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Ο
Ι ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ έχουµε να διαχειριστούµε µια ̟λούσια ̟ολιτιστική κληρονοµιά. Και ο τρό̟ος

̟ου συµ̟εριφερόµαστε ̟ρος αυτή, αναδεικνύει µε τον ̟ιο διακριτό τρό̟ο το ̟οιοι είµαστε

σήµερα.

O ̟λούτος αυτός δεν έχει αναδειχθεί στο βαθµό ̟ου θα µ̟ορούσε. Και αυτό διότι, ενώ η Πολιτεία ε̟ένδυσε

διαχρονικά σηµαντικά ̟οσά στην καταγραφή και ̟ροστασία της ̟ολιτιστικής µας κληρονοµιάς, έχει

διαθέσει σαφώς λιγότερα για την αξιο̟οίηση και ̟ροβολή της.

Γι’ αυτό και σήµερα έχουµε ανάγκη, ̟ερισσότερο α̟ό ̟οτέ, α̟ό ̟ρωτοβουλίες και δράσεις οι ο̟οίες να ανα-

δεικνύουν το νέο ̟ρόσω̟ο της Ελλάδας, τους σύγχρονους τρό̟ους µε τους ο̟οίους τιµούµε, ̟ροστατεύουµε

και αναδεικνύουµε το έργο των γενεών ̟ου ήρθαν ̟ριν α̟ό εµάς. Το ̟ώς φωτίζουµε ένα µνηµείο, το ̟ώς

διαρρυθµίζουµε έναΜουσείο, το ̟ώς στήνουµε µια Έκθεση αρχαιοτήτων, καταγράφει το ̟οιοι είµαστε σήµερα.

Μαζί µε τη σύγχρονη δηµιουργία καθορίζουν την εθνική µας ταυτότητα.

Με τη σωστή ανάδειξη αυτής της ταυτότητας θα µ̟ορέσουµε να «ξυ̟νήσουµε» το ενδιαφέρον ανθρώ̟ων

α̟’ ολόκληρο τον κόσµο να ε̟ισκεφθούν την ̟ατρίδα µας και να γνωρίσουν καλύτερα τον τό̟ο ̟ου γέννησε

αυτόν τονΠολιτισµό, αλλά και το ενδιαφέρον των ίδιων των Ελλήνων να γνωρίσουν σε βάθος την ̟ολιτιστική

τους κληρονοµιά.

Το εκδοτικό ̟ρόγραµµα του Kοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση για τα ελληνικά µουσεία έχει, λοι̟όν,

αξία α̟ό ̟ολλές α̟όψεις. Ο φετινός τόµος της σειράς είναι αφιερωµένος στο Αρχαιολογικό Μουσείο της

Πέλλας, της γης των Μακεδόνων βασιλέων.

Το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού έχει διαχρονικά στηρίξει το αρχαιολογικό έργο ̟ου γίνεται στην

Πέλλα και, µετά την ανέγερση του νέου, ̟ρότυ̟ου Αρχαιολογικού της Μουσείου, έχει ήδη δροµολογήσει τη

δεύτερη φάση της συντήρησης και ανάδειξης του αρχαιολογικού της χώρου και της ευρύτερης ̟εριοχής,

εντάσσοντας το εν λόγω έργο στο ΕΣΠΑ.

Θέλω να ευχαριστήσω το Kοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση και να συγχαρώ όλους εκείνους ̟ου δούλεψαν

για την ̟αρούσα έκδοση. Τέτοιες ̟ροσ̟άθειες ενισχύουν σηµαντικά την ̟ροσ̟άθεια όλων µας να αναδείξουµε

και να ̟ροβάλουµε ό,τι καλύτερο έχει αυτός ο τό̟ος.

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Υ̟ουργός Πολιτισµού και Τουρισµού
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Η
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ο «ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ» είχε θέσει, εξαρχής, ως κεντρικό της στόχο την ανάδειξη και

̟ροβολή του µεγαλείου του αρχαίου ελληνικού ̟ολιτισµού µε όρους ε̟ιστηµονικής ̟ληρότητας,

αισθητικής ̟οιότητας αλλά κυρίως µε σεβασµό α̟έναντι στη µοναδική, ̟αγκοσµίως, κληρονοµιά ̟ου

έχουµε την τύχη αλλά και τη βαριά ευθύνη να διαχειριζόµαστε ως σύγχρονοι Έλληνες.

Στην ̟ορεία των ετών, µέσω µιας ̟ολύ ̟ροσεκτικά ε̟ιλεγµένης διαδροµής ̟ου αριθµεί δεκατρείς ̟ροορισµούς,

ε̟ισκεφθήκαµε αρχαιολογικούς χώρους, συναντήσαµε ταγµένους στο καθήκον ανθρώ̟ους και α̟ολαύσαµε

τους θησαυρούς ̟ου έκρυβε στα σ̟λάχνα της η ελληνική γη, ̟ραγµατικά ιερά κειµήλια και µνηµεία τέχνης της

µακραίωνης ελληνικής ιστορίας.

Στη σηµερινή συγκυρία, κοινωνική και οικονοµική, η αναδροµή στο ̟αρελθόν µέσα α̟ό την ε̟ίσκεψή µας,

φυσική ή µέσω συγγραµµάτων, στα αρχαιολογικά µουσεία της ̟ατρίδας µας δεν α̟οτελεί α̟λώς µια νοσταλγική

συµ̟εριφορά. Αντίθετα, είναι µια ε̟ιβεβληµένη ενδοσκό̟ηση στις ρίζες και την ̟ορεία του ελληνικού ̟ολιτι-

σµού, µέσα στις χιλιετίες ύ̟αρξής του, ̟ου µας βοηθά να συνειδητο̟οιήσουµε και να οριοθετήσουµε το είδος και

το µέγεθoς των σύγχρονων ̟ροβληµάτων µας. Αναµφίβολα, µια τέτοια ̟ροσέγγιση µ̟ορεί να είναι λυτρωτική,

αν κανείς µ̟ορέσει να διακρίνει τη στιγµή µέσα στο όλο, αλλά και εξαιρετικά χρήσιµη ως ̟υξίδα για τη νέα

αρχή ̟ου ̟ρέ̟ει να κάνουµε ο καθένας ξεχωριστά και όλοι µαζί ως κοινωνία.

Η Πέλλα α̟οτέλεσε τη νέα αρχή για το Βασίλειο των Μακεδόνων, τη νέα ̟ρωτεύουσα ̟ου έµελλε να ̟αίξει τον

κρισιµότερο ρόλο στην ιστορία της Ελλάδας και του κόσµου όλου τον 4ο ̟.Χ. αιώνα. Σηµειολογικά αφενός αλλά

και για α̟ολύτως ουσιαστικούς λόγους αφετέρου, η αφιέρωση ενός τόµου του «Κύκλου των Μουσείων» στο νέο

Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας α̟οτέλεσε για το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση και την Εurobank EFG

µια αυτονόητη ̟ροσθήκη σε αυτή την εκδοτική σειρά. Η ̟οικιλία και η ̟οιότητα των αρχαιολογικών ευρηµά-

των ̟ιστο̟οιούν µε τον ̟ιο κατηγορηµατικό τρό̟ο την ταυτότητα των κατοίκων της Μακεδονίας, την ελληνική

τους καταγωγή, τη γλώσσα, τη λατρεία των θεών, την εκ̟αίδευσή τους αλλά και την έντονη ̟ολιτιστική δηµι-

ουργία. Αναδεικνύουν ε̟ίσης την εξωστρέφεια και τον ̟ολυ̟ολιτισµικό χαρακτήρα της ̟ολυεθνικής µεγαλού-

̟ολης ̟ου ανα̟τύχθηκε στον α̟όηχο της κοσµοϊστορικής εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ̟ροφανώς

̟ροσφέρουν ̟ερίτρανες α̟αντήσεις σε ανυ̟όστατα ερωτήµατα.

