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ABSTRACT

The power and the potentiality of the Macedonian kingdom as these

become evident in the Archaic period and, subsequently, in the time,

the place and the manner in which it expanded, constitute a critical

subject of scientific debate. The determination of the time in which

the Macedonians spread across the region of Axios River and further

eastwards is considered within this framework. 

The view that the Macedonians had expanded and reached Axios River

or even beyond already since the seventh century BC sustains the

argument that the expulsion of the Bottiaeans from their territory

preceded and that the city of Archontiko owes its flourishing, already

before the mid-sixth century, to the Macedonians and particularly the

Timenid Dynasty.   

Nevertheless, after careful comparison of the finds of Archontiko with

the new unearthings from Aigai and the wider region of Macedon it

seems more likely that the Macedonians had not expanded to Axios

River before the last decade of the sixth century. In this case the rich

city of Archontiko was the centre of the Bottiaeans who lived by the

sea, and the auriferous warriors were actually their rulers. In the context

of the campaign launched by Megavazus against Thrace in 513 BC,

and the pro-Persian policy of king Amyntas I it is possible that the

Macedonians stretched to Axios, conquered the city of Archontiko and

expelled the Bottiaeans from the Thermaic Gulf shortly before the end

of the sixth century BC.

ἠχάδιν I

Angeliki Kottaridi Old precOnceptiOns and new finds: 

‘MacedOnians Or BOttiaeans?’



Η έρευνα του παρελθόντος φαίνεται – και ίσως είναι – μια

εξαιρετικά γοητευτική περιπέτεια, μόλις όμως προσπαθήσει

κανείς να περάσει από την γοητεία του υποθετικού αφηγή-

ματος στην συστηματική βάσανο των δεδομένων με στόχο

την στοιχειώδη προσέγγιση της «α-λήθειας», αποδεικνύεται

ότι αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη επιχείρηση.

Οι γραπτές μαρτυρίες των απόντων, πάντα πολύτιμες και

εξόχως ενδιαφέρουσες, ωστόσο διαφορετικών προθέσεων,

«υποκειμενικών» επιρροών, αντίληψης και συνάφειας με το

ζητούμενο και, κατά κανόνα, αποσπασματικές και ελλιπείς,

τα ίδια τα αντικείμενα-»μνημεία», θραύσματα πραγματικό-

τητας, φαινομενικά οικεία και ουσιαστικά ανοίκεια και

τέλος, το υποκειμενικό πλαίσιο των ερευνητών, οι ιστορικές,

πολιτικές, κοινωνικές, προσωπικές και άλλες επιλογές και

σκοπιμότητες που, περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά, καθο-

ρίζουν τη «ματιά» τους, συνιστούν ένα πολυεπίπεδο puzzle,

ικανό να ανασυντεθεί σε πολλαπλούς «αντικατοπτρισμούς». 

Βέβαια η δημιουργία ερμηνευτικών μοντέλων είναι όχι μόνο

θεμιτή, αλλά και εξαιρετικά χρήσιμη ως εργαλείο, ωστόσο

στο ιστορικό-αρχαιολογικό γίγνεσθαι, όπου η πειραματική

επαλήθευση της θεωρίας είναι κατ’ ουσίαν ανέφικτη και η

απόδειξη της υπόθεσης εξαρτάται συχνά από την «τυχαιότη-

τα» του ανασκαφικού ευρήματος και της ανάγνωσης-ανα-

γνώρισής του, ο κίνδυνος της λήψης του ζητουμένου ελλοχεύει
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συνεχώς, με αποτέλεσμα, όχι σπάνια, προτάσεις και υποθέ-

σεις που ποτέ δεν αποδείχτηκαν να επαναλαμβάνονται άκρι-

τα, ώσπου να «θεωρηθούν» δεδομένα, ακόμη και αν δεν αντι-

στοιχούν στα ευρήματα, ακόμη και αν βάζουν σε δοκιμασία

κάθε έννοια κοινής λογικής...

Όλα αυτά ισχύουν, δυστυχώς, κατ᾽ εξοχήν, σε ό,τι αφορά στην

ιστορική-αρχαιολογική έρευνα της Μακεδονίας. Η ανασκα-

φική έρευνα που εδώ, σε σύγκριση με την νότια Ελλάδα, άρ-

γησε να αρχίσει, και ουσιαστικά οργανώθηκε και συστηματι-

κοποιήθηκε μόλις τα τελευταία 40 χρόνια, οι πολύ περι-

ορισμένες αναφορές των γραπτών πηγών για την προφιλίπ-

πεια Μακεδονία και η σχεδόν συνολική απώλεια των πρωτο-

γενών ιστορικών πηγών της περιόδου της Μακεδονικής

ακμής, η «ξαφνική» επικράτηση του Φιλίππου Β΄ στην πολι-

τική σκηνή της κλασικής Ελλάδας και η εκκωφαντική όσο και

διαχρονική παρουσία του Μεγαλέξανδρου στην παγκόσμια

ιστορία, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες

που εμφανίστηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα, εδραιώθηκαν

μέσα από δύο παγκόσμιους πολέμους και εξακολουθούν να

καθορίζουν τα πράγματα και τα ιδεολογικά αφηγήματα στην

περιοχή και όχι μόνον, συνιστούν έδαφος γόνιμο για την δη-

μιουργία και την εδραίωση προκαταλήψεων που σε μεγάλο

βαθμό εξακολουθούν, αν όχι να καθορίζουν, οπωσδήποτε να

επηρεάζουν την ιστορική, αλλά και την αρχαιολογική έρευνα

της περιοχής.

Από την απώλεια της ταυτότητας των Αιγών που οφείλεται

στην άγνοια και την σύγχυση ενός χρονικογράφου1 των αυτο-

κρατορικών χρόνων και οδήγησε επί δεκαετίες την έρευνα ad

absurdum μέχρι την αμφισβήτηση της ελληνικότητας των

Μακεδόνων που ξεκίνησε από τους φιλιππικούς ενός παθια-

σμένου εχθρού2 του Μακεδόνα Βασιλιά για να γίνει ευπρόσ-

δεκτο εργαλείο προώθησης παρασκηνιακών σχεδιασμών του

εικοστού αιώνα και μέσο ψευδοϊστορίζουσας νομιμοποίησης

της Νέας Τάξης πραγμάτων του 21ου, υπάρχει μια ολόκληρη

σειρά εδραιωμένων παλιών και νεότερων προκαταλήψεων

που στοιχειώνουν εμμονικά την έρευνα της Μακεδονίας. 

Μια από αυτές αφορά στην ισχύ και στις δυνατότητες του μα-

κεδονικού βασιλείου στα αρχαϊκά χρόνια και συνακόλουθα

στον χρόνο, στον τόπο και στον τρόπο της εξάπλωσής του3.

1. Ιουστ. 7.1.10.

2. Οπαθιασμένος εχθρός του Φιλίππου Β΄ είναι

βέβαια ο Δημοσθένης,  πρβλ. Errington 1986,

σ. 13.

3. Κεντρικό ζήτημα είναι ο προσδιορισμός του

χρόνου της εξάπλωσης των Μακεδόνων ανα-

τολικά του Αξιού, πριν, κατά ή μετά τα Περ-

σικά, ένα ερώτημα με το οποίο ως ένα βαθμό

συνδέεται και η επέκταση των Μακεδόνων

στη στενή λωρίδα της παρά θάλασσα Βοττι-

αίας ή νότιας Παιονίας όπου βρίσκεται ο οι-

κισμός του Αρχοντικού και η Πέλλα.

– Errington [r. M.] 1986 = Geschichte Makedoniens, Munich
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Η αίγλη της Μακεδονίας των ύστερων κλασικών και των

πρώιμων ελληνιστικών χρόνων που αναδύεται από τις λα-

μπρές ανακαλύψεις των ανασκαφών, ξεπερνώντας κατά

πολύ τις εντυπώσεις από τις μαρτυρίες των πηγών, καταυγά-

ζει «εκ των υστέρων» και την εικόνα του πρώιμου βασιλείου.

Και είναι κυρίως οι αρχαιολόγοι που, όταν πρόκειται για τις

απαρχές, συνήθως «ανεβάζουν»4 τα γεγονότα που ανιστο-

ρούνται από τις μεταγενέστερες πηγές στην αυγή της Μακε-

δονικής ιστορίας, μολονότι οι ιστορικοί και μάλιστα, όχι τυ-

χαία, οι κορυφαίοι εξ αυτών είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί

ή κατηγορηματικά αρνητικοί προς αυτές τις ερμηνείες5. 

4. Πριν τα Περσικά: ενδεικτικά, tivErios 2008,

σ. 34, 52· dEspini 2009, σ. 29, 31, σημ. 96 με συ-

γκεντρωμένη σχετική βιβλιογραφία· ΧρυσΟ-

σΤΟΜΟυ 2011, σ. 299-389· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, Χρυ-

σΟσΤΟΜΟυ 2012, σ. 512 κ.ε.· στην ίδια λογική,

zAhrnt 1984, σ. 325-368.

5. ΚατάήμετάταΠερσικά: hAMMond, griffith

1979, σ. 61κ.ε.·hAtzopoulos 1996α, σ. 106κ.ε.,

171 κ.ε.· ΧΑΤζΟΠΟυλΟσ 1995, σ. 164-168· hAt-

zopoulos 1987, σ. 40 κ.ε.· hAtzopoulos 2003,

σ. 203-218· hAtzopoulos, louKopoulou 1992,

σ. 15-31. στην ίδια κατεύθυνση πρόσφατα,

MAri 2011, σ. 82 κ.ε. Πρβλ. ΨωΜΑ 2002, σ. 42

και σημ. 66.

– tivErios [Μ.] 2008 = «greek Colonisation of the northern Aegean», στοg. r.
tsEtsKhlAdzE (ed.), Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other
Settlements Overseas, ΙΙ, Mnemosyne suppl. 193, leiden-Boston, σ. 1-154

– dEspini [Aik.] 2009 = «gold funerary masks», AntK 52, σ. 20-65

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2011 = «Ο αρχαίος οικισμός του Αρχοντικού», στο Το
Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας, Αθήνα, σ. 299-389

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2012 = «Οι χρυσοφόροι Μακεδόνες
των αρχαϊκών χρόνων από το δυτικό νεκροταφείο του Αρχοντικού Πέλ-
λας», στο Μ. ΤΙΒΕρΙΟσ, Π. ΝΙγΔΕλΗσ, Π. ΑΔΑΜ-ΒΕλΕΝΗ (επιμ.), Θρεπτήρια.
Μελέτες για την αρχαία Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, σ. 490-518

– zAhrnt [M.] 1984 = «die Entwicklung des makedonischen reiches bis zu
den perserkrie gen», Chiron 14, σ. 325-368

– hAMMond [n. g. l.], griffith [g.t.] 1979 = A History of Macedonia ii, oxford

– hAtzopoulos [M. B.] 1996α = Macedonian Institutions under the Kings: a His-
torical and Epigraphic Study, i-ii, Athens, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 22

– ΧΑΤζΟΠΟυλΟσ [M. B.] 1995 = «Τα όρια της Μακεδονίας», ΠΑΑ, σ. 164-168

– hAtzopoulos [M. B.] 1987 = «strepsa: a reconsideration or new evidence on
the road system of lower Macedo nia», στο M. B. hAtzopoulos, l. d.
louKopoulou (eds), Two Studies in Ancient Macedonian Topography, Athens,
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 3, σ. 21-60

– hAtzopoulos [M. B.] 2003 = «herodotos (viii.137-138), the Manumissions
fromleukopetra and thetopographyof theMiddle haliakmonvalley», στο
r. pArKEr (ed.), Herodotus and his World, oxford, σ. 203-218

– hAtzopoulos [M. B.], louKopoulou [l. d.] 1992 = «recherches sur les
marches orientales des téménides, i», Αthènes, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 11, σ. 15-
31

– MAri [M.] 2011 = «Archaic and early classical Macedonia», στο r. J. lAnE

fox (ed.), Brill’s Companion to Ancient Macedon. Studies in the Archaeology and
History of Macedon, 650 BC-300 Ad, leiden, σ. 82 κ.ε.

– ΨωΜΑ [σ.] 2002 = «Το βασίλειο των Μακεδόνων πριν τον Φίλιππο Β΄: Νο-
μισματική και ιστορική προσέγγιση», στο Η ιστορική διαδρομή της νομι-
σματικής μονάδας στην Ελλάδα, Αθήνα, σ. 25-45
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Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:

Ένα απόσπασμα του γενεαλογικού έπους «Ηοίαι» που πα-

ραδοσιακά αποδίδεται στον Ησίοδο6, η παλαιότερη σωζόμε-

νη πηγή που αναφέρει τους Μακεδόνες, τους τοποθετεί στην

περιοχή του Ολύμπου7. Ο Ηρόδοτος (1.56. 2-5 και 8.43) τους

συσχετίζει με τους Δωριείς, αναφέρει την περιπλάνησή τους

από την Πίνδο και ορίζει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο

την «χώρα» τους, την «Μακεδονίδα γη», το βορειοανατολικό

όριο της οποίας είναι οι ποταμοί λουδίας και Αλιάκμονας στο

τμήμα που συμβάλλουν σε ενιαία κοίτη «ἐς τὠυτὸ ῥέεθρον

τὸ ὕδωρ συμμίσγοντες» (Ηρόδ. 7.127.1) και ο Θερμαϊκός κόλ-

πος που τότε εισχωρούσε πολύ βαθύτερα προς τα δυτικά, κα-

ταλαμβάνοντας σημαντικό μέρος της –σημερινής– πεδιάδας.

στην περιοχή των Μακεδόνων που έφτανε προς τα νότια

μέχρι τον Όλυμπο δέσποζε το «Μακεδονικόν» όρος (Ηρόδ.

7.131), τα σημερινά Πιέρια. Εδώ βρισκόταν το κεντρικό ιερό

τους, το Δίον, το μοναδικό τους λιμάνι, η Πύδνα8, το παλιότερο

ορεινό τους κέντρο, η λεβαίη, που όπως δείχνουν τα ανασκα-

φικά ευρήματα, αλλά και η επιγραφική μαρτυρία από το γει-

τονικό ιερό της Μητέρας των θεών, θα μπορούσε με αρκετές

πιθανότητες να τοποθετηθεί στο μεγάλο δυτικό οροπέδιο των

Πιερίων, στην ευρύτερη περιοχή της σφηκιάς9, και φυσικά οι

Αιγές10 «η εστία της Μακεδονικής βασιλείας» (Διόδωρος

22.12). 

6. Οι σημερινοί μελετητές αμφισβητούν την

απόδοση. Βλ. WEst 1985. 

7. MErKElBACh, WEst 1967, fr. 7.

8. Θουκ. 1.137.1, και 1.61. Βλ. και ΜΠΕσΙΟσ 1988,

σ. 181‐193· ΜΠΕσΙΟσ 1989, σ. 155‐163· ΜΠΕ-

σΙΟσ 2007, σ. 645‐650· ΜΠΕσΙΟσ, ΠΑΠΠΑ 1996,

πηγές και βιβλιογραφία hAtzopoulos, pA-

sChidis 2004, σ. 806

9. Λεβαίη, Ηροδ. 8.137.1· Ἀλ(α)ιβαΐοι (τόποι):

Επιγραφές Λευκόπετρας 12.4 (171/172

μ.Χ.)· Ἀλεβία (κώμη): Επιγραφές Λευκόπε-

τρας 106.14 (253/254μ.Χ.). για την συσχέτιση

με  το οροπέδιο σφηκιάς-ριζωμάτων, ΚΟΤΤΑ-

ρΙΔΗ 2004α, σ. 543-550· διαφορετικά, hAt-

zopoulos 2003, ό.π. (σημ. 5), σ. 203-218.  

10. Αἰγεαί (IG iv 617.15)· ή Αἰγέαι (Διόδ.

16.92.1)· ή Αἰγαίαι (Δίυλλος FGrHist 73, fr. 1)·

ή Αἰγαιαί (Διόδ. 19.52.5· Επιγραφές Λευκό-

πετρας 103)· ή Αἰγαί (Διόδ. 16.3.5)· ή Αἰγειαί

(Θεοφρ., fr. 5.27· Syll3 269l)· ή Αἰγαία (Πτολ.,

Γεωγρ. 3.12.36 και Πλουτ., Πυρρ. 26.11). 

