Ϊ26

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/2) : ΧΡΟΝΙΚΑ

περιγραφής τών ποικίλων σφραγισμάτων αί φωτογραφίαι 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 Πρευράδου 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 άνακτόρου 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, Recherches κλπ. σελ. 1174. Άμφότερα τοϋ 2ου at. π. X. Ίδέ
καί Ν. ’Ανδριώτη. Ή Γλώσσα καί ή έλληνικότητα τών άρχαίων Μακεδόνων, Θεσσαλονίκη 1952, σελ. 16 κέ.
5. Ίδέ Η. Krahe, Lexicon κλπ. σελ. 96 έν λ. Preurados. 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 έπιγραφών 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 τομώντάφρων, 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 άρχικώς 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 τριταινιωτού 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 ), άπαρτισθείσαι έκ πολλών συνανηκόντων τεμαχίων, άνευ
ρέθησαν είς τόν χώρον τούτον, ώς καί είς τά
άντίστοιχα στρώματα τού «κλιμακοστασίου».
Μεταξύ τών θραυσμάτων τών κεράμων ύπάρχουν 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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τοίχου Α1 καί περί τό μέσον τοΰ δευτέρου (άπό
ανατολών) έπιμήκους χώρου άνευρέθη έντός τοϋ
σαθροΰ βράχου χαλκοΟν νόμισμα Κασσάνδρου.
Κατά τήν ΒΔ γωνίαν τοΰ αύτοΰ χώρου, παρά
τήν θόλον, παρετηρήθησαν έλάχιστα ύπολείμματα χαλικοστρώτου δαπέδου, μαρτυροΰντα ότι
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Δυστυχώς ή άνασκαφή δεν έλυσε τό πρό
βλημα τής άποστολής των έπιμήκων χώρων τής
άνατολικής προσόψεως τοΰ κτηρίου. Έφ’ όσον
δέν εχομεν έγκαρσίους τοίχους, οί χώροι ούτοι
θά πρέπει νά θεωρηθούν ώς μία ή καί δύο παράλ
ληλοι στοαί.

Σχεδ. 1. Ή κάτοψις τοΰ άνακτόρου τής Βεργίνης μετά τάς άνασκαφάς τοΰ 1961
ό χώρος ήτο, εις τό σημεΐον έκεΐνο τούλάχιστον,
έστρωμένος όπως καί τά άλλα κανονικά δωμάτια
τοΰ άνακτόρου. ’Εκεί άνευρέθησαν καί μικρά
άπολεπίσματα άπό μαρμάρινα άνάγλυφα, τεμάχιον άπό βραχίονα περιόπτου ίσως άγάλματος,
τά όποια σχετίζονται ίσως πρός τά ύπό τών Γάλ
λων έν τή θόλφ άνευρεθέντα. ’Ακόμη, διάφοροι
δωρικοί σπόνδυλοι, γεισόμορφα μέλη καί πώρινοι
σπόνδυλοι άμφικιόνων σχετιζομένων προφανώς
μέ τό παρακείμενον πρόπυλον,

Ό μακρός τοίχος Α1 είς μέγα μήκος τής άπό
Β διαδρομής του έχει άπό άνατολών δεύτερον,
ένισχυτικόν (;) θεμέλιον, τοΰ όποιου δέν γνωρίζομεν τόν προορισμόν. Έπί τής έπιφανείας τοΰ
θεμελίου τούτου άνευρέθη χαλκοΰν νόμισμα Φι
λίππου Ε', τό όποιον χρονολογείται περί τό 187
π. X. καί άποτελεϊ ένδειξιν ότι τό τμήμα τοΰτο
τοΰ άνακτόρου έκάη όλίγον πριν ή κατά τήν είσβολήν τών Ρωμαίων είς τήν Μακεδονίαν.
