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ΟΙ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΒΔΡΓΙΝΑ 

1.  ΟΙ ΑΙΓΔ ΣΟ ΥΩΡΟ ΚΑΙ ΣΟ ΥΡΟΝΟ-   Η ΘΔΗ ΣΗ ΒΔΡΓΙΝΑ 

 

 

    Καηά ηνλ 8ν θαη 7ν αηψλα π. Υ. ε πεξηνρή θπξηαξρείην απφ Ηιιπξηθέο θπιέο πνπ δεκηνχξγεζαλ κηα 

ζηξαηεγηθή βάζε ζηε ζέζε ησλ κεηέπεηηα Αηγψλ. Όηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 7νπ αηψλα π.Υ 

ηνπηθέο Θξαθηθέο θαη Παηνληθέο θπιέο επαλαζηάηεζαλ, νη Ηιιπξηνί απνζχξζεθαλ.  Σν 650 π. Υ. πεξίπνπ, 

νη Αξγεάδεο, έλαο αξραίνο Διιεληθφο βαζηιηθφο νίθνο κε αξρεγφ ηνλ Πεξδίθθα ηνλ Α΄, έθπγαλ απφ ην Άξγνο θαη 

ίδξπζαλ ηελ πξσηεχνπζά ηνπο ζηηο Αηγέο, ηδξχνληαο έηζη ηαπηφρξνλα θαη ην βαζίιεην ηεο Μαθεδνλίαο.  Απφ ηηο Αηγέο 

απιψζεθαλ ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία θαη κεηαηφπηζαλ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ ησλ Πηεξίσλ. Ζ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο 

Βεξγίλαο, ε νπνία θαηνηθνχληαλ απφ Πηέξηνπο, έκεηλε έηζη αθαηνίθεηε κέρξη ηα κέζα ηνπ 6νπ αηψλα π. Υ. Μεηά ην 550 

π. Υ., έλαο καθεδνληθφο πιεζπζκφο εγθαηαζηάζεθε ζηελ πεξηνρή. Καηά ηνλ 5ν αηψλα π. Υ., ν βαζηιηάο Αξρέιανο ν 

Α΄ κεηέθεξε ηελ καθεδνληθή πξσηεχνπζα βνξεηφηεξα ζηελ Πέιια, κέζα ζηελ θεληξηθή Μαθεδνληθή πεδηάδα.  Οη Αηγέο 

παξέκεηλαλ έλα ζπνπδαίν ηειεηνπξγηθφ θέληξν, αιιά έραζαλ κηα γηνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ Γία πνπ ηεινχληαλ πιένλ ζην 

Γίνλ.  Οη Αηγέο ζπλέρηζαλ λα αθκάδνπλ αθφκε θαη κεηά ηηο επηδξνκέο ηνπ 3νπ αηψλα π.Υ. θαη λέεο αλαζθαθέο 

απνδεηθλχνπλ φηη θαηά ηνλ 1ν αηψλα κ. Υ. θαηνηθνχληαλ αθφκε.   

    Ζ ζχγρξνλε θσκφπνιε ηεο Βεξγίλαο ηδξχζεθε ην 1922 αλάκεζα ζηνπο δχν νηθηζκνχο Κνχηιεο θαη 

Μπάξκπεο, νη νπνίνη πξνεγνπκέλσο αλήθαλ ζηνλ Σνχξθν Μπέε ησλ Παιαηηηζίσλ, θαη ζηνπο νπνίνπο 

θαηνηθνχζαλ 25 νηθνγέλεηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ Μπέε. Καηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 νη θάηνηθνη ησλ δχν 

νηθηζκψλ αγσλίζηεθαλ θαηά ησλ Οζσκαλψλ. πνπδαίνη αγσληζηέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ήηαλ νη 

ηακάηηνο Κσλζηαληίλνπ (γελ. 1804), Γήκνο Μαξγαξίηε θαη Κσλζηαληίλνο Μαξγαξίηε.  Μεηά ηε πλζήθε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%BB%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%BB%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B1%CE%B4%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
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ηεο Λσδάλλεο (24/7/1923) θαη ηελ έμσζε ησλ κπέεδσλ, ε γε δηακνηξάζηεθε ζε νηθφπεδα ζηνπο εθεί 

θαηνίθνπο θαη ζε 121 ειιεληθέο νηθνγέλεηεο απφ ηε Βνπιγαξία θαη ηε Μηθξά Αζία, κεηά απφ ηηο αληαιιαγέο 

πιεζπζκψλ αλάκεζα ζηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Σνπξθία. Σν φλνκα ηεο λέαο πφιεο πξνηάζεθε απφ 

ηνλ ηφηε Μεηξνπνιίηε Βέξνηαο, Κσλζηάληην Β΄, ν νπνίνο ηελ νλφκαζε Βεξγίλα πξνο ηηκήλ ηεο 

ζξπιηθήο βαζίιηζζαο Βεξγίλαο, πνπ έδεζε ζηελ πεξηνρή ηεο Βέξνηαο θαη ήηαλ ε 

ηειεπηαία Διιελίδα εγεκφλαο ηεο πεξηνρήο, γφλνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Παιαηνιφγσλ, πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή 

άισζε ηεο Βέξνηαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1433. 

 

 

Η προβιεκατηθή στετηθά κε τε ζέσε τες αρταίας πόιες τωλ Αηγώλ 

   Ζ ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Βεξγίλαο αξρηθά ζεσξήζεθε απφ ηνπο αλαζθαθείο φηη ζπκπίπηεη κε ηελ αξραία πφιε 

Βάιια, πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Πιίλην (Φπζ. Ηζη. 4.10.34), ήηαλ κηα πφιε πνπ βξηζθφηαλ ζηα Πηέξηα φξε, λφηηα 

ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα.  Σν 1968, ν Βξεηαλφο ηζηνξηθφο Nicolas Hammond, θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην 

ηνπ Μπξίζηνι, πξφηεηλε ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Βεξγίλαο κε ηηο αξραίεο Αηγέο, ηελ 

πξψηε πξσηεχνπζα ηνπ καθεδνληθνχ βαζηιείνπ, ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην βαζηιηθφ λεθξνηαθείν ησλ 

Μαθεδφλσλ, αιιά ε πξφηαζή ηνπ δελ έγηλε δεθηή απφ ηνπο άιινπο επηζηήκνλεο.  Σν 1977, σζηφζν, κε ηελ 

αλαθάιπςε απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ ζεκαληηθνχ αζχιεηνπ ηάθνπ ηεο 

Βεξγίλαο, ν ηφηε αλαζθαθέαο Μ. Αλδξφληθνο, αλ θαη αξρηθά είρε πνιιέο επηθπιάμεηο, πείζηεθε γηα ηελ 

άπνςε ηνπ Hammond. Έηζη, ζπκθψλεζε φηη ζηε Βεξγίλα βξίζθεηαη ην βαζηιηθφ λεθξνηαθείν ησλ 

Μαθεδφλσλ, φηη ν ηάθνο πνπ αλαθάιπςε είλαη βαζηιηθφο θαη φηη ζηε ζεκεξηλή Βεξγίλα πξέπεη λα ήηαλ ε 

ζέζε ησλ αξραίσλ Αηγψλ. 

   Πνιιά, βεβαίσο, έρνπλ γξαθηεί ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε αξραία πφιε πνπ ππήξμε ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο 

Βεξγίλαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλ νη Αηγέο ζρεηίδνληαη ή φρη κε ηελ Έδεζζα (φπσο πνιινί επηζηήκνλεο είραλ 

ζην παξειζφλ ππνζηεξίμεη, αγλνψληαο σζηφζν ην δήηεκα “εάλ νη Αηγέο βξίζθνληαλ ζηελ Έδεζζα, πνχ άξαγε 

βξηζθφηαλ ε Έδεζζα;”). ήκεξα ε άπνςε φηη νη αξραηφηεηεο ηεο Βεξγίλαο αλήθνπλ ζηηο αξραίεο Αηγέο θαη φηη 

εθεί βξίζθνληαη νη βαζηιηθνί ηάθνη είλαη πιένλ ε θξαηνχζα, παξά ην φηη νξηζκέλνη επηζηήκνλεο 

εμαθνινπζνχλ λα ηελ ακθηζβεηνχλ. 

 

 Δτσκοιογία τες ολοκασίας «Αἰγαὶ»  

   Ζ νλνκαζία Αηγέο (αξρ. Αἰγαὶ, απφ ηε ιέμε αἴμ πνπ ζεκαίλεη «θαηζίθα») πηζηεχεηαη φηη ζεκαίλεη «πφιε ησλ 

θαηζηθηψλ». Δλψ θακία εηπκνινγία κπζνινγηθήο βάζεο δελ παξαδίδεηαη, πηζηεχεηαη φηη ε πξσηεχνπζα ησλ 

Μαθεδφλσλ βαζηιέσλ νλνκάζηεθε έηζη απφ ηνλ βαζηιηά Πεξδίθθα ηνλ Α΄, ν νπνίνο πήξε ζπκβνπιή απφ 

ηελ Ππζία λα ρηίζεη ηελ πξσηεχνπζα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ εθεί, φπνπ ζα ηνλ νδεγνχζαλ ηα θαηζίθηα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1433
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Hammond&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1
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2.  Αρταηοιογηθές έρεσλες θαη εσρήκατα 

   Οη αξραηνιφγνη είραλ δείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ιφθνπο γχξσ απφ ηε Βεξγίλα ήδε απφ ην 1850, 

ππνςηαδφκελνη φηη κπνξεί λα βξίζθνληαλ ηαθηθά κλεκεία. Αλαζθαθέο άξρηζαλ ην 1861 ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

Γάιινπ αξραηνιφγνπ Leon Heuzey, ν νπνίνο ππνζηεξηδφηαλ απφ ηνλ απηνθξάηνξα Ναπολέοντα Γ΄. Βξέζεθαλ 

ζηε ζέζε Αγία Σξηάδα ηκήκαηα ελφο κεγάινπ θηεξίνπ πνπ ζεσξείηαη απφ πνιινχο φηη ρξεζίκεπε σο ζεξηλφ 

βαζηιηθφ αλάθηνξν, ζηελ επνρή ηνπ βαζηιηά Αντίγονου του Δώσωνος. Παξφι’ απηά, νη αλαζθαθέο ηνπ Heuzey 

ζηακάηεζαλ ιφγσ θηλδχλνπ πξνζβνιήο ηεο αλαζθαθηθήο απνζηνιήο απφ εινλνζία. Ο αλαζθαθέαο 

ππνζηήξημε φηη απηή ήηαλ ε ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο Βάιιαο, κηα άπνςε πνπ επηθξάηεζε κέρξη ην 

1976. Νεφηεξεο αλαζθαθέο ρξνλνιφγεζαλ ην αλάθηνξν ζηελ επνρή ηνπ Φηιίππνπ Β΄. 