Ο πρώτος που, απορρίπτοντας τη λανθα-

σμένη πληροφορία του Ιουστίνου, αποσυ-

σχέτισε τις Αιγές από την Έδεσσα και ανα-

γνώρισε σωστά τη θέση της αρχαίας πόλης

ήταν ο n. g. l. hammond. για την ταύτιση

τωνΑιγών, βλ. hAMMond, griffith, ό.π. (σημ.

5), σ. 3-14·  hAtzopoulos 1987, ό.π. (σημ. 5), σ.

21-60· hAtzopoulos 1996β, σ. 264-269. Βλ.

επίσης  KottAridi 2002, σ. 75-83· KottAρiΔΗ

2004β, σ. 81-102· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2006, σ. 773-780·

– WEst [M. l.] 1985 = The Hesiodic Catalogue of Women: Its Nature, Structure and
Origins, oxford

– MErKElBACh [r.], WEst [M. l.] 1967 = Fragmenta Hesiodea, oxford

– ΜΠΕσΙΟσ [Μ.] 1988 = «Ανασκαφές στην Πύδνα (1988)», ΑΕΜΘ 2, σ. 181-

193

– ΜΠΕσΙΟσ [Μ.] 1989 = «Ανασκαφή στο βόρειο νεκροταφείο της Πύδνας»,
ΑΕΜΘ 3, σ. 155-163

– ΜΠΕσΙΟσ [Μ.] 2007 = «Νεκροταφεία του 5ου αι. π.Χ. στη Β. Πιερία», Αρ-
χαία Μακεδονία vΙΙ, σ. 645‐650

– ΜΠΕσΙΟσ [Μ.], ΠΑΠΠΑ [Μ.] 1996 = Πύδνα, Αθήνα

– hAtzopoulos [Μ. Β.], pAsChidis [p] 2004 = «Makedonia», στο M. h. hAnsEn,
t. h. niElsEn, An Inventory of archaic and classical poleis, oxford, σ. 794-809

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2004α = «Οι νέες ανασκαφικές έρευνες στην ορεινή Μακε-
δονίδα και η ταύτιση της ηροδότειας λεβαίης», ΑΕΜΘ 18, σ. 543-550

– KottAridi [Α.] 2002 = «discovering Aegae, the old Macedonian Capital»,
στο M. stAMAtopoulou, M. YEroulAnou (eds), Excavating Classical Culture.
Recent Archaeological discoveries in Greece, oxford, σ. 75-83

– hAtzopoulos [Μ. Β.] 1996b = «Aigéai : la localisation de la première capitale
macédonienne», REG 109, σ. 264-269

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2004β = «Αιγαί η πρώτη πόλη των Μακεδόνων», στο Γνω-
ριμία με τη γη του Μεγαλέξανδρου. Η περίπτωση του νομού Ημαθίας.
Πρακτικά επιστημονικής Διημερίδας 7-8 Ιουνίου 2003, Θεσσαλονίκη,
σ. 81-102
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o πληθυντικός του ονόματος «αι Αιγεαί», οι σωστικές ανα-

σκαφές, αλλά και οι επιφανειακές και τοπογραφικές έρευνες

έδειξαν ότι οι Αιγές ήταν μια «πόλη κατά κώμας», η χώρα της

οποίας απλώνεται σε μια έκταση περίπου 65.000 στρεμμάτων

και ορίζεται από τους ποταμούς Αλιάκμονα στα βόρεια και

δυτικά και Άσκορδο στα ανατολικά και από την κορυφο-

γραμμή των Πιερίων στα νότια11. στο κέντρο αυτής της έκτα-

σης βρίσκεται το άστυ των Αιγών, τειχισμένο12 τουλάχιστον

από την εποχή του Περδίκκα Β΄ (454-413 π.Χ.), στα βόρεια του

οποίου εκτείνεται η αχανής νεκρόπολη που καταλαμβάνει

έκταση 2.000 στρεμμάτων. Οι σχετικά περιορισμένες ανα-

σκαφές στην πόλη εκτός από τα θεμέλια ενός ιδιαίτερα στι-

βαρού κτηρίου των αρχαϊκών χρόνων13, τις εντυπωσιακές κε-

ραμώσεις των κτηρίων14 του 5ου αι. π.Χ. και τα λιγοστά

κατάλοιπα του τείχους της ίδιας εποχής, δεν αποκαθιστούν

την εικόνα της προφιλίππειας πόλης, αλλά μισός και πλέον

αιώνας συστηματικών ανασκαφών στη νεκρόπολη15 έδωσε

KottAridi 2011α, σ. 153-166· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ

2015α· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2015β· drougou 2011,

σ. 243-256.

11. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2006, ό.π. (σημ. 10), σ. 773-780. 

12. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2004γ, σ. 527-541.

13. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2004γ, ό.π. (σημ. 12), σ. 527-541.

14. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 1990, σ. 35-44.

15. για μια συνολική παρουσίαση των δεδομέ-

νων στην νεκρόπολη μέχρι και τις πρόσφατες

ανασκαφές του 2015, βλ. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2015β,

ό.π. (σημ. 10), με εκτενή βιβλιογραφία· ΚΟΤ-

ΤΑρΙΔΗ 2015α·  KottAridi 2011β· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ

1996α·  επίσης για σημαντικά επί μέρους ζη-

τήματα, ΠΕΤσΑσ 1961/1962, σ. 218-288· ΑΝ-

ΔρΟΝΙΚΟσ 1969· ΑΝΔρΟΝΙΚΟσ 1984·  σΑΑΤσΟ-

γλΟυ-ΠΑλΙΑΔΕλΗ 1984· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 1996β·

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2006 = «Η έρευνα στις Αιγές, μία πόλη κατά κώμας»,
AEMΘ 20, σ. 773-780

– KottAridi [Α.] 2011α = «Aegae: the Macedonian metropolis», στο A. Kot-
tAridi, s. WAlKEr (eds), Heracles to Alexander the Great, Treasures from the Royal
Capital of Macedon, a Hellenic Kingdom in the Age of democracy, oxford, σ. 153-
166

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2015α = «Η Νεκρόπολη των Αιγών»,  ΑΕΜΘ 29 (υπό έκδ.)

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2015β = Η Νεκρόπολη των Αιγών από την πρώιμη εποχή
του σιδήρου στα αυτοκρατορικά χρόνια. Μια συνολική θεώρηση, Θεσσα-
λονίκη

– drougou [s.] 2011 = «vergina -the Ancient City of Aegae», στο r. J. lAnE

fox (ed.), Brill’s Companion to Ancient Macedon. Studies in the Archaeology and
History of Macedon, 650 BC-300 Ad, leiden, σ. 243-256

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2004γ = «Η ανασκαφή της Ιζ´ ΕΠΚΑ στην πόλη και τη νε-
κρόπολη των Αιγών το 2003-2004: νέα στοιχεία για τη βασιλική ταφική συ-
στάδα της Ευρυδίκης και το τείχος της αρχαίας πόλης», ΑΕΜΘ 18, σ. 527-
541

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 1990 = «Βεργίνα 1990. Ανασκαφή στο νεκροταφείο και στο
βορειοδυτικό τμήμα της αρχαίας πόλης», ΑΕΜΘ 4, σ. 35-44

– KottAridi [Α.] 2011β = «Burial customs and beliefs in the royal necropolis
of Aegae», στο A. KottAridi, s. WAlKEr (eds), Heracles to Alexander the Great,
Treasures from the Royal Capital of Macedon, a Hellenic Kingdom in the Age of
democracy, oxford, σ. 131-152

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 1996α = «Η ανασκαφή στη Βεργίνα», ΑΕΜΘ 10Α, σ. 79-92

– ΠΕΤσΑσ [Φ.] 1961/1962 = «Ανασκαφή νεκροταφείου Βεργίνας 1960-1961»,
ΑΔ 17, Α´, Μελέται, σ. 218-288

– AΝΔρΟΝΙΚΟσ [M.] 1969 = Βεργίνα Ι. Το νεκροταφείον των τύμβων, Αθήνα

– AΝΔρΟΝΙΚΟσ [M.] 1984 = Βεργίνα. Οι βασιλικοί τάφοι και άλλες αρχαιότη-
τες, Αθήνα

– σΑΑΤσΟγλΟυ-ΠΑλΙΑΔΕλΗ [Χρ.] 1984 = Τα επιτάφια μνημεία από τη Μεγάλη
Τούμπα της Βεργίνας, διδ. διατρ., ΕΕΦσΠΘ Παράρτημα 50, Θεσσαλονίκη

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 1996β = «Βασιλικές πυρές στη νεκρόπολη των Αιγών», Αρ-
χαία Μακεδονία vi, σ. 631-642
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έναν τεράστιο πλούτο ευρημάτων που βοηθά να αποσαφηνι-

στούν οι εξελίξεις στην καρδιά του μακεδονικού βασιλείου.

λίγο πριν το 1000 π.Χ. εμφανίζονται οι πρώτες ταφές στο βό-

ρειο τμήμα της περιοχής που θα καταλάβει αργότερα η νε-

κρόπολη των Αιγών. Οι πρώιμοι ταφικοί τύμβοι είναι διά-

σπαρτοι σε μια έκταση 900 στρεμμάτων και απέχουν μεταξύ

τους μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες μέτρα, ωστόσο σιγά-

σιγά πυκνώνουν και μέχρι το τέλος της πρώιμης εποχής του

σιδήρου (α΄ μισό 7ου αι. π.Χ.) η νεκρόπολη επεκτείνεται μέχρι

τα νότια της σύγχρονης επαρχιακής οδού Βέροιας-Μελίκης.

στα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια (β΄ μισό του 7ου-αρχές του 6ου

αι. π.Χ.) παρουσιάζονται μερικές αξιοσημείωτες διαφορο-

ποιήσεις: εκτός από τους χαμηλούς αρκετά εκτεταμένους

τύμβους από καθαρό κοκκινόχωμα που κάλυπταν τους τά-

φους της πρώιμης εποχής του σιδήρου εμφανίζονται τώρα και

πυκνοί λιθοσωροί, που καλύπτουν ορισμένες ταφικές συστά-

δες16. Τα πλούσια και χαρακτηριστικά χάλκινα κοσμήματα

(κεφαλής, πόρπες, βραχιόλια, δαχτυλίδια, περίαπτα κ.λπ.)

της προηγούμενης περιόδου μειώνονται εμφανώς, ενώ πα-

ράλληλα στη θέση τους εμφανίζονται νέα – ταινιωτά διαδή-

ματα, σιδερένιες περόνες κ.λπ. – που βρίσκουν παράλληλα

κυρίως στην νότια Ελλάδα17. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις

παρατηρούνται και στην κεραμική, αλλά η πιο μεγάλη αλλα-

γή αφορά στα ίδια τα ταφικά έθιμα, αφού τώρα και μάλιστα

στις συστάδες με τους λιθοσωρούς εμφανίζονται καύσεις που

πριν ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες, οι οποίες φτάνουν γύρω

KottAridi 1999· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2001α· ΔρΟυγΟυ

2005· ΚυρΙΑΚΟυ 2008· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2009· ΚΟΤΤΑ-

ρΙΔΗ 2010· BrAuEning, KiliAn-dirlMEiEr

2013. 

16. Ανασκαφή Πέτσα,  τύμβοι lxiv και lxv,

xl, l, lv, lviii, lxiv,βλ. ΠΕΤσΑσ 1961/ 1962,

ό.π. (σημ. 15), σ. 218-288· για την χρονολό-

γηση, βλ. BrAuEning, KiliAn-dirlMEiEr, ό.π.

(σημ. 15), σ. 27, 90 κ.ε., 186 κ.ε.

17. BrAuEning, KiliAn-dirlMEiEr, ό.π. (σημ. 15),

σ. 36 κ.ε., 66 κ.ε.

– KottAridi [Α.] 1999 = «Macedonian burial customs and the funeral of
Alexander the great», στο Αλέξανδρος ο Μέγας, από την Μακεδονία στην
Οικουμένη, Πρακτικά Συνεδρίου, Βέροια 27-31 Μαΐου 1998, Βέροια,
σ.37-48

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2001α = «Το έθιμο της καύσης και οι Μακεδόνες. σκέψεις
με αφορμή τα ευρήματα της νεκρόπολης των Αιγών», στο Ν. σΤΑΜΠΟλΙΔΗσ

(επιμ.), Καύσεις στην Ελλάδα από την εποχή του χαλκού ως την πρώιμη
εποχή του σιδήρου, Πρακτικά Συμποσίου, ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρόδος 29 Απριλίου-
2 Μαΐου 1999, Αθήνα, σ. 359-371

– ΔρΟυγΟυ [στ.] 2005 = Βεργίνα. Τα πήλινα αγγεία της Μεγάλης Τούμπας,
Αθήνα

– ΚυρΙΑΚΟυ [Α.] 2008 = Η Στενόμακρη Τούμπα της Βεργίνας. Ταφικές πρα-
κτικές στη Μακεδονία του 4ου αι. π.Χ., Θεσσαλονίκη

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2009 = «Η νεκρόπολη των Αιγών στα αρχαϊκά χρόνια και οι
βασιλικές συστάδες», ΑΕΜΘ 20 Χρόνια, Επετειακός Τόμος, σ. 143-153

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2010 = Μακεδονικοί Θησαυροί. Μια περιήγηση στο μου-
σείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών, Αθήνα

– BrAuEning [A.], KiliAn-dirlMEiEr [i.] 2013 = die eisenzeitlichen Grabhügel von
Vergina. die Ausgrabungen von Photis Petsas 1960-1961, Mainz 
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στο 13% του συνόλου18. Οι νεκροί που δαπανώνται στην πυρά

είναι κυρίως άνδρες-πολεμιστές, υπάρχουν όμως και δυο-

τρεις γυναίκες. Τα καμένα οστά αποτίθενται σε χειροποί-

ητους πήλινους λέβητες με σύμφυτες πυροστιές19, σε μεγάλες

οινοχόες ή, σπανιότερα, σε κρατήρες μαζί με τα όπλα –μια σι-

δερένια αιχμή δόρατος και ένα ή δύο μαχαίρια– ή τα λιγοστά

κοσμήματά τους και ένα ή δυο αγγεία. σε μια ταφή έξω από

την τεφροδόχο βρέθηκε τυλιγμένη μία αιχμή δόρατος που

ήταν λυγισμένη, δηλαδή τελετουργικά «νεκρωμένη»20.

Όπως φαίνεται από το τμήμα του νεκροταφείου που ερευνή-

θηκε μέχρι τώρα, τα «νεωτερικά» στοιχεία εντάσσονται στο

προϋπάρχον σύστημα, τύμβοι και λιθοσωροί, καύσεις και ε-

νταφιασμοί συνυπάρχουν και η νεκρόπολη συνεχίζει να επε-

κτείνεται ομαλά και σε όλο της το πλάτος προς τα νότια. Η

εξέλιξη αυτή σταματά γύρω στα 580-570 π.Χ. οπότε αρχίζουν

οι ενταφιασμοί σε μια νέα θέση, μισό χιλιόμετρο νοτιότερα-

νοτιοδυτικότερα, πολύ πιο κοντά στο άστυ, ενώ σε κενό χώρο,

στα βόρεια της «νέας» αρχαϊκής νεκρόπολης21 που αναπτύσ-

σεται με ταχύτητα προς όλες τις κατευθύνσεις, ξεκινά η δη-

μιουργία της βασιλικής ταφικής συστάδας «των Τημενιδών»

και λίγα χρόνια αργότερα, πολύ κοντά στο μεγάλο αρχαϊκό

κτήριο, δίπλα στη βορειοδυτική γωνία του άστεως αρχίζει η

δημιουργία της ταφικής συστάδας «των Βασιλισσών». 

σχεδόν σε όλη την διάρκεια της χρήσης της η οριζόντια επέ-

κταση είναι κανόνας για την νεκρόπολη των Αιγών22. Ο σεβα-

σμός στα παλαιότερα μνήματα – τουλάχιστον όσο αυτά είναι

αναγνωρίσιμα– στοιχείο ενδεικτικό για τους διαρκώς υφι-

στάμενους δεσμούς των ζώντων με τους τεθνεώτες, είναι προ-

φανώς ο λόγος της σχεδόν χωρίς περιορισμούς ανάπτυξης της

νεκρόπολης στον χώρο και μάλιστα σε βάρος της αγροτικής

καλλιέργειας23. Το γεγονός αυτό συνηγορεί στην άποψη της

πληθυσμιακής συνέχειας, αλλά, αν είναι έτσι, πώς εξηγούνται

οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στα ταφικά έθιμα, στα

18. BrAuEning, KiliAn-dirlMEiEr, ό.π. (σημ. 15),

σ. 90 κ.ε.

