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Με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου

Κουλιούμπα Παναγιώτα



Η Βεργίνα
➢ Η Βεργίνα είναι μια 

κωμόπολη του νομού 
Ημαθίας, χτισμένη στη θέση 
των αρχαίων Αιγών, 
πρωτεύουσα του κράτους της 
αρχαίας Μακεδονίας. Στην 
τοποθεσία αυτή ο καθηγητής 
Μανόλης Ανδρόνικος 
ανακάλυψε το 1977  ένα 
συγκρότημα βασιλικών 
μακεδονικών τάφων μεταξύ 
των οποίων ο ασύλητος 
τάφος του βασιλιά Φιλίππου 
του Β΄, πατέρα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Στην ίδια 
συστάδα υπάρχουν δύο ακόμη 
τάφοι που πιστεύεται ότι 
ανήκουν στη σύζυγο του 
Φιλίππου, Μήδα και στο γιο 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
Αλέξανδρο Δ’.

Βεργίνα



Οι Αιγές στους αιώνες
➢ Στα νότια του ποταμού Αλιάκμονα, στη 

«Μακεδονίδα γη» του Ηροδότου, στους πρόποδες 
των Πιερίων, του αρχαίου «Μακεδονικού όρους», 
βρίσκονται αι Αιγεαί, η πρώτη πόλη των 
Μακεδόνων, που το όνομά της σημαίνει “ο τόπος 
με τα πολλά κατσίκια”.

➢ «Αι Αιγεαί» ήταν ένα ‘ανοιχτό’ πολεοδομικό 
μόρφωμα με το «άστυ» στο κέντρο και πολλούς 
μικρούς και μεγάλους οικισμούς ολόγυρα, ο αριθμός 
των οποίων δικαιολογεί τον πληθυντικό του 
ονόματος.

➢ Στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. ο Περδίκκας Α΄, 
απόγονος του μυθικού βασιλιά του Άργους Τήμενου 
καταφέρνει να αναρριχηθεί στον μακεδονικό θρόνο. 
Με τους Τημενίδες στην εξουσία οι Μακεδόνες θα 
γίνουν κύριοι της πλούσιας χώρας που θα πάρει από 
αυτούς το όνομά της.

➢ Στο θέατρο των Αιγών  το θέρος του 336 π.Χ. ο 
βασιλιάς  Φίλιππος  άοπλος, λευκοντυμένος, με το 
στεφάνι της γιορτής στο κεφάλι ακολουθεί την ιερή 
πομπή.  Χτυπημένος από το μαχαίρι του δολοφόνου 
πέφτει νεκρός μπροστά στα μάτια των θεατών. Στον 
ίδιο τόπο ο Μεγαλέξανδρος ανακηρύσσεται βασιλιάς. 

➢ Μετά την ήττα του τελευταίου μακεδόνα βασιλιά 
Περσέα από τους Ρωμαίους, το 168 π.Χ. η παλιά 
βασιλική πόλη καταστρέφεται.  

Η είσοδος του τάφου του 
Φιλίππου Β΄ στο Μουσείο της 

Βεργίνας.



Κεφαλές των Τημενιδών  βασιλιάδων σε νομίσματα. 

➢ Τα  ονόματα των Τημενιδών 
δηλώνουν τις αρετές που 
οφείλει να έχει ο 
Μακεδόνας βασιλιάς.

➢  Είναι έξυπνος όπως ο 
ιδρυτής της δυναστείας 
Περδίκκας –από το πέρδικκα 
που θεωρούνταν το πιο 
έξυπνο πουλί-

➢ Είναι σπουδαίος καβαλάρης, 
Φίλιππος –αυτός που αγαπάει 
τα άλογα-

➢ Είναι αρχηγός, Αρχέλαος
➢ Κυρίως όμως είναι 

προστάτης του λαού του 
Αμύντας -από το άμυνα- 
και  Αλέξανδρος από το 
αλέξομαι, δηλαδή 
προστατεύω.