’Εντός τοΰ « κλιμακοστασίου » καί παρά τόν
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νότιον τοίχον τοΰ δωματίου, ό όποιος είναι καί ό
νότιος τοίχος τής όλης οίκοδομής άνευρέθησαν
είς τήν θέσιν των τρία τετράπλευρα λίθινα στη
ρίγματα (Πίν. 271 β), διαστάσεων 0,33X0,34
X 0,51 μ. καί ύψ. 0,51 μ., έπί κυκλικών βάσεων
διαμ. 0,85 μ. Παρά τό πρώτον καί τό δεύτερον
(άπό δυσμών) στήριγμα καί μεταξύ αυτών καί
τού νοτίου τοίχου, τό έδαφος κατέρχεται άποτόμως, ώστε ήτο άνάγκη ό τοίχος νά θεμελιωθή
βαθύτερα. ’Εντός κοιλώματος, βάθους 1 μ. άπό
τής έπιφανείας τοΰ νοτίου τοίχου ( αυτό είναι καί
τό βάθος τής θεμελιώσεως τών κυλινδρικών βά
σεων) άνευρέθησαν έντός έπιχώσεως, έχούσης
χαρακτήρα απορριμμάτων, διάφορα όστρακα :
μελαμβαφή μετά ή άνευ έμπαίστων κοσμημάτων,
άλλα άκόσμητα κοινής χρήσεως, θραύσματα όξυπυθμένων άμφορέων, μελαμβαφής λύχνος καί χάλκινον νόμισμα βασιλέως Λυσιμάχου (306-281
π. X. ). Επειδή, κατά τήν γνώμην τής κ. Χριστοδουλοπούλου, ή κυκλοφορία τοΟ νομίσματος είναι
« έλαχίστη », ή δέ φθορά του όφείλεται είς κατίωσιν ( τό κοίλωμα έκράτει πάντοτε τό περιεχόμενόν
του ύγρόν), τό εύρημα άποτελεϊ πολύτιμον βοή
θημα διά τόν καθορισμόν τού χρόνου τής θεμε
λιώσεως τοϋ κτηρίου είς τό α' τέταρτον τού Γ'
π. X. αίώνος. Ή ένδειξις αύτη έπιβεβαιώνει τήν
μέχρι τούδε γνώμην καί τήν βάσει τής τεχνοτρο
πίας τών άρχιτεκτονικών μελών τοϋ λαμπρού
οίκοδομήματος είκασθείσαν έποχήν του.
Ή άνασκαφή τοΰ άνακτόρου συνεχίσθη καί
κατά τό φθινόπωρον ( 25 Αύγούστου - 22 Σεπτεμ
βρίου ) τοΰ τρέχοντος έτους. Κατά τήν περίοδον
ταύτην τάς έργασίας διηΰθυνε ό καθηγητής κ.
Έμμ. ’Ανδρόνικος.
Ό κύριος τομεύς τών άνασκαφών τής περιό
δου ταύτης ήτο ό πρός Β τών «προπυλαίων »
τοΰ άνακτόρου χώρος, δστις είχε μείνει κατά
μέγα μέρος άνεξερεύνητος ύπό τών Γάλλων άνασκαφέων. Είς τόν χώρον τοΰτον έξετείνετο τό
προαύλιον τής μεταβυζαντινής έκκλησίας τής Άγ.