19. Αυτού του τύπου οι χύτρες/λέβητες ή «πύ-

ραυνα» είναι συνηθισμένα χρηστικά αγγεία.

Παρόμοια έχουν βρεθεί ως κτέρισμα σε ταφή

στο Βέρμιο, αλλά και σε οικισμούς στην ίδια

περιοχή, βλ.ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2002, σ. 503 κ.ε.  Πρβλ.

και τα αντίστοιχα από το νεκροταφείο της

Νέας ζωής Πέλλας, όπου όμως σύμφωνα με

την ανασκαφέα δεν περιείχαν καμένα οστά,

αλλά εγχυτρισμούς παιδιών,  βλ. ΧρυσΟσΤΟ-

ΜΟυ 1998, σ. 317-328.

20. Πρβλ. την ταφή από την Αθήνα, Kurz, BoArd-

MAn 1985, σ. 57, εικ. 6α. 

21. Ανασκαφές στα οικόπεδα Κομνηνού. Βλ.

ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2015β, ό.π. (σημ. 10)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ

2006, ό.π. (σημ. 10)· ΚΟΝΤΟγΟυλΙΔΟυ 2007, σ.

143-148.

22. Από τον 11ο αι. π.Χ. μέχρι και τα αυτοκρα-

τορικά χρόνια. για το μοντέλο επέκτασης  και

την τοπογραφία της νεκρόπολης του άστεως

των Αιγών, βλ. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2015α, ό.π. (σημ.

15)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2015β, ό.π. (σημ. 10). Επίσης,

ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 1996α, ό.π. (σημ. 15).

23. Αυτό συνιστά μια ενδιαφέρουσα ιδιαιτερό-

τητα σε σχέση με άλλα νεκροταφεία της Μα-

κεδονίας αλλά και της νότιας Ελλάδας, πρβλ.

ΚΕΦΑλΙΔΟυ 2009, σ. 23 κ.ε. με παραδείγματα

και βιβλιογραφία.

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2002 = «Η ανασκαφή στη Τζαμάλα Βερμίου. Μεγάλα έργα
και αρχαιότητες», ΑΕΜΘ 16, σ. 501-508

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.] 1998 = «Ταφικά ευρήματα από τον αρχαίο οικισμό στη
Νέα ζωή Ν. Πέλλας», στο Μ. λΙλΙΜΠΑΚΗ-ΑΚΑΜΑΤΗ, Κ. ΤσΑΚΑλΟυ-ΤζΑΝΑ-
ΒΑρΗ (επιμ.), Μνεί ας Χάριν. Τόμος στη μνήμη της Μαίρης Σιγανίδου,
Θεσσαλονίκη, σ. 317-328

– Kurtz [d.], BoArdMAn [J.] 1985 = Greek Burial Customs, london

– ΚΟΝΤΟγΟυλΙΔΟυ [Ε.] 2007 = «σωστική ανασκαφή στην αρχαϊκή νεκρόπολη
των Αιγών», ΑΕΜΘ 21, σ. 143-148

– ΚΕΦΑλΙΔΟυ [Ε.] 2009 = Ασώματα. Ένα αρχαϊκό νεκροταφείο στην Ημαθία,
Θεσσαλονίκη
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κτερίσματα και στην διαχείριση του χώρου στα πρώιμα αρ-

χαϊκά χρόνια; 

Αφηγούμενος την δράση του βασιλιά των Μακεδόνων Αλέ-

ξανδρου Α΄ (496-454 π.Χ.), ο Ηρόδοτος (8.137-139) βρίσκει ευ-

καιρία να παρουσιάσει την παράδοση που ο ίδιος άκουσε στη

μακεδονική αυλή και κατά τα λεγόμενά του εξακρίβωσε (5.

22), σύμφωνα με την οποία ο γενάρχης της βασιλικής οικογέ-

νειας Περδίκκας, ένας απόγονος του Ηρακλείδη βασιλιά του

Άργους Τήμενου, θα φύγει από την Πελοπόννησο και θα κα-

ταφέρει να επιβληθεί στους Μακεδόνες και να εγκαθιδρύσει

την δυναστεία των Τημενιδών που θα κυβερνήσει το βασίλειο

για περισσότερο από τρεις αιώνες. Η αφήγηση του Ηροδότου

έχει στοιχεία παραμυθιού24, ωστόσο για το ακροατήριό του

απηχούσε γεγονότα που και οι Ελλανοδίκες (Ηροδ. 5.22) της

Ολυμπίας στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., αλλά και ο Θουκυδίδης

(2.99. 3) λίγο αργότερα και, κυρίως, οι ίδιοι οι Μακεδόνες και

οι βασιλείς τους αποδέχονταν την ιστορική αυθεντικότητά

τους25. Ένας χρησμός26, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση

που σώζει ο Διόδωρος (7. 16) δόθηκε στον Περδίκκα Α΄, συν-

δέει τον γενάρχη των Τημενιδών της Μακεδονίας με την ίδρυ-

ση του άστεως των Αιγών27.

Ο Ηρόδοτος (8.137,139) παραδίδει τα ονόματα των έξι Τημε-

νιδών βασιλέων πριν τον Αλέξανδρο Α΄: Περδίκκας Α΄, Αργαί-

ος Α΄, Φίλιππος Α΄, Αέροπος, Αλκέτας και Αμύντας Α΄. Με

υπολογισμό 25 έτη βασιλείας για τον καθένα η ανάρρηση του

Περδίκκα χρονολογείται γύρω στο 650 π.Χ. Η χρονολογία

αυτή προφανώς είναι συμβατική, όπως σχετική είναι και η

χρονολόγηση των ευρημάτων με βάση την κορινθιακή κερα-

μική, ωστόσο στην περίπτωση αυτή η μαρτυρία των πηγών

και τα ευρήματα συγκλίνουν και φαίνεται ότι μπορούν να

συνδυασθούν: στο 2ο μισό του 7ου αι. π.Χ. στην νότια Ελλάδα

η παλιά ιεραρχία καταρρέει, οι πόλεις συνταράζονται από

κοινωνικούς αγώνες και αντιπαραθέσεις και πολλοί αναγκά-

ζονται να ξενιτευτούν. στο πλαίσιο αυτό μια μικρή ομάδα με-

ταναστών δεν αποκλείεται να βρήκε καταφύγιο στο συγγενι-

κό28 φύλο των Μακεδόνων που κατοικούσαν στον «τόπο των

γιδιών» (Αιγεαί). Έτσι οι καύσεις των όχι πλούσιων πολεμι-

στών του 7ου αι. π.Χ. και τα υπόλοιπα «νεωτερικά» στοιχεία

24. Πρβλ. hAMMond, griffith, ό.π. (σημ. 5), σ. 3-

14.

25. Πρβλ. ΜΟυσΤΑΚΑ 2000, σ. 393-410.

26. για την χρονολόγηση του χρησμού, hAt-

zopoulos 1996b, ό.π. (σημ. 10), σ. 264-265

27. σύμφωνα με τον χρησμό «...άστυ κτίζε πό-

ληος».

28. Οι ίδιοι οι Μακεδόνες ταυτίζονται από τον

Ηρόδοτο με τους Δωριείς «ἐόντες οὗτοι (οἱ ἐκ

Πελοποννήσου) πλὴν Ἑρμιονέων Δωρικόν τε

καὶ Μακεδνὸν ἔθνος, ἐξ Ἐρινεοῦ τε καὶ Πίν-

δου καὶ τῆς Δρυοπίδος ὕστατα ὁρμηθέντες»

Ηρόδ. 8. 43 και Ηρόδ. 1. 56. 2-5.

– ΜΟυσΤΑΚΑ [Α.] 2000 = «Πελοπόννησος και Μακεδονία. Παρατηρήσεις στα
λεγόμενα κράνη ιλλυρικού τύπου», στο Π. ΑΔΑΜ-ΒΕλΕΝΗ (επιμ.), ΜΥΡ-
ΤΟΣ. Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου, Θεσσαλονίκη, σ. 393-410
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θα μπορούσαν ίσως να συσχετισθούν με την εμφάνιση των νο-

τιοελλαδιτών στις Αιγές29. Αν πιστέψουμε τις πηγές30, γρήγο-

ρα οι επήλυδες εντάσσονται και μάλιστα κυριαρχούν, αφού

ένας από αυτούς, ίσως ένας Αργίτης, γίνεται βασιλιάς και

επανιδρύει-οργανώνει την πόλη, την εικόνα της οποίας θα

σφραγίσει στους αιώνες η παρουσία της δυναστείας του31.

Οι βασιλικές ταφικές συστάδες32 των Αιγών ξεχωρίζουν εύκο-

λα, διότι διαφοροποιούνται από την συνολική εικόνα της νε-

κρόπολης στα εξής σημεία: α. εξαιρούνται και εξαίρονται

από τις υπόλοιπες ταφικές συστάδες με την μεσολάβηση

κενού χώρου· β. παρουσιάζουν συνεχή και διαχρονική χρήση

από τις αρχές του 6ου μέχρι τις αρχές του 3ου αι. π.Χ., οπότε

εκλείπουν και οι τελευταίοι επιζώντες της δυναστείας των

Τημενιδών33· γ. περιλαμβάνουν ταφικά κτήρια που είναι α-

ντίστοιχα τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα της νεκρόπολης

κάθε περιόδου (μεγάλοι λακκοειδείς και κτιστοί κιβωτιό-

σχημοι τάφοι τον 6ο, τεράστιοι κιβωτιόσχημοι από πωρόλιθο

και εντυπωσιακοί υπόστυλοι τον 5ο, οι πρώτοι και οι σημα-

ντικότεροι μακεδονικοί τάφοι τον 4ο αι. π.Χ.)· δ. περιέχουν

κτερίσματα που παρά την σύληση των περισσότερων μνημεί-

ων εντυπωσιάζουν με την ποικιλία, την ποιότητα και την πο-

σότητά τους, κερδίζοντας επάξια τον χαρακτηρισμό «θησαυ-

ροί» (έπιπλα διακοσμημένα με ελεφαντόδοντο, χρυσό και

κεχριμπάρια, χρυσοποίκιλτα όπλα, χρυσά κοσμήματα, αση-

μένια και χάλκινα αγγεία και σκεύη, πλήθος εισηγμένων αγα-

θών κ.λπ.) αλλά και σύμβολα εξουσίας (ιερατικό σκήπτρο,

διαδήματα, σπονδικά σκεύη κ.λπ.). Τα ευρήματα των βασιλι-

κών ταφικών συστάδων μπορούν να συσχετισθούν με συγκε-

κριμένα ιστορικά πρόσωπα, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό

είναι ενδεικτικά για τις γενικότερες εξελίξεις –πολιτικές, οι-

κονομικές, πολιτιστικές – στο βασίλειο των Μακεδόνων. 

στην κεντρική, διαχρονική βασιλική συστάδα, την «συστάδα

των Τημενιδών» έχουν βρεθεί συνολικά είκοσι ένας τάφοι34,

από τους οποίους οι οχτώ χρονολογούνται στα αρχαϊκά χρό-

νια – έξι στον 6ο και δύο στις αρχές του 5ου προχριστιανικού

αιώνα –δέκα στα πρώιμα κλασικά, –480 μέχρι τις αρχές του

4ου – και τρεις στα πρώιμα ελληνιστικά-τέλος 4ου

29. σε διείσδυση νότιων στοιχείων αποδίδουν

τις αλλαγές και οι Brauening, Kilian-dirl-

meier (BrAuEning, KiliAn-dirlMEiEr, ό.π.

(σημ. 15), σ. 159).

30. Ηρόδοτο και Θουκυδίδη, βλ. παραπάνω.

31. Όπως δείχνουν τα ευρήματα των ανασκαφών

στις Αιγές, βλ. συγκεντρωτικά ΚΟΤΤΑρΙΔΗ

2013β, σ. 122-314.

32. Η παρουσία των οποίων στις Αιγές μαρτυ-

ρείται και από τις πηγές, πρβλ. Cicero, deLeg-

ibus ii, 26, 44. Πρβλ. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2001α, ό.π.

(σημ. 15)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ2009, ό.π. (σημ. 15)· ΚΟΤ-

ΤΑρΙΔΗ 2010, ό.π. (σημ. 15)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2013α·

ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2013β, ό.π. (σημ. 31), σ. 122-154·

ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2015β, ό.π. (σημ. 10), εκτενώς.

33. Φίλιππος Δ΄ 295 π.Χ., Θεσσαλονίκη 295/294

π.Χ.

34. Βλ. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 1996β, ό.π. (σημ. 15)· ΚottA-

ridi 1999, ό.π. (σημ. 15)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2001, ό.π.

(σημ. 15)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ2009, ό.π. (σημ. 15)· Κot-

tAridi 2011β, ό.π. (σημ. 15)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2013α,

ό.π. (σημ. 32)·ΚΟΤΤΑρΙΔΗ2013β, ό.π. (σημ. 31),

σ. 155-205.

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2013β = Αιγές. Η βασιλική Μητρόπολη των Μακεδόνων,
Αθήνα

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2013α = «Νέοι βασιλικοί τάφοι στις Αιγές», ΑΕΜΘ 27 (υπό
έκδ.)
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αρχές 3ου αι. π.Χ. Ο παλαιότερος τάφος (580-570 π.Χ.) είναι

ένας σχετικά ευρύχωρος λάκκος με τοιχώματα επενδεδυμένα

με αργολιθοδομή. Ο τάφος αυτός βρέθηκε συλημένος και μι-

σοκατεστραμμένος, ωστόσο στις επιχώσεις του υπήρχαν

πλούσια υπολείμματα ταφικής πυράς με θραύσματα χάλκι-

νων αγγείων και όπλων, ενώ δίπλα του αποκαλύφθηκε η θέση

στην οποία συντελέσθηκε η καύση με πλήθος θραύσματα από

καμένα πήλινα αγγεία που είχαν μείνει κατά χώραν. Ανάμε-

σα στα 560-530 π.Χ. χρονολογούνται τρεις κιβωτιόσχημοι τά-

φοι, με εμβαδόν περίπου τέσσερα τετραγωνικά μέτρα ο κα-

θένας, χτισμένοι οι δύο με πελεκημένους ντόπιους λίθους και

ο τρίτος με ωμά πλιθιά, επάνω και γύρω από τους οποίους

βρέθηκαν ριγμένα τα κατάλοιπα των ταφικών πυρών. Δίπλα

στον πλινθόκτιστο βρέθηκαν τοποθετημένα σε σωρό τα καμέ-

να όπλα του νεκρού –κράνος, αργυρόηλο ξίφος, μάχαιρα, δύο

αιχμές δοράτων, δύο τεράστιες αιχμές που προοιωνίζονται

τις σάρισες και ένα μαχαίρι – διπλές περόνες, κομμάτια από

λιωμένες χάλκινες φιάλες και ένα κομμάτι από την σιδερένια

στομίδα του χαλινού ενός μικρού αλόγου. 

σε έναν μικρό λακκοειδή τάφο βρέθηκαν τα καμένα οστά, φυ-

λαγμένα σε χάλκινο λέβητα-τεφροδόχο μαζί με μερικά πήλι-

να αγγεία. Ένας τεράστιος αναποδογυρισμένος χάλκινος λέ-

βητας σκέπαζε την τεφροδόχο με αποτέλεσμα να διατηρηθεί

ακόμη και το ύφασμα που τύλιγε τα οστά. Η ταφή αυτή χρο-

νολογείται γύρω στα 540-530 π.Χ., ενώ λίγο νεότερη είναι μια

δεύτερη τεφροδόχος, πήλινη αυτή τη φορά, που περιείχε τα

οστά και το χρυσό δαχτυλίδι-κρίκο του νεκρού, τα καμένα

όπλα του οποίου –χάλκινο κράνος, δύο ξίφη, το ένα μάλιστα

«νεκρωμένο», δύο αιχμές, ένα μαχαίρι – βρέθηκαν σωρευμέ-

να επάνω από την τεφροδόχο. Μεγαλύτεροι και πολύ πιο

μνημειακοί, κατασκευασμένοι με καλοαρμοσμένες λιθοπλίν-

θους από πωρόλιθο μεταφερμένο από το Βέρμιο, είναι οι δύο

τάφοι των αρχών του 5ου αιώνα, ένας αρκετά μεγάλος κιβω-

τιόσχημος και ένας εντυπωσιακός υπόστυλος (2013/υ2), μια

πραγματικά ευρύχωρη και πολυτελής υπόγεια αίθουσα με

δύο ιωνικούς κίονες στο κέντρο, στην οποία οδηγεί μια λίθινη

κλίμακα. υπολείμματα των ταφικών πυρών εντοπίστηκαν

στην επίχωση και αυτών των δύο τάφων.

