
12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 

ΠΑΡΑ ΤΑ ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Κατά τό 1954 έγένετο δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας εναρ- 
ξις τής άνασκαφής τοΰ μεγαλύτερου καί πλουσαότερον διακεκοσμημένου εκ 
των μέχρι τοϋδε γνωστών «μακεδονικών» τάφων.

Οΰτος άπεκαλΰφθη τυχαίως εις σημεΐον άπέχον ολίγα χιλιόμετρα άνα- 
τολικώς τής Ναοΰσης. Λευκάδια είναι τό πλησιέστερον χωρίον, έξ αυτού 
δέ έδόθη τό όνομα και εις σιδηροδρομικήν στάσιν, ή οποία είναι ή πριότη 
μετά τον σταθμόν τής Ναοΰσης και άπέχει περί τά 150 μέτρα έκ τοΰ 
νέου τάφου.

Δυτικώς τής σιδηροδρομικής γραμμής καί σχεδόν παραλλήλως προς 
αυτήν, εις άπόστασιν ετέρων 400 περίπου μέτρων, βαίνει ή λεωφορειακή 
οδός Βέροιας -’Εδέσσης. Την ’Άνοιξιν τοΰ 1954 έγένετο διάνοιξις νέας 
όδοΰ, ήτις προωρίζετο νά συνδέση μετά τής όδοΰ Βέροιας -’Εδέσσης καί 
τής ΰπερθεν πόλεως Ναοΰσης τά χωρία τοΰ κάμπου Χαρίεσσα, Άγγελο- 
χώριον κλπ. (πρβλ. είκ. 1 καί 3). Ή διάνοιξις έγένετο διά μηχανικού προω- 
θητήρος (bulldozer) τής Υπηρεσίας Παραγωγικών Έργων Μακεδονίας 
(Υ.Π.Ε.Μ.), ό οποίος, ώς διεπιστώθη κατά την ύστερον γενομένην ερευ
νάν, κατέστρεψεν άλλους πέριξ άσημους τάφους κιβωτιόσχημους ή κεραμο- 
σκεπείς καί δη καί τοίχον πολυγωνικόν, 6 οποίος πιθανώς άπετέλει τον 
περίβολον τοΰ τΰμβου τοϋ περί ου ό λόγος «μακεδονικού» τάφου.

Έπηκολοΰθησεν ή διά grader κατασκευή τών εκατέρωθεν τής όδοΰ 
αΰλάκων καί τότε τό μηχάνημα προσέκρουσεν επί τής προσό-ψεως τοΰ μνη
μείου, ακριβέστερου έπί τής δευτέρας έξ αριστερών εικονικής θΰρας τοΰ 
άνω ορόφου, δηλαδή έπί σημείου, τό όποιον ευτυχώς έστήριξεν ή δ'πισθεν 
καμάρα τοΰ προθαλάμου (πρβλ. είκ. 3 καί 7), ώστε δεν ένέδιοσεν εις τήν 
πίεσιν τοΰ μηχανήματος. Ή καταβληθείσα έν συνεχεία προσπάθεια διά 
σκαπάνης καί πτΰου έκκαθαρίσεως τοΰ έδάφους, προς συνέχισιν τής αΐίλα- 
κος, άπεκάλυψε τους πρώτους λίθους τής προσόψεως τοΰ μνημείου. Ταΰτα 
έγίνοντο τό εσπέρας τής 6ης Μαΐου. Τήν έπομένην ή εϊδησις τοΰ ευρήμα
τος έ'φθασεν εις τον ίκανώτατον φΰλακα αρχαιοτήτων Βέροιας Παναγιώ
την Ξυλαπετσίδην. Κατόπιν τηλεφωνήματος του μετέβημεν τήν 8ην Μαΐου 
έπί τόπου μετά τοΰ ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Χαρ. Μακαρόνα, δστις εΰ- 
μενώς μοί έπρότεινε νά άναλάβω τήν άνασκαφήν, δι’ δ καί έντεΰθεν εκ
φράζω τάς ευχαριστίας μου. Εΰχαριστίαι οφείλονται καί προς τον ’Επό
πτην Γεωργικών ’Εφαρμογών κ. Χαρ. Βασιλειάδην, τον Γεωπόνον τής
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Υ.Π.Ε.Μ. κ. Άλ. Βανδέραν και τον χειριστήν τοΰ μηχανήματος κ. Λί- 
χναν διά την προθυμίαν, μεθ’ ής συνειργάσθησαν μετά την διαπίστωσιν τής 
σπουδαιότητος τοΰ μνημείου.

Τά προ τής ένάρξεως τής άνασκαφής φανέντα καί βλαβέντα μέρη τοΰ 
μνημείου ήσαν παραστάς αριστερά, ειτα εικονική θΰρα καί ιωνικός ήμι- 
κίων δεξιά. Εΰλόγως, νομίζω, έφαντάσθημεν τότε τήν πρόσοψιν τοΰ μνη
μείου ως άποτελουμένην μόνον από δυο ήμικίονας εκατέρωθεν εισόδου, 
άνά μίαν εικονικήν θύραν δεξιά καί αριστερά καί παραστάδας κατά τά 
άκρα. Τοιοΰτος τάφος ήρμοζεν άλλωστε εις τον σχετικώς μικρόν τύμβον 
(είκ. 1). Εις τήν περίπτωσιν αυτήν τύ μνημείου έπρεπε νά θεωρηθή κατά

Είκ. 1. ’Άποψις από δυσμ,ών κατά τήν έναρξιν τής άνασκαφής.

τό ήμισυ κατεστραμμένον. Ευτυχώς ή άνασκαφή, άρξαμένη τον Σεπτέμ
βριον τοΰ 1954, παρουσίασεν είιχαρίστους εκπλήξεις.

Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

Έν αρχή προσεπάθησα νά διαπιστοόσω τό πλάτος τής προσόψεως, 
προσδοκών καί τήν είσοδον τοΰ μνημείου μιεταξΰ των ιωνικών ήμικιόνων. 
’Αλλά ήμικίονες καί εικονικαί θύραι διεδέχοντο άλληλα, έως δτου — μετά 
έξ ήμικίονας καί επτά εικονικάς θύρας μεταξύ αυτών — παραστάς έβεβαίωσε 
τό δεξιόν άκρον τοΰ μνημείου χωρίς νά εύρεθή είσοδος (εικ. 2). Εις τά 
προ τής προσόψεως χώματα εύρέθησαν άτάκτως έρριμμένοι λίθοι εκ τοΰ ορι
ζοντίου γείσου, έκ τοΰ τυμπάνου τοΰ αετώματος καί εκ τοΰ έπαετίου γεί
σου μετά συμφυούς σίμης.

Έν τφ μεταξύ προσεπάθησα νά διαπιστώσω καί τήν άλλην όριζον- 
τίαν διάστασιν τοΰ μνημείου, δηλαδή τό μήκος του. Τοΰτο εφάνη προς 
στιγμήν πολύ μικρόν (περί τά 3 μέτρα), οπωσδήποτε άσυμβιβάστως δυσα-
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νάλογον προς τό πλάτος τής προσόψεως (περί τά 9 μέτρα). 'Ένεκα τού
του υπέθεσα δεύτερον θάλαμον χαμηλότερον κατά το γνωστόν παράδειγμα 
τοΰ τάφου τοΰ Λαγκαδά. Πράγματι διά δοκιμαστικής σκαφής όπισθεν τοΰ 
τύμβου έβεβαίωσα την ύπαρξιν τοΰ δευτέρου θαλάμου καί συγχρόνως τό 
ολικόν μήκος τοΰ μνημείου (περί τά 9 μέτρα). 'Ο υπέρ τύν τάφον τύμβος 
λοιπόν ήτο ανάγκη νά άπομακρυνθή έξ ολοκλήρου, ινα άποκαλυφθή έπαρ- 
κώς τό μνημειον. Τούτο καί έγένετο (έίκ. 3 καί 7). Άπεκαλύφθη ούτω, 
δτι πλήν τοΰ αετώματος καί ή καμάρα τοΰ προ θαλάμου είχε καταπέσει. Τό 
εσωτερικόν έπληροηθη έκ των χωμάτων τοΰ ύπερθεν τύμβου. 'Η εργασία 
τής άποχωματώσεως τοΰ προθάλαμου ήτο ου μόνον δυσχερής καί δαπα
νηρά, αλλά καί επικίνδυνος. Διότι ενώ προηγουμένως είχε βεβαιωθή καθ

Είκ. 2. Τύ σιοζόμένον μέρος τοΰ άνω ορόφου της προσόψεως.

όριζοντίαν γραμμήν κάμψις τής προσόψεως, καθ’ δσον προυχώρει εις βά
θος ή άποχωμάτωσις τοΰ προθαλάμου, άπεκαλύπτετο καί κατά κατακόρυ- 
φον γραμμήν καμπύλωσις τής προσόψεως, προφανώς έκ τής πιέσεως των 
φορητών χωμάτων έξωθεν, μέ αποτέλεσμα τό μέν κέντρον τής δλης προσ
όψεως νά ένδώση προς τό εσωτερικόν, τά δέ ύποστηριζόμενα υπό τής 
όπισθεν καμάρας περιφερικά σημεία νά καταστούν έπικινδύνως εκτεθει
μένα ώς νά είχον ωθηθή προς τό έξω. Αί δημοσιευόμενοι ενταύθα εικό
νες τής προσόψεως και μάλιστα αί εκ τοΰ πλαγίου (είκ. δ και 7) δηλοΰν 
οπωσδήποτε τον κίνδυνον μερικής ή ολικής καταρρεύσεως τοΰ κέντρου τής 
προσόψεως, εάν τά έσωθεν καί έξωθεν χώματα άφαιρεθοΰν περαιτέρω καθ’ 
δλον τό βάθος τοΰ μνημείου χωρίς νά ύποστυλωθή καί άντιστηριχθή ή 
πρόσοψις καί μάλιστα λίθοι τινές διερρωγότες καί σαθροί.

Κατά τήν άποχωμάτωσιν τοΰ προθαλάμου, ή οποία εφέτος έγένετο 
μόνον μέχρι τής γενέσεως τής καμάρας, άπεκαλύφθη ρήγμα τον μεταξύ 
τών δύο θαλάμων μεσοτοίχου υπέρ τήν νΰν κεχωσμένην είσέτι θύραν. 
Τούτο σημαίνει δτι τυμβωρύχοι, διαρρήξαντες τό υπέρ τήν καμάραν τοΰ
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θαλάμου ύψούμενον μέρος τού οπισθίου τοίχου τοΰ προθάλαμου (εικ. ·ί), 
εύρον τον προθάλαμον πλήρη χωμάτων. Άλλως θά εισηρχοντο εις τον νε
κρικόν θάλαμον διά τής μεταξύ των δύο θαλάμων θύρας καί δεν θά είχον 
ανάγκην νά επιχειρήσουν και νέον ρήγμα τού μεσοτοίχου υπό την καμάραν 
τού θαλάμου υπέρ την είσοδον (είκ. 4). Συνεπώς ή μεταξύ των δύο θαλά
μων θύρα καί δή καί τό δάπεδον τού προθαλάμου τουλάχιστον, αν μη 
καί τού θαλάμου, ευρέθησαν κεχωσμένα καί πιθανώς παρέμειναν απρόσιτα 
είς τούς έπιχειρήσαντας τό ρήγμα τής είκ. 4. Άλλα πότε έχώσθη τό έσω-

Είκ. 3. Μετά τήν απομάκρυνση' τοϋ ΰπερφεν τύμβου άποψις τοΰ τάφου άπ’ ανατολών.