Τριάδος. Ή άνασκαφή τούτου έδειξεν ότι κατά
τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας είχε χρησιμοποιηθή ώς νεκροταφείον. ’Αρκετοί σκελετοί καί
πολυάριθμα όστρακα άγγείων μεταβυζαντινών
άνευρέθησαν όμοΰ μετά πλήθους κελυφών όστρεοειδών. Οί χριστιανικοί τάφοι δέν εϊχον
θίξει τό κάτωθι τούτων ύπάρχον μωσαϊκόν δάπεδον τετραγώνου δωματίου διαστάσεων 10,70 X
10,70 μ. περίπου. Τοΰτο εύρέθη άκέραιον σχε
δόν, μέ τάς φυσικάς μόνον φθοράς τοΰ χρόνου
καί τής μεγάλης δρυός, ήτις ύπάρχει παρ’ αύτό
(Πίν. 272 α). Άτυχώς τό ψηφιδωτόν δάπεδον
ούδεμίαν παράστασιν είχε. Κατά τάς τέσσαρας

πλευράς περιεβάλλετο ύπό τοΰ συνήθους είς τούς
άνδρώνας ύπερέχοντος πλαισίου, τό όποΐον άπετελείτο έκ ψήφων μικρότερου μεγέθους καί συνεδέετο πρός τό κεντρικόν δάπεδον διά κυματίου
έκ κονιάματος. Τό δωμάτιον τοΰτο είχε θύραν είς
τήν δυτικήν πλευράν του, ήτοι πρός τήν άνατολικήν στοάν τοΰ περιστυλίου. Τό έξωτερικόν
κατώφλιον εϊχεν άφαιρεθή μετά τοΰ δυτικού τοί
χου, άλΐ,ά έσώθη ή αντίστοιχος πρός τό κατώφλιον πρόσβασις τοΰ ψηφιδωτοΰ πλαισίου, κατεσκευασμένη έκ μαρμαροθετήματος στερεουμένου
δι’ έρυθροΰ κονιάματος. Έπί τοΰ δαπέδου εύρέθησαν πολλαϊ συντετριμμένοι κεραμίδες, ώς
καί τεμάχια κονιαμάτων, έρυθρών, κίτρινων καί
λευκών.
Βορειότερον τοΰ δωματίου τούτου άνεσκάφη
έτερον, ίσου περίπου μεγέθους. Καί τούτου τό
δάπεδον άπετελεΐτο έξ άπλοΰ (άκοσμήτου)
ψηφιδωτού καί περιεβάλλετο ύπό πλαισίου ύπερέχοντος, τό όποιον διεκόπτετο κατά τό μέσον
περίπου τής δυτικής πλευράς, διά νά σχηματισθή
ή έκ μαρμαροθετήματος πρόσβασις. Τό δωμάτιον
τοΰτο είχεν άνασκαφή ύπό τών Γάλλων καί συνέ
πεια τής άνασκαφής έκείνης ύπήρξεν ή πλήρης
σχεδόν καταστροφή τοΰ δαπέδου.
Έτι βορειότερον οί Γάλλοι άρχαιολόγοι
είχον σημειώσει τήν ύπαρξιν δύο στενοτέρων
χώρων, τοΰ ένός άπολήγοντος κατά τήν δυτικήν
πλευράν του είς καμπύλον τοίχον. Ή περίεργος
αύτη καμπύλωσις τοΰ τοίχου δέν είχεν έξηγηθή
έπαρκώς ύπό τών παλαιών άνασκαφέων. Ήτο
λοιπόν άνάγκη νά βεβαιωθή έκ νέου ή ύπαρξις
τοΰ τοίχου τούτου, δστις έν τφ μεταξύ είχε καταχωσθή, άφαιρεθέντων προφανώς τών άνωτέρων
δόμων του. Πράγματι είς βάθος 2μ. περίπου
εύρέθη ή ύποδομή του καί έβεβαιώθη ή καμπύλη
πορεία του (Πίν. 272 β). ’Επίσης άπεκαλύφθησαν πολλά τμήματα τών τοίχων τών βορείων
αύτών χώρων, τά όποια είχον καλυφθή ύπό τών
καταπεσόντων κατά τήν διαρρεύσασαν έκατονταετίαν χωμάτων.
Δυτικώς τών χώρων τούτων, άντιστοίχως άκριβώς τοΰ χώρου C τής νοτιάς πτέρυγος, οί
Γάλλοι άνασκαφεΐς έσημείωσαν τήν ύπαρξιν
άγωγοΰ κτιστοΰ (Πίν. 273 α). Άνασκάψαντες
τόν χώρον άπεκαλύψαμεν πράγματι τόν άποχετευτικόν τοΰτον άγωγόν, μήκους 7 μ. περίπου,
δστις έχει έντονον κλίσιν πρός Β. Ή άρχή καί τό
πέρας του έχουν καταστραφή, άλλά μετά πολλής
πιθανότητος δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι ήρχιζεν
άπό τό βόρειον πέρας τής άνατολικής στοάς, έάν
δέ, ώς φαίνεται πιθανόν, τό άφαιρεθέν τμήμα δέν
είναι μέγα, ούτος έξέβαλλεν είς τόν βόρειον χώ
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ρον, αμέσως μετά τόν ύπό τ<δν Γάλλων θεωρηθέντα
βόρειον τοίχον ( δηλ. έξωτερικόν) τοϋ ανακτό
ρου. Τοιαύτη όμως ύπόθεσις περιπλέκει τό ζή
τημα τοΟ βορείου χώρου καί διά τόν λόγον τοΰτον πρέπει νά έξετασθή μετά πολλής προ
σοχής.
