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έπισημανθή παλαιότερον καί έγένετο ή διάγνωσις 
τής σπουδαιότητός της έκ τής παρουσίας αγγείων 
ώς τό νεολιθικών χρόνων άγγείον έν Π ί ν. 263 β. 
Οί άνασκαφεΐς παρέχουν έκθεσιν των άποτελε- 
σμάτων τής γενομένης κατά τό 1961 άνασκαφι- 
κής έργασίας εις τόν παρόντα τόμον.

σθη τό 1960 εις τήν άνασκαφήν τής Πέλλης, 
έδημοσιεύθη δέ ήδη ή πρώτη προσπάθεια έρ- 
μηνείας των άποτελεσμάτων των δύο πρώτων 
έτών τής άνασκαφής ύπό τού ύπογράφοντος τήν 
παρούσαν6.

*
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Τομή Τ-η

Σχεδ. 7

Μακεδονικός τάφος Λευκαδίων

‘Ως καί κατά τό 1960 καί τό 1961 άφ’ ένός 
έσυνεχίσθησαν αί έργασίαι στερεώσεως τών Μα
κεδονικών τάφων, άφ’ έτέρου δέ αί έργασίαι 
κατασκευής στεγάστρου καί προσβάσεως πρός 
τό μνημείον δαπάναις τής Υπηρεσίας ’Αρχαιο
τήτων.

Πέλλα

Ό "Εφορος έπί δίμηνον περίπου συνειργά-

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ 
ΝΗΣΙΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΑΣ

Κατ’ Αύγουστον 1961 έγένετο εναρξις δοκιμα
στικής άνασκαφής έπί τής νησΐδος τού 'Αγίου 
’Αχίλλειου τής Πρέσπας έν θέσει, όπου είχον άνα- 
καλυφθή τυχαίως κεραμίδες μετά σφραγισμάτων 1.

6. Ρΐι. Petsas, Pella, Literary Tradition and Ar
chaeological Research, έν Balkan Studies I ( 1960) 
113 κ.έ. Πρβλ. ΑΔ 16(1960) 72 —83 (X. Μακαρόνας ),

1. BCH Chron, 1959 σελ, 765 καί είκ, 5,
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Ή νησίς τού 'Αγίου ’Αχίλλειου (Π ί ν. 264 α 
καί Σ χ ε δ. 1) ήτο γνωστή μέχρι τούδε μόνον άπό 
τά βυζαντινά μνημεία της2. Εύχάριστον έκπλη- 
ξιν άπετέλεσαν τά τυχαία ευρήματα έν άγρφ

εκτασις μεγάλη μεταξύ τού βουνού τής νησϊδος 
καί τής σημερινής όχθης τής λίμνης. Τό μήκος 
των 20 μ. τής δοκιμαστικής τάφρου έκάλυψε σχε
δόν όλην τήν άπόστασιν άπό τής άποτόμου κλι

τού Φιλίππου Μαρκοπούλου κατά τήν δυτικήν 
πλευράν τής νησϊδος, ύπό τήν ύψηλοτέραν κορυ
φήν αύτής (Π ί ν. 264 β καί Σ χ έ δ ι ο ν 1 ). Ή θέ- 
σις είναι παραλίμνιος καί δέν υπάρχει ισόπεδος

2. Τελευταίως Στυλ. Πελεκανίδου, Βυζαντινά καί Μετα
βυζαντινά Μνημεία τής Πρέσπας, έκδ. Εταιρείας Μακεδο
νικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1960.

τύος μέχρι τού παρόχθιου καλαμώνος (Π ί ν. 
265 α), ό όποίος έκαθαρίσθη, ΐνα διανοιχθή πρόσ- 
βασις άπό τής λίμνης εις τήν άνασκαφήν. Άκρι- 
βέστερον ή τάφρος μας άπεΐχεν 6 μέτρα άπό τής 
άποτόμου πλαγιάς καί άλλα 6 μέτρα άπό τής όχθης 
κατά τήν εναρξιν τής άνασκαφής. Τό πλάτος τής 
δοκιμαστικής τάφρου ήτο κατ’ άρχήν 2 μ., έν τή
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προόδω καί ύπό τό φώς των εύρημάτων τής άνα- 
σκαφής ηύρύνθη έκατέρωθεν κατά εν μέτρον καθ’ 
δλον τό μήκος, τό δέ πρός τήν λίμνην τμήμα της 
έδιπλασιάσθη εν συνεχεία. Οΰτω ή τάφρος έλαβε 
τελικώς διαστάσεις : μήκος 20 μ. καί πλάτος έν 
μέρει 4 μ. καί έν μέρει 8 μ. (βλ. Σχέδιον 2 καί 
Π ί ν. 265 α, β ).