Αλέξανδρος ο Α΄

Φίλιππος  ο Β΄

Αρχέλαος

Αμύντας



➢ Τάφος του Φιλίππου Β΄.  Είναι ένας μεγάλος, διθάλαμος μακεδονικός τάφος. 
➢ Αντίθετα με την παραδοσιακή αντίληψη της κλασικής αρχιτεκτονικής εδώ η ιωνική 

ζωφόρος και το διάζωμα με τα τρίγλυφα και τις μετόπες χρησιμοποιούνται για να 
κρύψουν την πραγματική μορφή του κτηρίου. Ο υπόγειος θάλαμος κρυμμένος ολόγυρα 
από το χώμα, ορατός μόνο από την πλευρά της εισόδου, θυμίζει παλάτι και ναό. 



➢ Η ιωνική ζωφόρος στην πρόσοψη του τάφου του Φιλίππου  ζωγραφίστηκε με την 
εξαιρετική τοιχογραφία του βασιλικού κυνηγιού. «Πρόκειται για ένα πολύτιμο 
δείγμα ζωγραφικής υψηλής τέχνης του 4ου αιώνα π. Χ., την περίοδο δηλαδή της 
ακμής της ελληνικής ζωγραφικής.

➢  Η τοιχογραφία απεικονίζει πιθανότατα το νεαρό Αλέξανδρο και τον πατέρα του σε 
κυνήγι. Κάθε νεαρός Μακεδόνας για να θεωρηθεί άνδρας έπρεπε να σκοτώσει ένα 
αγριογούρουνο. Η άθληση ήταν μια αγαπητή ασχολίαγια τους Μακεδόνες και όχι μόνο 
για τους νέους. 



➢ Χρυσή λάρνακα του Φιλίππου 
Β΄. Η μεγάλη λάρνακα, στην 
οποία είχαν αποτεθεί τα οστά 
του νεκρού βασιλιά, είναι 
πλούσια διακοσμημένη με 
φυτικά κοσμήματα και με 
λουλούδια,  ενώ στο καπάκι 
της αναπτύσσεται ένα μεγάλο 
δεκαεξάκτινο αστέρι. 

➢ Το χρυσό αστέρι που 
εμφανίζεται στην βασιλική 
νεκρόπολη των Αιγών ήδη από 
τον 5ο προχριστιανικό αιώνα, 
όντας ένα απλό διακοσμητικό 
μοτίβο στην αρχή, θα φτάσει 
να πάρει αξία συμβολική και 
μεταφορική, ώσπου να γίνει 
στο τέλος ο ήλιος-θυρεός 
των Μακεδόνων βασιλέων. 



➢ Το χρυσό στεφάνι βελανιδιάς του Φιλίππου Β΄. Βρέθηκε μέσα στη λάρνακα μαζί με 
τα καμένα οστά του Φιλίππου.

➢  Το χρυσό στεφάνι που αφιερώθηκε στον νεκρό ανακαλεί το σκοτεινό χρησμό που 
πήρε ο φιλόδοξος Μακεδόνας λίγο πριν το τέλος: 

     «Ο ταύρος στεφανώθηκε. Θα πεθάνει. Υπάρχει ο θύτης» 

αλλά και τις λαμπρές και μοιραίες τελετές των Αιγών το καλοκαίρι του 336  π.Χ.  
όπου, όπως μαρτυρεί ο Διόδωρος, «στεφάνωσαν τον Φίλιππο με χρυσούς 
στεφάνους, όχι μόνον οι επιφανείς άνδρες, αλλά και οι περισσότερες από τις 
σημαντικές πόλεις, ανάμεσα τους και η πόλη των Αθηναίων.»



