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55S Βιβλιοκρισίαι (Μ. Ανδρονίκου... Τό ανάκτορο τής Βεργίνας)

Χάρι,τες οφείλονται εις τον συλλογέα, ό όποιος διά της πιστής άπο- 
δόσεως των υπό τοϋ λαοϋ λεγομένων παρέσχεν εις την λαογραφικήν επι
στήμην ΰλην γνησίαν καί ακριβή προς παντοειδή επιστημονικήν χρήσιν. Εύ- 
χής έργον δα ήτο νά ΐδη ταχέως τό φώς καί ή υπόλοιπος συλλογή διά τής 
αρωγής τών φιλότιμων Κριμινιωτών, τό δε παράδειγμα τοϋ φιλοπάτριδος 
συλλογέως να εύρη μιμητός καί εις άλλα χωρία καί πόλεις τής Δυτικής 
Μακεδονίας.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Μ. ’Ανδρονίκου - X. Μακαρόνα-Ν. Μουτσοπου
λ ο υ - Γ. Μ π α κ α λ ά κ η, Τό ’Ανάκτορο τής Βεργίνας. Άθήναι 1961, 
4ον σ. 30. Πίν. XXVI.

Οί συγγράφεις τοϋ έργου εκθέτουν εις αυτό τά πορίσματα τών άνα- 
σκαφών, τάς οποίας ενήργησαν εις τό Μακεδονικόν Άνάκτορον τής Βεργί
νας από τοϋ 1959 μέχρι τοϋ 1961, συνεχίζοντες τάς άνασκαφάς τοϋ όμοτί- 
μου καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ακαδημαϊκού Κωνσταν
τίνου 'Ρωμαίου, τάς οποίας οΰτος ενήργησε κατά διαλείμματα από τοϋ έ
τους 1936 μέχρι τοϋ 1956 δαπάναις κυρίως τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης. 'Ως γνωστόν πρώτος ό Heuzey κατέστησε γνωστήν τήν ϋπαρξιν τοϋ 
ανωτέρω κατά τό 1855, τό όποιον καί άνέσκαψε κατόπιν έν μέρει μετά τοϋ 
Daumer (1861).

Διά τών νέων άνασκαφών άπεκαλυφθησαν καί αί κατακεχωσμέναι 
τέως πτέρυγες, ή νοτία, ή δυτική καί ή βορεία, άνεσκάφη δέ καί ολόκλη
ρος ή αυλή μετά τοϋ περιστυλίου, ώστε δυναταί τις νά εΐπη ότι έχομεν σή
μερον πλήρη τήν κάτοψιν τοϋ κτηρίου. Πλήν τούτων, αξιόλογα είναι καί 
τά άποκαλυφθέντα ψηφιδωτά, καθώς καί τα αρχιτεκτονικά μέλη, κίονες, ε
πιστύλια, τρίγλυφοι, κέραμοι κτλ.

Ή έκθεσις τών πραγμάτων είναι σαφής, οί δέ παρατιθέμενοι πίνακες 
βοηθοϋν εις τό νά συλλάβωμεν τήν εικόνα τοϋ μοναδικοϋ αΰτοϋ ανακτόρου.

Έν τοΰτοις, μολονότι οί συγγραφείς είναι έμπειροι αρχαιολόγοι, διέ■ 
φυγον παραδόξως αυτούς μερικαί άνακρίβειαι. Οΰτω π.χ. εν σ. 18 γράφε
ται ό'τι τό άνάκτορον δίδει τήν «τυπική μορφή τής ελληνικής οικί
ας, όπως τήν ξέρουμε καί από τήν γραπτή παράδοση (Βιτροΰβιος), άλλα 
καί άπό τά πορίσματα τών άνασκαφών (’Όλυνθος, Δήλος, Πριήνη, Πέλλα 
κτλ )». Τό άνάκτορον δίδει τήν τυπικήν μορφήν τής ελληνιστικής 
καί όχι τής ελληνικής οικίας, δηλ. τήν μορφήν τοϋ περιστυλίου, ό
πως παρουσιάζεται κυρίως εις τήν Δήλον καί όχι εις τήν Πριήνην, εν μέ- 
ρει δέ εις τήν ’Όλυνθον. Προς τήν λεγομένην «Έπαυλιν τής ’Αγαθής Τύ
χης» τής Όλυνθου 1 παρουσιάζει καί ταϋτην τήν ομοιότητα, ότι ό οίκος