στην «συστάδα των Βασιλισσών»35 βρέθηκε μόνον ένας λακ-

κοειδής τάφος του 6ου αιώνα (540-530 π.Χ.), διαταραγμένος

35. Βλ. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ2015β, ό.π. (σημ. 10)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ

2013β, ό.π. (σημ. 31), σ. 122 κ.ε., 169 κ.ε.·  Κot-

tAridi 2011γ· ΚottAridi 2011β, ό.π. (σημ. 15)·

ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2009, ό.π. (σημ. 15)· επίσης, ΚΟΤ-

ΤΑρΙΔΗ 2004γ, ό.π. (σημ. 9), σ. 527-541· ΚottA-

– KottAridi [Α.] 2011γ = «Queens, princesses and high priestesses: the role of
women at the Macedonian court», στο A. KottAridi, s. WAlKEr (eds), Her-
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εν μέρει από τον δρόμο του μακεδονικού36 τάφου με την ιω-

νική πρόσοψη, αλλά, όπως δείχνουν διάσπαρτα κτερίσματα,

πρέπει να υπήρχαν ακόμη δύο, ίσως λίγο παλαιότεροι, που

καταστράφηκαν κατά την κατασκευή των δύο μακεδονικών

τάφων37 της συστάδας. υπήρχαν επίσης τρεις τεράστιοι λακ-

κοειδείς τάφοι των αρχών του 5ου αιώνα38, ο ένας από τους

οποίους, ο τάφος «της Δέσποινας των Αιγών», μιας, κατά

πάσαν πιθανότητα, λυδής αριστοκράτισσας39 που έγινε σύ-

ζυγος του Αμύντα Α΄, βρέθηκε απείραχτος με όλα τα χρυσά

κοσμήματα που φορούσε η νεκρή και τα πλούσια κτερίσματα

στη θέση τους.

Εκτός από τους βασιλικούς τάφους, δύο εκατοντάδες τάφοι

απλών πολιτών από τις Αιγές, αλλά και αρκετές δεκάδες

ταφές από τα αρχαϊκά νεκροταφεία της Πιερίας40, των Ημα-

θιώτικων Πιερίων41, του Βερμίου42, της Βέροιας43 και της Μίε-

ζας44 μας δίνουν μια εικόνα για τα ταφικά έθιμα και γενικό-

τερα την κατάσταση στη Μακεδονίδα γη στα αρχαϊκά χρόνια.

Βασικός κανόνας45 παντού είναι ο ενταφιασμός. Άνδρες, γυ-

ναίκες και παιδιά ενταφιάζονται σε απλούς λάκκους σκαμ-

μένους στο χώμα (Αιγές, Πιέρια) ή λαξευμένους στον φυσικό

βράχο (Βέρμιο, Βέροια, Μίεζα), οι οποίοι είναι προσανατολι-

σμένοι γενικά κατά τους άξονες του ορίζοντα, στις Αιγές ει-

δικότερα σχεδόν πάντα σύμφωνα με τον άξονα βορρά-νότου.

ridi 2006, σ. 154-166· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 1990, ό.π.

(σημ. 14), σ. 35-44· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 1989,  σ. 1-11.

36. Ο λεγόμενος «τάφος του ρωμαίου», βλ. ρω-

ΜΑΙΟσ 1951, που ανήκει πιθανότατα στην βα-

σίλισσα Θεσσαλονίκη η οποία πέθανε το

295/294 π.Χ.,  ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2015α, ό.π. (σημ. 10)

και ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2009, ό.π. (σημ. 15).

37. Τάφος της βασίλισσας Ευρυδίκης (344/343

π.Χ.) και της βασίλισσας Θεσσαλονίκης

(295/294 π.Χ.), βλ. και σημ. 33.

38. λΙΙ, 500-490 π.Χ., τάφος της «Δέσποινας των

Αιγών»· λΙΙΙ, περίπου 480 π.Χ., «τάφος των

ξοάνων»· λiv.

39. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2012, σ. 412-434, με βιβλιογραφία.

40. Πύδνα,  ΜΠΕσΙΟσ, ΚρΑΧΤΟΠΟυλΟυ 1994, σ. 147-

150.

41. στις θέσεις Καλοκή, Καρυά και Παλιομέ-

λισσα του οροπεδίου της σφηκιάς-ριζωμά-

των, όπου πιθανότατα η αρχαία λεβαίη, βλ.

ΚΟΤΤΑρΙΔΗ, ΜΠρΕΚΟυλΑΚΗ 1997, σ. 109-114·

ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2004α, ό.π. (σημ. 9), σ. 543-550.

42. ΚΕΦΑλΙΔΟυ, ό.π. (σημ. 23). 

43. σΤΕΦΑΝΗ 2004, σ. 485-494· ΑλλΑΜΑΝΗ, ΑΠΟ-

σΤΟλΟυ 1992, σ. 93-110· ΜΑΚΑρΟΝΑσ 1953,

σ.628.

44. ρωΜΙΟΠΟυλΟυ, ΤΟυρΑΤσΟγλΟυ 2002.

45. στα αρχαϊκά νεκροταφεία της «Μακεδονί-

δος γης»  εκτός Αιγών  βρέθηκε μία μόνον

υστεροαρχαϊκή πρωτογενής ταφή-καύση

κατά χώραν μεταξύ 68 ενταφιασμών  στην

περιοχή της σφηκιάς-ριζωμάτων, ΚΟΤΤΑρΙΔΗ

2004α, ό.π. (σημ. 9), σ. 543-550, και μία  στη

Βέροια, σΤΕΦΑΝΗ, ό.π. (σημ. 43), σ. 485-494,

ενώ στο τέλος των αρχαϊκών χρόνων χρονο-

λογείται μια δευτερογενής καύση από το βό-

ρειο νεκροταφείο της Πύδνας, ΜΠΕσΙΟσ,

ΚρΑΧΤΟΠΟυλΟυ, ό.π. (σημ. 40), σ. 148.

acles to Alexander the Great: Treasures from the Royal Capital of Macedon, a Hel-
lenic Kingdom in the Age of democracy, oxford, σ. 93-126

– KottAridi [Α.] 2006 = «Couleur et sens : l’emploi de la couleur dans la tombe
de la reine Eyrydice», στο A.-M. guiMiEr-sorBEts, M. B. hAtzopoulos, Rois,
cités, nécropoles, institutions, rites et monuments en Macédoine. Actes des colloques
de Nanterre (dec. 2002) et d’Athènes (2004), Athènes, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 45, σ.
154-166

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 1989 = «Βεργίνα 1989. Ανασκαφή στο νεκροταφείο στα βο-
ρειοδυτικά της αρχαίας πόλης», ΑΕΜΘ 3, σ. 1-11

– ρωΜΑΙΟσ [Κ. Α.] 1951= Ο μακεδονικός τάφος της Βεργίνας, Αθήνα

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2012 = «Η Δέσποινα των Αιγών», στο Ν. σΤΑΜΠΟλΙΔΗσ

(επιμ.), «Πριγκίπισσες» της Μεσογείου στην αυγή της Ιστορίας, Αθήνα,
σ. 412-434

– ΜΠΕσΙΟσ [Μ.], ΚρΑΧΤΟΠΟυλΟυ [Α.] 1994 = «Ανασκαφή στο βόρειο Νεκροτα-
φείο της Πύδνας 1994», ΑΕΜΘ 8, σ. 147-150

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.], ΜΠρΕΚΟυλΑΚΗ [Χ.] 1997 = «Αρχαιολογικές έρευνες στα
Ημαθιώτικα Πιέρια», ΑΕΜΘ 11, σ. 109-114

– σΤΕΦΑΝΗ [λ.] 2004 = «συστάδα αρχαϊκών τάφων στη Βέροια και νέα στοι-
χεία για τις πρώιμες φάσεις κατοίκησης στην πόλη», ΑΕΜΘ 18, σ. 485-494

– ΑλλΑΜΑΝΗ [Β.], ΑΠΟσΤΟλΟυ [Μ.] 1992 = «σωστικές ανασκαφές στην πόλη
της Βέροιας», ΑΕΜΘ 6, σ. 93-110

– ΜΑΚΑρΟΝΑσ [Χ.] 1953 = «Χρονικά Αρχαιολογικά 1941-1952», Μακεδονικά
2, σ. 628

– ρωΜΙΟΠΟυλΟυ [Κ.], ΤΟυρΑΤσΟγλΟυ [γ.] 2002 = Μίεζα. Νεκροταφείο υστερο-
αρχαϊκών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, Αθήνα
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Από το τέλος των πρώιμων αρχαϊκών (580 π.Χ.) χρόνων εντυ-

πωσιακή εξαίρεση στον κανόνα του ενταφιασμού αποτελούν

οι ίδιοι οι βασιλείς των Μακεδόνων, εφ᾽ όσον, όπως βεβαι-

ώνουν τα ανασκαφικά ευρήματα, από την στιγμή της μετα-

φοράς της νεκρόπολης πιο κοντά στο άστυ και της δημιουρ-

γίας της μεγάλης κεντρικής βασιλικής ταφικής συστάδας,

δηλαδή από το τέλος του α΄ τετάρτου του 6ου προχριστιανι-

κού αιώνα, η καύση46 θα γίνει ο αποκλειστικός τρόπος ταφής

των Τημενιδών, τα σώματα των οποίων «δαπανώνται» με

τρόπο «ηρωικό» σε μεγαλοπρεπείς ταφικές πυρές μαζί με

πλούσιες προσφορές που ανακαλούν τις περιγραφές του

έπους, έθιμο που με μοναδική εξαίρεση την περιπετειώδη κη-

δεία του Μεγαλέξανδρου47, θα εφαρμοστεί πιστά μέχρι τον

τελευταίο απόγονο της δυναστείας.

στα αρχαϊκά χρόνια η μεγαλοπρεπής καύση παραμένει απο-

κλειστικό προνόμιο του βασιλιά και των αρρένων συγγενών

του. Οι γυναίκες της οικογένειας ενταφιάζονται, έθιμο που

βρίσκει προηγούμενα παράλληλα στην ταφή του «ήρωα» και

της συντρόφου του στο λευκαντί της Εύβοιας48, αλλά και στην

νεκρόπολη της «Ορθής Πέτρας» στην Ελεύθερνα της Κρή-

της49. Αργότερα, στον προχωρημένο 5ο αιώνα, το προνόμιο

της καύσης θα επεκταθεί σε ορισμένες από τις γυναίκες της

δυναστείας, ίσως και στους εταίρους ενώ τον 4ο αι. και κυ-

ρίως στα χρόνια του Φιλίππου Β΄ (359-336 π.Χ.) και του Αλε-

ξάνδρου γ΄ (336-323 π.Χ.) θα βρει οπαδούς στις τάξεις των

Μακεδόνων πολιτών/πολεμιστών.

Τα κτερίσματα στην αρχαϊκή «Μακεδονίδα γη» ποικίλλουν

φυσικά ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των οικογε-

νειών, ακολουθούν ωστόσο το ίδιο βασικό μοντέλο: οι νεκροί

παίρνουν μαζί τους ό,τι φορούν, ό,τι τους χαρακτηρίζει –

όπλα οι άντρες, κοσμήματα οι γυναίκες – τα απαραίτητα

σκεύη της νεκρικής τελετουργίας –μυροδοχεία και εξάλει-

πτρα– πήλινα αγγεία – ντόπια ή εισηγμένα– που σχετίζονται

46. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 1996β, ό.π. (σημ. 15)· ΚottAridi

1999, ό.π. (σημ. 15)· ΚottAridi 2002, ό.π. (σημ.

10), σ. 75-83· ΚottAridi 2011β, ό.π. (σημ. 15)·

ΚΟΤΤΑρΙΔΗ2013β, ό.π. (σημ. 31), σ. 122-154και

εκτενώς ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2015β, ό.π. (σημ. 10). 

47. ΚottAridi 1999, ό.π. (σημ. 15), με βιβλιογρα-

φία.

48. pophAM et al. 1993, σ. 18 κ.ε.

49. σΤΑΜΠΟλΙΔΗσ 2012α, σ. 174-188· σΤΑΜΠΟλΙ-

ΔΗσ 2012β, σ. 205-233 με βιβλιογραφία.

– pophAM [Μ. r.] et al. 1993 = Μ. r. pophAM, p. g. CAlligAs, l. h. sACKEtt,
Lefkandi ii. 2, BSA suppl. 23

– σΤΑΜΠΟλΙΔΗσ [Ν.] 2012α = «Οι ‘αριστοκράτισσες-ιέρειες’ της Ελεύθερ-
νας», στο Ν. σΤΑΜΠΟλΙΔΗσ (επιμ.), «Πριγκίπισσες» της Μεσογείου στην
αυγή της Ιστορίας, Αθήνα, σ. 174-188

– σΤΑΜΠΟλΙΔΗσ [Ν.] 2012β = «Ελεύθερνα. Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας.
Ταφές κτηρίου Μ», στο Ν. σΤΑΜΠΟλΙΔΗσ (επιμ.), «Πριγκίπισσες» της Με-
σογείου στην αυγή της Ιστορίας, Αθήνα, σ. 205-233
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με την διαδικασία του συμποσίου50 –κανάτια και ποτήρια

κάθε είδους, σπανιότερα και δίνους ή μικρούς κρατήρες. Τα

χάλκινα αγγεία – λεβητοειδή, λεκανίδες, φιάλες, σπάνια οινο-

χοΐσκες– είναι λιγοστά, όπως και τα ειδώλια. Τα όπλα είναι

συνήθως μαχαίρια και αιχμές δοράτων και ακοντίων που σε

λίγες περιπτώσεις συμπληρώνονται με ένα σιδερένιο ξίφος ή

μία μάχαιρα. Τα κράνη είναι ελάχιστα51, ενώ δεν έχουν βρεθεί

καθόλου ασπίδες. Τα κοσμήματα –περίαπτα, σκουλαρίκια,

βραχιόλια, δαχτυλίδια, πόρπες και περόνες– είναι κατά κα-

νόνα σιδερένια (περόνες), χάλκινα ή ασημένια. υπάρχουν

επίσης περιδέραια από κεχριμπαρένιες, κοκκάλινες, γυάλι-

νες ή χάλκινες χάντρες. Τα χρυσά κοσμήματα –σκουλαρίκια

ή περίαπτα– είναι σπάνια εκτός των βασιλικών ταφών των

Αιγών. Ομοιώματα αμαξών και σιδερένιοι οβελοί βρέθηκαν

μόνον στις βασιλικές συστάδες των Αιγών και στην ταφή του

πολεμιστή με το κράνος από την αρχαϊκή νεκρόπολη της ίδιας

πόλης, ενώ σιδερένια ομοιώματα επίπλων δεν αναγνωρίστη-

καν.

σύμβολα εξουσίας52 καθώς και χρυσά διαδήματα, χρυσές

ταινίες, χρυσά δισκάρια και γενικότερα χρυσά ελάσματα για

την διακόσμηση των ενδυμάτων, των υποδημάτων και των

όπλων των νεκρών βρέθηκαν μόνον στις βασιλικές ταφές των

Αιγών και πουθενά αλλού. Η χρήση χρυσών ή ασημένιων επι-

στομίων είναι εξαιρετικά περιορισμένη53, βρέθηκε54 ένα στην

αρχαϊκή νεκρόπολη των Αιγών55, ένα από πολύ λεπτό φύλλο

στην Βέροια56 και ένα θραύσμα που ίσως προέρχεται από

έλασμα στην περιοχή της Μίεζας57. στις βασιλικές ταφές

όμως δεν διαπιστώνεται η χρήση επιστομίων. γενικότερα, α-

ντίθετα με ό,τι συμβαίνει βορειότερα και ανατολικότερα58,

στις νεκροπόλεις της «Μακεδονίδος γης», όπως και στις σύγ-

χρονές τους59 νεκροπόλεις της νότιας Ελλάδας, δεν βρέθηκαν

χρυσά ή ασημένια ελάσματα που να καλύπτουν τα μάτια, τα

χέρια ή το πρόσωπο των νεκρών, αλλά ούτε και χρυσές νεκρι-

κές μάσκες. Αυτό ισχύει όχι μόνον για τις ταφές των απλών

Μακεδόνων πολιτών/πολεμιστών, αλλά και για τις βασιλικές

ταφικές συστάδες των Αιγών.