Ώς γνωστόν ό βόρειος τοίχος τών χώρων τού
των είχε θεωρηθή ύπό τών πρώτων άνασκαφέων
ώς έξωτερικός τοίχος τοϋ ανακτόρου. ’Αλλά αί
έρευναι τοΟ καθηγητοϋ κ. Ρωμαίου είχον άποδείξει ότι καί πέραν τούτου ύπήρχεν έτερος βόρειος
τοίχος, δστις καί άπετέλει τό βόρειον δριον τοΟ
κτηρίου. Είς τά δημοσιευθέντα πρόχειρα σχέδια
τοϋ οικοδομήματος προσετίθετο τοιουτοτρόπως
χώρος μήκους 100 μ. περίπου άνευ έγκαρσίων
διαιρέσεων. Ήτο λοιπόν άνάγκη νά έρευνηθή
ή δρθρωσις τοϋ χώρου αύτοΰ, πράγμα τό όποιον
θά έβοήθει καί είς τήν λύσιν καί άλλων σχετικών
προβλημάτων. 'Η έρευνα τοϋ έτους τούτου έδειξεν δτι οΐ άπό βορρά πρός νότον βαίνοντες τοίχοι
είς τό άνατολικόν τμήμα τοϋ άνακτόρου περατοΰνται είς τόν ύπό τών Γάλλων θεωρηθέντα έξω
τερικόν βόρειον τοίχον, ούδείς δέ τούτων συνεχί
ζεται πέραν αύτοϋ πρός τόν ύπό τοϋ κ. Ρωμαίου
σημειωθέντα βόρειον άκραΐον τοίχον.
Παραλλήλως πρός τήν έρευναν ταύτην’είργάσθημεν καί είς τόν βόρειον τοΰτον τοίχον, τόν
όποιον είχεν άνασκάψει μερικώς καθ’ όλον τό
μήκος του ό Έφορος κ. X. Μακαρόνας. Άνεσκάψαμεν τοΰτον καθ’ όλον αύτοϋ τό πλάτος είς δλον
τό μήκος άπό άνατολών πρός δυσμάς (Π ί ν.
273 β). Ή έργασία αΰτη άπέδειξεν δτι καθέτως
πρός αύτόν ( έσωτερικώς τούτου) ύπήρχον κατά
κανονικά σχεδόν διαστήματα (13 μ. περίπου)
τοίχοι μήκους 2.00 - 2,50 μ., χρησιμεύοντες πι
θανώς διά τήν έκ τών έσω στερέωσιν τούτου.
Πιστεύομεν δτι υπάρχουν άρκεταί ένδείξεις, άν
δχι άποδείξεις, πείθουσαι δτι οί τοίχοι ούτοι δέν
διήκον καθ’ δλον τό πλάτος τοϋ έπιμήκους βο
ρείου χώρου, δέν άπετέλουν δηλαδή διαχωριστικούς τοίχους όρίζοντας διαιρέσεις τούτου. Οΰτω
παραμένει άλυτον τό πρόβλημα τής έν γένει ση
μασίας τοϋ βορειοτάτου τούτου χώρου τοϋ άνα
κτόρου.
Περιωρισμένης έκτάσεως έργασίαι έγένοντο
καί άνατολικώς τών προαναφερθέντων δύο δωμα
τίων, δπου ή έπίχωσις ήτο έλαχίστη. Ώς καί
είς τήν άντίστοιχον νότιον πτέρυγα παρετηρήθη,
ούδείς τοίχος έγκάρσιος πρός τούς άπό Β πρός
Ν άπεκαλύφθη, ώστε πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι
οί άνατολικοί ούτοι χώροι ήσαν λίαν έπιμήκεις
καί άπετέλουν πιθανώτατα στωικάς τρόπον τινά
κατασκευάς.