   Σν 1937 ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κε πξσηνβνπιία ηνπ θαζεγεηή 

αξραηνινγίαο Κσλζηαληίλνπ Ρσκαίνπ, απνθάζηζε λα ηδξχζεη ζηε Βεξγίλα παλεπηζηεκηαθή αλαζθαθή γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ. Ο Κ. Ρσκαίνο αλέζθαςε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ ζεσξνχκελνπ αλαθηφξνπ 

θαη έλαλ καθεδνληθφ ηάθν, ν νπνίνο πξνο ηηκήλ ηνχ αλαζθαθέα ηνπ νλνκάδεηαη "ηάθνο ηνπ Ρσκαίνπ", αιιά 

θαη πάιη νη αλαζθαθέο δηαθφπεθαλ ιφγσ ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ ην 1940. Μεηά ηνλ πφιεκν νη 

αλαζθαθέο επαλαιήθζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1950 κε 1960 θαη ην ππφινηπν ηνπ "αλαθηφξνπ" ήξζε ζηελ 

επηθάλεηα. 

   Ο αξραηνιφγνο Μαλφιεο Αλδξφληθνο πείζηεθε απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ Κ. Ρσκαίν φηη έλαο ινθίζθνο, πνπ 

αλήθε ζηνπο ηχκβνπο ηνπ λεθξνηαθείνπ ηεο αξραίαο πφιεο θαη ιεγφηαλ "ε Μεγάιε Σνχκπα", έθξπβε 

ζεκαληηθνχο ηάθνπο. Σν 1977 ν Αλδξφληθνο μεθίλεζε κηα αλαζθαθή έμη εβδνκάδσλ ζηελ Σνχκπα απηή θαη 

αλαθάιπςε ηέζζεξα ζακκέλα ηαθηθά θηίζκαηα, ηα δχν απφ ηα νπνία ήηαλ αζχιεηα απφ ηπκβσξχρνπο. Ο 

Αλδξφληθνο, ελζαξξπκέλνο θαη απφ ηε ζεσξία ηνπ N. Hammond, ππνζηήξημε φηη απηνί νη ηαθηθνί ζάιακνη 

ήηαλ ηφπνη ηαθήο Μαθεδφλσλ Βαζηιέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηάθνπ ηνπ Φηιίππνπ Β΄ -παηέξα ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ- θαη κίαο απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ, πηζαλψο ηεο Μήδαο, πξηγθίπηζζαο απφ ηε Θξάθε, 

θαζψο θαη ηνπ ηάθνπ ηνπ έθεβνπ γηνπ ηνχ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ηεο Ρσμάλεο, Αιεμάλδξνπ Γ΄ ηεο 

Μαθεδνλίαο. Ζ άπνςε απηή πξνθάιεζε παγθφζκην ελζνπζηαζκφ. 

   Ο ηζρπξηζκφο απηφο ακθηζβεηήζεθε απφ νξηζκέλνπο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη, βαζηδφκελνη ζε κειέηεο πνπ 

έθαλαλ ρξήζε ηεο άπνςεο φηη θάπνηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ ηάθσλ, νη δσγξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη 

νξηζκέλα θηεξίζκαηα ησλ ηάθσλ απηψλ ρξνλνινγνχληαη δχν δεθαεηίεο κεηά ηε δνινθνλία θαη ηελ ηαθή ηνπ 

Φηιίππνπ Β΄ ην 336 π.Υ., θαζψο θαη ζε κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ αλζξσπνινγηθά ζηνηρεία, ππνζηήξημαλ 

φηη ν ηάθνο αλήθεη ζηνλ Φίιηππν Γ΄, γην ηνπ Φηιίππνπ Β΄ θαη εηεξνζαιή αδειθφ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, 

θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη πηζαλφλ ε πινχζηα (ρξπζειεθάληηλε) παλνπιία πνπ βξέζεθε ζηνλ ηάθν λα 

αλήθεη ζηνλ Μέγα Αιέμαλδξν, θαζψο πηζηεχεηαη φηη ν Φίιηππνο Γ΄ έθεξε ηα φπια πίζσ ζηελ Μαθεδνλία κεηά 

ηνλ ζάλαην ηνχ Αιέμαλδξνπ ζηε Βαβπιψλα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1850
http://el.wikipedia.org/wiki/1861
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%93%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84_%CE%94%CF%8E%CF%83%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1937
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/wiki/1960
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1977
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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   Μηα άιιε κεξίδα επηζηεκφλσλ ακθηζβεηεί φηη νη ηάθνη είλαη βαζηιηθνί θαη ζεσξεί πηζαλφηεξν λα αλήθνπλ 

ζε ζεκαληηθνχο Μαθεδφλεο αμησκαηνχρνπο, πνπ απέθηεζαλ κεγάιν πινχην απφ ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μ. 

Αιεμάλδξνπ ζηελ Αζία, κε βάζε ηελ άπνςε φηη, ηελ επνρή ηεο επηζηξνθήο ησλ Μαθεδφλσλ απφ ηελ 

εθζηξαηεία απηή, ζηε Μαθεδνλία εηζξέεη ηφζν κεγάινο πινχηνο απφ ηα θέξδε ηεο εθζηξαηείαο, πνπ φρη κφλν 

θνηλνί ζλεηνί δηαζέηνπλ ακχζεηνπο ζεζαπξνχο, αιιά θαη ε αμία ηνπ ρξπζνχ, ιφγσ ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ 

ηνπ, κεηψζεθε. 

   Ο ηζηνξηθφο Μηιη. Υαηδφπνπινο ην 2008 ζπλνςίδεη ηελ αληηπαξάζεζε πνπ ππήξμε γχξσ απφ ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηνπ ηάθνπ θαη ηνλίδεη ηα ζθάικαηα ή θαη ηελ πξνζπάζεηα νξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ λα 

κεηαρξνλνινγήζνπλ ηα επξήκαηα, ψζηε λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηνλ Φίιηππν Γ΄ ηνλ Αξξηδαίν, ελψ ν ίδηνο 

ηεθκεξηψλεη φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ ηάθν ηνπ Φηιίππνπ Β΄. Σν 2010, επηζηεκνληθή κειέηε ησλ νζηψλ πνπ 

βξέζεθαλ ζηνλ ηάθν απνξξίπηεη ηελ πεξίπησζε λα πξφθεηηαη γηα ηνλ Φίιηππν Γ΄ ηνλ Αξξηδαίν θαη 

ππνζηεξίδεη βάζηκα φηη ηα επξήκαηα είλαη ζπκβαηά κφλν κε ηνλ Φίιηππν ηνλ Β΄.
 
Δπηπιένλ, πξφζθαηεο 

αλαθαιχςεηο ζηε λεθξφπνιε ππνδεηθλχνπλ άιιε ηνπνζεζία γηα ηνλ ηάθν ηνπ Αξξηδαίνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ 

Αληαίαο Δπξπδίθεο, αλ θαη εθθξεκεί ε παξνπζίαζε ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κ’ απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ.  

   ε επίξξσζε ησλ παξαπάλσ έξρεηαη ε επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε ηεο δηεπζχληξηαο ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

αλαζθαθήο ζηε Βεξγίλα, θαζεγήηξηαο αξραηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ, Υξπζνχιαο Παιηαδέιε κε ζέκα “θειεηηθφ 

πιηθφ απφ ηνπο βαζηιηθνχο ηάθνπο ηεο Βεξγίλαο - Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα αλζξσπνινγηθά 

δεδνκέλα”, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη κεηά απφ επαλεμέηαζε ηνπ ζθειεηηθνχ πιηθνχ απφ ηνλ ηάθν ΗΗ ηεο 

Μεγάιεο Σνχκπαο ζηε Βεξγίλα κε ηε ζπλδξνκή ηαηξηθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ εμεηάζεσλ θαη κε βάζε ζεηξά 

επηζηεκνληθψλ θαη ηζηνξηθψλ  δεδνκέλσλ απνδπλακψλεηαη ε ζεσξία ηεο ηαχηηζήο ηνπ κε ηνλ Φίιηππν ηνλ 

Αξξηδαίν θαη ηεθκαίξεηαη φηη "Ο βαζηιηθφο ηάθνο ηεο Βεξγίλαο αλήθεη ζηνλ βαζηιηά Φίιηππν ηνλ Β΄". 