50. για την σημασία του συμποσίου στην επί-

γεια ζωή και στις  μεταθανάτιες πίστεις των

Μακεδόνων, βλ. KottAridi 2011δ, σ. 167-

180.

51. Εκτός της βασιλικής συστάδας των Τημενι-

δών έχει βρεθεί μόνον ένα στην αρχαϊκή νε-

κρόπολη των Αιγών Τάφ. 28/2005, οικ. Κο-

μνηνού (550-530 π.Χ.), βλ. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2009,

ό.π. (σημ. 15) και ένα του τέλους του 6ου-αρ-

χών 5ου αι. στο νεκροταφείο της Μίεζας, βλ.

ρωΜΙΟΠΟυλΟυ, ΤΟυρΑΤσΟγλΟυ,ό.π. (σημ. 44), σ.

40-42, αρ. Μ1030α, εδώ αναφέρονται και

άλλα δύο με πιθανή προέλευση το ένα από

την Μίεζα και το άλλο από την Μαρίνα Ημα-

θίας και ένα από την Κυψέλη Ημαθίας μάλ-

λον του 5ου αι. π.Χ. 

52. Πρβλ. το ξύλινο κεντημένο με κεχριμπάρια

σκήπτρο της «Δέσποινας των Αιγών».

53. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει π.χ. στη σίνδο,

στην περιοχή του Ανθεμούντος, στο Αρχο-

ντικό, στην Αιανή, στο γυναικόκαστρο, στην

Τσαουσίτσα, στα Κουφάλια, στον Άγ. Αθα-

νάσιο, στην Τούμπα και στο Καραμπουρνάκι

Θεσσαλονίκης,  στον Άγ. Βασίλειο λαγκαδά,

στην Αμφίπολη και στο Αηδονοχώρι σερρών,

στην Τράγιλο, στην γαληψό αλλά και στην

Χαλκιδική, εκτενώς,  βλ.ΔΕσΠΟΙΝΗ1998, σ. 65-

80, ιδιαίτ. σ. 66, σημ. 10 και σ. 71-71, σημ. 51-

62,  με βιβλιογραφία.   

54. στην  αρχή, βλ. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ2004α, ό.π. (σημ. 9),

σ. 545, τέσσερα τσαλακωμένα πολύ λεπτά

και μικρά ασημένια ελάσματα που βρέθηκαν

σε ισάριθμες ταφές στα «Παλιομέλισσα»

σφηκιάς θεωρήθηκαν επιστόμια, ωστόσο

μετά τον καθαρισμό και την συντήρηση αυτό

δεν αποδεικνύεται.

55. Τάφος 27/2005, oικ. Κομνηνού, βλ.ΚΟΤΤΑρΙΔΗ

2009, ό.π. (σημ. 15).

56. σΤΕΦΑΝΗ, ό.π. (σημ. 43), σ. 488.

57. ρωΜΙΟΠΟυλΟυ, ΤΟυρΑΤσΟγλΟυ, ό.π. (σημ. 44),

σ. 87, αρ. Μ1071.

58. Πρβλ. ΔΕσΠΟΙΝΗ, ό.π. (σημ. 53), σ. 65-80· dE-

spini, ό.π. (σημ. 4), σ. 20 κ.ε.

59. Μετά τα Μυκηναϊκά χρόνια και τις πολύχρυ-

σες ταφές  με τις χρυσές μάσκες των Μυκη-

νών τέτοια στοιχεία είναι ουσιαστικά άγνω-

στα στη νότια Ελλάδα πρβλ. ΔΕσΠΟΙΝΗ, ό.π.

(σημ. 53), ιδιαίτ. σ. 72 κ.ε.

– KottAridi [Α.] 2011δ = «the royal banquet: a capital institution», στο A.
KottAridi, s. WAlKEr (eds), Heracles to Alexander the Great: Treasures from the
Royal Capital of Macedon, a Hellenic Kingdom in the Age of democracy, oxford,
σ. 167-180

– ΔΕσΠΟΙΝΗ [Αικ.] 1998 = «Χρυσά επιστόμια», στο Μ. λΙλΙΜΠΑΚΗ-ΑΚΑΜΑΤΗ,
Κ. ΤσΑΚΑλΟυ-ΤζΑΝΑΒΑρΗ (επιμ.), Μνείας Χάριν. Τόμος στη μνήμη της
Μαίρης Σιγανίδου, Θεσσαλονίκη, σ. 65-80
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Το ότι η απουσία αυτή δεν οφείλεται σε οικονομικούς λόγους

ή στο τυχαίο της σύλησης και διαταραχής των ταφών, ούτε

καν στην εφαρμογή του εθίμου της καύσης που καθιστά πε-

ριττές τις επικαλύψεις του προσώπου του νεκρού, αλλά σε

συνειδητή επιλογή, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τέτοια

στοιχεία δεν υπήρχαν ούτε στην ασύλητη και παντελώς αδια-

τάραχτη ταφή της ενταφιασμένης και όχι καμένης «Δέσποι-

νας των Αιγών» (500-490 π.Χ.), που είναι η πλουσιότερη σε

χρυσά κοσμήματα, χρυσές ταινίες και σε κάθε είδους χρυσά

ελάσματα και επιρράμματα διακοσμητικά των ενδυμάτων

και των υποδημάτων της νεκρής από όσες έχουν βρεθεί ως

τώρα στην ευρύτερη περιοχή60.

ωστόσο η λάμψη της χρυσοποίκιλτης φορεσιάς της «Δέσποι-

νας των Αιγών» δεν πρέπει να μας τυφλώνει. Αν παρατηρή-

σει κανείς με προσοχή το σύνολο των μέχρι τώρα ευρημάτων

του 6ου προχριστιανικού αιώνα από τις νεκροπόλεις της

«Μακεδονίδος γης», των βασιλικών ταφικών συστάδων των

Αιγών συμπεριλαμβανομένων, και τα συγκρίνει με τα σύγ-

χρονά τους ευρήματα από την Αιανή, το Αρχοντικό, την σίνδο

κ.ο.κ., διαπιστώνει ότι τόσο οι ταφικές κατασκευές όσο και τα

κτερίσματα των πρώτων είναι πιο συγκρατημένα, πιο λιτά

και εν τέλει όχι τόσο πλούσια, αφού και η χρήση των ευγενών

μετάλλων είναι περιορισμένη, αλλά και τα εισηγμένα αντι-

κείμενα λιγότερα. Η εικόνα αυτή βέβαια αλλάζει από το

τέλος των αρχαϊκών χρόνων και αυτή η αλλαγή αποτυπώνε-

ται με εντυπωσιακό τρόπο στις βασιλικές ταφικές συστάδες

των Αιγών παρά την σύληση και την διαρπαγή που έχουν

υποστεί οι τελευταίες. Αλλά πριν πάμε στον 5ο αιώνα, ας

δούμε τι συμβαίνει τον 6ο αιώνα στην αντίπερα όχθη του Θερ-

μαϊκού κόλπου.

Εδώ, στη Βοττιαιίδα γη, το ανατολικό όριο της οποίας σύμ-

φωνα με τον Ηρόδοτο (7. 123. 3) ήταν ο Αξιός, δίπλα στο χωριό

Αρχοντικό ανασκάπτεται από την αρχή της δεκαετίας του

ενενήντα ένα πολύ σημαντικό αρχαίο κέντρο. Μια τούμπα61

60. Με σημερινούς όρους κεντρική και ανατο-

λική Μακεδονία, αλλά και πέρα των βόρειων

συνόρων του Ελληνικού κράτους (αρχαία

λυχνιδός, trebeniste), πρβλ. ΚΕρΑΜΟΠΟυλ-

λΟσ 1953, σ. 488-555.

61. ΠΑΠΑΕυΘυΜΙΟυ-ΠΑΠΑΝΘΙΜΟυ, ΠΙλΑλΗ-ΠΑΠΑ-

σΤΕρΙΟυ1994, σ. 83-90· ΠΑΠΑΕυΘυΜΙΟυ-ΠΑΠΑΝ-

ΘΙΜΟυ, ΠΙλΑλΗ-ΠΑΠΑσΤΕρΙΟυ 1995, σ. 137-142·

ΠΑΠΑΕυΘυΜΙΟυ-ΠΑΠΑΝΘΙΜΟυ, ΠΙλΑλΗ-ΠΑΠΑ-

σΤΕρΙΟυ 1996, σ. 143-158, συγκεντρωτικά. 

– ΚΕρΑΜΟΠΟυλλΟσ [Α. Δ.] 1953 = «Περί των τάφων της Τρεμπένιστας και περί
τα των λιχνιδών λαών», Μακε δονικά 2 (1941-1952), Θεσσαλονίκη, σ. 488-
555

– ΠΑΠΑΕυΘυΜΙΟυ-ΠΑΠΑΝΘΙΜΟυ [Α.], ΠΙλΑλΗ-ΠΑΠΑσΤΕρΙΟυ [Α.] 1994 = «Ανα-
σκαφή Αρχοντικού 1994», ΑΕΜΘ 8, σ. 83-90

– ΠΑΠΑΕυΘυΜΙΟυ-ΠΑΠΑΝΘΙΜΟυ [Α.], ΠΙλΑλΗ-ΠΑΠΑσΤΕρΙΟυ [Α.] 1995 = «Ανα-
σκαφή Αρχοντικού 1995», ΑΕΜΘ 9, σ. 137-142

– ΠΑΠΑΕυΘυΜΙΟυ-ΠΑΠΑΝΘΙΜΟυ [Α.], ΠΙλΑλΗ-ΠΑΠΑσΤΕρΙΟυ [Α.] 1996 = «Οι προ-
ϊστορικοί οικισμοί στο Μάνδαλο και στο Αρχοντικό Πέλλας», ΑΕΜΘ 10Α,
σ. 143-158
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με οικιστικές φάσεις που ξεκινούν από την πρώιμη νεολιθική

περίοδο και φτάνουν μέχρι και την χαλκοκρατία φανερώνει

την αρχαιότητα της εγκατάστασης, ενώ ο εκτεταμένος οικι-

σμός στην τράπεζα62 που υπάρχει δίπλα της, οι επαναλαμβα-

νόμενες63 φάσεις κατοίκησης του οποίου χρονολογούνται από

τον 7οως τον 3ο αι. π.Χ., αλλά και στα βυζαντινά χρόνια, τεκ-

μηριώνουν την εμμονή στην χρήση του χώρου. 

Χτισμένη σε λόφο, σε δεσπόζουσα στρατηγική θέση επάνω

στον αρχαίο δρόμο που εξασφάλιζε την επικοινωνία της ανα-

τολής με τη δύση, με οργανωμένο ιστό, προσανατολισμένο

κατά τους άξονες του ορίζοντα, και ορθογωνισμένα σπίτια με

λίθινους τοιχοβάτες, η αρχαϊκή πόλη του Αρχοντικού δέσποζε

στην περιοχή και φαίνεται ότι ήταν το διοικητικό κέντρο της.

σε μικρή απόσταση προς τα νότια βρισκόταν η θάλασσα,

αλλά φαίνεται ότι η ακτή εδώ ήταν ελώδης και μη προσεγγί-

σιμη. Το ευλίμενο σημείο ήταν περίπου 5 χλμ. νοτιοανατολι-

κότερα, όπου υπήρχε οικισμός ήδη από την εποχή του χαλκού

και την πρώιμη εποχή του σιδήρου. Εδώ, στο σημείο όπου αρ-

γότερα ιδρύθηκε η Πέλλα, θα πρέπει να βρισκόταν το επίνειο

που συνέδεε άμεσα το αρχαϊκό κέντρο με τις υπόλοιπες πό-

λεις του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής.

Δεν είναι γνωστόπώς λεγόταν η πόλη,ωστόσο οι πηγές (στέφ.

Βυζ. 515.7-8) παραδίδουν το όνομα Βούνομος ή Βουνόμεια,

«ο τόπος που βόσκουν τα βόδια», ως παλιό όνομα της Πέλ-

λας64. Αυτό θα μπορούσε βέβαια να είναι το όνομα του επι-

νείου, δεν αποκλείεται όμως να αναφέρεται και στο σημαντι-

κό αστικό κέντρο που υπήρξε ουσιαστικά ο προκάτοχος της

Πέλλας στην περιοχή. Όπως η αίγα για τις Αιγές, ο/η βους

είναι καθώς φαίνεται το λαλούν σύμβολο που εμπεριέχεται

στο όνομα του τόπου, αλλά και του μυθικού οικιστή –Βόττων,

συναφές με τα Βοτήρ, Βότης ή Βούτης, «ο βοσκός των βο-

διών»– των κατοίκων –Βοττιαίοι– και της χώρας –Βοττιαία

ή Βοττιαιίς– και θα εμφανιστεί στις αυτόνομες κοπές νομι-

σμάτων της Πέλλας μετά την κατάλυση του βασιλείου. γεγο-

νός είναι ότι η αρχαϊκή πόλη του Αρχοντικού που δείχνει να

62. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 1994, σ. 73-82·

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 1997, σ. 179-192.

63. Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα ανακοι-

νώσεις των ανασκαφέων της Τούμπας, βλ.

ΠΑΠΑΝΘΙΜΟυ κ.ά. 2001, σ. 461-470, αλλά και

της Τράπεζας, υπάρχουν κενά στην ύστερη

εποχή του χαλκού και την πρώιμη εποχή του

σιδήρου, ενώ στην τράπεζα δεν φαίνονται να

έχουν εντοπιστεί φάσεις των ύστερων ελλη-

νιστικών, των αυτοκρατορικών, των παλαι-

οχριστιανικών χρόνων και των πρωτο-μεσο-

βυζαντινών χρόνων. Μένει λοιπόν να απο-

δειχτεί με την συνέχεια της ανασκαφής αν

υπήρξε συνεχής κατοίκηση «από την αρχή

της Νεολιθικής Εποχής έως και τα υστεροβυ-

ζαντινά χρόνια» (ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟ-

ΜΟυ 2012, ό.π. (σημ. 4), σ. 491), ή επαναλαμ-

βανόμενα οικιστικά «επεισόδια».

64. Ο Π. Χρυσοστόμου (ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2011, ό.π.

(σημ. 4), σ.301), προτείνει την ταύτιση του οι-

κισμού του Αρχοντικού με την πόλη Τύρισσα.

Διαφορετικά οι hAtzopoulos, pAsChidis 2004,

ό.π. (σημ. 8), σ. 797, που τοποθετούν την Τύ-

ρισσα στον Πενταπλάτανο της Πιερίας με

βάση μια επιγραφή, SEG 47 999. 

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 1994 = «Ανασκαφή στην Τράπεζα του
Αρχοντικού γιαννιτσών κατά το 1994», ΑΕΜΘ 8, σ. 73-82

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 1997 = «Αρχοντικό γιαννιτσών: Τρά-
πεζα. η έρευνα των ετών 1996-1997», ΑΕΜΘ 11, σ. 179-192

– ΠΑΠΑΝΘΙΜΟυ κ.ά. 2001 = Α. ΠΑΠΑΝΘΙΜΟυ, Α. ΠΙλΑλΗ, γ. γΙΑγΚΟυλΗσ, Δ. ΜΠΑ-
σΟγΙΑΝΝΗ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟυλΟυ, Ε. ΤσΑγΚΑρΑΚΗ, Ι. ΦΑΠΠΑσ, «Οικήματα και
‘Νοικοκυριά’ της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στο Αρχοντικό γιαννι-
τσών», ΑΕΜΘ 15, σ. 461-470
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ξεκινά ως συγκροτημένος οικισμός πριν ή γύρω στα μέσα του

7ου αι. π.Χ. σε λιγότερο από έναν αιώνα παρουσιάζει αξιο-

σημείωτη ακμή και εξωστρέφεια που ανιχνεύεται κυρίως

από τα ευρήματα των νεκροπόλεων65 που βρίσκονται γύρω

της.