Ο τόµος αφιερώνεται µε σεβασµό σε όλους τους αρχαιολόγους ̟ου συνέδραµαν στην ανασκαφική ̟ροσ̟άθεια

της ̟εριοχής, α̟ό την ̟ρώτη ̟ερίοδο έως σήµερα, καθώς ε̟ίσης και σε όλους όσοι ε̟ιµελούνται και φροντίζουν

το νέο Μουσείο ̟ου α̟ό µόνο του είναι άξιο θαυµασµού. Θερµές ευχαριστίες και συγχαρητήρια εκφράζω εκ µέρους

του Ιδρύµατος και της Τρα̟έζης ̟ρος τη συγγραφική οµάδα ̟ου συγκροτήθηκε α̟ό τους αρχαιολόγους καΜαρία

Λιλιµ̟άκη-Ακαµάτη, κ. Ιωάννη Ακαµάτη, κα Αναστασία Χρυσοστόµου και κ. Παύλο Χρυσοστόµου για την

εξαιρετική εργασία τους, ενδεικτική της βαθιάς ε̟ιστηµονικής γνώσης και αγά̟ης τους για το χώρο. Η συνεργασία

µε το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού υ̟ήρξε για µια ακόµη φορά ε̟οικοδοµητική και ενθαρρυντική για

το µέλλον ανάλογων ̟ρωτοβουλιών.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ι. ΛΑΤΣΗ



Ο Ι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ, µε ε̟ίκεντρο το νέο αρχαιολογικό µουσείο, ̟αρου-

σιάζονται στον ̟αρόντα µνηµειακό τόµο, ̟ου α̟οτελεί ένα ακόµα ε̟ίτευγµα του εκδοτικού ̟ρο-

γράµµατος για τα ελληνικά µουσεία, ̟ου έχει αναλάβει το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση και

η Τρά̟εζα Eurobank EFG συµβάλλοντας ενεργά στην ̟ροβολή της ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας µας.

Στην ̟αρούσα έκδοση, α̟όλυτα εναρµονισµένη µε τη σ̟ουδαιότητα του χώρου, ̟αρουσιάζεται συνολικά το

αρχαιολογικό έργο στην Πέλλα, στο Αρχοντικό και στην ευρύτερη ̟εριοχή της, ό̟ως είναι ώς σήµερα γνωστό

α̟ό την αρχαιολογική έρευνα, µε λιτά κείµενα των ανασκαφέων-µελετητών, ̟ροσιτά και σε όσους δεν διαθέτουν

εξειδικευµένη γνώση του αντικειµένου, και ̟λούσιο φωτογραφικό υλικό.

H Πέλλα, ̟ρωτεύουσα των αρχαίων Μακεδόνων α̟ό το τέλος του 5ου αι. ̟.Χ., είναι σήµερα ένας α̟ό τους

σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Κτισµένη σε µια ̟αραθαλάσσια θέση µε διαχρονική

κατοίκηση α̟ό την 3η χιλιετία ̟.Χ., η µεγαλύτερη ̟όλη της Μακεδονίας στον 4ο αι. ̟.Χ., έγινε το σ̟ουδαιότερο

̟ολιτικό, οικονοµικό και ̟ολιτιστικό κέντρο της Ελλάδας στα ελληνιστικά χρόνια, αλλά και το ε̟ίκεντρο της

κοσµοκρατορίας του Αλεξάνδρου. Με την ανασκαφική έρευνα και τη συστηµατική µελέτη των ευρηµάτων της

γνωρίζουµε σήµερα ̟ολύ καλά τη µορφή και τις βασικές δοµές τόσο της µακεδονικής ̟ρωτεύουσας όσο και

άλλων σηµαντικών οικισµών της ευρύτερης ̟εριοχής της, οι ο̟οίοι εντάσσονται χρονολογικά σε µια µακριά

̟ερίοδο, α̟ό τη Νεολιθική Ε̟οχή ώς και τα χριστιανικά χρόνια.

Το αρχαιολογικό έργο στην Πέλλα α̟οτέλεσε κύριο µέληµα του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού εδώ και

αρκετά χρόνια. Τα ̟ροβλήµατα συντήρησης και ανάδειξης του εκτεταµένου αρχαιολογικού χώρου ε̟ιλύθηκαν

µε την εκ̟όνηση σχετικών µελετών και µε το έργο «Συντήρηση-Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και ̟ε-

ριοχής της», ̟ου υλο̟οιήθηκε α̟ό το Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων

κατά την ̟ερίοδο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2002-2009). Με το έργο αυτό, η δεύτερη φάση του ο̟οίου

βρίσκεται σε εξέλιξη, ενταγµένη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ο αρχαιολογικός χώρος

της Πέλλας ενο̟οιήθηκε µε την κατάργηση τµηµάτων δηµόσιων δρόµων ̟ου τον τετρατοµούσαν και α̟αλλο-

τριώσεις ιδιωτικών αγροτεµαχίων, δηµιουργήθηκαν λειτουργικές υ̟οδοµές µε εγκαταστάσεις εξυ̟ηρέτησης των

ε̟ισκε̟τών και τη διαµόρφωση διαδροµών στα ανασκαµµένα τµήµατα του χώρου, ̟ροστατεύτηκαν και συντη-

ρήθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα. Η ̟ροβολή των ανασκαφικών ευρηµάτων σε ένα σύγχρονο κτίριο µε τις αρ-

µόζουσες µουσειολογικές ̟ροδιαγραφές ε̟ιτεύχθηκε µε το έργο της ανέγερσης του νέουΑρχαιολογικούΜουσείου

της Πέλλας α̟ό το Υ̟ουργείο Πoλιτισµού και Τουρισµού (2006-2009), ενταγµένο στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στή-

ριξης. Ολοκληρώθηκε, έτσι, η ̟ρώτη φάση της δυναµικής ̟αρέµβασης του Υ̟ουργείουΠολιτισµού και Τουρισµού

στην Πέλλα για την ̟ροστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της.

Με το αρχαιολογικό έργο ̟ου ε̟ιτελείται στην ̟ρωτεύουσα των αρχαίων Μακεδόνων και στην ̟εριοχή της,

τόσο στον τοµέα της έρευνας-µελέτης όσο και σ’ αυτόν της ̟ροστασίας-συντήρησης και ανάδειξης, η Πέλλα τείνει

να α̟οτελέσει ̟λέον ̟ρότυ̟ο αρχαιολογικής θέσης, ό̟ου ο ε̟ισκέ̟της έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει µέσα

α̟ό τους δύο βασικούς και στενά δεµένους µεταξύ τους ̟υρήνες, τον αρχαιολογικό χώρο και το µουσείο, τον ̟ο-

λεοδοµικό σχεδιασµό µιας µεγαλού̟ολης της αρχαιότητας µε όλες τις οργανωτικές δοµές της, τόσο στη δηµόσια
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όσο και στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων της. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, ε̟ισκε̟τόµενος τις αρχαιολογικές θέσεις

και τα µνηµεία της ̟εριοχής της Πέλλας, δια̟ιστώνει την ιστορική συνέχεια της κατοίκησης µε ακµάζοντες

οικισµούς των ̟ροϊστορικών και ιστορικών χρόνων, ̟ου µαρτυρούν τη διαχρονική ̟αρουσία έντονης οικιστικής

δραστηριότητας µε ̟ολύ̟λευρη ανά̟τυξη και στενές ε̟αφές µε τον λοι̟ό ελληνικό χώρο.