   Σξεηο αθφκα ηάθνη βξέζεθαλ ην 1980. Οη αλαζθαθέο ζηε Μεγάιε Σνχκπα ζπλερίζηεθαλ θαη θαηά ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990. Σνλ Μάξηην ηνπ 2014 αλαθαιχθζεθαλ ζηε Βεξγίλα πέληε αθφκε βαζηιηθνί 

ηάθνη, νη νπνίνη, ζηε θάζε ηεο έξεπλαο, πηζαλνινγείηαη φηη αλήθνπλ ζηνλ Αιέμαλδξν ηνλ Α΄ θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ή ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Κάζζαλδξνπ ηεο Μαθεδνλίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1980
http://el.wikipedia.org/wiki/1990
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
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3. ΣΑ ΓΗΜΟΙΑ ΚΣΙΡΙΑ 

Α.  Νεθροταυείο τωλ τύκβωλ 

   Αλάκεζα ζηα ζεκεξηλά ρσξηά Παιαηίηζηα θαη Βεξγίλα, ζε κηα πεδηλή έθηαζε κεγαιχηεξε απφ 1000 

ζηξέκκαηα, απιψλεηαη ην ιεγφκελν λεθξνηαθείν ησλ ηχκβσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ επηβιεηηθή λεθξφπνιε ηεο 

Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ (11νο - 8νο αη. π.Υ.), πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 300 ρσκάηηλνπο ηχκβνπο 

νη νπνίνη θαιχπηνπλ ζπζηάδεο πινχζηα θηεξηζκέλσλ ηάθσλ. Σν λεθξνηαθείν εθηείλεηαη ζηα βφξεηα ηεο 

αξραίαο πφιεο θαη θαηαιακβάλεη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ θάκπνπ αλάκεζα ζηα Παιαηίηζηα θαη ηε 

Βεξγίλα. Σν παιαηφηεξν ηκήκα ηνπ (λεθξνηαθείν ησλ ηχκβσλ) εθηείλεηαη ζηα λφηηα ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί 

απφ ηε Βεξγίλα ζηα Παιαηίηζηα. Ζ ρξνλνιφγεζε ησλ παιηφηεξσλ ηχκβσλ ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά ζην 

1000 - 700 π.Υ., ελψ νη λεφηεξεο ηαθέο αλήθνπλ ζηελ φςηκε ειιεληζηηθή πεξίνδν (2νο αη. π.Υ.). Σα δεδνκέλα 

απηά νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ζηελ πεξηνρή απηή είρε αλαπηπρζεί έλαο νηθηζκφο, ν νπνίνο ζπλέρηζε ηελ 

πνξεία ηνπ αδηάιεηπηα ζην ρξφλν κέρξη θαη ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν. Μέζα απφ ηα επξήκαηα ησλ ηάθσλ 

ηνπνζεηείηαη ε πξψηε θάζε αθκήο ηνπ νηθηζκνχ ζηε γεσκεηξηθή πεξίνδν, φπνπ αλαπηχρζεθε έλαο αμηφινγνο 

νηθηζκφο θαη ε θάηνηθνί ηνπ δηέζεηαλ πςειφ βηνηηθφ επίπεδν. Μηα δεχηεξε θάζε αθκήο δηαπηζηψλεηαη ηνλ 4ν 

θαη 3ν αη. π.Υ., ελψ αληίζεηα γηα ηελ αξρατθή πεξίνδν ηα ζηνηρεία κέρξη ζηηγκήο δελ επαξθνχλ γηα λα 

αλαπιαζηεί ε δσή ηνπ νηθηζκνχ.  

 

   Κάζε ηχκβνο θαιχπηεη ζπλήζσο πεξηζζφηεξεο απφ κηα αλδξηθέο θαη γπλαηθείεο ηαθέο, πνπ πηζαλφηαηα 

αλήθαλ ζε κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Οη λεθξνί είλαη ζακκέλνη εθηάδελ θάησ ή κέζα ζηελ επίρσζε ηνπ 

ηχκβνπ θαη ζπλνδεχνληαη απφ δηάθνξα θηεξίζκαηα - φπια απφ ζίδεξν ζε αληξηθέο ηαθέο, θνζκήκαηα απφ 

ραιθφ ή άιιεο πνιχηηκα ή εκηπνιχηηκα πιηθά ζε γπλαηθείεο - θαη ληφπηα ρεηξνπνίεηε αθφζκεηε θαη 

ηξνρήιαηε γεσκεηξηθή θεξακηθή.  

 

   Σα αγγεία πνπ ηνπνζεηνχληαλ ζηηο ηαθέο ήηαλ ζπλήζσο ρεηξνπνίεηα θαη καξηπξνχλ κηα καθξαίσλε εγρψξηα 

παξάδνζε ζηελ θεξακηθή. Πνιχ ιίγα αγγεία απφ απηά κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ κε κνξθέο αγγείσλ 

βνξεηφηεξσλ επξσπατθψλ πεξηνρψλ. Αληίζεηα αξθεηά απφ απηά αθνινπζνχλ θεξακεηθέο κνξθέο θαη 

δηάθνζκν ηεο λφηηαο Διιάδαο ζηελ πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν. Σα ζηνηρεία απηά επηβεβαηψλνπλ ηηο επαθέο 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ ηεο Βεξγίλαο κε πεξηνρέο ηεο λφηηαο Διιάδαο (Θεζζαιία, λεζηά ηνπ Αηγαίνπ).  

 

    Ο κεγάινο πινχηνο θαη νξηζκέλα αληηθείκελα-ζχκβνια, φπσο έλα ράιθηλν δηάδεκα κε ην ειηαθφ ζχκβνιν 

θαη νη ηξηπινί δίδπκνη ράιθηλνη πειέθεηο πνπ βξέζεθαλ ζε κεξηθέο γπλαηθείεο ηαθέο, δείρλνπλ φηη εδψ 

ηάθεθαλ θαη πξφζσπα κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, ίζσο ηεξαηηθά αμηψκαηα. Μεξηθνί ηχκβνη θαιχπηνπλ θαη 

ηαθέο ηνπ 4νπ αη. ή ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, πνπ αλήθαλ ζε λεθξνχο πξνεξρφκελνπο απφ ηηο θησρφηεξεο 

ηάμεηο. Οη εππνξφηεξνη ζάβνληαλ ηα ρξφληα απηά ζε ρηηζηνχο θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο, ελψ νη επγελείο θαη νη 

βαζηιηάδεο ζηνπο κεγάινπο καθεδνληθνχο ηάθνπο. 
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    Σν  λεθξνηαθείν ησλ ηχκβσλ, πνπ εθηείλεηαη ζε κηα κεγάιε έθηαζε κεηαμχ ησλ ρσξηψλ 

Παιαηίηζηα θαη Βεξγίλα θαη εληππσζηάδεη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο κε ηνπο πνιπάξηζκνπο 

ινθίζθνπο ηνπ, ηχκβνπο, πεξηέρεη ηαθέο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ Πξψηκε επνρή ηνπ ηδήξνπ (1000 

- 700 π.Υ.) θαη ηαθέο ησλ πζηεξνθιαζηθψλ θαη ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ (4νο - 2νο αη. π.Υ.). Ζ κεγάιε 

πνζφηεηα ησλ επξεκάησλ ηνπ θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

νηθηζκφ πνπ είρε αλζίζεη ζηελ πεξηνρή θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, νη νπνίνη δηέζεηαλ πςειφ βηνηηθφ 

επίπεδν, ελψ νξηζκέλεο ηαθέο πηζαλφλ λα αλήθαλ ζε πξφζσπα κε ζπνπδαία πνιηηηθά θαη ηεξαηηθά 

αμηψκαηα.  

 

    Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ νηθηζκνχ θαη λεθξνηαθείνπ ήηαλ έλαο ρείκαξξνο (ην «ξέκα ηεο 

Παιηνπαλαγηάο»), ν νπνίνο θαζνξίδεη ηα λφηηα θαη αλαηνιηθά φξηα ηνπ λεθξνηαθείνπ. Οη πξσηκφηεξνη 

ηχκβνη θαηαζθεπάζηεθαλ ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεθξνηαθείνπ, κάιινλ ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ 

πηζαλή ζέζε ηνπ γεσκεηξηθνχ νηθηζκνχ. Με ην εμέιημε ηνπ νηθηζκνχ θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ηνπ, ην λεθξνηαθείν άξρηζε λα επεθηείλεηαη πξνο ην λφην θαη λα πιεζηάδεη ηελ πφιε. Οη αξραηφηεξνη 

ηχκβνη ζρεκάηηδαλ ζπζηάδεο απφ 3 σο 8 ηχκβνπο, πνπ πηζαλφλ αλήθαλ ζε γέλε. Μέζα ζε θάζε ηχκβν 

είραλ γίλεη πνιιέο ηαθέο, απφ 4 σο 15 ηαθέο. Μεξηθνί απφ ηνπο ηχκβνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπνπ ζάθηεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα γεληέο. Κάπνηνη απφ ηνπο ηχκβνπο 

δηαζέηνπλ θπθιηθή πέηξηλε θξεπίδα, ζηνηρείν πνπ καξηπξεί επηκειέζηεξε θαηαζθεπή ή θαη 

θαζνξηζκφ ηνπ ηαθηθνχ ρψξνπ.  

 

   ηε κεγάιε έθηαζε ηνπ λεθξνηαθείνπ ησλ ηχκβσλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 300 κηθξνί ηχκβνη, 

νη νπνίνη ππθλψλνπλ πξνο ην λφην. Οη πεξηζζφηεξνη ηχκβνη έρνπλ δηάκεηξν 15 - 20 κ. θαη χςνο 0,50 - 

1 κ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δηάκεηξνο θαη χςνο είλαη πνιχ κεγαιχηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν κέγεζνο. 

Σν έζηκν ηαθήο πνπ θπξηαξρεί είλαη απηφ ηνπ εληαθηαζκνχ. Διάρηζηεο θαχζεηο έρνπλ βξεζεί κέρξη 

ηψξα. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο ζχζηαζεο ηνπ ρψκαηνο (θαζαξφ 

θνθθηλφρσκα) δε δηαηεξήζεθαλ νη ζθειεηνί ησλ λεθξψλ. Σα κνλαδηθά ππνιείκκαηα πνπ δηαζψζεθαλ 

ήηαλ ηα δφληηα ησλ λεθξψλ. Οη λεθξνί ζάβνληαλ ζε απινχο ιάθθνπο, νη νπνίνη ζθάβνληαλ ζηελ 

επίρσζε ηνπ ηχκβνπ ή θαη ζην έδαθνο θάησ απφ ηνλ ηχκβν. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο ν ηάθνο ήηαλ κηα 

απιή ιίζηλε θαηαζθεπή, ελψ ζε αξθεηέο άιιεο ν λεθξφο ηνπνζεηνχληαλ ζε κεγάιν πηζάξη.  