τερικόν τοΰ τάφου; Είναι πιθανόν δτι έχώσθη τό πρώτον κατά την κα
τάρρευση' τής καμάρας τοΰ προθαλάμου. Άν αύτη κατέρρευσεν έκ τών 
ωθήσεων επί τής προσόψεως άνευ προηγούμενης διαρρήξεως τοΰ μνημείου, 
είναι πιθανόν δτι υπό τά χώματα τοΰ προθαλάμου τουλάχιστον, είς βάθος 
περίπου 10 μέτρων από τής έπιφανείας τοΰ εδάφους, κρύπτεται μέρος τοΰ 
αρχικού περιεχομένου τοΰ τάφου. Αλλ’ είναι εξ ίσου πιθανόν δτι τής κα- 
ταρρευσεως τής καμάρας προηγήθη άλλη διάρρηξις καί σύλησις, προγενέ
στερα τοΰ ρήγματος τής είκ. 4. 'Οπωσδήποτε, καί άν δέν εύρεθοΰν χρυ
σά καί αργυρά κτερίσματα, είναι βέβαιον δτι καί τό εσωτερικόν τοΰ τά
φου θά παρουσιάση ενδιαφέροντα πράγματα, αντάξια τής προσόψεως τοΰ 
μνημείου.
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Έκ τής οπής τής είκόνος 4 εΐσήλθομεν εις τό εσωτερικόν τετραγώ
νου θαλάμου διαστάσεων 5 χ 5 μέτρων περίπου. Ό θάλαμος εύρέθη κεχω- 
σμένος καθ’ δ μέτρον ήτο δυνατόν νά χωσθή δια χωμάτων είσελθόντων έκ 
τής οπής. Έφαίνοντο δηλαδή τα άνω μέρη, μάλιστα κατά τάς εκατέρω
θεν γωνίας και κατά τον τοίχον τοΰ βάθους. Περιγραφή των ορατών με
ρών παρέχεται κατωτέρω (σελ. 168 !.).

Ιο έκ τοΰ μερικού καθαρισμού τών θαλάμων δίδαγμα περί τής καθ’ 
ΰψος διαστάσεως τοΰ τάφου ήτο πρόδηλον : ή άνασκαφή έπρεπε νά συνε-

Είκ. 4. "Ανοιγμα τυμβωρύχων είς τον μεσότοιχον, αμέσως νπό τήν καμάραν 
τοΰ νεκρικού θαλάμου.

χισθή ακόμη εις μέγα βάθος. Τό ύψος τής προσόψεως έπρεπε νά είναι 
πολλαπλάσιον τοΰ φαινομένου είς τήν είκ. 2. Άλλ’ ή κατάστασις τοΰ μνη
μείου έπέβαλλε περίσκεψιν. Μόνον τοΰ θαλάμου ήτο ακίνδυνος μέν, αλλά 
δύσκολος καί δαπανηρός ό καθαρισμός διά τής οπής τής είκ. 4. Τοΰ προ
θάλαμου δ καθαρισμός καί τής προσόψεως ή περαιτέρω άποκάλυψις έφαί
νοντο επικίνδυνον έγχείρημα. Έν τέλει έπεχειρήθη ή συνέχισις τοΰ έργου δι’ 
άφαιρέσεως χωμάτων έσωθεν καί έξωθεν συγχρόνως. Οΰτω έξουδετεροΰντο 
ταυτοχρόνως αί εκατέρωθεν ωθήσεις. Έξ άλλου ή εργασία έγίνετο με βραδΰν 
ρυθμόν, ώστε νά δίδεται χρόνος είς έκαστον άποκαλυπτόμενον δόμον νά 
ξηραίνεται. Τό οικοδομικόν υλικόν είναι εγχώριος πωρόλιθος εξαιρετικούς
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πορώδης. 'Υγρός μέν είναι βαρείς, εύθραυστος, εύθρυπτος καί διά τούτο 
δλισθηρότερος. Ξηραινόμενος όμως καθίσταται ελαφρότατος, σκληρός και 
ισχυρός, επειδή δέ καί άνωμάλως θραΰεται, τα θραύσματα του «διογκώ
νουν» καί δυσκόλως άποσπώνται ή ολισθαίνουν.

Έσυνεχίσθη λοιπόν ή άνασκαφή καί κατά πρώτον άπεκαλύφθη ιωνι
κόν γεΐσον μέ κυμάτια έγχρώμως διακεκοσμημένα.

'Υπό τό ιωνικόν τούτο γεΐσον ευκόλως μέν παρετηρήθησαν επί τού 
τοίχου χρώματα επί βαθυκυάνου πεδίου, άλλ’ ανεξήγητοι κατ’ αρχήν ήσαν 
οί ευτυχώς παρατηρηθέντες αμέσως μεταξύ τών εγγύς τού τοίχου χωμά
των μικροί ό'γκοι εξ υπόλευκου πηλού. Έφαίνετο δτι άνήκον εις τά χώ
ματα, διότι δυσκόλως διεχωρίζοντο. Μόνον προσεκτική παρατήρησις κα'ι 
σχολαστική προσπάθεια προς ερμηνείαν τής εκεί παρουσίας των έπέτυχον 
εγκαίρως τήν διαπίστωσιν, δτι κατά τήν ζώνην ταύτην τού μνημείου άπροσ- 
δοκήτως ύπήρχεν ού μόνον έγχρωμος, αλλά καί πλαστική διακόσμησις διό 
ζωοφόρου εκτεινόμενης καθ’ δλον τό πλάτος τής προσόψεως. Καθαρισμός 
τής ζωοφόρου διά τών εργατών τής άνασκαφής ήτο αδύνατος. Υγρά τά χώ
ματα καί ό πηλός τών αναγλύφων μορφών άπετέλουν εν σώμα. Έσυνέχισα 
λοιπόν κατά εν στρώμα τήν άνασκαφήν εις βάθος αλλά μόνον εις άπόστα- 
σιν 0.50 μ. μακράν τής προσόψεως, μέ τήν ελπίδα δτι ξηραινόμενα τά χώ
ματα ταχύτερον τού πηλού θά άπεσπώντο εύχερέστερον. Συγχρόνως έζή- 
τησα τεχνικήν βοήθειαν διά τηλεγραφήματος μου προς τό Ύπουργείον 
Παιδείας, τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν καί τον ’Έφορον τής ΙΑ' ’Αρ
χαιολογικής ΙΤεριφερείας Θεσσαλονίκης. Ή ’Εφορεία άνταπεκρίθη αμέσως 
εις τήν έ'κκλησίν μου διά τής αποστολής τού καλλιτέχνου - συντηρητοΰ 
κ. Χρ. Λεφάκη καί τού τεχνίτου κ. Άπ. Κοντογεώργη.Ό κ. Λεφάκης μετά 
έξέτασιν μέ έβεβαίωσεν δτι πράγματι, μόνον αν ξηρανθούν τά χώματα, είναι 
δυνατόν νά επιχειρηθή καί θά καταστή ’ίσως δυνατός ό καθαρισμός τής 
ζωοφόρου άζημίως. Άφέθησαν ούτω προς άποξήρανσιν τά χώματα επί δε
καήμερον περίπου καί τότε μόνον έπεχειρήθη διά τού τεχνίτου κ. Κοντο- 
γεοόργη ό καθαρισμός (είκ. 5).