Η ανασκαφική έρευνα της Πέλλας και της ̟εριοχής της εµ̟λουτίζει συνεχώς την ιστορική και αρχαιολογική

γνώση µε ̟λήθος στοιχείων σχετικών µε την οργάνωση των κοινωνιών, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις ταφικές ̟ρα-

κτικές, την οικονοµική ανά̟τυξη, τις ̟αραγωγικές και εµ̟ορικές δραστηριότητες του ̟ληθυσµού αυτού του

τµήµατος του βορειοελλαδικού χώρου στην αρχαιότητα. Α̟οκαλυ̟τικά όλων των ̟αρα̟άνω είναι τα ̟λούσια

ανασκαφικά ευρήµατα του δυτικού νεκροταφείου του Αρχοντικού, ιδίως αυτά της Ε̟οχής του Σιδήρου και των

αρχαϊκών χρόνων, τα ο̟οία µαζί µε αυτά της Πέλλας ̟ου χρονολογούνται σε ̟αλιότερες α̟ό την ίδρυση της µα-

κεδονικής ̟ρωτεύουσας ε̟οχές, ανατρέ̟ουν την ̟αλιότερη ά̟οψη της «α̟οµόνωσης» των Μακεδόνων.

Η ̟αρούσα έκδοση είναι α̟οτέλεσµα της εξαιρετικής συνεργασίας των συγγραφέων µε µια σειρά ανθρώ̟ων

̟ου εργάστηκαν εντατικά για να ε̟ιτευχθεί ο στόχος της δηµιουργίας ενός τόµου µε ε̟ιστηµονικό χαρακτήρα,

αλλά ταυτόχρονα και µε στοιχεία α̟λά και κατανοητά και στους µη ειδικούς. Η κα ΕιρήνηΛούβρου, ε̟ιµελήτρια

της έκδοσης, µε την ̟ολύ̟λευρη εκδοτική γνώση και την ̟ολύτιµη εµ̟ειρία της, συνέβαλε καθοριστικά στο ε̟ιτυχές

α̟οτέλεσµα µέσα στον καθορισµένο χρόνο, ενώ α̟ό την καλλιτεχνική ευαισθησία του κ. ∆ηµήτρη Καλοκύρη

̟ιστεύουµε ότι ̟ροέκυψε ένα άρτιο αισθητικά εκδοτικό ̟όνηµα. Οι εξαιρετικές φωτογραφίες του κ. Σωκράτη

Μαυροµµάτη είναι το α̟οτέλεσµα µιας µακρόχρονης εργασίας του στην Πέλλα ό̟ου, µε τη βοήθεια του Νίκου

Στεφανίδη και τουΝίκουΑναστασιάδη, τεκµηρίωσε φωτογραφικά µε τη γνωστή δεξιοτεχνία του έναν ̟ολύ µεγάλο

αριθµό εκτεθειµένων στο µουσείο, αλλά και α̟οθηκευµένων ευρηµάτων, ̟ου για ̟ρώτη φορά ̟αρουσιάζονται.

Η α̟όδοση των κειµένων στην αγγλική γλώσσα α̟ό την κα Τζούντυ Γιαννακο̟ούλου θεωρούµε ότι κάλυψε

̟ολύ ικανο̟οιητικά τις ιδιαιτερότητες των αρχαιολογικών α̟αιτήσεων.

Ευχαριστούµε θερµά την Τρά̟εζα Eurobank EFG, το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση, την κα Μαριάννα

Λάτση, δυναµικό ̟αράγοντα ̟άντα στήριξης της ̟νευµατικής ζωής του τό̟ου µας, η ο̟οία α̟οδέχθηκε να

α̟οτελέσει τοΜουσείο τηςΠέλλας τον 13ο τόµο της σειράς του «Κύκλου τωνΜουσείων», το Υ̟ουργείοΠολιτισµού

και Τουρισµού για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης και τον κ. Βαγγέλη Χρόνη, ο ο̟οίος στήριξε ̟οικιλότρο̟α

τους συντελεστές της.

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

∆ρ. ΜΑΡIΑ ΛΙΛΙΜΠAΚΗ-ΑΚΑΜAΤΗ, Ε̟ίτιµη Έφορος Αρχαιοτήτων

ΙΩAΝΝΗΣ ΑΚΑΜAΤΗΣ, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολoγίας ΑΠΘ

∆ρ. ΠΑYΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤOΜΟΥ, ∆ιευθυντής ΚΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

∆ρ. ΑΝΑΣΤΑΣIΑ ΧΡΥΣΟΣΤOΜΟΥ, Τµηµατάρχης Αρχαιολογικών Χώρων, ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων
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ΠΕΛΛΑ, Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

Ι Σ ΤΟ Ρ Ι ΚΑ ΚΑ Ι Α Ρ ΧΑ Ι ΟΛΟ Γ Ι ΚΑ Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α

Σ
ΤΙΣ ΑΚΤEΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟY ΚOΛΠΟΥ µεταφέρθηκε α̟ό τις Αιγές, ̟ιθανότατα στο τέλος του 5ου αι. ̟.Χ., η

̟ρωτεύουσα του µακεδονικού βασιλείου, για να εξασφαλισθεί καλύτερη ε̟ικοινωνία µε τον λοι̟ό ελ-

ληνικό χώρο µέσω των θαλάσσιων διαδροµών και της ανοικτής ̟εδιάδας και να διευκολυνθεί η διεύ-

ρυνση και η ισχυρο̟οίηση του κράτους. ∆εν είναι ακόµα σαφής η ακριβής οριοθέτηση της ακτογραµµής του

Θερµαϊκού κόλ̟ου την ε̟οχή της ίδρυσης της Πέλλας ως µακεδονικής ̟ρωτεύουσας, αλλά και γενικότερα, είναι

̟ολύ ̟εριορισµένη η γνώση της γεωµορφολογικής εξέλιξης της ευρύτερης ̟εριοχής στην ̟εδιάδα των Γιαννι-

τσών, ̟ου καταλαµβάνεται σήµερα α̟ό ιδιωτικά αγροτεµάχια. Είναι σαφές ωστόσο ότι οι ̟ροσχώσεις των ̟ο-

ταµών Εχεδώρου (Γαλλικού), Αξιού, Λουδία και Αλιάκµονα έκλεισαν σταδιακά το άνοιγµα του Θερµαϊκού

κόλ̟ου, έτσι ώστε ήδη α̟ό τον 4ο αι. ̟.Χ. να υφίσταται ανάγκη ανά̟λου ̟ρος την Πέλλα µέσω του ̟οταµού Λου-

δία (Σκύλαξ,Περίπλους, 66: «...Πέλλα πόλις καì βασίλειον ἐν αὐτῇ καὶ ἀνάπλους ἐς αὐτὴν ἀνὰ τὸν Λυδίαν...»),

ο ο̟οίος διέσχιζε τη βαλτώδη έκταση ̟ου διαµορφώθηκε στην ̟εριοχή αυτή, ̟ριν εκβάλλει στον Θερµαϊκό.