➢ Χρυσή λάρνακα προθαλάμου  στον Τάφο του Φιλίππου Β΄.  Περιείχε το χρυσό διάδημα και τα 
καμένα οστά μιας νεαρής γυναίκας 22-23 χρονών, προφανώς συζύγου του νεκρού βασιλιά.  Η 
τελευταία σύζυγος του Φιλίππου, Κλεοπάτρα  σκοτώθηκε αργότερα. Επομένως  το διάδημα ανήκε  στη 
Μήδα, τη Θράκισσα πριγκίπισσα που ο Φίλιππος παντρεύτηκε, όταν γύριζε από την εκστρατεία στη 
Σκυθία. 

➢ Υπακούοντας στο έθιμο της φυλής της που, όπως καταγράφει ο Ηρόδοτος, όριζε οι γυναίκες 
των επιφανών να συνοδεύουν τους συζύγους τους στον θάνατο, φαίνεται πως αυτοκτόνησε, όταν 
δολοφονήθηκε ο βασιλιάς. 



➢ Το χρυσό διάδημα της Μήδας. Ελικωτά  βλαστάρια, φυλλαράκια άκανθας, δαντελωτά ανθέμια, κρίνοι, 
απλές και πολλαπλές μαργαρίτες, μέλισσες, ένα πουλάκι, γαλάζια υαλόμαζα και χρυσές δαντέλες 
συνθέτουν  το πιο ωραίο, κόσμημα του αρχαίου κόσμου που έφτασε μέχρι τις μέρες μας. 

➢ Ακολουθώντας τον άντρα και κύριό της στις φλόγες της νεκρικής πυράς και στον τάφο  έγινε για τους 
Μακεδόνες πρότυπο συζυγικής αρετής και πίστης. Αυτός φαίνεται να είναι ο λόγος που ο Αλέξανδρος, την 
τίμησε δίνοντάς της στο ταξίδι χωρίς γυρισμό δώρα αμύθητης αξίας.  Οι γυναίκες του λαού ήταν λιτές, λίγα 
τα κοσμήματά τους, ενώ «οι βασίλισσες και αρχόντισσες κατέβαιναν στον  Άδη πατώντας σε σόλες 
χρυσές ντυμένες από την κορφή ως τα νύχια στην πορφύρα και στο χρυσάφι» . 



➢ Το χρυσοπόρφυρο ύφασμα της βασιλικής συζύγου του Φιλίππου Β΄, από 
τη μόνιμη έκθεση Μουσείου βασιλικών τάφων Αιγών.

➢  Το ύφασμα ήταν υφασμένο με εξαιρετικά λεπτό νήμα από μαλλί βαμμένο 
με πορφύρα, την πιο πολύτιμη χρωστική της αρχαιότητας, και χρυσοκλωστή 
και αποτελεί εντελώς μοναδικό και απροσδόκητο τεκμήριο της εξαιρετικής 
ποιότητας της αρχαίας υφαντικής, μιας τέχνης που, λόγω της φύσης των 
υλικών της που διαλύονται και χάνονται στο πέρασμα του χρόνου, μας είναι 
ουσιαστικά άγνωστη.

Λεπτομέρεια της φυτικής διακόσμησης



➢ Ο "τάφος της 
Περσεφόνης" με το 
μοναδικό μαρμάρινο 
θρόνο. Το μνημείο 
ανήκε σε μια νεαρή 
γυναίκα περίπου 25 
χρονών που πρέπει να 
πέθανε στη γέννα και 
θάφτηκε εδώ μαζί με 
το βρέφος της.  

➢   Η γειτνίαση του 
τάφου της με εκείνον 
του Φιλίππου Β΄ 
δείχνει πως η γυναίκα 
αυτή θα πρέπει να 
ήταν μια από τις επτά 
συζύγους του βασιλιά, 
πιθανότατα η 
Νικησίπολις από τις 
Φερές, η μητέρα της 
Θεσσαλονίκης. 



