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Περί τό 1.35 μ. δυτικώτερον της ταφής Α είχεν 
εύρεθή πρό έτών τάφος κιβωτιόσχημος, σφζομέ- 
νου μήκους 1.25, πλάτους έσωτερικού 0,55 καί 
βάθους 0,39 μ. Πάχος πλακών +0,08 μ.

’Ασφαλώς έχομεν πρό ήμών τμήμα τοΟ παναρ
χαίου νεκροταφείου τής πόλεως τής Βέροιας.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Συνεχίσθη καί έφέτος ή άνασκαφή είς τό άνά- 
κτορον τής Βεργίνης, κατά μήκος τοΟ νοτίου έξω- 
τερικού τοίχου καί μεταξύ αύτοδ καί τού νοτίου 
τοίχου τού άνακτόρου ( Π ί ν. 381 α - γ ).

Κατά τήν προηγουμένην άνασκαφικήν περίο
δον είχεν άποκαλυφθή ή άνω έπκράνεια τού νοτίου 
έξωτερικού τοίχου μέχρι νοτίως τού δωματίου Β 
καί είχεν έπισημανθή είς τήν τομήν τήν γενομένην 
νοτίως τού χώρου C.

Ή έφετεινή άνασκαφή έδειξεν ότι ό τοίχος ού- 
τος σώζεται όλόκληρος καί βαίνει παραλλήλως 
τοΟ νοτίου τοίχου, άκόμα καί πέραν τής ΝΔ. γω
νίας τού άνακτόρου (δωμ. L). 'Ο τοίχος άνεσκά- 
φη κατά τό ήμισυ τού μήκους του καί έκαθαρί- 
σθη έπιμελώς. Είναι κατεσκευασμένος διά πώρι
νων λίθων άνίσου μεγέθους καί άργών λίθων, οί 
όποιοι όμως περιορίζονται μόνον είς τό βόρειον 
τμήμα τού πλάτους του καί κατά κανονικά σχεδόν 
διαστήματα μεταξύ τών πωρίνων δόμων, ώσάν 
« γεμίσματα » τών τετράπλευρων κενών, τά όποια 
δημιουργούν οδτοι. Έχει συνολικόν ύψος 0,95 
έως 1 μ. καί πλάτος 0,87 μ., ή κατωτέρα δέ σειρά 
τών δόμων είς τό ήμισυ σχεδόν τού ύψους του 
(0,50 μ.) έξέχει κατά 0,05 έως 0,18 μ. τής άνω- 
τέρας είς τήν νοτίαν πλευράν - όψιν του, ή όποια 
είναι όμαλή καί ή περισσότερον έπιμελώς κατε- 
σκευασμένη. Είς αυτήν τήν πλευράν ό τοίχος 
σχηματίζει, κατά διαστήματα 2.20 μ. περίπου, προ- 
εξοχάς πρός Ν. (όδόντας), διαστάσεων 0,80 x 
0,60 μ., αί όποϊαι είναι έκτισμέναι μέ πώρινους 
δόμους μόνον ή μέ πώρινους δόμους καί μέ άρ- 
γούς λίθους. Καί είς τούς « όδόντας » τό κατώ
τερον μέρος τής δομής έξέχει όπως καί είς τόν 
υπόλοιπον τοίχον καί παρέχει τοιουτοτρόπως τήν 
έντύπωσιν μιας ταινίας, ή όποια περιβάλλει καί 
τούς « όδόντας » καί έπιτείνει τήν έπιμεμελημένην 
έμφάνισιν τής νοτίας όψεως. Άντιθέτως είς τήν 
βορείαν πλευράν οί πώρινοι δόμοι καί οί λίθοι 
δημιουργούν έπιφάνειαν άνώμαλον, ή όποια δέν 
πρέπει νά ήτο όρατή άλλά κεκαλυμμένη πιθανόν 
ύπό τού έδάφους.