Είναι ̟ολύ χαρακτηριστικά τα αναφερόµενα α̟ό τον ιστορικό Λίβιο (Livius, XLIV, 46, 4-11) για τη γεωµορφο-

λογική κατάσταση της ̟εριοχής, την ε̟οχή της κατάληψης της Πέλλας α̟ό τους Ρωµαίους (168 ̟.Χ.). Η ̟όλη ̟ε-

ριβαλλόταν α̟ό αδιάβατα έλη, µέσα α̟ό τα ο̟οία ̟ρόβαλλε µια οχυρωµένη νησίδα, ̟ου ε̟ικοινωνούσε µε το

τείχος µε ξύλινη γέφυρα. Στη θέση αυτή, ό̟ως α̟έδειξαν οι ανασκαφικές έρευνες, υ̟ήρχε οικισµός της Ε̟οχής

του Χαλκού, ̟ροφανώς ̟αραθαλάσσιος, ̟ου α̟έµεινε ως νησίδα µετά τη δηµιουργία της λιµνοθάλασσας. Στη

νησίδα αυτή, ̟ου αναφέρεται στις γρα̟τές ̟ηγές ως Φάκος, ̟ροφανώς λόγω του σχήµατός της, της φακής, ήταν

εγκατεστηµένο το θησαυροφυλάκιο των Μακεδόνων (∆ιόδωρος, ΧΧΧ, 11, 1, Livius, XLIV, 6, 1-2, 10, 1-4). Η ανα-

σκαφική έρευνα α̟οκάλυψε τµήµα της οχύρωσής της και κτίρια δηµόσιου χαρακτήρα, εργαστηριακές και ̟ι-

θανότατα στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η εικόνα της ̟εριοχής στο τέλος του 3ου - αρχές 2ου αι. ̟.Χ., µε την

Πέλλα να συγκαταλέγεται ̟λέον ανάµεσα στις ̟όλεις της ενδοχώρας (Σκύµνος,Περιήγησις, 618-626), δεν αλλάζει

̟αρά µόνον στη δεκαετία του 1930, µε την α̟οξήρανση της Λουδίας λίµνης (γνωστής και ως βάλτου των Γιαν-

νιτσών), ̟ου έδωσε τη θέση της στον εύφορο κάµ̟ο της ̟εριοχής.

Η διαχρονική κατοίκηση της ̟αραθαλάσσιας ̟εριοχής στην ο̟οία εγκαθιδρύθηκε η νέα ̟ρωτεύουσα των

Μακεδόνων βεβαιώνεται α̟ό την Πρώιµη Ε̟οχή Χαλκού, ό̟ως α̟έδειξε η α̟οκάλυψη νεκροταφείων της Πρώι-

µης και Μέσης Ε̟οχής Χαλκού (3η-2η χιλιετία), της Ε̟οχής του Σιδήρου (9ος-7ος αι. ̟.Χ.), καθώς και του 6ου και

5ου αι. ̟.Χ., στο ̟λαίσιο των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου στην ̟εριοχή της

νέας εισόδου του. Η ακριβής χωροθέτηση των οικισµών στους ο̟οίους ανήκαν τα ̟αρα̟άνω νεκροταφεία και

Μαρµάρινη ανδρική κεφαλή ̟ου ταυτίζεται µε ̟ορτρέτο του Αλεξάνδρου Γ΄ (336-323 ̟.Χ.). Τέλος 4ου αι. ̟.Χ.



τους ο̟οίους διαδέχθηκε η νέα ̟ρωτεύουσα του µακεδονικού βασιλείου δεν είναι ακόµα δυνατή, καθώς η ̟ε-

ριοχή νότια της νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, την ο̟οία ̟ρέ̟ει να καταλάµβαναν αυτές οι οικιστι-

κές εγκαταστάσεις, είναι ακόµα ελάχιστα ερευνηµένη. ∆εδοµένη ωστόσο ̟ρέ̟ει να θεωρείται ώς αυτή τη στιγµή

η ύ̟αρξη οικιστικής εγκατάστασης της Ε̟οχής του Χαλκού και Σιδήρου στη νησίδα του Φάκου, καθώς και µιας

ακόµα εγκατάστασης της Ύστερης Ε̟οχής του Χαλκού στην ̟εριοχή του δυτικού νεκροταφείου της ελληνιστι-

κής ̟όλης, ό̟ως βεβαιώνει η κεραµική ̟ου βρέθηκε στις ̟αρα̟άνω θέσεις.

Πόλη µε το όνοµα Πέλλα αναφέρεται για ̟ρώτη φορά α̟ό τον ιστορικό Ηρόδοτο (Ἡρόδοτος, VII, 123)

στην ̟εριγραφή της διαδροµής του ̟ερσικού στόλου του Ξέρξη κατά µήκος των ακτών του Θερµαϊκού κόλ̟ου:

«…πλέων δὲ (ο στόλος) ἀπίκετο ἔς τε τὴν προειρημένην Θέρμην καὶ Σίνδον... ἐπὶ τὸν Ἄξιον ποταμόν, ὃς οὐρί-

ζει χώρην τὴν Μυγδονίην τε καὶ Βοττιαιίδα, τῆς ἔχουσι τὸ παρὰ θάλασσαν στεινòν χωρίον, πόλιες Ἴχναι τε

καì Πέλλα…» Την ̟αραθαλάσσια θέση της βεβαιώνει και ο Θουκυδίδης (ΙΙ, 99, 3-4) ̟εριγράφοντας την κατά-

σταση στην Κεντρική Μακεδονία κατά τον Πελο̟οννησιακό ̟όλεµο: « ...τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν Ἀξιὸν πο-

ταμὸν στενήν τινα καθήκουσαν ἄνωθεν μέχρι Πέλλης καὶ θαλάσσης ἐκτήσαντο...»

Την ̟ερίοδο της βασιλείας του Αρχελάου (413-399 ̟.Χ.), µε τον ο̟οίο κυρίως συσχετίζεται η µεταφορά της

̟ρωτεύουσας του κράτους α̟ό τις Αιγές στην Πέλλα, το µακεδονικό βασίλειο οργανώνεται διοικητικά και στρα-

τιωτικά, σύµφωνα µε τις ̟ληροφορίες των γρα̟τών ̟ηγών (Θουκυδίδης, ΙΙ, 100, 1-2), ενώ στην ̟ολιτιστική ανά-

Μαρµάρινο αγαλµάτιο ι̟̟έα. Ελληνιστική ε̟οχή.
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̟τυξή του συµβάλλουν σηµαντικές ̟ροσω̟ικότητες ̟ου συρρέουν στη βασιλική αυλή

α̟ό τη νότια Ελλάδα, ό̟ως ο ζωγράφος Ζεύξις ̟ου µαρτυρείται ότι διεκόσµησε το ανά-

κτορο, ο µουσικός Τιµόθεος, ο ε̟ικός ̟οιητής Χοιρίλος, οι τραγικοί ̟οιητές Ευρι̟ίδης,

Αγάθων κ.ά. Ο Ευρι̟ίδης µάλιστα, ̟ου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην

Πέλλα, συνέγραψε και τραγωδία για τον Αρχέλαο. Ο ιστορικός Ξενοφών (Ἑλληνικά, V,

2, 13), αναφερόµενος στο γεγονός της ̟αραχώρησης της Πέλλας στους Χαλκιδείς α̟ό

τον Αµύντα Γ΄ (̟ερί̟ου 382 ̟.Χ.), ονοµάζει την Πέλλα «...μεγίστη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ

πόλεων...». Η ακµή της όµως φαίνεται ότι εδραιώνεται την ε̟οχή του Φιλί̟̟ου Β΄ (359-

336 ̟.Χ.), ο ο̟οίος «...εἰς μῆκος ηὔξησεν (τὴν πόλιν) τραφεìς ἐν αὐτῇ...» (Στράβων, VII,

323), εξασφαλίζοντας τις ̟ροϋ̟οθέσεις για τη δηµιουργία στενών ε̟ικοινωνιακών σχέ-