➢ Η μοναδική τοιχογραφία από το εσωτερικό του «τάφου της Περσεφόνης», με την Αρπαγή 
της Περσεφόνης από τον Άρχοντα του Κάτω Κόσμου, τη βουβή Δήμητρα και τις τρεις, 
αδέκαστες, Μοίρες, με τον Ερμή Ψυχοπομπό σε έντονη κίνηση και την τρομαγμένη νύμφη 
που μαρτυρεί το φοβερό γεγονός.

➢ Είναι ένα μοναδικό επίτευγμα της αρχαίας ζωγραφικής τέχνης και μία σπάνια 
εικονογραφική μαρτυρία των αρχαίων μυστηριακών αντιλήψεων για τη μεταθανάτια ζωή.



Η τεφροδόχος του Αλεξάνδρου Δ'

➢ Τριάντα περίπου χρόνια μετά  δίπλα 
στον τάφο  του Φιλίππου 
κατασκευάσθηκε ένας άλλος 
μικρότερος.  Μια αρκετά λιτή ασημένια 
υδρία χρησιμοποιήθηκε σαν τεφροδόχος 
για τα καμένα οστά ενός νεαρού έφηβου 
13-15 χρονών. Το αγγείο είναι κλειστό 
στο στόμιο και κομμένο στον ώμο σε 
δύο κομμάτια που προσαρμόζονται 
μεταξύ τους με μεντεσέδες, ώστε να 
ανοιγοκλείνει. Αυτό δείχνει ότι 
κατασκευάσθηκε εξ αρχής για ταφική 
χρήση. 

➢ Μολονότι ο νεκρός είχε καεί, πουθενά 
δεν βρέθηκαν ίχνη από την ταφική 
πυρά, γεγονός που δείχνει ότι πρέπει 
να πέθανε και να αποτεφρώθηκε 
κάπου αλλού και τα οστά του να 
μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στις Αιγές, 
όπου και θάφτηκαν στον βασιλικό τύμβο. 
Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στην 
ταύτιση του νεαρού νεκρού με τον 
Αλέξανδρο Δ΄ τον γιο του 
Μεγαλέξανδρου και της Ρωξάνης.



Στήλη Κλεωνύμου

➢ Επιτύμβια στήλη από τάφο απλών 
Μακεδόνων, που μετά το θάνατό 
τους έγιναν γείτονες του βασιλιά 
. Στην επιγραφή διαβάζουμε 
Κλεώνυμος Ακύλου, Άδυμος 
Κλεωνύμου, Πευκόλαος 
Αδύμου, Κρένω Αδύμου, τα 
ονόματα των προσώπων που 
εμφανίζονται στη στήλη. Οι 
μαρμάρινες επιτύμβιες στήλες 
εμφανίζονται στη νεκρόπολη των 
Αιγών ήδη τον 5ο προχριστιανικό 
αιώνα.  

➢  Τα χρώματα σώζονται αρκετά 
καλά και μας επιτρέπουν να 
αναγνωρίσουμε τις βαριές 
χλαμύδες, τους κοντούς 
χειριδωτούς χιτώνες και τις 
ψηλές μπότες των ανδρών, τη 
χαρακτηριστική ενδυμασία των 
Μακεδόνων.



Δίον

❑ Στους βόρειους πρόποδες του Ολύμπου, 
σε περιοχή που εξασφαλίζει τον απόλυτο 
έλεγχο της στενής διάβασης από τη 
Μακεδονία στη Θεσσαλία, δεσπόζει το 
Δίον. Σε απόσταση μόλις επτά σταδίων 
από τις ακτές του Θερμαϊκού, το Δίον 
υπήρξε η κατ' εξοχήν ιερή πόλη των 
Μακεδόνων. Τραγουδώντας ο Ησίοδος 
γύρω στο 700 π.Χ τον έρωτα του Δία 
για τη Θυία, την κόρη του προπάτορα 
των Ελλήνων Δευκαλίωνα, αναφέρει ότι 
αυτή έμεινε έγκυος και γέννησε δυο 
παιδιά, το Μάγνητα και το Μακεδόνα, 
που έζησαν στην Πιερία γύρω από τον 
Όλυμπο. Ο ιερός χώρος του Δία στην 
περιοχή αυτή ήταν το Δίον. 