Τό έ'ργον τούτο άπήτησε χρόνον πολύν, αλλά, μέ τήν ικανότητα καί 
ασυνήθη υπομονήν τού τεχνίτου Κοντογεώργη, φιλοτίμως έργασθέντος, έπε- 
τεύχθησαν ικανοποιητικότατα αποτελέσματα, δπου τούτο ήτο δυνατόν. Με
γάλα τμήματα κατά τό κέντρον τής ζωοφόρου εύρέθησαν κατεστραμμένα 
ώς καί τό ύπερθεν γεΐσον, έκ τής πτώσεως, φαίνεται, τών λίθων τού αε
τώματος. ’Άλλαι μορφαί ήσαν εντελώς σαθραί. Μέρη τινά φαίνεται νά 
άπεσπάσθησαν καί έπεσαν ήδη κατά τήν αρχαιότητα, ίσως κατά τήν μετά 
τήν ταφήν έπίχωσιν τού μνημείου.

Ύπό τήν ζωοφόρον άπεκαλύφθη δωρικόν γεΐσον (είκ. 5, 7 καί 8)
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μετά δωρικού κυματίου άνω διαμορφουμένου εις σίμην φέρουσαν κοσμο- 
φόρον (εικ. 6 άνω).

Το δωρικόν γείσον προανήγγειλε τον κάτω ό'ροφον καί τον ρυθμόν 
αύτοΰ, άλλ’ ήδη ή πίστωσις τής άνασκαφής ειχεν εξάντλησή, ένφ είχον 
συσσωρευτή προβλήματα καί άνάγκαι, αί όποϊαι επειγόντως έπρεπε νά άντι- 
μετωπισθοΰν, αν έπρόκειτο νά μείνη τι από τήν μοναδικήν διακόσμησιν 
τοΰ μνημείου.

Εις νέον τηλεγράφημά μου αμέσως άνταποκριθείσα ή Διεύθυνσις

Είκ. 5. Καθαρισμός τής ζωοφόρου.

Άναστηλώσεως τοϋ Υπουργείου Παιδείας άνενέωσε καί ένίσχυσε τό ήδη 
ζωηρόν ενδιαφέρον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, τό Διοικητικόν Συμβού
λιο ν τής οποίας έψήφισε κατ’ έξαίρεσιν έκτακτον πίστωσιν διά τήν λήψιν 
μέτρων προστασίας, έξασφαλίσεως καί συντηρήσεως τοΰ μνημείου.

Διά τής νέας ταύτης πιστιόσεως εγένετο καί μικρόν αλλά σημαντι
κόν μέρος περαιτέρω άνασκαφής, δσον άπητεΐτο διά νά διαπιστωθή 6 αρι
θμός των κιόνων, άκριβέστερον των στηριγμάτων τοΰ δωρικού θριγκού. 
Ουτω διεπιστώθη, δτι υπάρχουν εξ έν δλφ στηρίγματα ήτοι δύο κατά τά 
εκατέρωθεν άκρα παραστάδες καί μεταξύ αυτών τέσσαρες δωρικοί ήμικίο- 
νες, άνά δύο εκατέρωθεν τής εισόδου. Αύτη εύρέθη πεφραγμένη δι’ δγκω-
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δών πωρολίθων, τών οποίων άπεκαλύφθη μόνον ή άνα> σειρά (εικ. 7).
‘Υπεράνω του, ώς εΐκός, λευκοί επιστυλίου αί τρίγλυφοι καλύπτονται 

διά βαθυκυάνου χρώματος, ευχάριστου δέ έ'κπληξιν άπετέλεσαν αί γραπταί 
παραστάσεις κενταυρομαχίας (είκ. 6), αί όποΐαι κοσμούν τας μετόπας.

’Ανωτέρω έλέχθη δτι ή σκάφη προωρίζετο νά τερματισθή κατά την 
έφετεινήν περίοδον εις το ύψος τών κιονοκράνων. ’Αλλά μετά τούτων βε
βαίως άπεκαλύφθη και μικρόν μέρος τού μεταξύ τών ήμικιόνων τοίχου. 
Άπροσδοκήτως λοιπόν παρετηρήθη δτι εκεί, επί τοϋ τοίχου, κατά το δε
ξιόν μετακιόνιον πρώτον, υπήρχε γραπτή παράστασις. Έφάνη μέρος κεφα-

Εΐκ. 6. Τμήμα κοσμοφόρου καί γραπταί μετόπαι κατ’ αντιγραφήν τοϋ κ. Αεφάκη.

λής καί υπέρ ταύτην δι’ ερυθροί χρώματος επιγραφή μέ γράμματα τοϋ 
3ου αί. π.Χ. ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ. 'Ο πειρασμός ήτο ακατανίκητος. Όθεν διά προ
χείρου άνασύρσεως τών χωμάτων έβεβαιώθη καί κατά τό επόμενον μετα
κιόνιον γραπτή παράστασις μετ’ επιγραφής ΑΙΑΚΟΣ. Πέραν τοϋ ανοίγματος 
τής είσόδου, κατά τό επόμενον μετακιόνιον, έβεβαιώθη επίσης γραπτή πα- 
ράστασις ετέρας μορφής, άνευ επιγραφής, αλλά μέ τό χαρακτηριστικόν τοί 
Έρμου κηρύκειον. Ή κατά τό άκρον αριστερόν μετακιόνιον μορφή τέλ,ος 
δεν φέρει επιγραφήν ούτε χαρακτηριστικόν σύμβολον. Πιθανώς είναι δ νε
κρός, τον όποιον ό ψυχοπομπός Ερμής οδηγεί εις τον "Αδην, δπου ανα
μένουν δίκαιοι κριταί, ό Αιακός καί ό Ραδάμανθυς.