σεων µε τον λοι̟ό ελλαδικό χώρο. Με την ε̟ιτυχή ̟ολιτική του Φιλί̟̟ου Β΄, ̟ου είχε ως

α̟οτέλεσµα την ένωση όλων των ελληνικών ̟όλεων και την ανάθεση σ᾽ αυτόν της αρ-

χηγίας της ̟ανελλήνιας εκστρατείας κατά των Περσών, η Πέλλα γίνεται το ε̟ίκεντρο

̟ολύ̟λευρων δραστηριοτήτων, ̟ολιτικών, στρατιωτικών και οικονοµικών, αλλά και

µιας έντονης ̟νευµατικής κίνησης, ό̟ως µαρτυρεί η ̟αρουσία του φιλοσόφου Αριστο-

τέλη, ̟ου αναλαµβάνει την εκ̟αίδευση του διαδόχου του θρόνου, του Αλεξάνδρου. Ο

Αλέξανδρος Γ΄(336-323 ̟.Χ.) υλο̟οιώντας το µεγαλό̟νοο σχέδιο του ̟ατέρα του ανα-

λαµβάνει το κοσµοϊστορικό εγχείρηµα της εκστρατείας στην Ασία, ̟ου έµελλε να ε̟η-

ρεάσει βαθύτατα και ̟ολύ̟λευρα την ιστορική εξέλιξη των λαών της Ασίας και των

χωρών της µεσογειακής λεκάνης.

Η µεγάλη ε̟έκταση και ανοικοδόµηση της Πέλλας στην ε̟οχή της βασιλείας του

Κασσάνδρου (316-298 ̟.Χ.), ενισχυµένη α̟ό τις οικονοµικές ̟ροσόδους της εκστρατείας

του Αλεξάνδρου, και η ̟αράλληλη ανά̟τυξη έντονων δραστηριοτήτων ̟ου ̟αρουσιά-

ζονται µέσα α̟ό τα ανασκαφικά ευρήµατα στην αρχιτεκτονική, στην οικονοµία, στο εµ-

̟όριο, στην ̟νευµατική ζωή και στην τέχνη γενικότερα, συνθέτουν την εικόνα µιας

µεγαλού̟ολης µε µια ακµάζουσα ̟ολυεθνική κοινωνία, ̟ου ευηµερεί σ᾽ όλη τη διάρκεια

των ελληνιστικών χρόνων. Γρα̟τές ̟ηγές µαρτυρούν την ιδιαίτερη σηµασία ̟ου είχε,

̟αρά την ιδιοµορφία της ̟αράλιας έκτασης, το λιµάνι της Πέλλας (Πλουτάρχου, Δημή-

τριος, 43), ό̟ου ναυ̟ηγήθηκε τµήµα του στόλου του ∆ηµητρίου Πολιορκητή (294-287

̟.Χ.), ενώ την ευρύτατη ε̟ικοινωνία της ̟όλης µε τη νότια Ελλάδα βεβαιώνουν ε̟ιγρα-

φικά κείµενα µε αναφορές α̟ονοµής αξιωµάτων είτε σε Πελλαίους α̟ό ελληνικές ̟ό-

λεις είτε της Πέλλας σε ̟ολίτες άλλων ̟εριοχών. Η κατάκτηση της Πέλλας α̟ό τους

Ρωµαίους (168 ̟.Χ.) και η µαρτυρηµένη λεηλασία των θησαυρών της (Livius, XLV, 33, 5-8)

α̟οτέλεσαν την αρχή της σταδιακής α̟οδυνάµωσής της. Στην ̟όλη ωστόσο, την ο̟οία

οι Ρωµαίοι ορίζουν ̟ρωτεύουσα της τρίτης διοικητικής ενότητας (µερίδας) της ε̟αρχίας

της Μακεδονίας, η οικοδοµική, ̟αραγωγική και εµ̟ορική δραστηριότητα συνεχίζεται

Αργυρός οβολός (ε̟άνω)
και αργυρό οκτάδραχµο (κάτω)
Αλεξάνδρου Ά (498-454 ̟.Χ.).
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δυναµικά ώς τις αρχές του 1ου αι. ̟.Χ., ενισχυµένη και α̟ό τη διέλευση α̟ό την ̟εριοχή αυτή της Εγνατίας

οδού (130 ̟.Χ.). Γύρω στο 90 ̟.Χ. η ̟όλη αρχίζει να εγκαταλεί̟εται σταδιακά κτυ̟ηµένη α̟ό µεγάλο σεισµό.

Ωστόσο το νότιο τµήµα της, το ο̟οίο βρισκόταν κοντά στη λιµνοθάλασσα, συνέχισε να κατοικείται ώς και τον

4ο αι. µ.Χ., µε εφαρµογή µάλιστα του ̟ολεοδοµικού σχεδίου της ̟αλιάς ̟ρωτεύουσας. Αυτό α̟έδειξαν ανα-

σκαφικά ευρήµατα, ̟ου ήρθαν στο φως κατά τη διάνοιξη νέας ̟αρακαµ̟τηρίου οδού, νότια της νέας εισόδου

του αρχαιολογικού χώρου. Το ε̟ίκεντρο όµως ̟λέον της ̟ολιτικής εξουσίας α̟οτελεί, α̟ό το 30 ̟.Χ. και εξής, η

γειτονική, δυτικά, Ρωµαϊκή Α̟οικία της Πέλλας.

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους η Πέλλα αναφέρεται ως µια α̟ό τις ̟όλεις της ε̟αρχίας του Ιλλυρικού και

αργότερα, την ε̟οχή του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, συγκαταλέγεται στις ̟όλεις της ε̟αρχίας της Μα-

κεδονίας. Σύµφωνα µε τις ̟ληροφορίες των ̟εριηγητών του 19ου αι. στη θέση της αρχαίας Πέλλας βρισκόταν

το χωριό Allah-Kilisse (Εκκλησία του Θεού), το ο̟οίο την ̟ερίοδο του Μακεδονικού αγώνα (1904-1908) διέθετε

α̟οβάθρα στο βάλτο των Γιαννιτσών (την αρχαία Λουδία λίµνη) και ονοµαζόταν Άγιοι Α̟όστολοι. Στις αρχές

της δεκαετίας του ’30 ο οικισµός, ̟ου καταλάµβανε µεγάλο τµήµα της αρχαίας ̟όλης, ονοµάστηκε Παλιά Πέλλα,

διακρινόµενος α̟ό τη Νέα Πέλλα, 2 χλµ. ̟ερί̟ου δυτικότερα, στην ̟εριοχή της Ρωµαϊκής Α̟οικίας της Πέλλας.

Οι σύγχρονοι µελετητές, ̟ου ασχολήθηκαν κατά καιρούς µε τα ετυµολογικά ̟ροβλήµατα του ονόµατος

«Πέλλα», ̟ροσεγγίζοντας α̟ό διάφορες ̟λευρές τα κείµενα των τριών κύριων γρα̟τών ̟ηγών, δεν έχουν κα-

ταλήξει ώς σήµερα σε µια γενικά α̟οδεκτή ά̟οψη. Ο Ουλ̟ιανός (4ος αι. µ.Χ.) αναφέρει : «...Πέλλα ἐκλήθη διὰ

τὸ ἀπὸ βοὸς εὑρῆσθαι τὴν προσηγορίαν πελλῆς τὸ χρῶμα, ὃ ἐστὶ τεφρῶδες κατὰ τὴν Μακεδόνων φωνήν...