Εις τήν μικράν ταύτην έκτασιν τά άνασκαφικά 
άποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά πέραν πά- 
σης προσδοκίας. Τά όστρακα τοΰ έπκρανειακοϋ, 
τεταραγμένου έκ τής καλλιέργειας, στρώματος 
συνελέγησαν κεχωρισμένως κατά τετράγωνα 
2 X 2 μ., άλλ’ έφ’ όσον τά εύρήματα έν γένει δέν 
έδέχθησαν άκόμη έργαστηριακήν έπεξεργασίαν, 
ένταΟθα θά σημειωθούν γενικώς τά σπουδαιότερα 
τής όλης άνασκαφής κατά κατηγορίας.

’Αχίλλειου καί έκ Ψαράδων μέ έβεβαίωσαν όμο- 
φώνως ότι ό λευκός σχιστόλιθος τού τοίχου τού
του δέν προέρχεται έκ τής νησΐδος, άλλ’ έκ Μά- 
τσιορκας ή Κρήνας ή θέσεως μεταξύ αύτών. Ή 
χρησιμοποίησις λίθου έκ μακράς άποστάσεως 
άποτελεϊ μίαν άκόμη ένδειξιν τής σπουδαιότητος 
τοϋ κτηρίου.

ΤοΟ πρός νότον κτηρίου έν Σ χ ε δ. 3 άπε- 
καλύφθη μεγαλύτερον τμήμα. Δέν έβεβαιώθη 
πέρας πρός νότον. Δέν είναι βέβαιον, αν καθ’ 
δλον τό μήκος τής τάφρου άπ’ άνατολών πρός 
δυσμάς βαίνουν τοίχοι του αύτοϋ κτηρίου. Είναι 
πιθανόν ότι εχομεν τμήματα δύο κτηρίων. Ό 
άπό τοΟ δυτικοΟ άκρου τής τάφρου μέχρι 9 μ. 
περίπου άπ’ αύτοΟ άποκαλυφθείς τοίχος δέν συν
δέεται όργανικώς, άλλ’ άπλώς έφάπτεται τοΟ γω-

Τά άποκαλυφθέντα έρείπια δεικνύει τό Σ χ ε δ. 
2. ’Εκ τών άνασκαφικών δεδομένων προέκυψε καί 
έν τφ Σχεδίφ είναι σαφές, ότι εχομεν δύο οίκο- 
δομικάς περιόδους τούλάχιστον, μολονότι δέν 
φαίνεται, ότι άνήκουν εϊς έποχάς μεμακρυσμέ- 
νας χρονικώς άπ’ άλλήλων. Τά Σ χ έ δ ι α 3 και 4 
δεικνύουν κεχωρισμένως τά λείψανα κτηρίων τών 
δύο περιόδων. Έκ τούτων τά κατώτερα καί άρ- 
χαιότερα έσχεδιάσθησαν έντώ Σχεδίφ 3.

Δύο κτήρια γίνονται σαφή έκ τής άρχαιοτέρας 
ταύτης οικοδομικής περιόδου, τόσον εις τό Σ χ έ- 
δ ι ο ν 3 όσον καί έν Π ί ν. 265 β. Μεταξύ τών 
δύο κτηρίων βαίνει άπ’ άνατολών ( άπό τής κορυ
φής ) πρός δυσμάς ( πρός τήν λίμνην) οδός στενή, 
πλάτους 1 μ. Τού πρός βορράν κτηρίου άνεσκάφη, 
μόνον έν μέρει, τοίχος μετά έξωτερικής γωνίας 
κατά τό άκρον. Ό τοίχος ούτος διακρίνεται όλων 
τών άλλων διά τό μέγεθος τών πλακοειδών λίθων 
καί τήν έπιμέλειαν τής κατασκευής ( βλ. κυρίως 
τομήν Β - Β' έν Σ χ ε δ. 2 ). Έργάται έκ τού ‘Αγίου