 

    Οη αληξηθέο ηαθέο πεξηέρνπλ ζπλήζσο φπια απφ ζίδεξν. Σν πην ζπλεζηζκέλν αληηθείκελν είλαη έλα 

κηθξφ ζε κέγεζνο καραίξη, αιιά ην πην ζπνπδαίν ην μίθνο. Ο κεγάινο αξηζκφο μηθψλ πνπ βξέζεθαλ 

ζηηο ηαθέο δεκηνπξγεί κηα αμηφινγε νκάδα γηα ηε κειέηε ηνπ φπινπ απηνχ ζηε γεσκεηξηθή πεξίνδν. 

Αληίζεηα ηα θηεξίζκαηα ησλ γπλαηθείσλ ηαθψλ είλαη πινπζηφηεξα θαη δηαθσηηζηηθά αλαθνξηθά κε ηε 

γπλαηθεία ελδπκαζία θαη θαιισπηζκφ. Κνζκήκαηα (πεξίαπηα, πεξηδέξαηα, πεξφλεο, νθηψζρεκεο θαη 

ηνμσηέο πφξπεο, βξαρηφιηα, ζθεθσηήξεο θ.ά.) ζπλήζσο απφ κπξνχληδν θαη ζπαληφηεξα απφ ρξπζφ ή 

εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο ζπλφδεπαλ ηηο γπλαίθεο ζηε κεηά ζάλαην δσή. Σν πην ζπλεζηζκέλν θφζκεκα 

ήηαλ νη νθηάζρεκεο πφξπεο, νη νπνίεο είραλ θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε, θαζψο ζπγθξαηνχζαλ ην έλδπκα, 

ηνλ πέπιν, ζηε ζέζε ησλ ψκσλ. Ζ χπαξμε βξαρηνιηψλ θαη ζηα δχν ρέξηα νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη ν 

πέπινο ήηαλ αρεηξίδσηνο (ρσξίο καλίθηα). Οξηζκέλεο θνξέο ην έλδπκα δηέζεηε θαη δψλε, πθαζκάηηλε 

ή δεξκάηηλε. Σέινο, ζχλεζεο θαηλφκελν, ηφζν ζε αληξηθέο φζν θαη γπλαηθείεο ηαθέο, ήηαλ ε 

ηνπνζέηεζε θαηά θαλφλα δχν αγγείσλ (κηα πξφρνπο θαη έλα αλνηρηφ αγγείν ηξνθήο). Σν κεγάιν 

πιήζνο ηεο θεξακηθήο ήηαλ ρεηξνπνίεηε, ελψ ππήξραλ θαη πνιιά ηξνρήιαηα αγγεία, πνπ δηαζέηνπλ 

φια ηα ζηνηρεία ηεο πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ. Σα πξσηνγεσκεηξηθά αγγεία ηνπ λεθξνηαθείνπ ησλ 

ηχκβσλ είλαη ηξνρήιαηα θαη έρνπλ ηελ ηππηθή δηαθφζκεζε ηεο πεξηφδνπ απηήο κε νκφθεληξνπο 

θχθινπο ή εκηθχθιηα.  
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   Πνιινί ηχκβνη θάιππηαλ ηαθέο ηεο πζηεξνθιαζηθήο θαη ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ. Σα θηεξίζκαηα ησλ 

ηάθσλ απηψλ είλαη ζπλήζσο απιά αγγεία, ζηδεξέληα φπια θαη ιηγνζηά κηθξναληηθείκελα, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα ηαθέο αλζξψπσλ απφ ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα. Οη πινχζηνη ηεο πεξηφδνπ απηνί 

ζάβνληαλ ζε θηηζηνχο ηάθνπο, φπνπ ηνπνζεηνχζαλ πνιχηηκα θηεξίζκαηα (ρξπζά, αζεκέληα θαη 

ράιθηλα θνζκήκαηα θαη αγγεία). Οη ηάθνη απηνί έρνπλ βξεζεί ζπιεκέλνη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. 

 

 

 
 

  

 

Αλαζθαθή ζην λεθξνηαθείν 
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Β.  Σο Αλάθτορο θαη το Θέατρο.  

    Σα δχν πνιχ ζεκαληηθά απηά κλεκεία είλαη εληαγκέλα ζην ίδην νηθνδνκηθφ ζχλνιν, πνπ ρξνλνινγείηαη 

ζηνλ 4ν αηψλα π.Υ. Σν αλάθηνξν νξγαλψλεηαη γχξσ απφ κεγάιε πεξίζηπιε απιή θαη πεξηιακβάλεη ηεξφ 

(Θφινη) αθηεξσκέλν ζηνλ Ζξαθιή Παηξψν θαη πνιπηειείο ρψξνπο ζπκπνζίσλ γηα ηνλ βαζηιηά θαη ηνπο 

αμησκαηνχρνπο. ε έλαλ απφ απηνχο ζψδεηαη κσζατθφ δάπεδν. 
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ΣΟ ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΣΩΝ ΑΙΓΩΝ 

    ηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ ηεο αθξφπνιεο, ζε έλα ππεξπςσκέλν άλδεξν πνπ δεζπφδεη ζην ρψξν θαη 

ζεκαδεχεηαη απφ κηα αησλφβηα βειαληδηά, ζψδνληαη ηα εληππσζηαθά εξείπηα ηνπ αλαθηφξνπ, πνπ ζθξαγίδνπλ 

κε ηελ επηβιεηηθή παξνπζία ηνπο, αθφκε θαη ζήκεξα, ηελ εηθφλα ησλ εξεηπίσλ ηεο πφιεο. Ήηαλ ην 

ελδηαίηεκα πνπ θηινμέλεζε, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Μαθεδνληθνχ βαζηιείνπ, κέιε ησλ δχν 

δπλαζηεηψλ πνπ ρεηξίζηεθαλ ηηο ηχρεο ηνπ, ησλ Σεκεληδψλ θαη ησλ Αληηγνληδψλ, φηαλ επέζηξεθαλ ζηελ 

παιηά πξσηεχνπζά ηνπο γηα επίζεκεο ηειεηέο. Μνξθνινγηθά, επαλαιακβάλεη ζε κεγάιε θιίκαθα ηελ θάηνςε 

ηεο αξραηνειιεληθήο νηθίαο, κε εζσηεξηθή πεξίζηπιε απιή θαη δσκάηηα γχξσ ηεο. Σν αλάθηνξν είρε κήθνο 

78 κ. θαη χςνο 13,60 κ. θαη απισλφηαλ ζε έθηαζε 15 ζηξ. πεξίπνπ (ρψξν κεγαιχηεξν απφ απηφλ ηεο 

ζεκεξηλήο Βνπιήο), κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο θαη ζηέγαζεο 4.000 αηφκσλ θαη ζπκπνζίσλ κε 500 

θαιεζκέλνπο. Αξρηηέθηνλαο θαη θαηαζθεπαζηήο ηνπ εηθάδεηαη φηη ήηαλ ν πεξίθεκνο Πχζενο, πνπ ζρεδίαζε ην 

Μαπζσιείν ηεο Αιηθαξλαζζνχ (355–350 π.Υ.), έλα απφ ηα 7 ζαχκαηα ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, θαζψο θαη ην 

λαφ ηεο Αζελάο Πνιηάδνο ζηελ Πξηήλε ηεο Μ. Αζίαο. Σν ζεκαληηθφ απηφ κλεκείν, πνπ ρξνλνινγείηαη ζην β’ 

κηζφ ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ., απνηεινχζε βαζηθφ πφιν ηνπ νηθνδνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Φηιίππνπ Β’. Θα 

πξέπεη λα είρε νινθιεξσζεί πξηλ ην 336 π.Υ., φηαλ ν βαζηιηάο κε πξφθαζε ηνπο γάκνπο ηεο θφξεο ηνπ 

Κιενπάηξαο κε ην βαζηιηά ησλ Μνινζζψλ ηεο Ζπείξνπ Αιέμαλδξν γηφξηαζε εδψ ηελ παληνδπλακία ηνπ. Γηα 

ηε δφκεζή ηνπ απαίηεζε ηε κεηαθνξά 13.000 θπβηθψλ κέηξσλ πσξφιηζνπ, πνπ θνξηψζεθαλ ζε βντδάκαμεο 

απφ ηα ιαηνκεία ηνπ γεηηνληθνχ Βεξκίνπ, 12 ρικ. καθξηά απφ ηηο Αηγέο. Μνλάρα απηνί νη πσξφιηζνη ζε 

ζεκεξηλέο ηηκέο, ζα θφζηηδαλ πεξίπνπ 26 εθαηνκκχξηα επξψ! Υψξηα ηα άιια δνκηθά θαη δηαθνζκεηηθά πιηθά. 