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Ή ύπό τών Γάλλων άνασκαφείσα «θόλος»
( Π ί ν. 274 α ) είχε κατά τήν πάροδον τόσων έτών
καταχωσθή καί ούδέν τμήμα της έφαίνετο. Έπεχειρήθη λοιπόν ή προσεκτική άπομάκρυνσις
τών παλαιών χωμάτων καί ή έπιβεβαίωσις τών
παρατηρήσεων τών πρώτων άνασκαφέων. Άτυχώς κατά τό μεσολαβήσαν άπό τής πρώτης άνασκαφής διάστημα ή άφαίρεσις τών δόμων προύχώρησεν έτι περαιτέρω καί μόνον είς τήν ΒΑ
γωνίαν εύρέθησαν ούτοι είς τό ύψος περίπου τοϋ
δαπέδου. Είς δλα τά ύπόλοιπα σημεία άνεύρομεν
μόνον τάς ύποδομάς, ένίοτε μάλιστα είς μέγα
βάθος. 'Οπωσδήποτε, έχομεν τώρα τήν δυνατό
τητα νά έπανεξετάσωμεν τήν ένδιαφέρουσαν
ταύτην κατασκευήν. Πρέπει έπίσης νά προσθέσωμεν δτι είς τό ΒΑ τμήμα τής « θόλου », δπου
ό Daumet άναφέρει τήν ϋπαρξιν «βήματος»,
άνεύρομεν ταραχθέντας τούς λίθους τοϋ «βή
ματος » τούτου ( Π ί ν. 274 β), άλλά έπί πλέον
έσημειώσαμεν σαφές καί παχύ στρώμα τέφρας,
περί τοϋ όποιου ούδέν λέγουν οί Γάλλοι, καί
τό όποίον δέν φαίνεται νά είχεν άνασκαφή ύπ’
έκείνων. Παρά τό « βήμα » εύρέθησαν ώμαί πλίν
θοι όμοΰ μετά συντετριμμένων κεράμων, άταράκτων άπό τήν προγενεστέραν άνασκαφήν, ώς καί
μαρμάρινα τεμάχια λεσβίων κυματίων κλπ. Έπί
σης καθ’ δλην τήν έκτασιν τής θόλου προφανής
ήτο στρώσις κεκαυμένων όργανικών ούσιών, έκ
πυρκαϊάς βεβαίως προκληθεΐσα. Τήν ιδίαν άσφαλή ένδειξιν πυρκαϊας παρέσχε καί ή παρά τήν
«θόλον» γενομένη άνασκαφή τής άνατολικής
στοάς, δπου τό κεκαυμένον χώμα, αί καταπεσοϋσαι
κέραμοι καί στρώμα άποτεφρωθέντων ξύλων δχι
μόνον ήσαν καταφανή, άλλά καί έφωτογραφήθησαν έπιτυχώς δι’ έγχρώμου τιαινίας.
Διά τήν έξακρίβωσιν τοϋ πέρατος τοϋ άνατολικοϋ τοίχου τοϋ άνακτόρου, δστις προχωρεί
καί πέραν τοϋ νοτίου τοίχου, άνεσκάφη δοκιμα
στικός λάκκος διαστάσεων 3 X 3μ. Ή άφαιρεθεϊσα έπίχωσις ήτο πλήρης όστράκων κατ’ άρχάς
ρωμαϊκών μετά ταϋτα δέ έλληνιστικών, είς βάθος
δέ 3μ. περίπου εύρέθημεν πρό στρώματος κερα
μίδων. Είναι προφανής ή σημασία τοϋ νοτίως
τοϋ άνακτόρου χώρου, δπου ή έπίχωσις είναι
έξαιρετικώς μεγάλη καί έχει πιθανώτατα διαφυλάξει ένδιαφέροντα λείψανα.
