής ταφής LXV ΑΒ, γ. Μέρος
τής ταφής LXV ΑΓ από ΒΔ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:26 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62) ΠΙΝΑΞ 139

α. Ταφή LXV ΑΕ άπό Δ, β. Ταφή LXV ΑΖ από ΒΑ, γ. Μέρος τής ταφής LXV ΑΘ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Μέρος τής ταφής ΑΙ, β. Αί ταφαί ΑΚ καί ΑΛ άπό Β. (εις τό βάθος δεξιά ό πίθος AM ), 
γ. Αί ταφαί ΑΛ καί ΑΚ ( καί εις τό βάθος αριστερά AM, δεξιά ΒΔ )

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:26 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62) ΠΙΝΑΞ 141

• Τα
φή

 LX
V Α

Κ ά
πό

 Β, 
β.

 Τα
φή

 LX
V 

ΑΝ
 άπ

ό Δ
, γ.

 'Η
 αυ

τή
 τα

φή
 LX

V 
ΑΝ

 με
τά

 τό
 άν

οι
γμ

α τ
οϋ

 πίθ
ου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:26 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 142 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Ταφή LXV ΑΞ από ΝΔ (πρβλ. Πίν. Ι52α), β. Ταφή LXV ΑΡ από Ν, γ. 'Από κάτω δεξιά πρός άνω 
αριστερά : αί ταφαί LXV AY, AT, ό πίθος X καί δεξιά αύτοϋ ή πρόχους 287 τής ταφής BE

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 144 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Ταφή LXV ΒΓ άπό Ν, β. Ταφή LXV ΒΔ άπό ΒΑ, 
από Α, ε. Μέρος τής ταφής

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

γ. Ταφή LXV ΒΖ άπό Δ, δ. Ταφή LXV ΒΘ 
LXV ΒΚ άπό ΝΑ
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α. Χαλκά ευρήματα διάφορα, β. Ζεύγη χαλκών πορπών, γ. Τύμβος III. Χαλκά ψέλια 

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 146 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α.Τό χαλκοϋν ξίφος CA 20, αί σιδηραϊ αίχμαί L A 3, LV Β 11 καί VII A 1, β. Τό άγγεΐον Γ 7 του τύμβου L,
γ. Τό άγγεΐον LV 9

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Τό άγγεΐον LV Δ 19, β. Τό άγγεΐον LXIV A I, γ. Λύχνος XXV A 19 καί τά άγγεΐα XXV A 13, XXV 
A 7 καί XXV A 5, δ. Λύχνος XLII Β9 καί διακρυδόχος XLII Β 5, ε. Πυξίς XXV A 6, ς. Τά άγγεΐα 

XXXIII Β 4, X LII Β 2 καί XXXIII Β8
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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ΠΙΝΑΕ 148 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Τά αγγεία XXXIX A 1 καί XXXIX 4, β. Τά αγγεία XXXIII Γ16 (αριστερά) καί XXXVIII 2 (δεξιά),
γ. Τά άγγεία Β LIX A 1, LA 1 καί L 15

Φ. ΠΕΤΣΑΣInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Τύμβος LXV: α. Τά αγγεία Γ 74, Η 38 καί Γ 73, β. Τά αγγεία Γ 7 καί Δ 8, γ. Τό καλύπτον τόν πίθον 
τής ταφής Ε άγγείον LXV 32, δ. Τά αγγεία Η 39, Λ 21 καί Κ 225, ε. Τά άγγεία Μ 23, Ν 26 καί Μ 24 

Φ. ΠΕΤΣΑΣInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Τύμβος LXV: α. Τά αγγεία Ο 55 καί Ξ 43, β. Άμφορεύς Ν 27 καί πρόχους Π 60, γ. Τά αγγεία Π 61, 
Π 59 καί Π 58, δ. Αί πρόχοι Σ 72 καί Ρ 69, ε. Αί πρόχοι Μ 22, Ψ 138 καί Τ 88, δ. Τά αγγεία X 133,

X 131 καί X 132
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Τύμβος LXV: α. Τά άγγεΐα ΑΦ 257, ΑΥ 251 καί ΑΦ 258, β. Τά αγγεία ΒΘ 300 καί ΒΘ 299, γ. Τά 
αγγεία BE 288, BE 289 καί BE 287, δ. Τά άγγεΐα ΒΖ 292, ΒΖ 294 καί ΒΖ 293, ε. Τά αγγεία LXV 109,

ΒΗ 296 καί ΒΗ 297
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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