Ή άποκάλυψις τών τοιχογραφιών τούτων άφέθη κατ’ ανάγκην διά 
τήν προσεχή άνασκαφικήν περίοδον, οπότε θά είναι δυνατόν νά ληφθοίν 
συγχρόνως καί τά αναγκαία μέτρα συντηρήσειός των.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

Άς έπιχειρήσωμεν νΰν, καθ’ όσον επιτρέπει ή παρούσα φάσις της 
άνασκαφής, νά περιγράψωμεν μεθοδικώτερόν πως τό μνημεΐον προς πλη- 
ρεστέραν κατανόησίν του.

’Ανήκει εις την κατηγορίαν τών μνημείων, τά όποια συνήθως λέγον
ται μακεδονικοί ή ναόσχημοι καμαρωτοί τάφοι, άλλ’ οί χαρακτηρισμοί 
οΰτοι μόνον κατά μέρος άνταποκρίνονται εις τά πράγματα. Διότι οί τάφοι 
τοϋ είδους τοΰτου είναι μέν κυρίως, άλλ’ ούχί άποκλειστικώς μακεδονικοί 
καί δεν είναι πάντοτε ναόσχημοι ουδέ άπαραιτήτως καμαρωτοί. Τά κοινά 
εις δλους χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι ελάχιστα. 'Όλοι είναι υπόγεια 
κτίσματα μέ διαστάσεις ύπερβαινοΰσας κατά πολύ τά μέτρα μιας σαρκοφά
γου ή τό μέγεθος τοΰ απαραιτήτου χώρου διά την ταφήν ενός ή πολλών 
έστω νεκρών. Διά τήν κατασκευήν των ανοίγεται εις την γην σκάμμα 
άνάλογον προς τάς διαστάσεις τοΰ προσχεδιασμένου μνημείου καί αμέσως 
μετά τήν ταφήν καλύπτονται διά χώματος, τό όποιον ύψούται εις τύμβον. 
Μόνον τρία λοιπόν είναι τά κοινά εις όλους χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 
είναι όλοι υπόγεια κτήρια τυμβόχωστα.

Κατά ταϋτα τό έργον ήρχισε μέ τά σχέδια τοΰ ειδικού, ό όποιος εΐχεν 
ανάλογα προσόντα προς τά τών νΰν λεγομένων αρχιτεκτόνων. Μετά ταΰτα 
ήνοίχθη εις τήν γην σκάμμα βεβαίως κατά τι μεγαλύτερον τών διαστάσεων 
τοΰ μνημείου, ώστε μετά τήν άνέγερσιν τούτου παρέστη ανάγκη νά συμ
πληρωθούν τά κενά διά λατύπης καί χωμάτων, ή δέ πρόσοψις τοΰ μνη
μείου νά συμπληρωθή μέχρι τών παρειών τοΰ σκάμματος δι’ εύτελοΰς τοί
χου εξ αργών λίθων, πλακών ή αποκομμάτων έκ τής επεξεργασίας τών λί
θων τού μνημείου (πρβλ. είκ. 2 δεξιά, είκ. 7 καί 8 κατά τά εκατέρω
θεν άκρα).

Τό οικοδομικόν υλικόν τού μνημείου είναι εγχώριος ασβεστόλιθος πο
ρώδης, περί τοΰ οποίου εγένετο λόγος ανωτέρω. ’Έχω έπισημάνει αρχαία 
λατομεία εις τήν περιοχήν. Ή επιφάνεια τοΰ λίθου τούτου δεν είναι ποτέ 
λεία. Είναι αδύνατον νά λειανθή ένεκα τών πόρων καί τής υφής του. Διά 
τούτο κατά κανόνα αί προσόψεις τών τοίχων, όπου χρησιμοποιείται, κα
λύπτονται διά κονιάματος. Άμμοκονίαμα καλύπτει καί τού τάφου τούτου 
όλα τά φαινόμενα μέρη εις τό εσωτερικόν καί τήν πρόσσψιν. ’Επί τού 
πρώτου παχέος στριοματος αλείφεται λεπτότερου στρώμα κονιάματος, τό 
όποιον παρετηρήθη ότι είναι διαφόρου ποιότητος κατά μέρη. Ή έγχρωμος 
καί γραπτή διακόσμησις τού μνημείου εγένετο επί τού δευτέρου τούτου λε
πτού στρώματος.
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Την π ρ ό σ ο ψ ι ν γνωρίζομεν μόνον από τοϋ ΰψους των δωρικών κιο
νόκρανων καί άνω. Πιθανώς δεν υπάρχει κρηπίδωμα, άλλα μόνον ταπεινός 
στυλοβάτης. Τό ύψος τών δωρικών ήμικιόνων εκ τών αναλογιών κρινόμε- 
νον πρέπει νά ϋπολογισθή εις 3.40 μ. περίπου. Τό πλάτος τοϋ άβακος 
τών κιονοκράνων είναι 0.55 μ., τών έπικράνιον τών κατά τά άκρα παρα- 
στάδων 0.28 μ., ενώ τά -μετακιόνια από άβακος εις άβακα μετρούν τά μέν 
ακραία περίπου 1.15 μ., τό κεντρικόν (κατά την είσοδον) 1.65μ., τά δυο 
ενδιάμεσα περί τό 1 μ. περίπου εκάτερον.

Είκ. 8. Καθαρισμός τοϋ μνημείου καί αντιγραφή τής εγχρώμου διακοσμήσεως.