Σα αξρηηεθηνληθά κέιε ηνπ αλαθηφξνπ θαιχπηνληαλ απφ γαιάδηα έσο θαη θφθθηλα ιεπηφηαηα θνληάκαηα πνπ 

έιακπαλ θαη ζάκπσλαλ ηηο πξνζσπηθφηεηεο πνπ έθηαλαλ ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο. Σν 

αλάθηνξν νξγαλψλεηαη γχξσ απφ κηα κεγάιε πεξίζηπιε απιή θαη πεξηιακβάλεη ηέκελνο (Θφιν) αθηεξσκέλν 

ζηνλ Ζξαθιή Παηξψν θαη πνιπηειείο ρψξνπο ζπκπνζίσλ γηα ηνλ βαζηιηά θαη ηνπο αμησκαηνχρνπο. ε έλαλ 

απφ απηνχο ζψδεηαη κσζατθφ δάπεδν. Με έθηαζε πεξίπνπ 9.250 η.κ. ζην ηζφγεην, ην θηίξην, κεγάιν ηκήκα 

ηνπ νπνίνπ ήηαλ δηψξνθν, είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα ειιεληζηηθά αλάθηνξα ηεο Γεκεηξηάδνο θαη ηνπ 

Πεξγάκνπ, ελψ ζψδεηαη πνιχ θαιχηεξα θαη ε κνξθή ηνπ είλαη πνιχ πην ζαθήο θαη επαλάγλσζηε απφ «ηα 

βαζίιεηα» ηεο Πέιιαο, πνπ γλψξηζαλ πνιιέο επεθηάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο. Δληαγκέλν ζηελ ίδηα νηθνδνκηθή 

ελφηεηα κε ην ζέαηξν πνπ βξίζθεηαη δίπια ηνπ, ην κεγάιν νξζνγψλην θηίξην είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζχκθσλα κε ηνπο γεσγξαθηθνχο άμνλεο. Δμνπιηζκέλν κε φιεο ηηο αλέζεηο ηεο επνρήο ην αλάθηνξν δηέζεηε έλα 

άςνγν ζχζηεκα απνρέηεπζεο αιιά θαη χδξεπζεο πνπ έθεξλε κέρξη εδψ ην δξνζεξφ λεξφ απφ ηηο πεγέο ηνπ 

βνπλνχ. 
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                            Η ΔΙΟΓΟ 

 

   Ζ πξφζβαζε ζην Αλάθηνξν γηλφηαλ απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά, φπνπ πςσλφηαλ κε ηξφπν πξσηνπνξηαθφ 

γηα ηελ επνρή έλα πξαγκαηηθά κνλαδηθφ κλεκεηαθφ πξφππιν, ζην θέληξν κηαο εληππσζηαθήο δσξηθήο 

θηνλνζηνηρίαο. ψδνληαη κάιηζηα αθφκα ζηε ζέζε ηνπο ηα καξκάξηλα θαηψθιηα ηεο ηξηπιήο απηήο βαζηιηθήο 

εηζφδνπ, ελψ ηα ιίζηλα αξρηηεθηνληθά κέιε, πνπ κηκνχληαη παξαζπξφθπιια θαη ηα ραξηησκέλα ησληθά 

θηνλφθξαλα, πνπ βξέζεθαλ πεζκέλα εδψ, ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ πξφζνςε ηνπ νξφθνπ. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ ξπζκψλ, δσξηθνχ θαη ησληθνχ, πνπ ηνλ βξίζθνπκε ήδε ζηνλ Παξζελψλα, ζα γίλεη θπξίαξρε 

ηάζε γηα ηε καθεδνληθή αξρηηεθηνληθή. 

 

Η ΑΤΛΗ 

     Πεξλψληαο ην πξφππιν θηάλεη θαλείο ζηελ απιή πνπ παξαδνζηαθά απνηεινχζε ην θέληξν, γχξσ απφ ην 

νπνίν αξζξψλνληαλ νη ρψξνη θαη νη ιεηηνπξγίεο θάζε ζπηηηνχ. Όπσο ε πξφζνςε έηζη θαη ε απιή, πνπ είλαη 

αθξηβψο ηεηξάγσλε, απνθηά εδψ κηα απνιχησο θαλνληθή κλεκεηαθή κνξθή κε έλα ηεξάζηην πεξηζηχιην, πνπ 
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ζε θάζε πιεπξά ηνπ ππάξρνπλ 16 ιίζηλνη δσξηθνί θίνλεο πνπ επηζηέθνληαη απφ ηε ραξαθηεξηζηηθή δσξηθή 

δσθφξν. Καηαζθεπαζκέλα απφ πσξφιηζν, ηα αξρηηεθηνληθά κέιε θαιχπηνληαλ απφ ιεπηφηαηα θνληάκαηα πνπ 

ζα πξέπεη λα ηα θαληαζηνχκε λα ιάκπνπλ ζην ιεπθφ ηνπ καξκάξνπ θαη λα πνηθίιινληαη κε δσεξφ γαιάδην 

θαη θφθθηλν. Ζ απιή πνπ ρσξάεη άλεηα θαζηζηνχο πάλσ απφ 2.000 αλζξψπνπο ιεηηνπξγνχζε φρη κφλνλ ζαλ 

πλεχκνλαο ηνπ ζπηηηνχ, αιιά θπξίσο ζαλ ρψξνο φπνπ επηθεληξσλφηαλ ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Βαζηιείνπ. 

Η ΘΟΛΟ 

     ηελ αλαηνιηθή πηέξπγα ησλ αλαθηφξσλ, κεηά ηελ είζνδν, ππήξρε κηα κεγάιε θπθιηθή, εγγεγξακκέλε ζε 

ηεηξάγσλν, αίζνπζα, πνπ ν Πιάησλαο νλνκάδεη Θφιν (Απνινγία, 36D). ην εζσηεξηθφ ηεο βξέζεθαλ 

πνιχηηκεο αλαζεκαηηθέο επηγξαθέο κε ηε θξάζε «Ζξαθιήη Παηξψηνη», δειαδή ζηνλ Παηέξα Ζξαθιή, ην 

κπζηθφ γελάξρε πνπ νη Μαθεδφλεο βαζηιηάδεο ηηκνχζαλ ζαλ πξφγνλφ ηνπο, καδί κε ηε βάζε κηαο θαηαζθεπήο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη βσκφο ή βάζξν. Οη ρψξνη ζηελ πεξηνρή θαίλνληαη ζην ζχλνιν ηνπο λα έρνπλ 

«ηεξφ» ραξαθηήξα, εμππεξεηψληαο ηηο απμεκέλεο ιαηξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ βαζηιηά πνπ ήηαλ ζπγρξφλσο θη 

αξρηεξέαο. 

Ο «ΟΙΚΟ»  

     ηε λφηηα πηέξπγα ηνπ αλαθηφξνπ ήηαλ ν θαζεαπηφ νίθνο ηνπ αλαθηφξνπ κε αίζνπζεο ζπκπνζίσλ πνπ ηηο 

θνζκνχζαλ ςεθηδσηά δάπεδα. Ξερσξίδεη ην επηβιεηηθφ ζχλνιν 5 ζπλερφκελσλ ρψξσλ, πνπ απνηεινχζαλ ην 

«βαζηιηθφ ελδηαίηεκα». Απφ απηνχο, νη 3 ζρεκαηίδνπλ θιεηζηφ ζχλνιν, φπνπ ην θεληξηθφ δσκάηην νδεγεί 

ζηνπο δχν αλδξψλεο, ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ζπκπφζηα. Σν δσκάηην απηφ δίλεη θαη ηελ εληχπσζε 

πξνζαιάκνπ, θαζψο αλνίγεηαη πξνο ηελ απιή κ’ έλα ηδηαίηεξα κλεκεηαθφ πνιχζπξν κε 3 ησληθνχο ακθηθίνλεο. 

Σα δσκάηηα ηνπ «νίθνπ» θνζκνχζα εμαίζηαςεθηδσηά, ηδηαίηεξα εληππσζηαθά, κε ζπλνιηθή έθηαζε δχν 

ζηξεκκάησλ. Έλα απφ ηα νπνία ζψδεηαη ζήκεξα ζε θαιή θαηάζηαζε θαη είλαη θηηαγκέλν απφ κηθξνζθνπηθά 

ιεπθά, καχξα, γθξίδα, αιιά θαη θίηξηλα θαη θφθθηλα βφηζαια. Σν ςεθηδσηφ απηφ ζπκίδεη ραιί κ’ έλα 

εληππσζηαθφ ινπινχδη λα αλζίδεη ζην θέληξν ηνπ, πιαηζησκέλν απφ πνιχπινθα ειηθσηά βιαζηάξηα θαη 

ινπινχδηα πνπ εγγξάθνληαη ζ’ έλαλ θχθιν. Μάιηζηα, ν πνιιαπιφο καίαλδξνο θαη ν ζπεηξνκαίαλδξνο πνπ 

ζηνιίδνπλ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θχθινπ, κνηάδνπλ πνιχ κε απηνχο πνπ βξίζθνπκε πάλσ ζηε ρξπζειεθάληηλε 

αζπίδα ηνπ Φηιίππνπ Β’, πνπ εθηίζεηαη ζην Μνπζείν ησλ Βαζηιηθψλ Σάθσλ. ηηο γσλίεο ηνπ ςεθηδσηνχ 

θπηξψλνπλ 4 μαλζέο λεξάηδεο, κηζέο γπλαίθεο-κηζά ινπινχδηα, πνπ θέξνπλ ζην θεθάιη θάιαζν, πνηθίιινληαο 

κε κηα επράξηζηε λφηα δσληάληαο θαη ράξεο ην ζχλνιν πνπ παξά ηε θαηλνκεληθή πνιππινθφηεηά ηνπ 

ππνηάζζεηαη ζηελ θαζαξή γεσκεηξία ηεο απζηεξήο ζπκκεηξίαο. Σν ςεθηδσηφ είλαη θηηαγκέλν κε βφηζαια 

καχξα, ιεπθά, γθξη, θφθθηλα θαη θίηξηλα, πνιιψλ απνρξψζεσλ. Σν δάπεδν πεξηβάιιεηαη απφ έλα ζηελφ 

ςεθηδσηφ πιαίζην, έλα πιαηχ ζθαινπάηη, ειαθξά ππεξπςσκέλν, επάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαλ πηζαλφηαηα 

νη θιίλεο ησλ ζπλδαηηπκφλσλ γηα ηα ζπκπφζηα.  