Ό τοίχος ούτος είς τό άνατολικόν άκρον του 
σχηματίζει γωνίαν πρός τοίχον μή συνδεόμενον

όμως πρός τόν άνατολικόν τοίχον τού άνακτόρου. 
Είναι πολύ πιθανόν, ότι ό νότιος έξωτερικός τοί
χος σχηματίζει γωνίαν καί είς τό δυτικόν άκρον 
του, τό όποιον δέν άπεκαλύφθη είσέτι.

Ποιος ό προορισμός τού τοίχου δέν δυνάμεθα 
νά είπωμεν άκόμη. Παρετηρήσαμεν ήδη κατά 
τήν περυσινήν άνασκαφήν καί τό έβεβαιώσαμεν 
έφέτος, ότι ύφίσταται κάποια πίεσις άπό Ν. πρός 
Β. καί τό φυσικόν έδαφος, ή πηλώδης « μούσγα », 
μετακινείται πρός Β., ούτως ώστε νά καλύπτη όλό- 
κληρον σχεδόν τόν μακρόν αύτόν τοίχον. (Έ
φέτος εΰρομεν τά τμήματα τού τοίχου, τά όποια 
είχομεν άποκαλύψει πέρυσι, κεκαλυμένα κατά μέ- 
γα μέρος άπό τήν « μούσγαν »).

Τήν « μούσγαν » συναντώμεν συνήθως μέχρι 
τής έπιφανείας τού νοτίου έξωτερικού τοίχου, 
ένφ βαθύτερον τό χώμα είναι διαφορετικής ύφής 
καί χρώματος, μαλακόν καί καστανόφαιον, καί 
περιέχει πολλά, είς ώρισμένα σημεία, νοτίως τού 
τοίχου έως 0,50 μ., πάρα πολλά, όστρακα έλληνι- 
στικά, τά πλείστα έκ μεγάλων άγγείων άχρώμων, 
λεκανών καί διαφόρων οικιακών σκευών χονδρών, 
άλλά καί πολλά μελαμβαφή σκύφων, κανθάρων, 
πινακίων κ. ά. καί όλίγα τού τύπου τής « δυτικής 
κλιτύος ». Νοτίως τού δωματίου Β εΰρομεν δύο 
περιέργους πηλίνας βάσεις, σχεδόν όμοιας, αί 
όποϊαι είναι έξωτερικώς τετράπλευροι μέ κοίλας 
πλευράς καί έσωτερικώς ήμισφαιρικαί.

Είς τήν νοτίαν πλευράν τού νοτίου έξωτερικού 
τοίχου, κυρίως νοτίως τού δωματίου V καί, όλι- 
γώτερον, τού δωματίου Β, υπήρχε παχύ στρώμα 
καεισών ή άποσαθρωθεισών όργανικών ύλών, 
τό όποιον περιβάλλει καί τούς « όδόντας ».

Εύρέθησαν έπίσης διεσπαρμένοι κέραμοι καί 
τεμάχια σίμης πηλίνης, νοτίως δέ τών δωματίων 
F καί G, άπό τού νοτίου τοίχου έως 2 μ. νοτιώτε- 
ρον, ύπήρχε στρώμα κεράμων, κορινθιακών ώς 
έπί τό πλεΐστον, είς τό ύψος τού τοιχοβάτου τού 
νοτίου τοίχου, ένφ άλλο στρώμα κεράμων, λα
κωνικών τών περισσοτέρων, ύπήρχε νοτίως τού 
δωματίου L, έπί τού νοτίου έξωτερικού τοίχου.