στην δυτική νεκρόπολη του Αρχοντικού που φαίνεται66 να

είναι και η σημαντικότερη, ερευνήθηκαν ως τώρα χίλιοι και

ένας τάφοι, η μερίδα του λέοντος των οποίων, συνολικά 734,

χρονολογείται στα αρχαϊκά χρόνια –260 στο διάστημα από τα

μέσα του 7ου αι. μέχρι το 580 π.Χ. και 474 από το 580 ως το

480 π.Χ.– ενώ οι υπόλοιποι 261 στα κλασικά και στα πρώιμα

65. Βλ. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2000, σ. 473-

485· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2001, σ.

477-488· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2002,

σ. 465-478· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ

2003α, σ. 505-556· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟ-

ΜΟυ 2003β, σ. 1-99· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟ-

ΜΟυ 2004, σ. 561-572· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟ-

σΤΟΜΟυ 2005, σ. 435-447· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ,

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2006, σ. 703-712· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ,

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2007α, σ. 113-132· ΧρυσΟσΤΟ-

ΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2007β, σ. 83-90· ΧρυσΟ-

σΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2008, σ. 119-128· Χρυ-

σΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2009α, σ. 477-489·

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2009β· ΧρυσΟ-

σΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ. 4),

σ. 490-518· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2011, ό.π. (σημ. 4),

σ. 299-389.

66. Οπωσδήποτε τα ευρήματα από το ανατο-

λικό νεκροταφείο (Μεσιανό) ενισχύουν αυτή

την εντύπωση. Βλ. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ζΑρΟγΙΑΝ-

ΝΗσ 2005, σ. 427-434. – ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2000 = «Τα νεκροταφεία του Αρχο-
ντικού γιαννιτσών», ΑΕΜΘ 14, σ. 473-485

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2001 = «Ανασκαφή στη δυτική νεκρό-
πολη του Αρχοντικού Πέλλας», ΑΕΜΘ 15, σ, 477-488

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2002 = «Ανασκαφή στη δυτική νεκρό-
πολη του Αρχοντικού Πέλλας κατά το 2002», ΑΕΜΘ 16, σ. 465-478

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2003α = «Δυτική νεκρόπολη του Αρ-
χοντικού Πέλλας: συστάδα τάφων αριστοκρατικής οικογένειας των αρχαϊ-
κών χρόνων», ΑΕΜΘ 17, σ. 505-556

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2003β = «γυναικείες ταφές των αρ-
χαϊκών χρόνων στη δυτική νεκρόπολη του Αρχοντικού Πέλλας», στο
Ε. ΤσΙΟΜΠΑΝΟυΔΗ (επιμ.), Γνωριμία με τη Γη του Αλεξάνδρου, Πρακτι κά
Επιστημονικής Διημερίδας, Θεσσαλονίκη 15-16 Ιουνίου 2002, Θεσσαλο-
νίκη, σ. 1-99

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2004 = «Ανασκαφή στη δυτική νεκρό-
πολη του Αρχοντικού κατά το 2004», ΑΕΜΘ 18, σ. 561-572

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2005 = «Ανασκαφή στη δυτική νεκρό-
πολη του Αρχοντικού Πέλλας κατά το 2005», ΑΕΜΘ 19, σ. 435-447

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2006 = «σωστική ανασκαφή στο δυ-
τικό νεκροταφείο του Αρχοντικού Πέλλας κατά το 2006», ΑΕΜΘ 20, σ. 703-
712

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2007α = «Τάφοι πολεμιστών των αρ-
χαϊκών χρόνων από τη δυτική νεκρό πολη του Αρχοντικού Πέλλας», Αρχαία
Μακεδονία vi, σ. 113-132

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2007β = «Ανασκαφή στο δυτικό νε-
κροταφείο του Αρχοντικού Πέλλας κατά το 2007. Η ταφική συστάδα του
πολεμιστή με τη χρυσή μάσκα και άλλες ταφικές συστάδες», ΑΕΜΘ 21,
σ. 83-90

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2008 = «σωστική ανασκαφή στο Δυ-
τικό νεκροταφείο του αρχαίου οι κισμού στο Αρχοντικό Πέλλας κατά το
2008», ΑΕΜΘ 22, σ. 119-128

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2009α = «Τα νεκροταφεία του αρχαί-
ου οικισμού στο Αρχοντικό Πέλ λας», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, σ. 477-489

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Α.], ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.] 2009β = «Δυτικό νεκροταφείο του αρ-
χαίου οικισμού στο Αρχοντικό Πέλ λας: η σωστική ανασκαφική έρευνα του
2009», ΑΕΜΘ 23.

– ΧρυσΟσΤΟΜΟυ [Π.], ζΑρΟγΙΑΝΝΗσ [Α.] 2005 = «Μεσιανό γιαννιτσών: ένα νέο
νεκροταφείο του οικισμού στο Αρχοντικό Πέλλας», ΑΕΜΘ 19, σ. 427-434
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ελληνιστικά (5ος-3ος αι. π.Χ.) και 6 θεωρούνται «αδιάγνω-

στοι»67. Οι ανασκαφείς χαρακτηρίζουν το διάστημα από το

650 μέχρι το 580 π.Χ. «ύστερη εποχή του σιδήρου»68 δημιουρ-

γώντας έτσι μια τεχνητή τομή στην ιστορική εξέλιξη, ωστόσο,

όπως έχει ήδη παρατηρηθεί69, δεν συντρέχει κανένας λόγος

για αυτή την απόκλιση από τα γενικώς ισχύοντα, όταν μάλι-

στα η αδιατάρακτη συνέχεια ανάμεσα στα πρώιμα αρχαϊκά

και τα αρχαϊκά χρόνια είναι προφανής από την εξέλιξη των

ταφικών συστάδων της νεκρόπολης.

Η κυρίαρχη ταφική πρακτική είναι και εδώ ο ενταφιασμός.

Από τις 11 καύσεις που βρέθηκαν δύο ήταν πρωτογενείς και

μάλιστα στη μία από αυτές αναγνωρίζεται το φύλο της νε-

κρής, ενώ οι υπόλοιπες εννέα δευτερογενείς. σε έξι υπήρχαν

πήλινα αγγεία-τεφροδόχοι θαμμένα σε μικρά ορύγματα, ενώ

στις υπόλοιπες τα καμένα οστά των πολεμιστών τοποθετημέ-

να –προφανώς– σε ξύλινη τεφροδόχο ενταφιάσθηκαν σε

λακκοειδείς τάφους κτερισμένους με τον τρόπο των ενταφια-

σμών70.

στα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια υπάρχουν μερικοί στενοί «κιβω-

τιόσχημοι» τάφοι με τοιχώματα από λίθινες πλάκες, αλλά

γρήγορα επικρατούν οι λακκοειδείς που καθώς προχωρούν

τα χρόνια γίνονται όλο και πιο ευρύχωροι φτάνοντας ορισμέ-

νοι να αποκτήσουν μνημειακές διαστάσεις και αναβαθμούς

στη μακριά πλευρά. Οι λάκκοι είναι γενικά προσανατολισμέ-

νοι κατά τους άξονες του ορίζοντα, υπάρχουν ωστόσο και αρ-

κετοί που παρουσιάζουν αποκλίσεις. Παρατηρώντας προσε-

κτικά το τοπογραφικό71 με τις ομάδες των τάφων, έχει κανείς

την αίσθηση ότι οι ταφές σχηματίζουν μικρές ομάδες που θα

μπορούσαν να καλύπτονται από μικρούς ή λίγο μεγαλύτε-

ρους τύμβους και δεν αποκλείεται αυτός να είναι ο λόγος της

απόκλισης των αξόνων των λάκκων. 

Οι ομάδες συγκροτούν ευρύτερες συστάδες που ίσως σχετί-

ζονται με οικογένειες και γένη. Προφανής είναι η οργάνωση

των ταφικών συστάδων κατά μήκος των δρόμων που διασχί-

ζουν την νεκρόπολη από βορρά προς νότο και από βορειοα-

νατολικά προς νοτιοδυτικά, ενώ δεν μπορεί να είναι τυχαία

67. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ.

4), σ. 490.

68. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ.

4), σ. 491.

69. λΙΟυΤΑσ, γΙΜΑΤζΙΔΗσ 2012, σ. 339, σημ. 35.

70. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ.

4), σ. 490, σημ. 2, Πίν. Ιγ.

71. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ.

4), πίν. 1. 

– λΙΟυΤΑσ [Α.], γΙΜΑΤζΙΔΗσ [σ.] 2012 = «Αρχαϊκή κεραμική σε οικισμούς και
νεκροταφεία της Μακεδονίας: η οικοσκευή των ζωντανών και των νεκρών
στην αρχαία θέση της Πολίχνης Θεσσαλονίκης (λεμπέτ)», στο Μ. ΤΙΒΕρΙΟσ,
Β. ΜΙσΑΗλΙΔΟυ-ΔΕσΠΟΤΙΔΟυ, Ε. ΜΑΝΑΚΙΔΟυ, Α. ΑρΒΑΝΙΤΑΚΗ (επιμ.), Η κερα-
μική της αρχαϊκής εποχής στο βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (700-
480 π.Χ.), Θεσσαλονίκη, σ. 339-348.

629Παλιες Προκαταληψεις και νεα ευρηματα: «μακεδονες Ή Βοττιαιοι;»

ἠχάδιν I



η παρουσία στο σημείο συμβολής των κύριων δρόμων της τα-

φικής συστάδας που είναι η πιο σημαντική από όλες. Δεν ανα-

φέρονται στοιχεία για περιβόλους ή υπέργεια σήμανση των

τάφων, αλλά ένα κομμάτι μιας μαρμάρινης αμφίγλυφης κα-

θιστής σφίγγας72 από την περιοχή θα πρέπει να σχετισθεί με

επιτύμβιο μνημείο ανάλογο με αυτά της Αιανής73, της Θάσου

και της νότιας Ελλάδας. Όπως στις βασιλικές ταφές των

Αιγών74, έτσι και στις ταφές των σημαντικότερων πολεμιστών

του Αρχοντικού διαπιστώθηκαν κατάλοιπα τελετουργικών

προσφορών με πήλινα και χάλκινα αγγεία.

Οι νεκροί ενταφιάζονται ξαπλωμένοι ανάσκελα μέσα σε

ξύλινες σαρκοφάγους. Η τοποθέτηση του σώματος με το

κεφάλι προς τα ανατολικά είναι ταμπού για τους άνδρες, ενώ

το αντίστροφο ισχύει για τις γυναίκες. Το μοντέλο της

κτέρισης είναι το ίδιο με εκείνο που επικρατεί στις πόλεις του

μυχού του Θερμαϊκού75 (σίνδος κ.λπ.), στον Ανθεμούντα,

στην κοιλάδα του Αξιού και ακόμη βορειότερα ως τη λυχνιδό,

ενώ σε γενικές γραμμές παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες,

αλλά και ορισμένες ενδιαφέρουσες αποκλίσεις που αξίζουν

ιδιαίτερη προσοχή με εκείνο της Μακεδονίδος και της

Ελίμειας (Αιανή κ.λπ.). Οι νεκροί παίρνουν ό,τι φορούν και ό,τι

72. για τη σφίγγα του Αρχοντικού, βλ. ΧρυσΟσΤΟ-

ΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2000, ό.π. (σημ. 65), σ. 476,

σημ. 5. 

73. ΚΑρΑΜΗΤρΟυ‐ΜΕΝΤΕσΙΔΗ 1988, σ. 19‐25· ΚΑ-

ρΑΜΗΤρΟυ‐ΜΕΝΤΕσΙΔΗ 1989, σ. 45‐57· ΚΑρΑ-

ΜΗΤρΟυ‐ΜΕΝΤΕσΙΔΗ 1996, σ. 23‐40, ιδιαίτ. σ.

28· ΚΑρΑΜΗΤρΟυ‐ΜΕΝΤΕσΙΔΗ 2001, σ. 59‐65·

βλ. και ΚΕΦΑλΙΔΟυ, ό.π. (σημ. 23), σ. 41 και

σημ. 95.

74. Πρβλ. αναποδογυρισμένη χάλκινη φιάλη και

χάλκινο αρυτήρα στον λάκκο της «Δέσποινας

των Αιγών», χάλκινη φιάλη στον λΙΙΙ κ.λπ.,

ΚottAridi 2011β, ό.π. (σημ. 15)· για το Αρχο-

ντικό, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π.

(σημ. 4), σ. 492. 

75. Πρβλ. ΒΟΚΟΤΟΠΟυλΟυ κ.ά. 1985, σ. 11-13 (ει-

σαγωγή)· σΙσΜΑΝΙΔΗσ 1987, σ. 787-811· σΚΑρ-

λΑΤΙΔΟυ 2009, σ. 329-343· ΜΙσΑΗλΙΔΟυ‐ΔΕσΠΟ-

ΤΙΔΟυ 1995, σ. 311‐320· σΟυΕρΕΦ, ΧΑΒΕλΑ 2002,

σ. 267‐276· σΟυΕρΕΦ, ΧΑΒΕλΑ 2004, σ. 345‐356.

Επίσης, ΠΑΝΤΗ 2012, σ. 465-490.

– ΚΑρΑΜΗΤρΟυ‐ΜΕΝΤΕσΙΔΗ [γ.] 1988 = «Η νεκρόπολη της Αιανής Κοζάνης»,
ΑΕΜΘ 2, σ. 19‐25

– ΚΑρΑΜΗΤρΟυ‐ΜΕΝΤΕσΙΔΗ [γ.] 1989 = «Από την ανασκαφική έρευνα στην
Αιανή», ΑΕΜΘ 3, σ. 45‐57

– ΚΑρΑΜΗΤρΟυ‐ΜΕΝΤΕσΙΔΗ [γ.] 1996 = «Αιανή 1983‐1997», ΑΕΜΘ 10Α,
σ. 23‐40

– ΚΑρΑΜΗΤρΟυ‐ΜΕΝΤΕσΙΔΗ [γ.] 2001 = «Αιανή: αγάλματα των αρχαϊκών χρό-
νων», στο Δ. ΠΑΝΤΕρΜΑλΗσ, Εμμ. ΒΟυΤυρΑσ (επιμ.), Άγαλμα. Μελέτες για
την αρχαία πλαστική προς τιμήν του Γ. Δεσπίνη, Θεσσαλονίκη, σ. 59‐65

– ΒΟΚΟΤΟΠΟυλΟυ κ.ά. 1985 = Ι. ΒΟΚΟΤΟΠΟυλΟυ, Αικ. ΔΕσΠΟΙΝΗ, Β. ΜΙσΑΗλΙΔΟυ,
Μ. ΤΙΒΕρΙΟσ, Σίνδος. Κατάλογος της Έκθεσης, Θεσσαλονίκη, Εισαγωγή

– σΙσΜΑΝΙΔΗσ [Κ.] 1987 = «Το αρχαϊκό νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής.
Πρώτη παρουσίαση και πρώτες εκτιμήσεις», στο Μ. ΤΙΒΕρΙΟσ, στ. ΔρΟυγΟυ,
Χρ. σΑΑΤσΟγλΟυ-ΠΑλΙΑΔΕλΗ (επιμ.), Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον κα-
θηγητή Μ. Ανδρόνικο, σ. 787-811

– σΚΑρλΑΤΙΔΟυ [Ε.] 2009 = «Το νεκροταφείο της Θέρμης (πρώην σέδες) Θεσ-
σαλονίκης. 20 χρόνια έρευνας», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, σ. 329-343

– ΜΙσΑΗλΙΔΟυ‐ΔΕσΠΟΤΙΔΟυ [Β.] 1995 = «Ανασκαφή στη Νέα Φιλαδέλφεια το
1995», ΑΕΜΘ 9, σ. 311‐320

– σΟυΕρΕΦ [Κ.], ΧΑΒΕλΑ [Κ.] 2002 = «σουρωτή 2002», ΑΕΜΘ 16, σ. 267‐276

– σΟυΕρΕΦ [Κ.], ΧΑΒΕλΑ [Κ.] 2004 = «σουρωτή 2004: ανασκαφές στο αρχαίο
νεκροταφείο», ΑΕΜΘ 18, σ. 345‐356

– ΠΑΝΤΗ [Α.] 2012 = « Έθιμα ταφής στον Θερμαϊκό κόλπο και στη Χαλκιδική
κατά τους Αρχαϊκούς χρόνους», στο Μ. ΤΙΒΕρΙΟσ, Π. ΝΙγΔΕλΗσ, Π. ΑΔΑΜ-ΒΕ-
λΕΝΗ (επιμ.), Θρεπτήρια. Μελέτες για την αρχαία Μακεδονία, Θεσσαλο-
νίκη, σ. 465-490
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τους χαρακτηρίζει –ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα,

όπλα– τα απαραίτητα των νεκρικών τελετουργιών μυροδο-

χεία και εξάλειπτρα, σκεύη συμποσίου, αλλά και αντικείμενα

που σχετίζονται με συμβολισμούς κύρους, γοήτρου, εξουσίας

και μεταθανάτιων πίστεων. 