 

    Αλάινγεο θαηαζθεπέο ππήξραλ θαη ζηα ππφινηπα δσκάηηα ηνπ αλαθηφξνπ θαη βεβαηψλνπλ φηη φινη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζαλ ρψξνη ζπκπνζίσλ.ηε κία απφ ηηο δχν κεγάιεο επίζεκεο αίζνπζεο ησλ Αλαθηφξσλ, 

πνπ κάιινλ ήηαλ αίζνπζεο βαζηιηθψλ αθξνάζεσλ θαη ζπκπνζίσλ, ζέκα ηνπ ςεθηδσηνχ ζην δάπεδν απνηειεί 
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κηα ζάιαζζα απφ ζθνχξα κπιε βφηζαια, πνπ ζηε κέζε ηεο θαιπάδεη έλαο ηαχξνο, ν νπνίνο έρεη ζηελ πιάηε 

ηνπ ηελ Δπξψπε. Δίλαη ε αξπαγή ηεο Δπξψπεο, ηεο πξηγθίπηζζαο ηεο Φνηλίθεο απφ ηνλ ηαχξν-Γία, πνπ ηελ 

θέξλεη ζηελ Κξήηε θαη ε ήπεηξνο παίξλεη απφ απηήλ ην φλνκά ηεο. 

 

 

 

ΟΙ ΑΝΓΡΩΝΔ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΟΡΟΤ 

     Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο δπηηθήο πηέξπγαο ηνπ αλαθηφξνπ θαηαιακβάλνπλ 3 ίζνη ηεηξάγσλνη ζρεδφλ 

ρψξνη πνπ αλνίγνπλ πξνο ηε ζηνά. Οη ηεξάζηηεο απηέο αίζνπζεο είλαη πην ιηηέο, αιιά εμίζνπ εληππσζηαθέο θαη 

ην δάπεδφ ηνπο θαιππηφηαλ απφ επηκειεκέλν καξκαξνζέηεκα, πνπ ππνγξακκίδνπλ θαη εδψ ηε κεγάιε 

θξνληίδα φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ Αλαθηφξνπ, πνπ ππνινγίδεηαη πσο ζπλνιηθά άθελε ρψξν γηα 278 θιίλεο. Ο 

Φίιηππνο δειαδή κπνξνχζε λα παξαζέζεη ζπκπφζην ζε πάλσ απφ 500 θαιεζκέλνπο ζπγρξφλσο, αξηζκφο 

πξσηνθαλήο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. ε θάζε δσκάηην ην καξκαξνζέηεκα πεξηβάιιεηαη απφ έλα ζηελφ 

ςεθηδσηφ πιαίζην, έλα πιαηχ ζθαινπάηη, ειαθξά ππεξπςσκέλν, επάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαλ πηζαλφηαηα 

νη θιίλεο ησλ ζπλδαηηπκφλσλ γηα ηα ζπκπφζηα. Δληχπσζε πξνθαιεί ν ηξφπνο ζηέγαζεο απηψλ ησλ πνιχ 

κεγάισλ ζε δηαζηάζεηο αηζνπζψλ ρσξίο ηε ρξήζε ππνζηπισκάησλ. Σν ζηνηρείν απηφ θαλεξψλεη ηηο πςεινχ 

επηπέδνπ γλψζεηο θαη ηε κεγάιε ηερληθή πείξα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ αλαθηφξνπ. Αίζνπζεο ζπκπνζίσλ, 

αλδξψλεο, κε δάπεδα ζηξσκέλα κε ςεθηδσηά απφ βφηζαια ππήξραλ ζηελ αλαηνιηθή θαη βφξεηα πιεπξά ηνπ 

Παιαηηνχ, φπνπ δχν δηάδξνκνη νδεγνχζαλ απφ ην πεξηζηχιην ζηνλ εμψζηε, κηα επξχρσξε βεξάληα κε 

παλνξακηθή ζέα ζηελ πφιε θαη ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή, πνπ απνηειεί άιιε κία ζαπκαζηή θαηλνηνκία ηνπ 

Αλαθηφξνπ ησλ Αηγψλ. 
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Ο ΔΞΩΣΗ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΟΡΟΤ  

    

     Ζ θαηαζηξακκέλε ζήκεξα βφξεηα πηέξπγα ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Βεξγίλαο απνηειείην απφ ζεηξά 

ηεηξάγσλσλ αηζνπζψλ, κπξνζηά απφ ηηο νπνίεο δηακνξθσλφηαλ πάλσ ζηελ θαησθέξεηα ηνπ ιφθνπ κηα 

ζηελφκαθξε αλνηθηή βεξάληα κε ρακειφ πξνζηαηεπηηθφ ζσξάθην. Ζ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ρψξνπ πξνζζέηεη 

ζην παξαδνζηαθφ ζρέδην ηεο θιεηζηήο αξραηνειιεληθήο νηθίαο έλα λέν ζηνηρείν πνπ ηελ αλνίγεη πξνο ηα έμσ. 

Σαπηφρξνλα δεκηνπξγείηαη έλα πξφηππν πνπ ζα γλσξίζεη κεγάιε δηάδνζε ζηελ ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο. Ζ 

επξχρσξε βεξάληα πξφζθεξε ζηνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ κηα παλνξακηθή ζέα ζηελ πφιε θαη ζε φιε ηελ 

πεξηνρή ηνπ θάησ Αιηάθκνλα, πνπ απνηειεί κία αθφκε θαηλνηνκία ηνπ αλαθηφξνπ ησλ Αηγψλ. Μπνξνχζε 

θαλείο λα ζαπκάζεη ηε κεγάιε πεδηάδα κε ηελ Πέιια ζηα βφξεηα θαη ηελ πφιε ηεο Βέξνηαο ζηα δπηηθά. 

 

 

ΟΙ ΓΤΝΑΙΚΩΝΙΣΔ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΟΡΟΤ 

     

    ηνλ φξνθν πνπ ππήξρε ζηελ αλαηνιηθή θαη ζηε δπηηθή πιεπξά ζα πξέπεη λα βξηζθφηαλ, φπσο ζπλήζσο, 

ηα δηακεξίζκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη νη θνηηψλεο. Ηδηαίηεξα εληππσζηαθή θαη πνιπηειήο ήηαλ ε θνξηλζηαθνχ 

ηχπνπ θεξάκσζε ησλ ζηεγψλ. 

 

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΟΡΟΤ 

 

   πγρσλεχνληαο κε ηξφπν εμαηξεηηθά εθεπξεηηθφ ζηνηρεία δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο αξρηηεθηνληθήο ν 

κεγαινθπήο αξρηηέθηνλαο ηνπ αλαθηφξνπ ησλ Αηγψλ θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη έλα θηίξην κνλαδηθφ, ιηηφ 

θαη ιεηηνπξγηθφ θαη ζπγρξφλσο απφιπηα κλεκεηαθφ θαη επηβιεηηθφ, δίλνληαο πξαγκαηηθή κνξθή θαη 

ππφζηαζε ζηελ ηδέα ηνπ δεζπφδνληνο θέληξνπ απφ φπνπ εθπνξεχεηαη θάζε εμνπζία. Έηζη ε θαηνηθία ηνπ 

βαζηιηά ησλ Μαθεδφλσλ, ην κφλν αλάθηνξν ηεο θιαζηθήο Διιάδαο πνπ μέξνπκε, φληαο ε έδξα ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο θαη ην θέληξν ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, γίλεηαη έλα αιεζηλφ κλεκείν κεγαινπξέπεηαο, 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη καζεκαηηθήο θαζαξφηεηαο, πνπ κέζα απφ ηελ απφιπηε ζπλέπεηα ηεο γεσκεηξίαο ηνπ 

πινπνηεί ην πξφηππν ηεο ηδαληθήο θαηνηθίαο θαη απνηειεί ην αξρέηππν ηνπ νηθνδνκήκαηνο κε πεξηζηχιην πνπ 

ζα ζθξαγίζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο θαη ζα επαλαιεθζεί ρηιηάδεο θνξέο ζε φιν ηνλ 

ειιεληζηηθφ θφζκν, ρσξίο φκσο θακηά απφ ηηο επαλαιήςεηο λα θηάζεη ηε ζαθήλεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ 

απφιπηε θαζαξφηεηα ηνπ πξσηνηχπνπ. 
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Η ΠΔΡΙΣΤΛΗ ΑΤΛΗ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΟΡΟΤ 

 

    ηα ρξφληα ησλ Αληηγνληδψλ, ηνλ 3ν αηψλα π.Υ. κηα λέα πηέξπγα κε πεξίζηπιε απιή ρηίζηεθε ζηα δπηηθά 

ηνπ αλαθηφξνπ γηα λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ελνίθσλ. Γπζηπρψο, φκσο, κεηά ηελ θαηάιπζε ηνπ 

Μαθεδνληθνχ βαζηιείνπ απφ ηνπο Ρσκαίνπο, ην 168 π.Υ., έπεηηα απφ ηε δξακαηηθή κάρε ηεο Πχδλαο (22 

Ηνπλίνπ 168 π.Υ.), ν καθεδνληθφο ζηξαηφο δηαιχζεθε θη νη θαηαθηεηέο έθαςαλ, θαηέζηξεςαλ θαη γθξέκηζαλ 

καδί κε ηελ πφιε ησλ Αηγψλ, ηα ηείρε θαη ην ζέαηξν ηεο θαη ην ιακπξφ θαη κνλαδηθφ Αλάθηνξν, πνπ δελ 

μαλαρηίδεηαη πνηέ. Όκσο, παξά ηελ θαηαζηξνθή, ν ρψξνο θαίλεηαη πσο θξαηά ζηελ ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ 

θάηη απφ ηελ ηεξφηεηά ηνπ θαη φρη κφλνλ δελ θαηαπαηείηαη αιιά, φπσο δείρλεη ν βσκφο θαη ηα ιείςαλα ησλ 

ζπζηψλ ησλ Τζηεξνξσκατθψλ ρξφλσλ πνπ βξέζεθαλ ζην δσκάηην κε ην ςεθηδσηφ, γίλεηαη ηφπνο ιαηξείαο. 

