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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1964

Συνεχίσθη καί κατά τό 1964 ή άνασκαφή εις 
τό άνάκτορον Βεργίνας ύπό τήν άμεσον καί συ
νεχή έποπτείαν τής δ. Δ. Χατζή, βοηθού τής Β' 
έδρας ’Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης. Αί έργασίαι περιωρίσθησαν εις τήν 
Ν. πλευράν τοϋ άνακτόρου, κατά μήκος τοΟ Ν. 
τοίχου καί έως 7 μ. νοτίως αύτοΰ, έντός τοϋ ά- 
παλλοτριωθέντος άγροϋ τοϋ Γ. Κωτσοπούλου.

Ή άνασκαφή ήρχισεν άπό τοϋ σημείου, είς τό 
όποιον είχε διακοπή πέρυσι, δηλαδή 6 μ. δυτι- 
κώς τής προεκτάσεως τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, καί 
έπεξετάθη μέχρι καί τοϋ δωματίου F. Σκοπός 
τής έφετεινής άνασκαφής ήτο ή άποκάλυψις τοϋ 
νοτίου έξωτερικοΰ τοίχου, έν τμήμα τοϋ όποιου, 
μήκους 5.60 μ., είχεν άποκαλυφθή κατά τό 1963, 
καί ή έρευνα είς τήν περιοχήν ταύτην τοϋ άνα
κτόρου.
Ή άνασκαφή έγένετο κατά στρώματα, άλλά έ- 

πειδή ή έπίχωσις ήτο μεγάλη, φθάνουσα τά 3 μ., 
έγένετο κυρίως άποχωμάτωσις, ώστε έπετεόχθη 
ή άποκάλυψις ένός μόνον τμήματος τοϋ νοτίου 
έξωτερικοΰ τοίχου μέχρι τοϋ δωματίου Β καί έ
νός άλλου μικροϋ τμήματος είς τήν τομήν Β, 
δηλαδή νοτίως τοϋ χώρου C (δυτικώτερον ή 
άνασκαφή δέν έπεξετάθη είς βάθος μεγαλύτερον 
τοϋ 1.70 μ., άν καί ή έπίχωσις έκεϊ ήτο μικροτέ- 
ρα). Είναι βέβαιον ότι ό τοίχος υπάρχει καί είς

τό μεταξύ διάστημα καί πιθανόν ότι προχωρεί 
καί δυτικώς. Ή κατασκευή του είναι έκ πωρίνων 
δόμων ούχί κανονικών, τά δέ όστρακα τά άνευ- 
ρεθέντα άνωθεν καί έκατέρωθεν αύτοϋ έλληνιστι- 
κά.

Είς δλην τήν άνασκαφείσαν εκτασιν παρετη- 
ρήθη ότι τό έδαφος έδέχθη πίεσιν άπό Ν. πρός Β. 
Τοϋτο συνάγεται τόσον έκ τής ύποχωρήσεως τοϋ 
νοτίου έξωτερικοΰ τοίχου είς τό σημεΐον νοτίως 
τοϋ δωματίου C, όσον καί έκ τής παρατηρηθείσης 
έξωθι τοϋ τοίχου τούτου ταραχής τοϋ φυσικοΰ 
πηλώδους χώματος (« μούσγας » κατά τούς έγ- 
χωρίους). Τά εύρήματα είς τό δυτικόν τμήμα 
τής άνασκαφής, νοτίως τών δωματίων D, Ε, F, 
ήσαν έλάχιστα, ένώ ό υπόλοιπος άνασκαπτόμε- 
νος χώρος ήτο σχετικώς πλούσιος είς όστρακα, 
τά πλεϊστα έλληνιστικά έξ οίκιακών σκευών. Ά- 
νευρέθησαν ώσαύτως είς τήν αύτήν έκτασιν κέ
ραμοι, τεμάχια πηλίνης σίμης γραπτής καί νομί
σματα έλληνιστικά καί ρωμαϊκά, έκ τών όποιων 
άξιοσημείωτα είναι: 1) χαλκοΰν ’Εδέσσης τοϋ 
’Ιουλίου Φιλίππου τοϋ Άραβος, εύρεθέν είς βά
θος 0,45 μ. άπό τής έπιφανείας, Ν. τοϋ δωματίου 
V, 2) χαλκοϋν Περσέως, εύρεθέν είς βάθος 1.70 μ. 
νοτίως τοϋ δωματίου V καί 3) άργυροΰν άθηναϊ- 
κόν, εύρεθέν νοτίως τοϋ δωματίου C είς βάθος 
2.80 μ. Όλα τά εύρήματα εύρίσκοντο έντός τοϋ 
μαλακοϋ χώματος μεταξύ τής «μούσγας » καί τοϋ 
νοτίου τοίχου τοϋ άνακτόρου.
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