Κατά τήν έφετεινήν άνασκαφήν εύρέθησαν άρ- 
κετά χαλκά νομίσματα. Έξ αύτών τά τέσσαρα είναι 
Φιλίππου τού Β' (Α. Κεφαλή ’Απόλλωνος, Β. 
Τππεύς) καί εύρέθησαν: τό πρώτον νοτίως τού 
δωματίου Ε, είς βάθος 0,10 μ. άπό τής έπιφανείας 
τού νοτίου τοίχου, τό δεύτερον νοτίως τού δω
ματίου I (1.45 μ.) είς βάθος 0,58 μ. άπό τής 
έπιφανείας τών πωρίνων δόμων τού νοτίου τοί
χου, τό τρίτον είς άπόστασιν 1 μ. άνατολικώς τής 
ΝΑ. γωνίας τού άνακτόρου, είς βάθος 1 μ. άπό 
τής έπιφανείας τού έδάφους καί τό τέταρτον νο
τίως τού δωματίου I, είς βάθος 0,35 μ. άπό τής
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έπιφανείας των πωρίνων δόμων τού νοτίου τοί
χου. Έκ τών ύπολοίπων, δύο είναι τού βασιλέως 
’Αντιγόνου Γόνατό ή τοΟ ’Αντιγόνου Δώσωνος 
(Α. Κεφαλή ’Αθήνας κρανοφόρου, Β. Σάτυρος 
έγείρων τρόπαιον καί διάφορα σύμβολα), τά 
όποϊα εύρέθησαν τό πρώτον νοτίως τού δωματίου 
X, 1 μ. περίπου άνωθεν τού κατεστραμμένου τοι- 
χοβάτου τού νοτίου τοίχου, καί τό δεύτερον είς 
τήν ΝΑ. γωνίαν τού άνακτόρου, είς τό ύψος τής 
έπιφανείας του νοτίου έξωτερικοϋ τοίχου. Έν 
άλλο είναι τού βασιλέως Περσέως (Α. Κεφαλή 
Περσέως, Β. ’Αετός ). Εύρέθη καί τούτο είς τήν 
ΝΑ. γωνίαν, 0,30 μ. ύψηλότερον τής έπιφανείας 
τού νοτίου έξωτερικοϋ τοίχου, είς άπόστασιν 2.45 
μ. βορείως αύτού. Είς πολύ καλήν κατάστασιν 
διατηρείται νόμισμα Άμφιπολιτών (Α. Κεφαλή 
Ποσειδώνος, Β. Ίππος τριποδίζων, έπιγραφή 
άμφιπολιτών)· εύρέθη νοτίως τού τοίχου, ό 
όποιος χωρίζει τά δωμάτια I καί L, είς άπόστασιν 
0,85 μ. νοτίως αύτού καί είς βάθος 1.96 μ. άπό τής 
έπιφανείας τού έδάφους.

Τά ύπόλοιπα τέσσαρα νομίσματα είναι περισ
σότερον έφθαρμένα. Είς κακήν έπίσης κατάστα- 
σιν εύρέθησαν τεμάχια χαλκών άντικειμένων, πι
θανόν έξ έξαρτημάτων σκευής ίππου.

Άπό τάς μέχρι τοΰδε ένδείξεις, όστρακα, νομί
σματα, συμπεραίνομεν ότι ό νότιος έξωτερικός 
τοίχος πρέπει νά είναι σύγχρονος περίπου μέ τό 
άνάκτορον καί ότι ή διαφορετική κατασκευή τού 
τοίχου τούτου άπό τούς τοίχους τοΰ άνακτό
ρου όφείλεται είς τόν διαφορετικόν προορισμόν 
του.

Είς τήν άνασκαφήν συνειργάσθησαν, έχουσαι 
τήν άμεσον έποπτείαν τών έργασιών, αΐ βοηθοί 
τού άρχαιολογικού τμήματος ’Αλεξάνδρα Δάφφα - 
Νικονάνου καί ή δ. Δέσποινα Χατζή, ή όποια 
συνέβαλε καί είς τήν σύνταξιν τής παρούσης. 
Τήν άνασκαφήν παρηκολούθησαν αρκετοί τε
λειόφοιτοι τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης, ένισχυθέντες ύπ’ αύτής 
πρός τόν σκοπόν τούτον.

MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ - Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:20 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 381

a > 
a *3 =t χ 
•r °„ n mj*

o

3
u_p

cq. P

5

. ΑΝ
ΔΡ

Ο
Ν

ΙΚ
Ο

Σ 
- Γ

. Μ
Π

ΑΚ
ΑΛ

ΑΚ
Η

Σ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:20 EEST - 34.211.113.242