νιάζοντος κατά τό σημείον τούτο τοίχου. ‘Οπωσ
δήποτε ό χώρος Γ(έντφΣχεδίφ3) ήτο άσφα- 
λώς έστεγασμένος. Αί κεραμίδες τής στέγης εύ- 
ρέθησαν είς στρώμα άδιατάρακτον ( βλ. Π ί ν. 
267 α, β καί 269 α ). Πιθανώς έστεγασμένοι ήσαν 
καί οί κατά μικρόν μέρος άνασκαφέντες χώροι 
Δ καί Ε ( βλ. Π ί ν. 267 β άριστερά ). Ό έπίσης 
έν μέρει άνασκαφείς χώρος Β δέν παρουσίαζε 
τήν εικόνα τοϋ άδιαταράκτου στρώματος κερά
μων τού χώρου Γ. Ούχ ήττον εύρέθησαν φωλεαί 
κεράμων είς τεμάχια, μεταξύ τών όποιων καί τά 
είκονιζόμενα έν Π ί ν. 268 β τεμάχια όπαίας. 
Αί κεραμίδες ήσαν ετι άραιότεραι είς τόν χώρον 
Α, όπου άντιθέτως εύρέθησαν περισσότερα άγγεΐα 
είς τεμάχια κατά χώραν (Π ί ν. 265 β άριστερά). 
Κατά τήν όδόν έλάχιστα τεμάχια κεραμίδων 
εύρέθησαν.

Οί χώροι Δ καί Ε έπεκοινώνουν μετά τού Γ 
διά θυρών, τών όποιων τά άνοίγματα έβεβαιώ- 
θησαν. ΤοΟ έτέρου τό βεβαιωθέν πλάτος είναι
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1,10 μ. ΕΙς τά άποκαλυφθέντα μεταξύ τών χώρων 
Γ, Β και Α, μικρά τμήματα τοίχων δέν έβεβαιώ- 
θησαν άνοίγματα θυρών.

Στόμιον φρέατος άπεκαλύφθη εις θέσιν τοιαύ- 
την, ώστε νά είναι δυνατή άντλησις καί άπό τών 
δωματίων Γ καί Δ καί έξωθεν άπό τής όδοΟ ( Π ί ν. 
266 α). Μετά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ στρώματος 
τών κεράμων τοϋ χώρου Γ άπεκαλύφθησαν στόμια 
πίθων κατά σειράν, κεκαλυμμένα διά πλακών 
σχιστόλιθου ( Π ί ν. 268 α ). Μετά τήν άφαίρεσιν 
τών καλυμμάτων έφάνη ύδωρ διαυγέστατον. Τό 
όπ’ άριθ. 2 (έν τφ Σ χ ε δ. 3 ) εϋρέθη άκάλυπτον 
καί έπ’ αύτοΟ, έν θέσει δευτέρας χρήσεως, τμήμα 
έτέρου πίθου, όρατόν έν μέρει είς τόν Π ί ν. 
267α, κάτω δεξιά. Άκάλυπτον έπίσης εΰρέθη 
τό στόμιον τού πίθου 6. Προσπάθεια έξαντλήσεως

γασία καί ή μελέτη τών ευρημάτων καταστήση 
δυνατήν τήν διάκρισιν.

Συνοπτικώς τά γενόμενα κινητά εύρήματα 
είναι τά έξής :

α. Περί τάς 95 άγνΰθες διαφόρων σχημάτων, 
έξ ών τινες φέρουν σφραγίσματα.

β. ’Αγγεία διάφορα μικρά καί μεγάλα, άπαντα 
είς τεμάχια μη συγκολληθέντα είσέτι. Τά πλεΐστα 
είναι άβαφα καί όλως άδιακόσμητα. Υπάρχουν 
πάντως διδακτικά διά τήν χρονολόγησιν όστρακα 
έκ μεγαρικών σκύφων, πυξίδων καί άλλων μελαμ- 
βαφών άγγείων έλληνιστικής έποχής.

γ. ’Ελάχιστα σιδηρά καί χαλκά άντικείμενα. 
δ. Νόμισμα χαλκοϋν.
ε. Τέλος, τά σημαντικώτερα εύρήματα είναι 

κεραμίδες μετά σφραγισμάτων, έκ τών όποιων

Σχεδ. 4. Λείψανα νεωτέρων κτηρίων

τοϋ ΰδατος τών πίθων καί τοϋ φρέατος άπέτυχε, 
διότι ταϋτα ευρισκόμενα άκριβώς ύπό τήν στά
θμην τών ύδάτων τής λίμνης άνενέουν ύπογείως 
τό ύδωρ ( πρβλ. Π ί ν. 266 α καί 268 α ). Τά ΰδατα 
ήμπόδισαν καί τήν έξαντλητικήν άνασκαφήν εις 
βάθος κατά τούς χώρους Γ, Δ καί Ε. Ύψηλότερον 
ή άνασκαφή έφθασε μέχρι τοϋ βράχου.