     Οη Αηγέο εμαθαλίδνληαη έθηνηε θαη μερληνχληαη. Ωζηφζν ε αλάκλεζε ηνπ ζξπιηθνχ Μαθεδνληθνχ 

βαζηιηθνχ νίθνπ εμαθνινπζεί λα δεη ζην βπδαληηλφ φλνκα «Παιαηίηδηα», πνπ ζηέθεη αδηάθνπα έσο ζήκεξα, 

ζην φλνκα ηνπ γεηηνληθνχ κε ηηο Αηγέο ρσξηνχ (ε Βεξγίλα είλαη άιιν, πνιχ λεφηεξν ρσξηφ, πνπ θαηνηθήζεθε 

απφ πξφζθπγεο ηεο Μ. Αζίαο θαη ηεο Αλ. Ρσκπιίαο). Αθφκε θαη ε ιαηξεία ζπλερίδεηαη ζην ρψξν, πνπ ζηε 

ζπιινγηθή κλήκε θαηαγξάθεθε ζαλ ηφπνο ηεξφο. Μεηά ηνλ ξσκατθφ βσκφ ήξζε ε κηθξή εθθιεζνχια ηεο 

Αγίαο Σξηάδαο. Υηηζκέλε ζηα 1495, ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ζηε ζθηά ηεο αησλφβηαο βειαληδηάο, εθεί 

πάλσ ζηα παιάηηα ηνπ Φίιηππνπ θαη ηνπ Αιέμαλδξνπ, δηαιχζεθε ην 1961 γηα λα πξνρσξήζεη ε αλαζθαθή. 

ην κεηαμχ ην αλάθηνξν έγηλε ληακάξη θαη ρηίζηεθαλ κε ηηο πέηξεο ηνπ ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο, ηειεπηαία απ’ 

φια, ζηε δεθαεηία ηνπ ’20, ε ίδηα ε Βεξγίλα. 
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Tο Θέατρο τωλ Αηγώλ 

 

 

          Σν ζέαηξν ζην νπνίν δνινθνλήζεθε ν Φίιηππνο Β’ ηδξχζεθε ζηα κέζα ηνπ 4νπ αη. π.Υ., ζηε βάζε ηνπ 

κεγάινπ αλδήξνπ ηνπ Αλαθηφξνπ θαη ζε νξγαληθή ελφηεηα κε απηφ. Σα δχν θηήξηα, κάιηζηα, απνηεινχλ ηελ 

αξραηφηεξε καξηπξία ηνπ ηχπνπ ησλ βαζηιείσλ πνπ ζα επηθξαηήζεη παληνχ ζηνλ αξραίν θφζκν θαηά ηελ 

ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή επνρή. Σν ζέαηξν δηαζέηεη έλα δηάδσκα, ρσκάηηλν, ελψ ιίζηλα ήηαλ κφλνλ ηα 

εδψιηα ηεο πξψηεο ζεηξάο θαη ε ζθελή. Ζ νξρήζηξα ηνπ έρεη δηάκεηξν 28,40 κ. θαη ζην θέληξν ηεο ζψδνληαη 

ηα ιίζηλα ζεκέιηα ηεο ζπκέιεο, ηνπ βσκνχ ηνπ Γηνλχζνπ.  
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               Σο ηερό τες Δύθιεηας. 

     Βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηνπ Θεάηξνπ θαη πεξηιακβάλεη δχν λανχο ηνπ 4νπ θαη ηνπ 3νπ αηψλα π.Υ., 

κλεκεηαθφ πεξηζηχιην θαη ζεηξά αλαζεκάησλ, αλάκεζα ζηα νπνία θαη δχν βάζεηο απφ αλαζήκαηα ηεο 

βαζίιηζζαο Δπξπδίθεο, γηαγηάο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. 
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      Η Αθρόποιε θαη το τείτος τες πόιες.  

     Βξίζθεηαη ζηα λφηηα ηνπ νηθηζκνχ ζε έλαλ αξθεηά απφθξεκλν ιφθν. Σν ηείρνο εθηείλεηαη θαη πξνο ηα 

αλαηνιηθά ηεο πφιεο. Απφ ηελ Αθξφπνιε έρνπλ αλαζθαθεί ηκήκαηα ηνπ πεξηβφινπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

(νηθίεο ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο). Ζ νρχξσζε ησλ Αηγψλ ρξνλνινγείηαη ζηα πξψηκα ειιεληζηηθά ρξφληα 

(ηέινο 4νπ αξρέο 3νπ αηψλα π.Υ.). 
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4. ΟΙ ΒΑΙΛΙΚΟΙ ΣΑΦΟΙ 
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ΣΟ ΣΔΓΑΣΡΟ ΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΙΚΩΝ ΣΑΦΩΝ 

 

    Με ηελ απνθάιπςε ησλ βαζηιηθψλ ηάθσλ ησλ Αηγψλ, ην 1977, άξρηζε ακέζσο ε ζπληήξεζε ησλ 

πεξίθεκσλ ηνηρνγξαθηψλ πνπ ηνπο δηαθνζκνχζαλ. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε επηηφπνπ εξγαζηήξην 

ζπληήξεζεο γηα ηελ δηάζσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ θηλεηψλ επξεκάησλ πνπ 

πεξηείραλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βαζηιηθψλ ηάθσλ θαηαζθεπάζηεθε ην 1993 ππφγεην θηίξην πνπ εγθηβσηίδεη 

θαη πξνζηαηεχεη ηα αξραία κλεκεία, δηαηεξψληαο ζηαζεξέο ηηο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, πξάγκα 

απαξαίηεην γηα ηελ δηάζσζε ησλ ηνηρνγξαθηψλ. 

 

    Σν θηίζκα απηφ εμσηεξηθά έρεη ηε κνξθή ρσκάηηλνπ ηχκβνπ, ελψ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εθηίζεληαη απφ ην 

Ννέκβξην ηνπ 1997 νη ζεζαπξνί πνπ βξέζεθαλ κέζα ζηνπο βαζηιηθνχο ηάθνπο. 
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    Σν δένο κπξνζηά ζην ζάλαην, ε αίγιε ηεο βαζηιηθήο ιάκςεο, ε ζπγθίλεζε πνπ γελλά ην ηξαγηθφ ηέινο ηνπ 

βαζηιηθνχ νίθνπ ησλ Σεκεληδψλ, είλαη ηδέεο ζχκθπηεο κε ην ρψξν ησλ βαζηιηθψλ ηάθσλ ησλ Αηγψλ. Οη ηδέεο 

απηέο θαζφξηζαλ ην ζελάξην ηεο έθζεζεο, ελψ νη βαζηθέο αηζζεηηθέο επηινγέο ζηεξίρηεθαλ ζηελ αληίιεςε φηη 

ζε έλα ρψξν νπδέηεξν θαη ζθνηεηλφ πάκθσηα θαη ζεξκά πξέπεη λα θπξηαξρνχλ κφλν ηα αξραία αληηθείκελα. 
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    Ο επηζθέπηεο πνπ θαηεθνξίδεη ζηνλ ππφγεην ρψξν ησλ ηάθσλ μεθηλά ηελ πεξηήγεζή ηνπ κε ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο Μεγάιεο Σνχκπαο, ηνπ κλεκείνπ πνπ ζεκάδεπε ηε ζέζε ησλ βαζηιηθψλ ηαθψλ θαη δελ 

ππάξρεη πηα. 

    Δπηηχκβηεο ζηήιεο θαη επξήκαηα απφ ηάθνπο απιψλ Μαθεδφλσλ, πνπ κεηά ην ζάλαηφ ηνπο έγηλαλ γείηνλεο 

ηνπ βαζηιηά, δίλνπλ ην κέηξν ζχγθξηζεο. 

 

   Ο θαηεζηξακκέλνο ηάθνο ηνπ 3νπ αηψλα π.Υ., ην γθξεκηζκέλν εξψν, ηφπνο λεθξηθήο ιαηξείαο ησλ 

βαζηιηάδσλ, ε γνεηεία θαη ε ζιίςε πνπ απνπλέεη ε αξπαγή ηεο Πεξζεθφλεο πξνεηνηκάδνπλ ηνλ επηζθέπηε λα 

πξνζεγγίζεη ην λεθξφ βαζηιηά. 

    Ο ηάθνο ηνπ Φηιίππνπ Β΄ (Σάθνο II), πνπ ρσξηδφηαλ ζε δχν ζαιάκνπο (ζηνλ θχξην ζάιακν βξέζεθαλ ηα 

νζηά ηνπ απνηεθξσκέλνπ λεθξνχ βαζηιηά θαη ζηνλ πξνζάιακν ηα νζηά κηαο απνηεθξσκέλεο λεθξήο 

γπλαίθαο), πεξηείρε ηα πνιπηηκφηεξα επξήκαηα. Ζ δσξηθνχ ξπζκνχ πξφζνςε ηνπ ζνισηνχ ηαθηθνχ θηίζκαηνο 

θέξεη δχν δσθφξνπο. Μηα δσξηθή κε ηξίγιπθα θαη κεηφπεο θαη πάλσ απφ απηήλ κηα ησληθή κε αξθεηά 

κεγαιχηεξν χςνο• ε δσθφξνο απηή θνζκείηαη κε κηα ηνηρνγξαθία πνπ, παξά ηελ θαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

απνθαιχθζεθε, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Πξφθεηηαη γηα κηα δσγξαθηθή παξάζηαζε κε ζέκα έλα 

νκαδηθφ θπλήγη θαη δειψλεη ίζσο ηελ αγαπεκέλε αζρνιία ηνπ λεθξνχ πνπ εηάθε εθεί.  

