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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ

ύπόγειον δωμάτιον τοϋ Δημοτικού Καταστήμα
τος Κοζάνης, μετεφέρθη καί έτακτοποιήθη κατ’
οικονομίαν εις τό νεότευκτον κτήριον τής Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης,
έως δτου ίδρυθή τό Μουσεϊον τής πόλεως έπί
παραχωρηθέντος ύπό τοΟ Δήμου Κοζάνης οικο
πέδου.
Ή ’Αρχαιολογική Συλλογή Φλωρίνης έτοιμά-

σμάς, ήτοι άπό τής περιφερείας πρός τό κέντρον
τής Τούμπας, όπου τό μεγαλύτερον βάθος τής
τάφρου έφθασε εις τά 11.50 μ. Έν τούτοις καί εις
τό μεγαλύτερον τούτο βάθος εύρισκόμεθα είσέτι
όψηλότερον τού έπιπέδου τής έπιφανείας τού φυ
σικού έδάφους.
Αί στρωματογραφικαί παρατηρήσεις είναι δμοιαι μέ τάς των προηγουμένων άνασκαφών. Στρώ
ματα έκ μεγάλων αργών λίθων έναλλάσσονται
πρός στρώματα άμμοχαλίκων καί καθαρού χώμα
τος. Τά τυχαία εύρήματα ήσαν πτωχά. Εΰρέθησαν:
α) δύο τεμάχια στηλών, έντός τών χωμάτων τά
όποια είχον καταπέσει έκ τών ύψηλοτέρων στρω
μάτων, έν έκ πεσσοειδούς πώρινης στήλης, τό
δ’ έτερον έκ μαρμάρινης μετά μικρός γεισοειδούς
προεξοχής εις τό άνω άκρον, ή όποια σφζει καί
ίχνη χρώματος έρυθρού έξ ιωνικού κυματίου, β)
έν μελαμβαιρές πινάκιον μετ’ έμπιέστων άνθεμίων

Σχέδ. 17. Κάτοψις λαξευτού τάφου μετά τομής κατά μήκος καί έτερον λάξευμα
παρά τόν τάφον πλησίον τής Καρυδίτσης Κοζάνης

ζεται ϊνα μεταφερθή εις τό ύπό άνέγερσιν Μουσεϊον Φλωρίνης. Εις τήν Συλλογήν, έκτος άλ
λων τυχαίων εύρημάτων, είσήχθησαν περί τά 50
διάφορα νομίσματα παραδοθέντα ύπό τού Δημητρίου Λ. Γεωργιάδου, κατοίκου ’Αμμοχωρίου.
Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ

*
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Αί άνασκαφαί είς τήν Βεργίναν διεξήχθησαν
καί έφέτος, ώς καί κατά τό προηγούμενον έτος,
είς τό Άνάκτορον καί τήν Μεγάλην Τούμπαν.
Είς τήν Μ. Τούμπαν ή άνασκαφή περιωρίσθη
είς τήν διεύρυνσιν καί έπιμήκυνσιν τής τάφρου,
ή όποια άνεσκάφη κατά τήν προηγουμένην άνασκαφικήν περίοδον, άφοϋ προηγουμένως άπεμακρύνθησαν τά χώματα, τά όποία είχον πέσει έν
τός αύτής λόγφ τών βροχών τού χειμώνος. Τούτο
έθεωρήθη άναγκαΐον διά τάς περαιτέρω έργασίας
είς μεγαλύτερον βάθος.
Ή άνασκαφή έγένετο κατά στρώματα, καί κατά
τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά δημιουργηθή έπίπεδον
έπικλινές μέ κατεύθυνσιν άπό άνατολών πρός δυ-