Χάλκινο νόµισµα Αµύντα Γ΄ (393-370/369 ̟.Χ.). Aργυρό τετράδραχµο και αργυρή δραχµή Φιλί̟̟ου Β΄ (359-336 ̟.Χ.).
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ἢ παρὰ τοὺς πέλλας, τοὺς λίθους κατὰ τὴν Μακεδόνων φωνήν...», ο Στέφα-

νος Βυζάντιος (6ος αι. µ.Χ.) : «...Πέλλα, πόλις Μακεδονίας, Θεσσαλίας... ἡ δὲ

Μακεδονίας Βούνομος τὸ πρότερον ἐκαλεῖτο καὶ Βουνόμεια... ἐκλήθη δὲ

ἀπὸ Πέλλα τοῦ κτίσαντος...» και τοΜέγα Ετυμολογικὸν Λεξικὸν (12ος αι.):

«...πέλλην λέγουσιν βοῦν, τὸν τοιοῦτον χρῶμα ἔχοντα καὶ Πέλλη, πόλις Μα-

κεδονίας, ὅτι βοῦς αὐτὴν εὗρε, πέλλη τὸ χρῶμα...» Καθώς κοινό στοιχείο

στα ̟αρα̟άνω κείµενα είναι η αναφορά στα βοοειδή, αλλά και σύµφωνα και

µε τα ανασκαφικά στοιχεία, το όνοµα Βούνοµος ή Βουνόµεια µ̟ορεί να συ-

σχετισθεί µε ̟αλιότερο του τέλους του 5ου αι. ̟.Χ. οικισµό στη θέση της Πέλ-

λας, στον ο̟οίο, ό̟ως φαίνεται, τα βοοειδή α̟οτελούσαν βασική ̟ηγή

διατροφής και εξυ̟ηρέτησης των γεωργικών εργασιών. Η εκτροφή των βο-

οειδών όµως ̟ρέ̟ει να ήταν διαδοµένη και σ᾽ όλη τη διάρκεια της ζωής της

̟όλης. Αυτό α̟οδεικνύει η ̟αράσταση αγελάδας ̟ου βόσκει στον ο̟ισθό-

τυ̟ο νοµισµάτων ̟ου εξέδωσε η Πέλλα και σε ̟ήλινα σφραγίσµατα δηµό-

σιων εγγράφων. Αλλά και η ̟αρουσία κεράτων βοδιού στην ̟ερικεφαλαία

ειδωλίων της θεάς Αθηνάς υ̟οδεικνύει µια ξεχωριστή υ̟όστασή της, ̟ου ̟ρέ-

̟ει να σχετίζεται µε την ̟ροστασία της κτηνοτροφίας.

Αργυρό τετράδραχµο Αµύντα Γ΄ (393-370/369 ̟.Χ.).

Αργυρό δίδραχµο Αρχελάου (413-399 ̟.Χ.).

Αργυρό τετρώβολο Περδίκκα Β΄
(454-413 ̟.Χ.).





ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Η
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣIΑ ΑΝEΓΕΡΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟYΜΟΥΣΕIΟΥ στην Πέλλα χρονολογείται α̟ό τη δεκαετία του ΄60,

καθώς το µεγάλο ̟λήθος και η σ̟ουδαιότητα των ευρηµάτων της ̟ρώτης ανασκαφικής ̟εριόδου

(1957-1963) έκανε ε̟ιτακτική την ανάγκη της στέγασης και ̟ροβολής τους. Παρ᾽ όλες ωστόσο τις διαρ-

κείς ̟ροσ̟άθειες της ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την ̟ίεση των το̟ικών φορέων

και τις συνεχείς διεργασίες των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού, το µουσείο της Πέλλας αν-

τιµετω̟ίστηκε ουσιαστικά µε άµεση ̟ροο̟τική υλο̟οίησης στα µέσα της δεκαετίας του ’90, όταν άρχισε η συ-

στηµατική ανάδειξη των αρχαιοτήτων του ελληνικού χώρου, µε την ενίσχυση ̟ρογραµµάτων των Κοινοτικών

Πλαισίων Στήριξης. Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, ώς το 1973, τα ανασκαφικά ευρήµατα της Πέλλας, ̟ου

συνεχώς βέβαια αυξάνονταν µε τη συνέχιση των ανασκαφών, στεγάζονταν σε µια µικρή α̟οθήκη µέσα στον αρ-

χαιολογικό χώρο και α̟ό το 1973 ώς τον Ιούνιο του 2009 σε ένα κτίριο 400 τ.µ., ̟ου είχε ανεγερθεί για να χρη-

σιµο̟οιηθεί ως τουριστικό ̟ερί̟τερο. Ο εκθεσιακός χώρος του, ̟ολύ ̟εριορισµένος και χωρίς µουσειακές

̟ροδιαγραφές, διατηρήθηκε ε̟ισκέψιµος για 36 ̟ερί̟ου χρόνια µε συνεχείς κτιριακές ε̟ισκευές και διαρκή ε̟ι-

µέλεια της έκθεσης, έτσι ώστε το σύνολο να είναι α̟οδεκτό αισθητικά και να εξυ̟ηρετεί, όσο ήταν δυνατόν, το

στόχο του, δηλαδή την ̟ροστασία και ̟ροβολή των εκτεθειµένων ανασκαφικών ευρηµάτων.

Την ̟ερίοδο 1996-2000 εκ̟ονήθηκε και εγκρίθηκε το σύνολο των µελετών µουσειακού κτιρίου, βάσει του

κτιριολογικού ̟ρογράµµατος ̟ου εκ̟όνησε η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η κα-

τασκευή του µουσείου, ενταγµένη στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, µε ανάθεση του έργου σε σύµ̟ραξη τε-

χνικών εταιρειών µετά α̟ό δηµόσιο διαγωνισµό, άρχισε τον Α̟ρίλιο του 2006, µε την ε̟ίβλεψη της ∆ιεύθυνσης

Εκτέλεσης Έργων Μουσείων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού, και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009. Η ΙΖ΄ Εφο-

ρεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αναλαµβάνοντας την οργάνωση της έκθεσης του µουσείου (εν-

ταγµένης στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), εκ̟όνησε τη µουσειολογική και τη µουσειογραφική µελέτη και

υλο̟οίησε το έργο της έκθεσης α̟ό τον Φεβρουάριο ώς τον Σε̟τέµβριο του 2009. Έτσι, το νέο αρχαιολογικό µου-

σείο της Πέλλας λειτουργεί ̟λέον κανονικά α̟ό τον Σε̟τέµβριο του 2009. Εγκαινιάστηκε ε̟ίσηµα α̟ό τον

Υ̟ουργό Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Π. Γερουλάνο τον Σε̟τέµβριο του 2010.

Το µουσείο της Πέλλας, έκτασης 6.000 τ.µ., βρίσκεται στις νοτιοανατολικές υ̟ώρειες του λόφου του ανα-

κτόρου, στο βορειοανατολικό τµήµα του ε̟ισκέψιµου αρχαιολογικού χώρου, σε άµεση γειτνίαση µε τον σύγ-

χρονο οικισµό ανατολικά. Η ανασκαµµένη αρχαία ̟όλη, ο σύγχρονος οικισµός, η αγροτική κατάτµηση της

̟εριοχής και η µορφολογία του εδάφους α̟οτέλεσαν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής σύλληψης, ̟ου

α̟οβλέ̟ει στο να δηµιουργήσει ένα κτίριο σύγχρονο, στο ο̟οίο να α̟οτυ̟ώνεται η ιστορία του χώρου και να
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Μουσείο Πέλλας. Γενική ά̟οψη του εκθεσιακού χώρου, α̟ό την κλίµακα του εξώστη.