Τό κατά τήν είσοδον μεταξύ τών εκατέρωθεν κιόνων κεντρικόν τμήμα 
καλύπτεται μέχρι τοϋ επιστυλίου διά τών ογκωδών πωρολίθων, ώς εΐπομεν, 
ώστε δεν γνωρίζομεν τήν διαμόρφωσιν τής εισόδου καί τό είδος τής θΰ- 
ρας, άν ύπάρχη.

Εκατέρωθεν, κατά τά τέσσαρα έτερα μετακιόνια, υπάρχουν επί τοϋ 
τοίχου αί γραπταί μορφαί, τάς οποίας ανωτέρω άνεφέραμεν. Αί κεφαλαί 
των έγγίζουν σχεδόν τό επιστϋλιον, ενώ τό μέγεθος τών μορφών δεν φαί
νεται υπερφυσικόν, αίστε νά καλΰπτη δλον τό ύψος τοϋ τοίχου από τοϋ 
στυλοβάτου μέχρι τοϋ επιστυλίου. Έκ τοϋτου γεννάται ή απορία πώς συμ- 
πληροϋται τό κάτωθι τών γραπτών παραστάσεων μέρος.

Τό επιστϋλιον μετά τής υπερθεν ταινίας μετρά εις θψος περί τά 0.40 μι.
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Τον τρίγλυφου τό ύψος είναι περί τά 0.47 μ. Άποτελεϊται εκ 12 
τρίγλυφων και 11 μετοπών. ’Αντιστοιχούν δηλαδή μία τρίγλυφος εις έκα
στον ήμικίονα ή παραστάδα καί άνά μία υπέρ το κέντρον έκαστου μετα
κιονίου, πλήν τοΰ κεντρικού υπέρ την είσοδον, δπου έτέθησαν δυο τρί
γλυφοι μέ στενωτέρας τάς μεταξύ αυτών μετόπας. Οΰτω αί μετόπαι σχεδόν 
δλαι είναι άνίσου πλάτους. Ή διακόσμησίς των διά παραστάσεων κενταυ- 
ρομαχίας ήρχισε, φαίνεται, έξ αριστερών. Αϊ δυο πρώται έξ αριστερών 
(είκ. 6) έχουν έκτελεσθή μέ επιμέλειαν, ένφ αί έν συνεχεία προς δεξιά επί 
μάλλον καί μάλλον άμελέστερον. ’Αξιοσημείωτος είναι ή προσπάθεια τοΰ 
αρχαίου ζωγράφου νά άποδώση ανάγλυφους τάς μορφάς δι’ εντόνων σκιών 
καί άναλόγου άρθρώσεως τών διαφόρων μελών. Διά τής ζωγραφικής επι
διώκει νά δοόση έντΰπωσιν ανάγλυφου. Ή προσπάθεια αυτή δεν υπάρχει, 
καθ’ δσον φαίνεται, είς τάς τέσσαρας κάτω παραστάσεις τοΰ Αίακοϋ, τοΰ 
Ραδαμάνθυος κλπ., αί όποϊαι έχουν καθαρώς ζωγραφικόν χαρακτήρα.

Ή ΰπεράνω τοΰ δωρικοΰ γείσου καί υπό τον ιωνικόν ρυθμόν τοΰ 
δευτέρου ορόφου πλαστική καί έγχρωμος ζωοφόρος, ΰψους 0.70 μ., αποτε
λεί μοναδικήν περίπτωσιν, άγνωστον μέχρι τοΰδε είς διώροφα ελληνικά 
κτήρια ή εικόνας τοιοΰτων. Είκονίζεται μάχη εφίππων καί πεζών. Έκ τού
των άλλοι φέρουν μακεδονικήν ή γενικώτερον ελληνικήν άμφίεσιν καί οπλι
σμόν καί άλλοι κάλυμμα τής κεφαλής περσικόν ή άναξυρίδας. Όλαι αί 
μορφαί είναι άνδρικαί. Προφανώς λοιπόν παρίσταται μάχη Μακεδόνων 
κατά Περσών. Οί πρώτοι επιτίθενται, οί δεύτεροι αμύνονται, φεΰγουν ή 
πίπτουν.

Τό σωζόμενον μέρος τοΰ άνω ίωνικοΰ ρυθμοϋ (είκ. 2) είναι γενικώς 
λευκόν. Μόνον εκατέρωθεν τών ήμικιόνων ταινία βαθέος έρυθροΰ χρώμα
τος ως σκιά διακρίνει τοΰτους από τών εικονικών θυρών προβάλλουσα 
δπτικώς τούς ήμικίονας καί ρίπτουσα όπίσω είς τό βάθος τάς εικονικός 
θΰρας. Κατά τήν ζώνην ταΰτην τοΰ μνημείου χρώματα παρετηρήθησαν 
επίσης μόνον κατά τάς λεπτομέρειας επικράνου καί ίωνικοΰ κιονοκράνου, 
φυλασσόμενων νΰν είς τήν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν τής Βέροιας.

Τών εικονικών θυρών ή μορφή είναι γνωστή έξ όμοιων πραγματι
κών θυρόφυλλων μαρμάρινων, τά όποια εύρέθησαν είς άλλους μακεδονι
κούς τάφους.

Τοΰ ΰπεράνω επιστυλίου, διηρημένου είς τρεις ταινίας, μετά συμφυ- 
οΰς οριζοντίου ίωνικοΰ γείσου, εύρέθησαν λίθοι φέροντες καί προοπτικώς 
δεδηλωμένους διά χρώματος γεισήποδας.

Οί εΰρεθέντες λίθοι τοΰ τυμπάνου τοΰ αετώματος σώζουν ίχνη, τά 
όποια μαρτυροΰν, δτι καί τό αέτωμα έφερε πλαστικός παραστάσεις, αί 
όποϊαι ήσαν πιθανώς επίσης έγχρωμοι, ως αί τής ζωοφόρου. Έκ τών άνα-
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γλυφών μορφών οΰδέν άπέμεινεν. Ή επιφάνεια την οποίαν έκάλυπτον δια- 
κρίνεται νΰν λευκή ως έξηρημένος χώρος επί πεδίου χρώματος βαθυκύα
νου. Ελπίζω πάντως δτι προσεκτική μελέτη τών σωζομένων περιγραμμά
των των μορφών θά καταστήση δυνατήν τήν εξαγωγήν συμπεράσματος 
τίνος περ'ι τής παραστάσεως.