είς τό έσωτερικόν, σχεδόν άκέραιον, τού 4ου αί.
π.Χ. καί γ) όλίγα σχετικώς όστρακα καί τινα μικροαντικείμενα.
Αύτά μετά τών εύρημάτων τής προηγούμενης
άνασκαφής, γραπτής στήλης κ.ά., ένισχύουν τήν
άποψιν δτι ή Τούμπα κατεσκευάσθη έκ χωμάτων
καταστραφέντων τύμβων τοϋ παρακειμένου νε
κροταφείου, διά νά καλύψη πιθανόν τάφον, εύρισκόμενον κάτωθι τής έπιφανείας τοϋ φυσικού
έδάφους.
Είς τό Άνάκτορον αί έργασίαι περιωρίσθησαν
κυρίως είς τήν νοτίαν έξωτερικήν πλευράν αύτοΰ κατά μήκος τού νοτίου τοίχου. Ιδιαιτέρως δέ
είς τήν ΝΑ. γωνίαν του, άφοΰ προηγουμένως έ
γινε γενικός καθαρισμός δλου τοϋ ’Ανακτόρου
έκ τών χόρτων, τά όποια είχον καλύψει τούτο
είς δλην τήν έκτασιν.
Μετά τήν άπαλλοτρίωσιν τοϋ κτήματος
τοϋ Γ. Κωτσοπούλου, κειμένου άμέσως νοτίως
τού ’Ανακτόρου, άπεφασίσθη νά έρευνηθή ή νο
τιά έξωτερική πλευρά τού ’Ανακτόρου. Αί έργασίαι ήρχισαν άπό τήν ΝΑ. γωνίαν καί συγκεκριμένως άπό τήν προέκτασιν τού άνατολικοΰ τοί
χου, νοτίως καί δυτικώς τής γωνίας αύτής. Διε-
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πιστώθη ότι ό μέν Ανατολικός τοίχος συνεχίζεται
έπΐ 6.50 μ. νοτίως της έξωτερικής ΝΑ. γωνίας,
έπ’ αύτοϋ όμως καταλήγει Αλλος, κάθετος πρός
αύτόν καί παράλληλος πρός τόν νότιον, άπέχων
άπό τούτου 4.80 μ. Τούτου, τού νοτίου έξωτερικοΰ
τοίχου, άπεκαλύφθη τμήμα 5.60 μ. δυτικώς τής
ΝΑ. γωνίας, έτερον δέ τμήμα του έπεσημάνθη
δυτικώτερον, είς τομήν γενομένην νοτίως τοΟ
τοίχου τού χωρίζοντος τούς χώρους V καί X.
Ό νέος ούτος τοίχος έχει πλάτος 0,87 μ., όσον
καί ό Ανατολικός, καί ύψος σφζόμενον 0,97 μ.,
άποτελεϊται δ’ έκ δύο σειρών έπαλλήλων πώρι
νων δόμων, μάλλον Ατελώς είργασμένων. Περισ
σότερον έπιμελημένη είναι ή νοτία δψις τοϋ τοί
χου. Γενικώς ή μορφή τούτου δέν όμοιάζει μέ
τήν των λοιπών τοίχων τού ’Ανακτόρου, εί μή
μόνον μέ τήν Ακανόνιστον κατασκευήν τής προεκτάσεως τού Ανατολικού τοίχου. Πιθανόν είναι
δτι καί οί δύο αποτελούν νεωτέραν κατασκευήν,
δημιουργούσαν χώρον Αντίστοιχον πρός τήν βορείαν στοάν τού ’Ανακτόρου, Αν καί πολλά Από
τά Ανευρεθέντα όστρακα Ανωθεν καί έκατέρωθεν
τού νοτίου έξωτερικοΰ τοίχου είναι πρώιμα έλληνιστικά. Καί είς τό σημείο τούτο τής άνασκαφής, Αλλά καί κατά μήκος τής έξωτερικής πλευ
ράς όλοκλήρου τού τοίχου, εύρέθησαν πολλά
όστρακα έλληνιστικά, καί Αρχιτεκτονικά μέλη,
μεταξύ τών όποιων δύο τεμάχια ψευδοπαραθύρων,