̟ροβάλλεται ̟ολυδιάστατα η ανθρώ̟ινη δραστηριότητα. Το κτίριο έχει έναν ή̟ιο χαρακτήρα µορφολογικά,

ώστε να µην ανταγωνίζεται τον αρχαιολογικό χώρο, µέσα στον ο̟οίο είναι ενταγµένο. Βυθίζεται στο έδαφος,

µέσα α̟ό το ο̟οίο αναδύεται, µε ̟ερίγραµµα ̟ου ακολουθεί τις καµ̟ύλες του εδαφολογικού αναγλύφου. Α̟λό-

τητα χαρακτηρίζει τις λειτουργικές ενότητες, ̟ου εξυ̟ηρετούν τις ανάγκες µιας σύγχρονης ̟αραγωγικής µονά-

δας χωρίς να α̟ο̟ροσανατολίζονται οι χρήστες της, ενώ µε ακρίβεια και σαφήνεια καθορίζεται η βασική κίνηση

των ε̟ισκε̟τών στις εκθεσιακές ενότητες, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ̟αρατήρηση και η κατανόηση των ευ-

ρηµάτων. Το µουσειακό κτίριο, εκτός του εκθεσιακού χώρου, διαθέτει αίθουσα ̟ολλα̟λών χρήσεων-εκ̟αιδευτι-

κών ̟ρογραµµάτων, ̟ωλητήριο εκδόσεων και αντιγράφων αρχαίων αντικειµένων, αναψυκτήριο, εργαστηρια-

κούς, α̟οθηκευτικούς και διοικητικούς χώρους.

Στο µουσείο της αρχαίας Πέλλας, ̟ου α̟οτελεί τη φυσική κατάληξη του ε̟ισκέ̟τη, µετά την ̟εριοδεία

του στον αρχαιολογικό χώρο, έχει κανείς τη δυνατότητα να ανασυνθέσει τα αρχαιολογικά στοιχεία ̟ου του ̟α-

ρείχαν τα µνηµεία του χώρου και να κατανοήσει τις ̟οικίλες ̟τυχές της καθηµερινής, αλλά και της δηµόσιας

ζωής της µακεδονικής ̟ρωτεύουσας. Η έκθεση, έκτασης 2.000 τ.µ. ̟ερί̟ου, µ̟ορεί να χαρακτηρισθεί ως µια µι-

κρογραφία του αρχαιολογικού χώρου, γι᾽ αυτό και οι θεµατικές ενότητες εναρµονίζονται µε τους ανασκαφικούς

τοµείς, χωρίς να είναι α̟οκοµµένες η µια α̟ό την άλλη. Καθώς είναι χωροθετηµένες σε διαφορετικά ε̟ί̟εδα, ̟ου

αντιστοιχούν στο εδαφικό ανάγλυφο της ̟εριοχής, εξασφαλίζεται η συνεχής ο̟τική ε̟αφή του ε̟ισκέ̟τη µε

όλες σχεδόν τις ενότητες, αλλά και τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, µέσω των ανοιγµάτων-̟αραθύρων του κτι-

ρίου. Υ̟άρχει όµως και δυνατότητα ̟ανοραµικής θέασης της έκθεσης α̟ό εξώστη ̟ου ̟εριτρέχει ̟εριµετρικά

τον ανοικτό χώρο του ισογείου.

Ένα ορθογώνιο αίθριο, φραγµένο µε υαλοστάσια, ορατό α̟ό όλα σχεδόν τα σηµεία του εκθεσιακού χώρου,

α̟οτελεί αναφορά στην κεντρική ̟ερίστυλη αυλή των κατοικιών της Πέλλας. Τη λιτή αρχιτεκτονική µορφή τού

24

Μουσείο Πέλλας. Ά̟οψη του εκθεσιακού χώρου, α̟ό τον εξώστη.
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κτιρίου ακολουθεί και ο λιτός χρωµατισµός του, µε τη χρήση κυρίως του άσ̟ρου και του σκούρου γκρίζου, χρώ-

µατα του φυσικού ασβεστολιθικού βράχου της ̟εριοχής. Τον ίδιο διακριτικό χρωµατισµό έχουν και όλες οι σύγ-

χρονες κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε ο ε̟ισκέ̟της να ε̟ικεντρώνεται στα αρχαία αντικείµενα,

χωρίς να διασ̟άται η ̟ροσοχή του στο ̟εριβάλλον τους. Έτσι, και οι ̟ροθήκες, εντοιχισµένες ή ̟ροσαρµοσµέ-

νες στις βαθµίδες διάκρισης των ε̟ι̟έδων, ενσωµατώνονται στο κτίριο και δεν δεσ̟όζουν στο χώρο. Το ε̟ο-

̟τικό υλικό ̟αρατίθεται σε ̟ίνακες, αναρτηµένους στους τοίχους, µε σύντοµα δίγλωσσα κείµενα, σχέδια και

φωτογραφίες. Στο εσωτερικό των ̟ροθηκών κρίθηκε σκό̟ιµο να υ̟άρχουν µόνον ̟ινακίδες ταύτισης των αν-

τικειµένων και µικρός µόνον αριθµός φωτογραφιών, ̟ου διευκολύνουν την κατανόηση συγκεκριµένων ευρη-

µάτων, χωρίς να δεσ̟όζουν στην ̟αρουσίαση του εσωτερικού της ̟ροθήκης και να α̟οσ̟ούν την ̟ροσοχή του

ε̟ισκέ̟τη α̟ό το αρχαίο αντικείµενο. Το ε̟ο̟τικό υλικό εµ̟λουτίζεται µε µακέτα της ̟όλης µε ηλεκτρονική

σήµανση, µε µακέτες µεγάλων κτιριακών συγκροτηµάτων, καθώς και µε ενηµερωτικές ταινίες για τον αρχαι-

ολογικό χώρο και το µουσείο.

Η γεωµορφολογική εξέλιξη της ̟εριοχής, η ιστορία της ̟όλης και των ανασκαφών, το ̟ολεοδοµικό σύ-

στηµα και οι οχυρώσεις α̟οτελούν τα αντικείµενα ενηµέρωσης του ε̟ισκέ̟τη ̟ριν εισέλθει στον εκθεσιακό χώρο,

ό̟ου τον υ̟οδέχεται το λαλούν σύµβολο της Πέλλας, η µαρµάρινη κεφαλή του Αλεξάνδρου Γ΄. Την ταυτότητα

της ̟όλης βεβαιώνουν ενσφράγιστες κεραµίδες µε το όνοµά της ΠΕΛΛΗΣ, ενώ οι ιστορικές φάσεις της εκ̟ροσω-

̟ούνται α̟ό νοµίσµατα ̟ου έκοψαν οι µακεδόνες βασιλείς των δύο βασιλικών οίκων (Τηµενίδες-Αντιγονίδες),

αλλά και νοµίσµατα των χρόνων µετά τη ρωµαϊκή κατάκτηση του 168 ̟.Χ.

Η ̟ρώτη θεµατική ενότητα του κυρίως εκθεσιακού χώρου αναφέρεται στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων

της Πέλλας, µε κύρια εκθέµατα τα ψηφιδωτά δά̟εδα των κατοικιών του ∆ιονύσου και της Ελένης και τη ζω-

γραφική διακόσµηση τοίχου κατοικίας α̟οκατεστηµένης σε ύψος 5 µ. Τα ανασκαφικά ευρήµατα ̟ου εκτίθεν-

Το αρχαιολογικό µουσείο Πέλλας.
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Χάλκινο νόµισµα (ε̟άνω) και αργυρό τετράδραχµο (κάτω) Αλεξάνδρου Γ΄ (336-323 ̟.Χ.).