Οι ανασκαφείς ταξινόμησαν76 τις ταφές με βάση τον οπλισμό

σε τέσσερεις κατηγορίες, μια ταξινόμηση ιδιαίτερα λειτουρ-

γική, αφού οι διαφοροποιήσεις του οπλισμού συσχετίζονται

εμφανώς με τις διαφοροποιήσεις στο σύνολο της κτέρισης όχι

μόνον των ανδρικών, αλλά και των γυναικείων ταφών των

αντίστοιχων ομάδων-συστάδων. στην πρώτη κατηγορία κα-

τατάσσονται ταφές ανδρών οπλισμένων με ένα ή δύο δόρατα

και ένα μαχαίρι. Οι ταφές αυτές καθώς και εκείνες των

αντίστοιχων γυναικών περιέχουν μόνον τα στοιχειώδη κτερί-

σματα και αυτά όχι μεγάλης αξίας. στην δεύτερη κατηγορία

στον εξοπλισμό προστίθεται και ένα ξίφος και αυξάνουν και

τα υπόλοιπα κτερίσματα: υπάρχουν κοσμήματα και περισσό-

τερα αγγεία, πήλινα αλλά και ένα-δυο χάλκινα. στην τρίτη

κατηγορία οι πολεμιστές εκτός από δόρατα, ξίφος και μαχαίρι

συνοδεύονται και από χάλκινο κράνος και όλοι φορούν χρυσά

επιστόμια. Χρυσά ή ασημένια επίχρυσα εποφθάλμια ελά-

σματα, χρυσά διαδήματα, χρυσά ελάσματα που διακοσμούν

το κράνος, τον πιθανόν δερμάτινο θώρακα, το ή τα ξίφη, τα

ενδύματα και τα υποδήματα, αλλά και χρυσά ελάσματα που

καλύπτουν το χέρι εμφανίζονται σε μια σημαντική ομάδα των

ταφών αυτής της κατηγορίας. Πλούσια χρυσά και ασημένια

κοσμήματα και χρυσά επιρράμματα στολίζουν και τις

γυναίκες της αντίστοιχης ομάδας, ενώ και τα υπόλοιπα κτερί-

σματα είναι αναβαθμισμένα σε ποιότητα και ποσότητα με

περισσότερα χάλκινα και εισηγμένα πήλινα αγγεία, αλλά και

αντικείμενα από φαγιάντσα και γυαλί. στην τέταρτη κατη-

γορία, τέλος, ανήκουν οχτώ ταφές πολεμιστών που ενταφιά-

στηκαν με πλήρη πανοπλία στην οποία πέραν όλων των άλλων

συμπεριλαμβάνεται και χάλκινη ασπίδα, μεγάλη αργολικού

τύπου σε έξι και μικρή του τύπου «καρδιοφύλαξ» στις

υπόλοιπες δύο. Οι ταφές της κατηγορίας αυτής είναι από κάθε

άποψη οι πλουσιότερες και οι σημαντικότερες που ερευνή-

θηκαν στην νεκρόπολη του Αρχοντικού. Εκτός από τις χρυσο-

ποίκιλτες πανοπλίες και τα πλουσιότατα κτερίσματα, τέσσε-

ρεις από τους νεκρούς αυτούς φορούσαν χρυσή νεκρική μάσκα

και ο πέμπτος χρυσό έλασμα με έκτυπα εραλδικά λιοντάρια

που κάλυπτε το πρόσωπο αντικαθιστώντας την μάσκα. Χρυσή

μάσκα φορούσαν και οι τρεις πολύχρυσες Δέσποινες που

ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τους εξέχοντες πολεμιστές,

76. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ.

4), σ. 492 κ.ε.
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ενώ ένα ασημένιο επίχρυσο έλασμα σκέπαζε το πρόσωπο της

τέταρτης. 

Με ανασκαμμένο δείγμα 1.028 τάφων77 και μολονότι οι

παρουσιάσεις του υλικού που έχουν γίνει ως τώρα είναι

συνοπτικές, επαρκούν για ορισμένες ποσοτικές και όχι μόνον

διαπιστώσεις: σύμφωνα με τους ανασκαφείς, στην δυτική

νεκρόπολη υπήρχαν 82 πολεμιστές με κράνη78. Αν προστεθούν

σε αυτούς οι αντίστοιχες γυναίκες, τότε το άθροισμα των

πλούσιων και πολύ πλούσιων ταφών (κατηγορίες 3 και 4) στην

δυτική νεκρόπολη του Αρχοντικού τον 6ο προχριστιανικό

αιώνα ξεπερνά το ένα τέταρτο του συνόλου. Αυτό το ασυνή-

θιστα ψηλό ποσοστό δίνει στον αρχαϊκό οικισμό του Αρχο-

ντικού την πρωτοκαθεδρία όχι μόνον σε πλούτο, αλλά, αν

ληφθεί υπ’ όψιν η ποικιλία και η ποσότητα των εισηγμένων

αγαθών, και σε εξωστρέφεια, φαινόμενα που παρατηρούνται

και στην γειτονική σίνδο, μόνο που εκεί το δείγμα είναι μικρό-

τερο και σχετικά νεώτερο.

Η εύφορη ενδοχώρα, η κτηνοτροφία μεγάλων ζώων που απο-

τυπώνεται και στην ονοματολογία της περιοχής, ο έλεγχος

του κύριου άξονα επικοινωνίας προς την δύση και η άμεση

πρόσβαση στους θαλάσσιους δρόμους που εξασφαλίζουν την

επικοινωνία με τις πόλεις των παραλίων, αλλά και με τον έξω

κόσμο αποτελούν τα συστατικά της επιτυχίας και έτσι η πόλη

που, όπως φαίνεται79, ιδρύεται λίγο πριν ή στα μέσα του 7ου

αιώνα σε λιγότερο από έναν αιώνα, δηλαδή σε διάστημα

τριών γενεών, όχι μόνον εδραιώνεται αλλά γνωρίζει ακμή και

πλούτο πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής και της πε-

ριοχής που εκδηλώνεται με την εμφάνιση –πριν τα μέσα του

6ου αιώνα– και τον ταχύτατο πολλαπλασιασμό των «χρυσο-

φόρων» ταφών, αλλά και με την συνολική αύξηση του πληθυ-

σμού που, όπως δείχνει το δείγμα από την δυτική και την ανα-

τολική νεκρόπολη, τον 6ο αιώνα σχεδόν διπλασιάζεται.  

Η διαφοροποίηση στον οπλισμό και στην ποσότητα και ποι-

ότητα των κτερισμάτων αντιστοιχεί οπωσδήποτε σε διαβαθ-

μίσεις οικονομικής ισχύος, ωστόσο φαίνεται λογικό να απο-

τυπώνει και ιεραρχική διαβάθμιση στο στράτευμα και

συνακόλουθα στην κοινωνία. Τα χρυσά στολίδια δηλώνουν

πλούτο αλλά και εξοχότητα, οι οβελοί και τα ομοιώματα τρα-

πεζιών και καθισμάτων το προνόμιο της συμμετοχής σε εορ-

ταστικά δείπνα, ίσως και σε θυσιαστικές τελετουργίες80, τα

77. στη δυτική 1001και 27 στην ανατολική νεκρό-

πολη του Αρχοντικού. για την ανατολική νε-

κρόπολη βλ. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ζΑρΟγΙΑΝΝΗσ, ό.π.

(σημ. 66), σ. 427‐434.

78. «Από το νεκροταφείο προέρχονται σαράντα

τέσσερα κράνη (τρία από κατάσχεση, ένα

από παράδοση και σαράντα από την ανα-

σκαφική έρευνα), ενώ άλλα τριάντα οκτώ

διαπιστώθηκε ότι έχουν συληθεί κυρίως από

σύγχρονους τυμβωρύχους» (ΧρυσΟσΤΟΜΟυ,

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ. 4), σ. 496).

79. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 1994, ό.π. (σημ.

62), σ. 73-82· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ

1997, ό.π. (σημ. 62), σ. 179-192.

80. για τη συσχέτιση με θυσίες, βλ. ΙγΝΑΤΙΑΔΟυ

2012, σ. 388-411.

– ΙγΝΑΤΙΑΔΟυ [Δ.] 2012 = «Η ιέρεια της σίνδου», στο Ν. σΤΑΜΠΟλΙΔΗσ (επιμ.),
«Πριγκίπισσες» της Μεσογείου στην αυγή της Ιστορίας, Αθήνα, σ. 388-
411
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ομοιώματα τετράτροχων αμαξών στους τάφους των γυναι-

κών και δίτροχων στους τάφους των ανδρών την αφ’ υψηλού

παρουσία σε δημόσιες πανηγυρικές πομπές81, οι οινοχόες και

οι χάλκινες και ασημένιες επίχρυσες σπονδικές φιάλες το

ιερό καθήκον όλων τους να προεξάρχουν στις σπονδές και τις

θυσίες82. 

Η παρουσία όλων αυτών των αντικειμένων στους πιο πλού-

σιους τάφους προφανώς δεν είναι τυχαία και είναι δύσκολο

να μην αποδεχτεί κανείς ότι τουλάχιστον οι πέντε άνδρες και

οι τέσσερεις γυναίκες με τις χρυσές νεκρικές μάσκες ή τα

χρυσά/επίχρυσα ελάσματα σε θέση μάσκας ανήκουν στην

ηγετική ομάδα της πόλης83, όπως μάλλον και οι υπόλοιποι

τρεις ασπιδοφόροι με τα χρυσά χειρόκτια και τα εντυπωσια-

κά εποφθάλμια-επιστόμια. Ίσως το ποσοστό κάλυψης του

προσώπου του νεκρού με χρυσό να αντιστοιχεί σε μια εσωτε-

ρική ιεράρχηση. γεγονός είναι ότι οι πέντε από τις οχτώ ταφές

των ασπιδοφόρων –τρεις με χρυσές μάσκες και δύο με επι-

στόμια– δύο από τις τέσσερεις των χρυσοστόλιστων γυναι-

κών με τις μάσκες καθώς και μία ταφή χρυσοφόρου πολεμι-

στή χωρίς ασπίδα συγκεντρώνονται στην ίδια ταφική συστά-

δα στο κεντρικό σταυροδρόμι της νεκρόπολης84, ενώ οι υπό-

λοιπες παρατάσσονται κατά μήκος του δρόμου που διασχίζει

την νεκρόπολη από βορρά προς νότο σε απόσταση όχι μεγα-

λύτερη από 20-60μ. από την κεντρική συστάδα. 

λίγο πριν το τέλος του 6ου αιώνα85 οι ταφές των πολεμιστών

με τα χρυσοποίκιλτα όπλα και τις χρυσές μάσκες σταματούν,

το ίδιο και των αντίστοιχων γυναικών. Μολονότι οι ανασκα-

φείς μιλούν για «αδιάκοπη χρήση του νεκροταφείου»86, από

το τέλος του 6ου αιώνα τα πράγματα αλλάζουν εμφανώς.

Πέρα από το σταμάτημα των «ηγεμονικών» ταφών παρατη-

ρείται και μια γενικότερη συρρίκνωση. Έτσι στα κλασικά και

στα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια, για παραπάνω από δύο ολό-

κληρους αιώνες δηλαδή, εμφανίζονται μόνον 261 ταφές87, σχε-

δόν οι μισές από εκείνες του προηγούμενου αιώνα και μάλι-

στα οι ταφές αυτές χρονολογούνται κατά κύριο λόγο από

το τέλος του 5ου μέχρι το τέλος του α΄ τετάρτου του 3ου αι.

π.Χ., πράγμα που σημαίνει σποραδική χρήση της νεκρόπολης

για το μεγαλύτερο μέρος του 5ου αιώνα. Οι κλασικές και ελ-

ληνιστικές ταφές μάλιστα δεν είναι μόνον λιγότερες, αλλά και

81. για τους συμβολισμούς αυτών των αντικει-

μένων και τις πιθανές ερμηνείες τους,  βλ.

ΚottAridi 2011β, ό.π. (σημ. 15)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ

2012, ό.π. (σημ. 39), σ. 412 κ.ε.

82. ΈτσιΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2012, ό.π. (σημ. 39)· ΙγΝΑΤΙΑ-

ΔΟυ, ό.π. (σημ. 80).

83 «Τα όπλα, τα κοσμήματα και τα υπόλοιπα

κτερίσματα συνιστούν τεκμήρια υψηλού βιο-

τικού επιπέδου και προσωπικού-κοινωνι-

κού κύρους, υπογραμμίζοντας τον πλούτο

και τον ηγετικό ρόλο ορισμένων οικογενειών,

που έχοντας προνομιακή πρόσβαση στην πο-

λιτική εξουσία, ήλεγχαν και ρύθμιζαν την α-

νταλλαγή των αγαθών, ασκώντας ένα είδος

οικονομικής εξουσίας ικανής να αποδώσει

πλούσια αγαθά πολιτισμού» (ΧρυσΟσΤΟΜΟυ,

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ. 4), σ. 511).

84. Ταφές  Τ194 λίγο πριν το 550 π.Χ., Τ279 γύρω

στο 550 π.Χ., Τ280 550-540 π.Χ., Τ131 530-520

π.Χ., Τ283 530-510π.Χ., Τ258Α, Τ198 540π.Χ.

και  Τ262 530-520 π.Χ. (βλ. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ,

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ. 4), σ. 492 κ.ε.·

KottAridi 2014, σ. 208-235).

85. Η νεώτερη, Τ283, χρονολογείται  από τους

ανασκαφείς στο  530-510 π.Χ. Το ίδιο ισχύει

και για τις  χρυσοστόλιστες   δέσποινες η νε-

ώτερη από τις  ταφές των οποίων, Τ505, με το

ασημένιο επίχρυσο έλασμα/μάσκα χρονολο-

γείται  στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. 

86. «Οι περισσότερες συστάδες περιλαμβάνουν

ταφές που χρονολογούνται από την ύστερη

εποχή του σιδήρου έως και τα πρώιμα ελλη-

νιστικά χρόνια, υπάρχει δηλαδή αδιάκοπη

χρήση του νεκροταφείου» (ΧρυσΟσΤΟΜΟυ,

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ. 4), σ. 511 κ.ε.).

87. για τις κλασικές και ελληνιστικές ταφές, βλ.

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2000, ό.π. (σημ.

65), σ. 473-489· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ

2004, ό.π. (σημ. 65), σ. 565: «λιγοστοί τάφοι

του β΄ μισού 5ου αι.», σ. 566· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ,

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2005, ό.π. (σημ. 65), σ. 435-447·

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2006, ό.π. (σημ.

65), σ. 703-712· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ

2008, ό.π. (σημ. 65), σ. 119-128· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ,

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2009α, ό.π. (σημ. 65), σ. 477-

489· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2009β, ό.π.

(σημ. 65)· ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012,

ό.π. (σημ. 4), σ. 490-518.

– KottAridi [Α.] 2014 = «the Macedonians and the Bottiaians», στο M. An-
drEAdAKi-vlAzAKi, A. BAlAsKA (eds), The Greeks. Agamemnon to Alexander the
Great, Athens, σ. 208-235
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εμφανώς φτωχότερες. Τα κτερίσματα είναι γενικώς περιορι-

σμένα, τα κοσμήματα λιγοστά, χάλκινα επίχρυσα στεφάνια,

ένα ή δύο χάλκινα αγγεία συμποσίου και ένα σιδερένιο ξίφος

βρέθηκαν σε ελάχιστες μεμονωμένες ταφές που μπορούν να

συσχετισθούν με πολίτες της μεσαίας τάξης, ενώ λείπουν

παντελώς ενδείξεις για παρουσία αριστοκρατών και εταί-

ρων, άρα είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει κανείς την συνέ-

χεια των ηγετικών αρχαϊκών οικογενειών στα κλασικά και ελ-

ληνιστικά χρόνια, όταν μάλιστα οι νεώτερες ταφές που,

δημιουργώντας συστάδες, συγκεντρώνονται σε ορισμένα ση-

μεία και δεν απλώνονται σε ολόκληρη την νεκρόπολη, συχνά

φαίνονται να «αγνοούν» και να κόβουν τις παλαιότερες.