Διά τών έργασιών τοϋ έτους τούτου άπεκαλύ
φθη τό μεγαλοπρεπές έλληνιστικόν άνάκτορον
είς δλην του τήν έκτασιν καί δυνάμεθα ν\ άποκαταστήσωμεν όριστικώς πλέον τήν κάτοψίν του
είς πάντα τά σημεία, δπου ή καταστροφή δέν είναι
πλήρης. Μελλοντικοί έργασίαι θά έπιτρέψουν
τήν μελέτην πολλών λεπτομερειών, τήν άποκά-
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λυψιν τμημάτων καλυφθέντων ύπό χώματος μετά
τήν γαλλικήν άνασκαφήν καί τήν έπανατοποθέτησιν (ορισμένων λίθων εις τήν αρχικήν των θέσιν. Έν τούτοις τό κύριον μέρος τής άνασκαφικής έρεύνης δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι συνετελέσθη καί άπέδωσε εις τόν κόσμον τά έρείπια
λαμπρότατου μακεδονικού κτηρίου τών πρωίμων
ελληνιστικών χρόνων.
Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ - Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

*
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Ή άνασκαφή τού έτους τούτου είχε περιωρισμένον χαρακτήρα καί σκοπόν. Άπέβλεπε είς
τήν συναγωγήν συμπληρωματικών τινων στοι
χείων διά τήν όλοκλήρωσιν τής άρξαμένης ήδη
μελέτης τών εΰρημάτων καί τών παρατηρήσεων
τών παρελθόντων έτών.
Διά τόν λόγον αυτόν έπεχειρήθη ή έρευνα ένός
τύμβου είς τό ΒΑ πέρας τού νεκροταφείου. Ό
έπιλεγεΐς τύμβος ΑΖ, κείμενος έντός τού άγροΰ
τού Αίμιλίου Λαζαρίδου, ήτο ό βορειότερος έκ
τών σφζομένων τύμβων. Πέραν τούτου όπήρχον
ίσως δύο ή τρεις τύμβοι, καταστραφέντες κατά
τήν διάνοιξιν δημοσίας όδοΰ έν έτει 1940 ( έγκαταλειφθείσης ήμιτελοΰς). Έντός τού τύμβου
άπεκαλύφθησαν 11 ταφαί, αί πλεϊσται τών όποιων
δέν παρουσίαζον ιδιαίτερον ένδιαφέρον, εκτός
τού δτι ό μικρός άριθμός των έπέτρεπε νά διακρίνη
τις άσφαλώς τήν σαφώς άκτινωτήν περί τό κέντρον διάταξίν των.
Μία δμως ταφή, ή ΑΖ ΛΙΙ, εύρισκομένη κατά
τό ΒΔ τεταρτημόριον τού τύμβου, ήτο άφαντάστως πλούσια είς κοσμήματα. Θά ήδύνατο νά
χαρακτηρισθή ήγεμονική, &ν ή λιτότης τών λοι
πών ταφών δέν μας ήνάγκαζε νά άμφιβάλλωμεν διά
τούτο.
Παρά τήν κεφαλήν τής νεκρδς είχεν άποτεθή
ή τυπική πρόχους· παρά τούς πόδας της δίωτον άγγεϊον, έπί τού στήθους της δέ πρωτο
γεωμετρικός σκύφος μέ διακόσμησιν ομοκέντρων
ήμικυκλίων. Ή πρόχους είχεν άνατραπή καί
κατά τήν πτώσίν της παρέσυρε, φαίνεται, τό
κρανίον καί τά έπ’ αυτού στηριζόμενα κοσμή
ματα.
Έκ τών δύο κροτάφων πρέπει νά έκρέμαντο
άνά μία τετράς σπειροειδών κυλινδρικών έλασμάτων, έξαρτωμένων είς τό άνω άκρον των δι’
ένός εύμεγέθους χαλκού «κομβίου», ένώ έξάς
όμοιων κοσμημάτων φαίνεται δτι έκόσμει τό
όπίσθιον τμήμα τής κεφαλής. Τό κάτω μέρος τών

πλοκάμων έκόσμουν, άνά είς, χρυσοί δακτύλιοι
κόμης τριών σπειρών έκαστος, ένφ άλλοι δύο μι
κρότεροι χρυσοί σφηκωτήρες συνεκράτουν κατά
πάσαν πιθανότητα τό πέρας τών πλοκάμων.