Τήν κορωνίδα τοϋ μνημείου άπετέλει τδ έπαέτιον γεϊσον μετά συμ
φυούς σίμης διακεκοσμημένης διά σειράς γραπτών ανθεμίων καί φΰλλων 
λωτοΰ. Δεν υπάρχουν είσέτι ενδείξεις περί ακρωτηρίων.

Κατά τήν διάλυσιν καί άπομάκρυνσιν τοϋ τύμβου ούδέν παρετηρήτθη 
άξιόλογον ή διδακτικόν περί τής αρχικής διαμορφιόσεως τής επιφάνειας 
του. Επίσης δεν διεπιστώθη εφέτος κτιστός «δρόμος» ή άλλως αί παρειαί 
τοϋ αρχαίου σκάμματος. Προβληματικόν παραμένει επίσης, αν ή λαμπρά 
πρόσοψις απλώς εκάλυπτε καί καθ’ ύψος τήν δ'πισθεν καμάραν τοϋ προ- 
θαλάμου ή καί υπερείχε ταύτης. Οί απαραίτητοι σχετικοί υπολογισμοί δεν 
έγιναν είσέτι.

Ό προθάλαμος μέχρι τοϋ βάθους εις τό όποιον εφθασεν ό καθα
ρισμός του, δηλαδή μέχρι τής γενέσεως τής καμάρας, ούδέν άξιόλογον πα
ρουσίασε. Λευκόν κονίαμα καλύπτει τήν καμάραν, εντός δέ τών χωμάτων 
τής επιχώσεως ούδέν σημαντικόν εύρημα εγένετο.

Ό νεκρικός θάλαμος, έφ’ δσον φαίνεται άνευ καθαρισμού, φέ
ρει αρχιτεκτονικήν διακόσμησιν. Άνά δύο παραστάδες εις τάς τρεις πλευράς 
(ή πλευρά τής εισόδου είναι κεχωσμένη εντελώς) καί ήμίση παραστάδων 
κατά τάς γωνίας στηρίζουν ιωνικόν επιστύλιον καί επ’ αύτοΰ γεϊσον. Πα- 
ραστάδες καί γεϊσον φέρουν έγχρώμως διακεκοσμημένα κυμάτια, γεισήπο- 
δες καί εδώ δηλοΰνται προοπτικώς διά χρώματος, επί δέ τοϋ επιστυλίου 
παρετηρήθησαν λείψανα ή ίχνη αρχαίων ήλων. Ή άνω επιφάνεια τοϋ γεί
σου αποτελεί τήν γένεσιν τής καμάρας. Λευκόν επίχρισμα καλύπτει τήν 
καμάραν και τά κατά τάς δύο πλευράς κλειστά τόξα μέχρι τοϋ γείσου, 
ένφ τά υπό τον θριγκόν μεταξύ τών παραστάδων μέρη τών τοίχων καλύ
πτει ερυθρόν χρώμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είναι πρόωρον νά εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα περί τής σημα
σίας τοϋ ό'ντως μοναδικού τούτου μνημείου αρχιτεκτονικής, γλυπτικής καί 
ζωγραφικής. Πολλά στοιχειά του είναι γνωστά, άλλα όμως, δπως ή διώρο
φος διαμόρφωσις τής προσόψεως μέ τήν άνάγλυφον ζωοφόρον μεταξύ
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των δυο ορόφων, ή γραπτή κοσμοφόρος έπ! τοϋ δωρικού γείσου, α! γρα
πτά! μετόπαι, αί ζωγραφικά! παραστάσεις τοϋ κάτω ορόφου κλπ. είναι 
στοιχεία νέα ή τουλάχιστον καινοφανή. Πρωτοφανείς διά μακεδονικόν τά
φον είναι κα! αί διαστάσεις πλάτους κα! ύψους τής προσόψεως κα! τής 
καμάρας τοϋ προθαλάμου, ως καί ό αριθμός των έξ στηριγμάτων τοϋ κάτω 
δωρικού θριγκού.

Άρχιτεκτονικώς ή πρόσοψις νοείται ως είκών ΰπεργείου κατοικίας 
προσαρμοσθείσα εις τάς απαιτήσεις τής υπογείου κατασκευής. Ό κάτω 
ρυθμός αντιστοιχεί προς τετράστυλον έν παραστάσιν ισόγειον στοάν ή 
προστφον εισόδου. Άντ! κιόνων εδώ έτέθησαν έπ! τοϋ τοίχου ήμικίονες, 
διότι δεν θά ήρμοζεν εις υπόγειον κατασκευήν ό κενός μεταξύ κιόνων κα! 
τοίχου χώρος, έφ’ δσον αμέσως μετά τήν ταφήν θά έπληροϋτο διά χώμα
τος. Τό αυτό ισχύει καί διά τον άνω ιωνικού ρυθμού όροφον. Κα! εδώ 
έ'χομεν εικόνα στοάς δευτέρου ορόφου. Εις μίαν πραγματικήν κατοικίαν 
ΰπέργειον, μεταξύ τών παραστάδων θά ϋπήρχον άντ! ήμικιόνων κίονες, εξ 
άποστάσεως δέ θά διεκρίνοντο έπ! τοΰ τοίχου εις τό βάθος τής στοάς αί 
θύραι τών δωματίων. Ούτω παριστώνται κα! εδώ τά πράγματα, ώστε τό 
σύνολον νά είναι είκών οικίας άρμόζουσα εις είδωλα καμόντων.