Πού οφείλεται αυτή η ξαφνική αλλαγή και ποιοί ήταν εν τέλει

οι «χρυσοφόροι» κάτοικοι της αρχαίας προκατόχου της Πέλ-

λας; 

Όσοι στο δεύτερο ερώτημα απαντούν «οι Μακεδόνες», φαί-

νονται να αγνοούν ή απλά να παρακάμπτουν το πρώτο. Με

την παραδοχή ότι οι Μακεδόνες είχαν επεκταθεί και φτάσει

μέχρι τον Αξιό ή και πέρα από αυτόν ήδη από τον έβδομο προ-

χριστιανικό αιώνα, μια ομάδα ερευνητών88, κυρίως αρχαιολό-

γοι, θεωρούν ότι η εξέλαση89 των Βοττιαίων από την περιοχή

τους προηγήθηκε και η άνθηση της πόλης του Αρχοντικού ήδη

πριν από τα μέσα του 6ου αιώνα οφείλεται στους Μακεδόνες

και ειδικότερα στους Τημενίδες βασιλείς90. 

Ιδιαίτερα περιπετειώδης είναι η προσπάθεια να στηριχτεί

αυτή η άποψη συσχετίζοντας τις χρυσές νεκρικές μάσκες του

Αρχοντικού με εκείνες των Μυκηνών «... η υιοθέτησή της

(της νεκρικής μάσκας) αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας

των Μακεδόνων, προκειμένου να συνδεθούν με το προδω-

ρικό παρελθόν της Αργολίδας, που ενίσχυε και τον ισχυρι-

σμό της καταγωγής των Τημενιδών από τους Δωριείς της

περιοχής αυτής. Αυτή η προσπάθεια εξυπηρέτησε πολλα-

πλά τη μακεδονική δυναστεία, επέτρεψε να μονοπωλούν το

δικαίωμα στον μακεδονικό θρόνο μόνον οι καταγόμενοι από

τον Ηρακλή Τημενίδες, τονίζοντας με κάθε μέσο τις συγγε-

νικές σχέσεις με τον ισχυρό δωρικό κόσμο της Πελοποννή-

σου, αλλά και την ελληνική καταγωγή τους από τον Ηρα-

κλή, επιβάλλοντας την υπεροχή και την ισχύ τους όχι μόνο

στους Μακεδόνες, αλλά και στις ανεξάρτητες ελληνικές

αποικίες της περιοχής»91.

88. tivErios, ό.π. (σημ. 4), σ. 34, 52· dEspini, ό.π.

(σημ. 4), σ. 29, 31, σημ. 96, με βιβλιογραφία·

ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ.

4), σ. 512 κ.ε.

89. Ηρόδ.  viii. 127: «...εἶχον δὲ αὐτήν (Όλυνθον)

Βοττιαῖοι οἱ ἐκ τοῦ Θερμαίου κόλπου ἐξανα-

στάντες ὑπὸ Μακεδόνων».

90. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ.

4), σ. 512 κ.ε., οι οποίοι υποστηρίζουν την

άποψη αυτή  και σε όλα τα προηγούμενα συ-

ναφή δημοσιεύματά τους. σκεπτικός για τη

δυνατότητα οι ταυτίσεις φύλων να βασι-

στούν μόνον σε αρχαιολογικά δεδομένα εμ-

φανίζεται ο J. xydopoulos (xYdopoulos 2012,

σ. 27 και σημ. 35).

91. ΧρυσΟσΤΟΜΟυ, ΧρυσΟσΤΟΜΟυ 2012, ό.π. (σημ.

4), σ. 504. Η άποψη αυτή στηρίζεται στις από-

ψεις της  Αικ. Δεσποίνη για την καταγωγή και

την ερμηνεία των αρχαϊκών νεκρικών μα-

σκών, βλ. dEspini, ό.π. (σημ. 4).

– xYdopoulos [J.] 2012 = «Anthemus and hippias. the policy of Amyntas»,
Illinois Classical Studies 37, σ. 21-37
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ωστόσο οι χρυσές ταφικές μάσκες χρησιμοποιήθηκαν στις

Μυκήνες τον 16ο αι. π.Χ. και δεν υπάρχει απολύτως καμία έν-

δειξη για επιβίωση αυτού του εθίμου μετά τα μυκηναϊκά χρό-

νια ούτε στην Πελοπόννησο ούτε πουθενά αλλού στην νότια

Ελλάδα, ούτε καν ως καταγραφή στο έπος που ως ηρωικό

τρόπο ταφής γνωρίζει τις μνημειώδεις ταφικές πυρές92. για

να έχουν αντίληψη της σύνδεσης των χρυσών νεκρικών μα-

σκών με το ηρωικό προδωρικό παρελθόν της Αργολίδας, οι

Τημενίδες που κυβερνούσαν τους Μακεδόνες στις αρχές του

6ου προχριστιανικού αιώνα θα έπρεπε προφανώς να κάνουν

ανασκαφές στις Μυκήνες. Ακόμη όμως και αν αγνοηθεί αυτή

η δυσκολία, θα πρέπει να αιτιολογηθεί, γιατί, αν όντως οι χρυ-

σές μάσκες θεωρούνται μέσον σύνδεσης με τους ισχυρούς

συγγενείς της Πελοποννήσου και της επιβολής στους πληθυ-

σμούς της Μακεδονίας, δεν τις φορούν οι ίδιοι οι Τημενίδες,

οι οποίοι για τον εαυτό τους επιλέγουν τον «επικό» τρόπο

ταφής –άλλωστε ο μυθικός προπάτορας Ηρακλής είναι το

αρχέτυπο της ηρωικής καύσης93 – και επιτρέπουν ή επιβάλ-

λουν να τις χρησιμοποιούν ο τοπικοί ευγενείς....

Τα ευρήματα που όλο και αυξάνονται δείχνουν προς άλλη κα-

τεύθυνση: Τα έθιμα που εμφανίζονται στο Αρχοντικό πριν

από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ., οι ενταφιασμοί των πολεμιστών

με τις χρυσοποίκιλτες πανοπλίες, με τις χάλκινες ασπίδες,

τα εντυπωσιακά επιστόμια και εποφθάλμια ελάσματα και

κυρίως τις χρυσές νεκρικές μάσκες και τα χρυσά «γάντια»,

ακόμη και οι απομιμήσεις των σιδερένιων επίπλων βρίσκουν

επακριβή παράλληλα στην γειτονική Μυγδονία94 (σίνδος),

στην πιο μακρινή λυχνιδό (trebeniste), πιθανότατα στην Αμ-

φαξίτιδα95, αλλά όχι στην Μακεδονίδα. Και, αν κανείς ισχυ-

ριστεί ότι το 560 π.Χ. οι Μακεδόνες κατείχαν ήδη όλες αυτές

τις περιοχές, θα πρέπει να εξηγήσει, γιατί οι κάτοχοι όλου

αυτού του πλούτου στην δική τους την χώρα ήταν τόσο φτω-

χοί, ώστε, με εξαίρεση τις βασιλικές συστάδες των Αιγών, που

τον 6ο αιώνα ούτε και αυτές ξεχωρίζουν για την μεγαλοπρέ-

πειά τους, οι ταφές τους από την Πύδνα μέχρι την Μίεζα να

είναι τόσο φτωχά κτερισμένες που μόλις να αντιστοιχούν στις

δύο «κατώτερες» κατηγορίες της δυτικής νεκρόπολης του

Αρχοντικού. Και –vice versa– θα πρέπει επίσης να εξηγήσει,

92. Πρβ. AndroniKos 1968.

93. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2015β, ό.π. (σημ. 10)·  ΚottAridi

2011β, ό.π. (σημ. 15)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2001β· ΚΟΤ-

ΤΑρΙΔΗ 1996β, ό.π. (σημ. 15).

94. Πρβλ. ΒΟΚΟΤΟΠΟυλΟυ κ.ά., ό.π. (σημ. 75), ει-

σαγωγή.

95. Ενδείξεις για την περιοχή αυτή υπάρχουν

από ευρήματα αρχαιοκαπηλικής δραστηριό-

τητας. Μια  χρυσή μάσκα που χρονολογείται

στα κλασικά χρόνια βρέθηκε στον τύμβο sve-

tica κοντά στη shipka της κεντρικής Βουλγα-

ρίας, βλ. Kitov 2005, σ. 143, εικ. 12.

– AndroniKos [M.] 1968 = Totenkult (Archaeologia Homerica ΙΙΙ), göttingen

– ΚΟΤΤΑρΙΔΗ [Α.] 2001β = «Τζαμάλα 1999/2000», ΑΕΜΘ 15, σ. 501-507

– Kitov [g.] 2005 = «Excavations at the svetitsa tumulus, near shipka»,
АРХЕОЛОГИЯ 44, σ. 137-146
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γιατί στο τέλος του 6ου αιώνα από το Αρχοντικό εξαφανίζο-

νται ξαφνικά οι χρυσοφόρες ταφές και γιατί ολόκληρο σχεδόν

τον 5ο αιώνα ο τόπος μαραζώνει, την ίδια ώρα που οι βασιλι-

κές συστάδες των Αιγών γεμίζουν με εντυπωσιακά ταφικά

κτήρια και θησαυρούς96 και η νεκρόπολη της Πύδνας97 με

πλούσιους τάφους.

Η προσεκτική συνεξέταση των ευρημάτων του Αρχοντικού

και των νέων ευρημάτων των Αιγών και της ευρύτερης Μα-

κεδονίδος γης κάνει πιο πιθανή την άποψη ότι οι Μακεδόνες

δεν είχαν επεκταθεί μέχρι τον Αξιό πριν από την τελευταία

δεκαετία του 6ου αιώνα. σε αυτή την περίπτωση η πλούσια

πόλη του Αρχοντικού ήταν το κέντρο των «παρά θάλασσαν»

Βοττιαίων και οι χρυσοφόροι πολεμιστές οι ηγεμόνες τους,

ίσως αυτοί στους οποίους ο Αριστοτέλης αφιέρωσε την χαμέ-

νη σήμερα πραγματεία «Περί Βοττιαίων Πολιτείας»98.

Το 513 π.Χ. ως συνέχεια της σκυθικής εκστρατείας του Δα-

ρείου Α´ ο Μεγάβαζος εκστρατεύει στη Θράκη με στόχο να

φτάσει όσο πιο δυτικά μπορούσε. Ο Αμύντας Α΄ διαχειρίζεται

την κατάσταση με ψυχραιμία και σύνεση και επωφελείται για

να επεκτείνει την επικράτειά του99. Ο γάμος του με μια κατά

πάσαν πιθανότητα λυδή100 πριγκίπισσα είναι ένα βήμα προ-

σέγγισης με τους Πέρσες101. Ο γάμος της κόρης του γυγαίης,

της Μακεδόνισσας πριγκίπισσας με το λυδικό όνομα, με τον

Βουβάρη, τον γιο του πορθητή της Θράκης Μεγάβαζου και πι-

θανότατα σατράπη των ευρωπαϊκών κτήσεων του Μεγάλου

Βασιλέως αποδεικνύει ότι η πολιτική του Αμύντα είχε πετύ-

χει. tον σεβασμό προς την οικογένεια και ειδικότερα προς

τον πατέρα της νύφης φανερώνει το όνομα Αμύντας που δί-

νεται στον γιο της γυγαίης και του Βουβάρη, στον οποίο ο

Μέγας Βασιλεύς παραχώρησε την πόλη Αλάβανδα (Ηροδ.

5.21 και 8.136). 

στο πλαίσιο αυτό είναι πιθανό οι Μακεδόνες να επεκτάθηκαν

προς τον Αξιό, να κατέλαβαν την πλούσια πόλη του Αρχοντι-

κού και να έδιωξαν τους Βοττιαίους από τον Θερμαϊκό κόλπο

λίγο πριν από το τέλος του 6ου αι. π.Χ. Τα μέλη της κυβερνώ-

σας τάξης ήταν προφανώς ανάμεσα στους εκδιωχθέντες, τους

οποίους ακολούθησε πιθανότατα ένα σημαντικό κομμάτι του

πληθυσμού. Αυτό θα εξηγούσε την ξαφνική εξαφάνιση των

96. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2015β, ό.π. (σημ. 10)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ

2013α, ό.π. (σημ. 32)· ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2013β, ό.π.

(σημ. 31), σ. 122-210.

97. ΜΠΕσΙΟσ 1988, ό.π. (σημ. 8), σ. 181‐193· ΜΠΕ-

σΙΟσ 1989, ό.π. (σημ. 8), σ. 155‐163· ΜΠΕσΙΟσ

2007, ό.π. (σημ. 8), σ. 645‐650.

98. Έτσι KottAridi 2014, ό.π. (σημ. 84), σ. 208-

235. για τουςΒοττιαίους,Πλούτ.,Θησέας 16·

στράβ. 6.3.2, 7. fr.11, 20· Διόδ. σικ. 12.47· βλ.

επίσης flEnstEd-JEnsEn 1995, σ. 109-110.

99. Πρβλ. την αναλυτική συζήτηση που παραθέ-

τει ο J. xydopoulos (xYdopoulos, ό.π. (σημ.

90), σ. 21-37).

100. ΚΟΤΤΑρΙΔΗ 2012, ό.π. (σημ. 39), σ. 412-434.

101. για τις σχέσεις του Αμύντα Α΄ με τους Πέρ-

σες,  πρβλ.  xYdopoulos, ό.π. (σημ. 90), σ. 21-

26.

98. flEnstEd-JEnsEn [p.] 1995 = «the Bottiaians and their poleis», στο M. h.
hAnsEn, K. A. rAAflAuB (eds), Studies in the ancient Greek polis, σ. 103-132
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«χρυσοφόρων» ταφών, αλλά και την γενικότερη συρρίκνωση

της νεκρόπολης. Το 479 π.Χ. οι εκδιωχθέντες Βοττιαίοι που

έχουν βρει καταφύγιο στην Χαλκιδική πολιορκούνται στην

Όλυνθο από τους Πέρσες (Ηροδ. 8.127 ) και υφίστανται βαριά

ήττα. Η πρώην πατρίδα τους, η «Βοττιαιίς» συγχωνεύεται με

την Μακεδονίδα, αποτελώντας πια τον βασικό κορμό του βα-

σιλείου και για ένα σημαντικό διάστημα το όνομα Βοττιαία/η

χαρακτηρίζει ολόκληρη την λεκάνη στα βόρεια της Πιερίας.

Πριν από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. στη θέση του παλιού επι-

νείου έχει ιδρυθεί μια νέα πόλη, η Πέλλα (Ηροδ. 7.123.3) που

καθώς ο αιώνας φτάνει προς το τέλος του, αναπτύσσεται ση-

μαντικά με θετικές συνέπειες και για τον γειτονικό οικισμό

στο Αρχοντικό ο οποίος όμως δεν θα ανακτήσει ποτέ πια το

παλιό του κύρος. 

Η συνέχεια της ανασκαφικής έρευνας και η δημοσίευση όλων

των ευρημάτων θα ξεκαθαρίσει περισσότερο την εικόνα. για

την ώρα πάντως φαίνεται ότι για μια ακόμη φορά οι σκα-

πανείς της Μακεδονικής ιστορίας n. g. l. hammond και

Μ. Β. Χατζόπουλος «διάβασαν»102 σωστά τις πηγές.

102. Βλ. παραπάνω, σημ. 5.
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Εικ. 1 – Κατάλοιπα των προσφο-

ρών στην ταφική πυρά.  Αιγαί, συ-

στάδα των Τημενιδών.

Εικ. 2 – Αργορόηλον ξίφος, μά-

χαιρα και μαχαίρι. συντηρημένα

όπλα από τα κατάλοιπα των

προσφορών στην ταφική πυρά.

Αιγαί, συστάδα των Τημενιδών.

Εικ. 3 – Πέλλα, Αρχαιολογικό

Μουσείο. Η «Δέσποινα των Αι-

γών». Από την έκθεση«Μακεδο-

νικοί Θησαυροί».

Εικ. 4 – Πέλλα, Αρχαιολογικό

Μουσείο. Οι ηγεμόνες των Βοττι-

αίων. Από την έκθεση «Μακεδο-

νικοί Θησαυροί».
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