Δίδυμοι χαλκοί δακτύλιοι, άποτελούμενοι έξ
ένός απλού δακτυλίου καί έτέρου μέ όκτώσχημον άπόληξιν, δστις έξηρτάτο έκ τού πρώτου,
πρέπει, ώς έκ τής θέσεώς των, νά έρμηνευθοΰν
ώς κοσμήματα παχέος πλοκάμου έρριμμένου
είς τήν πλάτην τής νεκρδς. Πολλαί μικραί
όκτώσχημοι πόρπαι είς τήν ίδιαν θέσιν μαρ
τυρούν περί τής ύπάρξεως κεφαλοδέσμου, πο
λυάριθμοι δέ μικραί tutuli ήλόμορφοι τό στέλε
χος ύποδεικνύουν τήν ΰπαρξιν ταινίας περιβαλλούσης τήν κάτω σιαγόνα καί τάς δύο πάρειάς
(ώς είς πλείστας τοπικάς ένδυμασίας τής συγχρό
νου Ελλάδος ).
Κυκλικόν χαλκούν περίαπτον έκρέματο έκ
τού λαιμού τής νεκρδς, δστις έκοσμεΐτο προσέτι
δι’ ειδικού δακτυλιοσχήμου κοσμήματος συν
εστραμμένου, περατουμένου είς όξείαν αιχμήν
κατά τό έτερον πέρας του.
Έτερον περίαπτον έξ όδόντων ζώου ώς καί
περιδέραιον έξ ήλεκτρίνων ψήφων, πλαισιουσών μία ύαλίνην κεντρικήν, συνεπλήρουν τόν
πλουσιώτατον τούτον κόσμον. Είς τήν θέσιν
τών ώμων ΰπήρχον δύο μεγάλοι όκτώσχημοι
πόρπαι. Δύο μεγάλα χαλκδ ψέλια καί άρκετοί
χαλκοί δακτύλιοι εύρέθησαν είς τά θέσεις τών δύο
χειρών. Είς τήν Ιδίαν θέσιν εύρέθη καί ώραιότατος σφόνδυλος έκ πορφυρού λίθου.
Ή ζώνη τής κατάφορτου ταύτης γυναικός ήτο
έπίσης μοναδική. Είς τό μέσον αύτής ύπήρχε
μέγα χαλκούν όμφάλιον, πλαισιούμενον έκατέρωθεν ύπό δύο μικροτέρων, ένφ όλόκληρον τό
υπόλοιπον μέρος της - έμπρός καί όπίσω - έκοσμεΐτο ύπό χαλκών «κομβίων» εύρεθέντων είς
στοίχους άνά έξ. Είς τό άριστερόν τής ζώνης
τέταρτον σιδηρούν όμφάλιον πρέπει νά άπετέλει
ίδιαίτερον κόσμημα τού ένδύματος, ένφ πέμπτον,
έτι μικρότερον, εύρέθη παρά τούς πόδας τής
νεκρδς. Πλησίον τούτου εύρέθη καί χαλκούς
κύκλος μέ 4 άκτϊνας είς σχήμα σταυρού.
Ή ταφή αδτη είναι ή πλουσιωτέρα τών μέχρι
τοΰδε άποκαλυφθεισών, στερείται μόνον τού
τριδύμου διπλού πελέκεως, τόν όποιον άνεύρομεν είς τρεις προηγουμένας περιπτώσεις.
Ό δεύτερος έρευνηθείς τύμβος ΑΗ έκειτο
είς μικράν άπό τού πρώτου άπόστασιν νοτιώτερον
τούτου καί ήτο μεγαλύτερος καί υψηλότερος.
Έν τούτοις ή άνασκαφή του άπέδωσεν έπτά μόνον
ταφάς διατεταγμένος άκτινωτώς περί τό κέντρον.
Έκ τούτων μόνον μία ήτο πλούσια είς κοσμή
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