Τά στοιχεία διά τήν χρονολόγησιν τού τάφου είναι πολλά βεβαίως, 
άλλ’ ούχ! ταυτόσημα. Έλέχθη ήδη ό'τι τά γράμματα τών ονομάτων τοϋ 
Αιακού κα! τοϋ Ραδαμάνθυος ανήκουν εις τον Βον αιώνα π.Χ. Ή ζωο
φόρος όμως, μέ τάς άραιάς μορφάς και. άλλα στοιχειά της, ενθυμίζει πα- 
λαιότερα μνημεία ως τό Μαυσωλεΐον τής 'Αλικαρνασσού. Άσφαλέστερον 
δυνάμεθα νά βασισθώμεν εις τήν μορφήν τοΰ δωρικού κιονοκράνου κα! 
τής τριγλύφου. Ταΰτα ομοιάζουν προς τά τοΰ ανακτόρου τής Παλατίτσης. 
Ή καμπύλη τού έχίνου μάλιστα είναι έντονωτέρα. Αί γλυφά! τής τριγλύ
φου επίσης απολήγουν άνω εις έλαφράν καμπύλην.

Έν συμπεράσματι δ τάφος φαίνεται νά άνήκη εις πρωίμους ελληνι
στικούς χρόνους, αμέσως μετά τό 300 π. X. “Ωστε, άν ληφθή ύπ’ ό'ψιν 
κα! τό θέμα τής ζωοφόρου, δέν είναι άπίθανον ό τάφος νά άνήκη εις πα
λαίμαχον τής εκστρατείας τοΰ ’Αλεξάνδρου στρατηγόν ή άλλον άνιότερον 
αξιωματικόν, εις τήν οικογένειαν τοΰ οποίου θά ήσαν ακόμη νωπά! αί 
αναμνήσεις κα! ή δόξα τής κοσμογονικής εκστρατείας, ή οποία κατέλυσε 
βασίλεια διά νά πλάση ένα κόσμον μέ κοινόν πολιτισμόν. ’Από τής άπό- 
ψεως αυτής ό τάφος τών Λευκαδίων τοποθετείται εις καίριον σημεΐον διά 
τήν ιστορίαν τής τέχνης κα! διά τούτο αποκτά ετι μεγαλυτέραν σπουδαιό- 
τητα.

ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

’Απολύτως επείγοντα μέτρα συντηρήσεως, προστασίας κα! έξασφαλί-
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σεως τοΐ5 μνημείου έλήφθησαν εφέτος κατά τό δυνατόν. Ή τμηματική άνα
σκαφή βεβαίως δεν βλάπτει, άλλ’ ή κατάστασις τοϋ μνημείου και μάλιστα 
ή έγχρωμος και πλαστική διακόσμησις αΰτοΰ επιβάλλουν από πάσης πλευ
ράς μέριμναν διά τά άνασκαπτόμενα τμήματα άμεσον. Εφέτος δεν έγινε 
παν δ,τι έπεβάλλετο νά γίνη. Έν τούτοις έγινε, νομίζω, δ,τι ήτο δυνατόν 
μέ τά κατ’ ανάγκην περιωρισμένα μέσα.

Και πρώτον μέν έκαθαρίσθη έπιμελώς τό μνημεΐον, ώστε νά διαπι
στωθούν τά μάλλον ευπαθή σημεία (είκ. 8). Συγχρόνως ό κ. Λεφάκης 
έκαθάριζε καί αντέγραφε τήν γραπτήν διακόσμησιν (είκ. 6 καί 8). Ό κ. 
Κοντογεώργης έστερέωσε διά λευκοϋ τσιμέντου σαθρά τινα σημεία τής 
ζωοφόρου.

Οί σωροί των ανεσκαμμένων χωμάτων άπεμακρύνθησαν έκ τοΰ μνη
μείου εις σημεία αμέσως μετά τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν. Οϋτω καί ό 
χώρος ήλευθερώθη καί αί παρειαί τοϋ σκάμματος άπηλλάγησαν επικίνδυ
νου βάρους.

'Η καμάρα τοϋ νεκρικοϋ θαλάμου άπεκαλΰφθη έξωτερικώς μέχρι τής 
γενέσεως καί δι’ έλαφράς έπικαλύψεως τσιμέντου μάλιστα κατά τους αρ
μούς έγένετο υδατοστεγής προς προστασίαν τής εγχρώμου διακοσμήσεως 
τοϋ θαλάμου. Προς τον αυτόν σκοπόν έφράχθη πάλιν ή οπή τής είκ. 4. 
Οΰτω δ θάλαμος κατέστη καί αεροστεγής.

Άτυχώς δεν ήτο δυνατόν νά γίνη τό αυτό διά τήν πρόσοψιν. Ό,τι 
κατωρθώθη είναι μόνον στέγαστρον έκ φύλλων λευκοσιδήρου, τό οποίον 
ύπερεκάλυψεν άμφοτέρους τούς θαλάμους καί μάλιστα τήν πρόσοψιν, ώστε 
νά προστατεύηται αυτή καί από τον ήλιον καί τό «ανεμόβροχο». Τά ό'μ· 
βρια ΰδατα έκ τοΰ ύποστέγου καί των πέριξ διωχετεΰθησαν μακράν τοΰ 
μνημείου. Τά έργα ταϋτα συνετελέσθησαν ευτυχώς προ τοΰ χειμώνος. Τό 
προς προστασίαν τής προσόψεως καί τοϋ προθαλάμου τμήμα τοϋ ΰποστέ- 
γου καί ή κάλυψις διά τσιμέντου τής καμάρας τοϋ θαλάμου ειχον γίνει, 
δταν έπεσεν ή πρώτη βροχή. ’Άλλως ελάχιστα μέρη θά διετηροϋντο σή
μερον από τήν ζωοφόρον καί τά κονιάματα μέ τήν επ’ αυτών ζωγραφικήν 
διακόσμησιν.

Τέλος κατεσκευάσθη στερεόν καί κατά τό δυνατόν ευπρεπές περί
φραγμα δι’ άκανθωτοϋ σύρματος πρός παρεμπόδισιν ζημιών από ανθρώ
πους ή ζφα.

Κατά τό προσεχές έτος προβλέπεται συνέχισις τής άνασκαφής έν συν
δυασμό? πρός τά αναγκαία μέτρα οριστικής έξασφαλίσεως, προστασίας καί 
συντηρήσεως τοϋ μνημείου.

ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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