❑ Έφτασε σε μεγάλη ακμή κατα τους 
ελληνιστικούς χρόνους αλλά και στα 
ρωμαϊκά χρόνια.  Στο Δίον γιόρτασε ο 
Φίλιππος Β' την άλωση και 
καταστροφή της Ολύνθου, 
πρωτεύουσας της Χαλκιδικής 
Συμμαχίας, και στο ίδιο μέρος ο 
Μέγας Αλέξανδρος επικαλέστηκε τη 
βοήθεια του ύψιστου των θεών, 
πραγματοποιώντας την πανηγυρική 
ετοιμασία της εκστρατείας του στην 
Ασία.

Δίον Πιερίας



❑  Ο οχυρωματικός περίβολος της πόλης του Δίου είχε κανονικό 
τετράγωνο σχήμα και ακολουθούσε το πολεοδομικό σχέδιό της. Το 
συνολικό μήκος του ξεπερνούσε τα 2.600 μ.

❑ Τα τείχη της πόλης, ένα από τα σημαντικά μνημεία της, αποδεικνύουν 
την οικονομική της ευρωστία και τη δύναμή της.
 



Ιερό Ολυμπίου Διός

❑ Μαρμάρινο κεφάλι 
που πιθανώς 
εικονίζει το Δία που 
βρέθηκε στο Δίον.

❑  Η λατρεία του 
Ολυμπίου Διός 
υπήρξε αρκετά 
σημαντική για τους 
Μακεδόνες. 



❑ Το ανάγλυφο της θεάς 
Ίσιδας με στάχυα και 
σκήπτρο στα χέρια, το 
οποίο βρέθηκε στο ιερό 
της Ίσιδας στο Δίο. Το 
τέμενος ήταν αφιερωμένο 
στη λατρεία της Ίσιδος 
Λοχίας, όπως μαρτυρούν 
ενεπίγραφα βάθρα στα 
σκαλοπάτια ενός από τους 
τέσσερις ναούς που 
συνιστούν το Ιερό. 

❑ Το Ιερό που καταστράφηκε 
από φυσικά αίτια 
(πλημμύρες, σεισμοί) 
θεωρείται σημαντικό, και 
γιατί η λατρεία της 
Ανατολίτισσας θεάς έγινε 
ανεκτή παρά τη μετάβαση 
στη νέα θρησκεία, καθώς 
υπάρχουν ενδείξεις ότι 
λειτουργούσε ως και τα 
πρώιμα χριστιανικά χρόνια.



❑ Αγάλματα των παιδιών του Ασκληπιού, Μαχάονα, Υγείας, Πανάκειας, Αίγλης, που 
βρέθηκαν στη βόρεια πτέρυγα των θερμών του Δίου. 

❑ Το άγαλμα του Ποδαλείριου, γιου του Ασκληπιού, με ένα σκυλί στα πόδια του.

❑ Στη βόρεια πτέρυγα του συγκροτήματος των μεγάλων Θερμών στον Δίον βρέθηκε ένα 
μοναδικό σύνολο γλυπτών, μαρμάρινα αγάλματα του κύκλου του Ασκληπιού, το οποίο δίνει 
έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στις Θέρμες του Δίου, καθώς τονίζεται η θεραπευτική ιδιότητα 
του νερού.

 



❑ Επιτύμβια στήλη 
νεαρής κοπέλας από 
το βόρειο νεκροταφείο 
του Δίου, μέσα 5ου 
αι. π.Χ.

❑ Τάφοι καλυβίτες σε 
περιβόλους από 
ξερολιθιά, ανάγλυφες 
στήλες, επιτύμβιοι 
βωμοί αποτελούν τα 
μνημεία εκείνα που 
μαρτυρούν τη 
φροντίδα των 
κατοίκων προς τους 
νεκρούς τους. 