 

   Αθνινπζεί ε ρξπζή ιάξλαθα πνπ πεξηείρε ηα νζηά ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ Β΄ θαη ην ζηεθάλη βειαληδηάο πνπ 

θνξνχζε ν λεθξφο. Ζ ρξπζή ιάξλαθα πνπ δχγηδε 11 θηιά είλαη δηαθνζκεκέλε ζην θάιπκκά ηεο κε ην 

καθεδνληθφ αζηέξη θαη ζηηο πιεπξέο ηεο κε θπηηθά θνζκήκαηα θαη επίζεηνπο ξφδαθεο. Σν ρξπζφ ζηεθάλη 

βειαληδηάο είλαη ην πην βαξχηηκν ζηεθάλη πνπ ζψζεθε απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα. Απνηειείηαη απφ 313 

θχιια θαη 68 βειαλίδηα. Επγίδεη 714 γξακκάξηα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
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   ην πξνζθήλην ν Φίιηππνο. Σα ιακπξά φπια δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο δχλακεο ηνπ εγεκφλα. Ο ζσξφο ησλ 

ππνιεηκκάησλ ηεο λεθξηθήο ππξάο πνπ βξέζεθαλ φια καδί ξηγκέλα επάλσ ζηνλ ηάθν ζπκίδεη ην ηξαγηθφ 

νινθαχησκα θαη ζπγρξφλσο ππαηλίζζεηαη ην πέξαζκα ζε κία άιιε δηάζηαζε 
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  Ο ειαθξψο κηθξφηεξνο Σάθνο ΗΗΗ, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Αιέμαλδξν ηνλ Γ΄ θαη ζηνλ θχξην ζάιακν ηνπ 

νπνίνπ βξέζεθαλ ηα νζηά ηνπ απνηεθξσκέλνπ λεθξνχ εθήβνπ, απέδσζε επίζεο ζεκαληηθά επξήκαηα, ελψ 

κηα ζηελή δσθφξνο, πνπ απεηθφληδε αξκαηνδξνκία, ζηφιηδε ηνπο ηνίρνπο ηνπ Σάθνπ. 

    Ο ιεγφκελνο ηάθνο ηεο Πεξζεθφλεο, ζηνπο ηνίρνπο ηνπ νπνίνπ βξέζεθε κηα ζαπκάζηα ηνηρνγξαθία κε 

ζέκα ηελ αξπαγή ηεο Πεξζεθφλεο απφ ηνλ Άδε, θαη ν ηέηαξηνο ηάθνο, πνπ είρε κηα εληππσζηαθή είζνδν κε 

ηέζζεξεηο δσξηθνχο θίνλεο θαη πηζηεχεηαη φηη αλήθε ζηνλ βαζηιηά Αληίγνλν Β΄ Γνλαηά, βξέζεθαλ άγξηα 

ζπιεκέλνη θαη δελ απέδσζαλ ζεκαληηθά επξήκαηα. 

 

    

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%82
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Ο Ήιηος τες Βεργίλας 

 

 

 

    Ζ ρξπζή ιάξλαθα, κέζα ζηελ νπνία ν Αλδξφληθνο ηαπηνπνίεζε ηα απνκεηλάξηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ Φηιίππνπ 

Β΄, θέξεη ζην επάλσ κέξνο ηεο ην δεθαεμάθηηλν αζηέξη, ην νπνίν θαζηεξψζεθε λα νλνκάδεηαη Ήιηνο ηεο 

Βεξγίλαο θαη πηνζεηήζεθε σο ζχκβνιν ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο. Απηφο ν Ήιηνο ππήξμε ζεκείν δηεζλνχο 

αληηπαξάζεζεο ην 1992, φηαλ ην λεντδξπζέλ θξάηνο ηεο  Π.Γ.Γ.Μ. ηνλ ρξεζηκνπνίεζε σο ζχκβνιν πάλσ ζηε 

ζεκαία ηνπ. Όκσο, κεηά απφ γεληθεπκέλε αληίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη ησλ ηφηε ειιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ, πνπ είδαλ ζηελ ελέξγεηα απηή κηα θαπειεία ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

ππνζηήξημαλ ζζελαξά φηη ην ζχκβνιν βξέζεθε ζε αξραίν κλεκείν εληφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ε θπβέξλεζε 

ηεο Π.Γ.Γ.Μ. ππνρξεψζεθε ην 1995 λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηε ζεκαία ηεο. 

 

   ηνλ ίδην ρψξν βξίζθεηαη ε ρξπζή ιάξλαθα κε ηα νζηά ηεο βαζηιηθήο ζπδχγνπ θαη ην ρξπζνθέληεην 

χθαζκα πνπ ηα ηχιηγε, θαη νη δπν ρξπζειεθάληηλεο θιίλεο, δηαρξνληθνί κάξηπξεο ησλ ιακπξψλ βαζηιηθψλ 

ζπκπνζίσλ. 

 

    Οη θιίλεο, πνπ ήηαλ ρξεζηηθά αληηθείκελα, είραλ ζθειεηφ απφ μχιν θαη ήηαλ πινχζηα δηαθνζκεκέλεο κε 

ειεθαληφδνλην, γπαιί θαη ρξπζφ. Καηαζθεπαζκέλεο απφ ην ρέξη ζπνπδαίσλ αξραίσλ θαιιηηερλψλ, απνηεινχλ 

δχν κνλαδηθά αξηζηνπξγήκαηα ηεο ειιεληθήο κηθξνηερλίαο. ηελ θιίλε ηνπ ζαιάκνπ, ζηε δσθφξν ηεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0.%CE%93.%CE%94.%CE%9C.
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καθξηάο πιεπξάο, ππάξρεη αλάγιπθε παξάζηαζε βαζηιηθνχ θπλεγηνχ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ν 

Φίιηππνο θαη ν λεαξφο γηφο ηνπ Αιέμαλδξνο καδί κε Μαθεδφλεο απιηθνχο. 

 

   ηελ θιίλε ηνπ πξνζαιάκνπ, πνπ ήηαλ δηαθνζκεκέλε κε ειεθαληνζηέηλα αλάγιπθα, ζε φιεο ηεο ηηο 

πιεπξέο, ζηηο κεγάιεο δσθφξνπο παξηζηάλνληαλ κάρεο Διιήλσλ θαη βαξβάξσλ. Με ηε ζπκκεηνρή ελφο πνιχ 

ζεκαληηθνχ ζχγρξνλνπ ΄Διιελα θαιιηηέρλε, ηνπ Υξήζηνπ Μπνθφξνπ, ηα αξηζηνπξγήκαηα απηά πνπ είραλ 

εληειψο δηαιπζεί, αλαζπληέζεθαλ ζε θπζηθφ κέγεζνο θαη παξνπζηάδνληαη ζην θνηλφ. 

 

    ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο έθζεζεο ζπλαληά θαλείο ηα επξήκαηα απφ ηνλ ηάθν ΗΗΗ, πνπ αλήθεη πηζαλφηαηα 

ζηνλ Αιέμαλδξν Γ΄, ηνλ γηφ ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ θαη ηεο Ρσμάλεο, πνπ δνινθνλήζεθε απφ ηνλ Κάζζαλδξν 

ην 310 π.Υ. 

 

   ην επίθεληξν βξίζθεηαη ε αζεκέληα ηεθξνδφρνο κε ηα νζηά ηνπ λεαξνχ λεθξνχ, πιαηζησκέλε απφ ηα 

αξηζηνπξγεκαηηθά ειεθαληνζηέηλα αλάγιπθα ηεο θιίλεο. 

 

    

   Ζ έθζεζε είλαη αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηνπ θαζεγεηή Μαλφιε Αλδξφληθνπ, ηνπ αξραηνιφγνπ πνπ έθεξε 

ζην θσο ηνπο ζεζαπξνχο θαη είρε ηε γλψζε θαη ηελ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε λα ηνπο αλαγλσξίζεη. 
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   ην ηέινο ηεο πνξείαο, ζε έλα ρψξν εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα αθνχλ ηνλ ίδην ηνλ αλαζθαθέα λα ηνπο μελαγεί ζηα κλεκεία 

         

  Η ΔΡΔΤΝΑ ΗΜΔΡΑ 

    Σα έξγα πνπ βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή ζε εμέιημε απφ ηελ ΗΕ' ΔΠΚΑ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλνιηθή 

πξφηαζε δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ησλ Αηγψλ θαη ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

Πνιπθεληξηθνχ Μνπζείνπ. Έξγν «Αλάπιαζε- Αλάδεημε ηεο Βαζηιηθήο Νεθξφπνιεο θαη ηνπ Αλαθηφξνπ ησλ 

Αηγψλ. Φάζε Γ». Πξνυπνινγηζκφο 7.000.000 επξψ. πγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΠΑ, ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο).  

ηφρνο ησλ έξγσλ ζε εμέιημε είλαη λα πξνζθέξνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηελ εκπεηξία κηαο λέαο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηηο αξραηφηεηεο πνπ εθηίζεληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ ή ςεθηαθφ ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαη ζηνλ γεσγξαθηθφ, 

ηζηνξηθφ θαη κλεκεηαθφ ρψξν, απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη. ηηο ππάξρνπζεο εθζέζεηο (Βαζηιηθή πζηάδα 

Φηιίππνπ Β’) ζχληνκα ζα πξνζηεζνχλ ηα ππφ θαηαζθεπή έξγα: ην Δηθνληθφ Μνπζείν Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη 

ην Νέν Κηήξην ηνπ Πνιπθεληξηθνχ Μνπζείνπ, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ππαίζξηεο ελφηεηεο κλεκείσλ, φπσο 

ην Αλάθηνξν θαη ε Βαζηιηθή πζηάδα ησλ Σεκεληδψλ -νη νπνίεο αλαδεηθλχνληαη θαη ζχληνκα ζα είλαη 

πξνζηηέο ζην θνηλφ- ζα πξνζθέξνπλ κία ζπλνιηθή θαη δπλακηθή άπνςε ηεο αξραίαο πξσηεχνπζαο ησλ 

Μαθεδφλσλ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο βάξνπο. 
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