ΤάένΣχεδίω4 λείψανα πενιχροτέρων κτη
ρίων τοϋ άνωτέρου στρώματος άπεκαλύφθησαν 
έπίσης άνεπαρκώς. Τά άποκαλυφθέντα τμήματα 
είναι δυνατόν νά διακριθοΰν είς τρεις ένότητας 
δεδομένου ότι οί συναντώμενοι κατά τάς περιο- 
χάς Ζ καί Θ τοίχοι δέν συνδέονται όργανικώς, 
άλλ’ άπλώς έφάπτονται άλλήλων ( πρβλ. Π ί ν. 
266 β). Ό χώρος α είναι δυνατόν νά άπετέλει 
προσθήκην είς τό κτήριον β - γ. Αλλά τό κτήριον 
δ πιθανώς είναι διάφορον τοϋ β - γ.

Μετά τών έπιφανειακών τούτων λειψάνων συν
δέονται εύρήματα, τά όποια δέν ήσαν σημαντικώς 
διάφορα τών εύρεθέντων είς τά κατώτερα άδια- 
τάρακτα στρώματα. "Ισως ή έργαστηριακή έπεξερ-

τά καλύτερον διατηρούμενα καί εύδιάκριτα εί- 
κονίζονται είς τούς Π ί ν. 269, 270.

Τά έπί κεράμων σφραγίσματα είναι τριάκοντα 
περίπου. ’Εκ τούτων περί τά έπτά είναι δυσδιά
γνωστα ή έχουν άνάγκην καθαρισμού. Έν τού- 
λάχιστον φέρει σφράγισμα ΛΑΔΙΟΥ (Π ί ν.
269 γ). Τό όνομα πιθανώς είναι τό αύτό πρός τό 
γνωστόν Άδαΐος, τό όποιον εύρίσκομεν καί είς 
δεύτερον στίχον σφραγισμάτων ώς τά έν Π ί ν.
270 α, β. ΑΡΙΣΤΑΝΔΡΟΥ άναγιγνώσκεται είς 
τρία τούλάχιστον σφραγίσματα ( Π ί ν. 269 α, β ). 
ΑΣΑΝΔΡΟΥ είναι ή πιθανωτέρα άνάγνωσις είς 
τό σφράγισμα τοϋ Π ί ν. 269 ε 3. ΒΙΛΟΥ είναι 
είναι έν τούλάχιστον σφράγισμα (Π ί ν. 270 γ ). 
Τό όνομα Πρεύρατος εις γενικήν πτώσιν άπαν
τά εις διάφορα σφραγίσματα μόνον ή συνο- 
δευόμενον, ώς άνωτέρω έλέχθη, ύπό δευτέρου 
όνόματος είς γενικήν πτώσιν ( Λ Δ ΔΙΟΥ ). ’Αντί

3. Άσανδρος Χυρεητός έν έπιγράμματι έπί στήλης 
εύρεθείσης είς τά Σέρβια, προσφάτως είς Θεσσαλικά, 2 
(1959) σελ. 92 κ.έ. όπου καί άλλαι παραπομπαΐ.
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περιγραφής τών ποικίλων σφραγισμάτων αί φω- 
τογραφίαι έν Π ί ν. 269 δ, ς καί 270 α, β παρέ
χουν ιδέαν τών διαφόρων μορφών. Ποικιλόμορ
φα έπίσης καί πολυαριθμότερα όλων, υπέρ τά δέ
κα, είναι σφραγίσματα ΣΥΡΟΥ (Π ί ν. 270 δ - ζ ). 
Τέλος, κεραμίδες έφερον σφραγίσματα ώς τό έν 
Π ί ν. 270 η.

Έκ τών όνομάτων ούδέν είναι όλως άγνωστον. 
Μάλλον άσύνηθες είναι τό Βίλος, άλλ’ άπαντά 
καί τούτο, είναι δέ, νομίζω, μακεδονική μορφή 
τού Φίλος παρά τό σύνηθες Φίλα καί τά σύνθετα 
έξ αύτών *. Τό όνομα Πρεύρατος άπαντά συνήθως 
ώς Πλεύρατος, άπαξ Πλευρατος, άλλά καί Πρευ- 
ράδου άναγιγνώσκεται έπί νομίσματος4 5 6. "Οσον 
άφορά είς τό όνομα Σύρος τούτο είναι σύνηθες, 
άλλ’ είναι άξιοσημείωτοι αί παραλλαγαί τής 
γραφής τού ονόματος. Άλλως θά ήτο δυνατόν νά 
άναγνωσθή καί Εύρος".

ΦΩΤ. ΠΕΤΣΑΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Ή έαρινή περίοδος τής άνασκαφής τού άνα- 
κτόρου ήρχισεν έφέτος μετά τόν προηγηθέντα 
καθαρισμόν τού άνασκαφέντος χώρου καί τήν 
έορταστικήν συγκέντρωσιν τής 14ης Μαΐου έ.6., 
διήρκεσε δέ μέχρι τής 10 ’Ιουνίου. Τάς έργασίας

4. Βίλος τοϋ Νικάνορος, λοχαγός, έν έπιστολη τοϋ Φι
λίππου Ε\ τελευταίως έν AJA 42 (1938) σελ. 246, στίχ. 
12. Έπίσης Βίλος Βίλου ( Μακεδών ;) έν Launey, Re- 
cherches κλπ. σελ. 1174. Άμφότερα τοϋ 2ου at. π. X. Ίδέ 
καί Ν. ’Ανδριώτη. Ή Γλώσσα καί ή έλληνικότητα τών άρ- 
χαίων Μακεδόνων, Θεσσαλονίκη 1952, σελ. 16 κέ.

5. Ίδέ Η. Krahe, Lexicon κλπ. σελ. 96 έν λ. Preu- 
rados. Πρβλ. τοϋ αύτοϋ. Die Sprache der Illyrier, I, Die 
Quellen, Wiesbaden, 1955, σελ. 68 καί Ν. ’Ανδριώτη, Ή 
Γλώσσα καί ή έλληνικότητα τών αρχαίων Μακεδόνων, 
Θεσσαλονίκη 1952 σελ. 13. Πρβλ. I. I. Russu έν Dacia, 
N.S. II (1958 ) σελ. 518. Πρβλ. Ν. Παππαδάκην έν Άθηνφ, 
1913, σελ. 463 καί A. Woodward έν JHS 33 (1913) 
σελ. 337 κ.έ., άριθ. 17 στήλη II, στίχ. 45. Έκ τών έπιγρα- 
φών άξιοσημείωτος ή έκ Βέροιας έπιγραφή έν Δήμιτσα, Ή 
Μακεδονία κλπ. σελ. 73, άριθ. 68, δι’ ήν πρβλ. Ch. Edson 
έν Harvard Studies in Class. Phil. 45 ( 1934) σελ. 230 
κέ. Πρβλ. καί R. Ε. Gr. 74 ( 1961 ), Bull. £lpigr. άριθ. 250.

6. Ίδέ προχείρως έν ’Αντ. Σιγάλα, Ιστορία τής Έλλην. 
Γραφής, Θεσσαλονίκη 1934, σελ. 114. Εύρος, όνομα σπάνιον 
έν Bechtel, Histot. Personennamen σελ. 564 i.G. II, 4045· 
Σύρος, όνομα σύνηθες, μάλιστα δούλων έν Άθήναις κατά 
τόν 4ον αί. π. X., τό πλεϊστον κατά τάς άρχάς τοϋ αίώνος 
τούτου, Ιδέ π.χ. Η. Pope, Non-Athenians, 1935, σ. 210 κέ. 
’Αξιοσημείωτα ένταϋθα τά όνόματα Σύρος έν έπιγραφή έκ 
Βέροιας τό 182 π. X. ( BSA 18 ( 1911/12 ) σελ. 140 στ. 12, 
πρβλ. Franz BOmer, Untersuchungen κ.λ.π. 1960, σ. 86) 
καί Σύριν ( ή — s ) έν έπιγραφή έκ Μοναστηριού ( BSA έ. 
ά. σελ. 174, άριθ. 73, πρβλ. F. ΒδιηβΓ, έ. ά. σελ. 94 καί 
σελ. 31, όπου «τό γένος Σύρον»).

τής άνασκαφής διηύθυνε έκ μέρους τής Φιλοσο
φικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
ό καθηγητής κ. Γ. Μπακαλάκης. Άνεπλήρωσε 
δέ τούτον κατά τήν άπουσίαν του είς ’Αθήνας 
ό Έφορος ’Αρχαιοτήτων τής Α' Περιφέρειας 
κ. X. Μακαρόνας.