❑ Στα νότια της πόλης του Δίου, έξω από τα όριά της και δυτικά του ιερού της 
Δήμητρας βρίσκεται το αρχαίο θέατρο. Η κατασκευή του τοποθετείται στην 
ελληνιστική εποχή, πιθανότατα στα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου Ε΄ (221-179π.
Χ.).  

❑ Ο αρχιτέκτων του μνημείου, εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία του εδάφους, 
διαμόρφωσε κατάλληλα το χώρο με μερική αποχωμάτωση και τεχνητή επίχωση, με 
αποτέλεσμα το έργο του να είναι επίτευγμα προσωπικής επέμβασης και, μάλιστα, από 
τις επιτυχέστερες στο είδος της.



Η συμβολή της  Αρχαιολογίας στη γνώση του παρελθόντος

Η αρχαιολογία ασχολείται με :

➢ τη μελέτη του υλικού πολιτισμού των ανθρώπων του παρελθόντος, με σκοπό την κατανόηση 
και την ερμηνεία της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής δομής των 
κοινωνικών συνόλων. Σύμφωνα μάλιστα με τον ορισμό του Εrnst Buschor, «η Αρχαιολογία 
εξετάζει το ορατό τμήμα της Ιστορίας». 

➢ την ανεύρεση μνημείων, ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική τους αξία, με το χρονικό 
προσδιορισμό και την κατάταξή τους, με την αποκατάσταση και διατήρηση της παλιάς, όσο 
είναι δυνατό, μορφής τους, με την ανασύνθεση της εικόνας του πολιτισμού που 
αντιπροσωπεύουν .

➢ με τα μνημεία του παρελθόντος, για να στηριχτεί σε αυτά και να αποκαταστήσει τον αρχαίο 
πολιτισμό, αλλά συγχρόνως και 

➢ με την ιστορία της αρχαίας τέχνης. Τα μεγάλα αυτά δημιουργήματα της τέχνης, που 
εκφράζουν μέσα από την ισχυρή προσωπικότητα των δημιουργών τους την ανθρώπινη 
κοσμοθεωρία, όπως διαμορφωνόταν σε κάθε περίοδο, με βάση τα δεδομένα της εποχής, 
ολοκληρώνουν, όπως είναι φυσικό, την κατανόηση της ιστορικής πορείας της ανθρωπότητας.  
Μέσα από τη μελέτη  των  αρχαίων αντικείμενων  συμβάλλει στη γνώση μιας πλευράς της ζωής 
των ανθρώπων που τα κατασκεύασαν ή τα χρησιμοποίησαν.



Μελετώντας τα αρχαιολογικά ευρήματα στη Βεργίνα και στο Δίον  

➢ Γνωρίζουμε

➢  τα μεγάλα αριστουργήματα της τέχνης των Μακεδόνων στην αρχιτεκτονική, 
ζωγραφική,  μεταλλοτεχνία, οπλοποιία, κοσμηματοποιία.

➢ και  συνειδητοποιούμε

➢ την οικονομική ευρωστία και τη δύναμή της Μακεδονίας
➢ Τη στενή σχέση της με τον πολιτισμό των νότιων Ελλήνων
➢ Την ανάπτυξη ενός λαμπρού πολιτισμού
➢ Τις αντιλήψεις για τη μεταθανάτια ζωή
➢ το μοντέλο μιας κοινωνίας στηριγμένης στην αριστοκρατική δομή των γενών με 

σημείο αναφοράς τη βασιλική εξουσία.
➢ τη μεγάλη ακμή των  πόλεων

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.
jsp?obj_id=2362

• http://oimos-athina.blogspot.
gr/2012/10/93_24.html

• http://www.arch.uoa.gr/stoxoi.html
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