1 D. Μ. Β ο b i n s o n - J. Waltergraham, Excavations at O- 
lyntlius. Part VIII. The helleuic haus. Baltimore ,1938, a. 55 ni. πίναξ 16, 84.
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(ό ανδρών) μετά τοΰ προθάλαμου έλαβον θέσιν παράλληλον προς το περι- 
στύλιον, με την διαφοράν, δτι εις το Άνάκτορον τής Βεργίνας ό προθάλα
μος έχει εκατέρωθεν δυο οίκους καί όχι ένα, δπως εις την "Ολυνθον. Έν 
σ. 27, προκειμένου περί διακοσμήσεως των τοίχων διά τοιχογραφιών, προσ
τίθεται «δπως καί ή παράδοσις αναφέρει, αλλά καί τα ευρήματα το επιβε
βαιώνουν (τάφος Λευκαδιών)». Δεν γνωρίζω να ύπάρχη καμμία παράδοσις 
περί τοΰ ανακτόρου καί τής διακοσμήσεως του διά τοιχογραφιών, εκτός εάν 
οι συγγράφεις εννοούν τάς πληροφορίας περί διακοσμήσεως τών τοίχων οι
κιών έν γένει. Έν σ. 21 γράφεται ευαισθησία προφανώς αντί κ α- 
λαισθησία, ή δε άνθρωπομορφική φράσις «τα μοτίβα συμπερι- 
φέρονται» δεν νομίζω δτι είναι επιτυχής. Δεν εννοώ τί σημαίνει ή εν 
σ. 22 άναφερομένη βιολογική υπόσταση, δπως καί τά κατωτέ
ρω λιγόστομα καί διακριτικά. Όξύμωρον είναι τό έν σ. 23 
καί 24 γραφόμενον ελαφρά υπερυψωμένο αντί απλώς ελαφρά 
υψωμένο. Τό ελαφρά αντιφάσκει προς τό υπέρ. Άκαλαίσθη- 
τον καί διά την δημοτικήν ακόμη είναι τό έπανειλημμένως γραφόμενον να 
προστέσουμε αντί να προσθέσουμε καί τό έν σ. προσεχ
τικός αντί προσεκτικός, ήδέ γραφή έ π ι τ ό π ο υ δεν νομίζω 
δτι είναι κομψοτέρα τής συνήθους γραφής επί τόπου. Έν τφ συνόλφ 
ή γλώσσα τής πραγματείας, μολονότι δημοτική, δεν ήμπορεΐ να θεωρηθή 
ως υποδειγματική.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Κ. Δ. Μ έ ρ X ζ ι ο υ, Συμπλήρωμα εις τα «Μνημεία Μακεδονικής 
'Ιστορίας.» Άνάτυπον από τόν τόμον «Εις μνήμην Κ. I. Άμάντου». Ά- 
θήναι 1960. δον σ. 54 - 70.

Ό συγγραφεύς, διαμένων έν Βενετία, είναι γνωστός από τάς έρευνας 
του εις τα Βενετικά αρχεία, έκ τών οποίων καί έδημοσίευσε πολύτιμον υλι
κόν, άφορών εις τήν τουρκοκρατουμένην Ελλάδα. Ή Εταιρεία Μακεδο
νικών Σπουδών έδημοσίευσε πρό τινων έτών ογκώδες έργον τοΰ συγγρα- 
φέως υπό τόν τίτλον «Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας», πολύτιμον διά τήν 
έσωτερικήν κυρίισς ιστορίαν τής Μακεδονίας καί ιδιαιτέρως τής Θεσσαλο
νίκης, ήτις ήτο έδρα διαφόρων προξένων, έν οίς καί τής Βενετίας. Μεταξύ 
αυτών υπήρξε καί ό Κεφαλλήν ιατρός Δημήτριος Χοϊδας, τοΰ οποίου ή 
προξενική αλληλογραφία διά τα έτη 1758 - 1760 έμεινεν ανεκμετάλλευτος, 
διότι κατά τήν πρώτην έρευναν δεν είχεν εύρεθή. Ευτυχώς νέα έρευνα τοΰ 
συγγραφέως έφερεν εις φώς καί αυτήν καί έκ ταύτης, άποτελουμένης έξ 1 42 
έν δλφ έπιστολών, προέρχεται ή παρούσα σταχυολογία.

Ή αλληλογραφία είναι λίαν ένδιαφέρουσα, διότι παρέχει πολυαρί
θμους καί ποικίλας πληροφορίας περί τής διοικήσεως ή. μάλλον τής κακό-
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