Διά τών άνασκαφών τής περιόδου ταύτης 
άπεκαλύφθη τό χαρακτηριζόμενον ώς «κλιμα
κοστάσιου» ( Π ί ν. 271 β) καί όλόκληρος ό 
ΝΑ χώρος τού άνακτόρου (Πίν. 271 α), πλήν 
τής θόλου όπου, έκτος τών διαφόρων τομών- 
τάφρων, τών γενομένων ύπό τών Γάλλων καί τού 
καθηγητοΰ κ. Κ. Α. Ρωμαίου, κατά τούς κυρίους 
τοίχους τής οικοδομής, δέν είχεν άφαιρεθή ή 
ένδιάμεσος έπίχωσις. Τής έπιχώσεως ταύτης 
είχεν άφαιρεθή μέγα μέρος κατά τάς έργασίας τού 
προηγουμένου έτους μέχρις ώρισμένου σημείου 
είς βάθος, όπότε άνεφάνη είς ολόκληρον τόν 
χώρον ένιαΐον στρώμα μέ φανερά ίχνη πυρκαϊάς. 
Τό στρώμα τούτο, πάχους κατά μέσον όρον 0,25 μ., 
άνεσκάφη έφέτος, ήτο δέ πλήρες ξυλανθράκων, 
τέφρας, θραυσμάτων κεράμων τής στέγης, ήλων 
σιδηρών διαφόρων μεγεθών καί τινων χάλκινων 
κεφαλών διακοσμητικών ήλων θυρών ή παραθύ
ρων. Μικρού μεγέθους χάλκινον στρόφαλον, 
άνευρεθέν έντός τής έπιχώσεως, άνήκει προφανώς 
είς παραθυρόφυλλου. Άνευρέθησαν ώσαύτως, 
τόσον έντός τού χώρου, όσον καί έξωτερικώς 
τού νοτίου τοίχου, σιδηρά έλάσματα είς σχήμα 
άνεστραμμένου Π, χρησιμοποιηθέντα προφανώς 
διά τήν σύνδεσιν διαφόρων ξύλων τής στέγης ή 
όροφής τού κτηρίου. Μεγάλα τμήματα τών άρχι- 
κώς ώμών πλίνθων, διά τών όποιων συνεχίζοντο 
είς ύψος τά υπέρ τούς λίθινους όρθοστάτας τμή
ματα τών τοίχων τού άνακτόρου, μετεβλήθησαν 
είς σαθρούς σήμερον όπτοπλίνθους.

Κατά τό κέντρον τού χώρου καί τό μεταξύ τών 
μακρών τοίχων ΑΙ καί Α2 διάστημα, ώς καί έπί 
τού τοίχου ΑΙ, άνευρέθησαν πολλά τεμάχια τρι- 
ταινιωτού ιωνικού έπιστυλίου, ιωνικά κιονόκρανα 
καί σπόνδυλοι άμφικιόνων τού β' (μικρού) 
ρυθμού, τά όποια άνήκουν προφανώς είς τόν β' 
όροφον ( βλ. Σ χ ε δ. 1).

Μέτωπα ήγεμόνων κεράμων, τεμάχια γραπτής 
σίμης καί κεραμίδες ( στρωτήρες ), άπαρτισθεί- 
σαι έκ πολλών συνανηκόντων τεμαχίων, άνευ
ρέθησαν είς τόν χώρον τούτον, ώς καί είς τά 
άντίστοιχα στρώματα τού «κλιμακοστασίου». 
Μεταξύ τών θραυσμάτων τών κεράμων ύπάρ- 
χουν καί τινα φέροντα σφραγίσματα.

’Αμέσως μετά τό στρώμα τούτο άνεφάνη τό 
φυσικόν έδαφος (μούσγα), τό όποίον όρίζει καί 
τό ύποθετικόν δάπεδον τών χώρων. Δυτικώς τού
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Δ. Μακεδονία. Πρέσπα: α. "Αποψις της νησΐδος τοΰ 'Αγίου Αχίλλειου άπό Β.,
β. Ή θέσις τής άνασκαφής άπό Δ.
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Δ. Μακεδονία. Πρέσπα: α. 'Η θέσις τής άνασκαφής άπόΑ., β. 'Η δοκιμαστική τάφρος από Α.
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Δ. Μακεδονία. Πρέσπα: α. Στόμιον φρέατος άπό ΒΑ., β. Έφαπτόμενοι τοίχοι άπό Β.
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Δ. Μακεδονία. Πρέσπα: α. Τό στρώμα των κεράμων άπό Ν., β. Τό δυτικόν άκρον τής άνασκαφής, άπό Ν.
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