τμήματα σπονδύλων κιόνων, ένός Αμφικίονος καί
μιας ελικος κιονοκράνου, τά περισσότερα άνω
θεν τού νοτίου έξωτερικοΰ τοίχου, καί πολλά τμή
ματα πηλίνης σίμης μετά γραπτών Ανθεμίων.
Σημαντικόν είναι τό πλήθος τών κεράμων, έκ
τών όποιων τινές ήγεμόνες καλυπτήρες άνθεμωτοί, αί όποίαι εύρέθησαν κατά μήκος δλου τού
νοτίου τοίχου, ιδίως όμως νοτίως τού δωματίου
D, δπου παχύ στρώμα κεράμων Αφέθη κατά χώ
ραν είς τό ύψος τού τοιχοβάτου τοϋ νοτίου τοί
χου, καθώς καί τό πλήθος τεμαχίων Ασβεστοκο
νιάματος έρυθροΰ, λευκού καί κίτρινου χρώμα
τος.
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Παρετηρήθησαν έπίσης ίχνη καύσεως είς πολ
λά σημεία, περισσότερον δμως είς τήν γωνίαν
τού νοτίου έξωτερικοΰ τοίχου καί νοτίως τής προεκτάσεως τού Ανατολικού, ώς καί νοτίως τού χώ
ρου C, δπου καί εύρέθη ή πρός Ν. συνέχεια
τού πήλινου Αγωγού τού διατρέχοντος κατά μή
κος τόν χώρον αύτόν, Ανωθεν τού παλαιοτέρου
πώρινου. Ό πήλινος ούτος Αγωγός συνεχίζεται
νοτίως καί πέραν τής άνασκαφείσης περιοχής.
Νοτίως τού χώρου C καί καθ’ δλον τό πλάτος
αύτοΰ εύρέθη ύπό τόν πήλινον Αγωγόν ψηφιδω
τόν Αμελούς κατασκευής, κείμενον 0,16 μ. βαθύτερον τού κατωφλιού τού χώρου τούτου. Είς
τό σημεϊον τούτο καί μεταξύ τού κατωφλιού καί
τού τοίχου τού χωρίζοντος τά δωμάτια C καί D,
πλησίον τού νοτίου τοίχου τού C, καί είς βάθος
0,90 μ. άπό τής έπιφανείας τού ύψηλοτέρου ση
μείου του, εύρέθη κατά τήν άνασκαφήν εν νόμι
σμα χαλκοΰν, τού Φιλίππου Β', μετ’ όστράκων
μελαμβαφών τού τύπου τής «Δυτικής κλιτύος».
Μετά τό πέρας τών άνασκαφικών έργασιών
περιεφράχθησαν διά συρματοπλέγματος τόσον ή
τάφρος τής Μ. Τούμπας, όσον καί ή νοτία πλευ
ρά τού ’Ανακτόρου.
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών άνασκαφών φοιτηταί τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης παρηκολούθησαν τάς έργασίας, ένισχυθέντες οίκονομικώς πρός τούτο έκ
τού είδικοΰ κονδυλίου τού Πανεπιστημιακού προ
ϋπολογισμού, συγχρόνως δέ φοιτηταί τής ’Αρχι
τεκτονικής έσχεδίασαν λεπτομερώς τόν στυλοβάτην τού περιστυλίου καί τούς περισσοτέρους
τών τοίχων οί όποιοι δέν είχον μέχρι σήμερον
σχεδιασθή.
Πολύτιμον βοήθειαν είς τήν άνασκαφήν προσέφερεν ή βοηθός τής Β' έδρας ’Αρχαιολογίας
τής Φιλοσοφικής Σχολής δ. Δέσποινα Χατζή, ή
όποια είχε τήν Αμεσον έποπτείαν καί ήτο υπεύ
θυνος διά τήν σύνταξιν τού ήμερολογίου.
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