ται στην ενότητα αυτή ̟αρέχουν ̟λήθος στοιχείων για τη δοµή και τη λειτουργία των χώρων των κατοικιών, τον

εξο̟λισµό τους, την καθηµερινή ζωή των ενοίκων τους, την ένδυση, τον καλλω̟ισµό, τις ασχολίες τους, την

άθληση, την εκ̟αίδευση, τη διασκέδαση, τις λατρευτικές τελετές στα οικιακά ιερά. Τα ευρήµατα αυτά συνθέτουν

την εικόνα ενός ̟οικιλόµορφου εξο̟λισµού, σε αρκετές ̟ερι̟τώσεις εξαιρετικά ̟ολυτελούς, ο ο̟οίος, µαζί µε τα

υ̟όλοι̟α ανασκαφικά στοιχεία, µαρτυρά την ύ̟αρξη µιας ̟ολύ̟λευρης τεχνογνωσίας, αλλά και το ιδιαίτερα

υψηλό βιοτικό ε̟ί̟εδο των κατοίκων της Πέλλας.

Η δεύτερη θεµατική ενότητα έχει ως αντικείµενο τη δηµόσια ζωή στην Πέλλα µε ευρήµατα κυρίως α̟ό την

Αγορά, ̟ου σχετίζονται µε τους διοικητικούς θεσµούς, αλλά και τις ̟αραγωγικές και εµ̟ορικές δραστηριότητες

της ̟όλης. Πήλινα σφραγίσµατα δηµόσιων εγγράφων, ̟ροερχόµενα α̟ό το δηµόσιο αρχείο της ̟όλης, γραφί-

δες και µελανοδοχεία, ε̟ίσηµα µεταλλικά βάρη, νοµισµατικοί θησαυροί και νοµίσµατα των ανασκαφών της

Αγοράς, ε̟ιγραφές και δείγµατα µνηµειακής ̟λαστικής ̟αρέχουν σηµαντικά στοιχεία για τη διοίκηση και την

οικονοµία. Τις εµ̟ορικές δραστηριότητες της ̟όλης µαρτυρούν οξυ̟ύθµενοι αµφορείς, οι ενσφράγιστες λαβές

των ο̟οίων βεβαιώνουν στενές εµ̟ορικές σχέσεις της Πέλλας µε ̟ολλές ̟όλεις του ελληνικού χώρου, αλλά και

της µεσογειακής λεκάνης, α̟ό τηΜαύρη Θάλασσα και τηΜ. Ασία ώς τη βόρεια Αφρική, την Ιταλική και την Ιβη-



27

ρική Χερσόνησο. Τις ευρύτατες, τέλος, ̟αραγωγικές δραστηριότητες υ̟οδεικνύει το ̟λήθος των ̟ήλινων αγ-

γείων και ειδωλίων, ̟ου βρέθηκαν σε εργαστήρια-καταστήµατα της Αγοράς και άλλων οικοδοµικών τετραγώ-

νων της ̟όλης, ενώ την εικόνα της λειτουργίας ενός καταστήµατος κεραµικής ̟αρουσιάζει η α̟οκατάσταση

ενός χώρου της Αγοράς µε τα ανασκαφικά ευρήµατα στη θέση ̟ου βρέθηκαν.

Στην τρίτη θεµατική ενότητα της έκθεσης εκτίθενται ευρήµατα των τριών ανασκαµµένων ιερών της Πέλλας

(του το̟ικού θερα̟ευτή θεού ∆άρρωνος, της Μητέρας των Θεών-Αφροδίτης και της ∆ήµητρας Θεσµοφόρου) και

̟αρέχονται ̟ληροφορίες για τους λατρευόµενους θεούς, αλλά και την οργάνωση και λειτουργία των θρησκευτι-

κών κτιρίων, τη µεγαλο̟ρε̟ή µορφή των ο̟οίων µαρτυρούν τα δύο ψηφιδωτά ̟ου εκτίθενται στο δά̟εδο.

Η τέταρτη θεµατική ενότητα της έκθεσης, των νεκροταφείων, είναι η µόνη α̟οκλεισµένη α̟ό τις υ̟όλοι̟ες,

λόγω του ιδιαίτερου, ταφικού, χαρακτήρα των ευρηµάτων. Οι α̟οκαταστάσεις δύο ταφών µε τα κτερίσµατά τους,

ενός ενταφιασµού τηςΠρώιµης Ε̟οχής του Χαλκού (2440-1410 ̟.Χ.) σε ̟ήλινο ̟ίθο και ενός δεύτερου, του α΄ µισού

του 4ου αι. ̟.Χ., σε κιβωτιόσχηµο τάφο, µαζί µε τα εκτεθειµένα κτερίσµατα τάφων της Ε̟οχής του Σιδήρου (9ος-7ος

αι. ̟.Χ.), του 5ου, του 4ου αι. ̟.Χ. και των ελληνιστικών χρόνων µαρτυρούν την οµοιογένεια των ταφικών εθίµων

σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο α̟ό ανθρώ̟ους ̟ου είχαν κοινή καταγωγή και ̟αράλληλη ̟ολιτισµική εξέλιξη.

Στην τελευταία ενότητα, του ανακτόρου, ̟ου βρίσκεται σε ψηλότερο ε̟ί̟εδο, ̟αρα̟έµ̟οντας στη θέση του

συγκροτήµατος ε̟άνω στο λόφο, βόρεια της ̟όλης, ̟αρουσιάζονται η αρχιτεκτονική µορφή και οι λειτουργίες

του συγκροτήµατος, ενώ µε ε̟ο̟τικό υλικό ̟ροβάλλεται η µορφή του Αλεξάνδρου στην τέχνη διαχρονικά.

Το νέο µουσείο της Πέλλας ε̟ηρεάζει ̟λέον ως µια ανα̟τυξιακή µονάδα δυναµικά τα αρχαιολογικά-̟ο-

λιτιστικά δρώµενα του ελληνικού χώρου, α̟οτελώντας τον κύριο ̟υρήνα µιας διαδροµής αρχαιολογικού και ̟ο-

λιτιστικού χαρακτήρα στην ̟ρωτεύουσα του µακεδονικού βασιλείου και την ̟εριοχή της. Η διαδροµή αυτή έχει

τη δυνατότητα να ε̟ηρεάσει καθοριστικά όχι µόνον τις ̟ολιτιστικές, αλλά και τις κοινωνικές και οικονοµικές

δοµές του τµήµατος αυτού του ελληνικού χώρου.

Χρυσός στατήρας Αλεξάνδρου Γ΄ (336-323 ̟.Χ.).



Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ
Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΗΤΟΠΟΓΡΑΦIΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧHΣ ΤΗΣΠEΛΛΑΣ και ̟εριστασιακά ορατές αρχαιότητες α̟ασχόλησαν τους ̟εριηγη-

τές του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, ̟ου ε̟ισκέφθηκαν την Κεντρική Μακεδονία (H. Holland,

F.C.H.L. Pouqueville, F. Beaujour, M.E.Μ. Cousinéry, W.M. Leake, Delacoulonche, C.F.v.d. Goltz, A. Struck).

Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο το̟ογραφικός χάρτης ̟ου συνέταξε ο Α. Struck το 1908, στον ο̟οίο ε̟ιβεβαιώνε-

ται ότι η ̟εριοχή της Πέλλας ώς τη δεκαετία του ’30 ̟αρουσίαζε ̟ερί̟ου την ίδια εικόνα ̟ου ̟εριγράφει και ο

ιστορικός Λίβιος, το 168 ̟.Χ., µε τα έλη να φθάνουν ̟ερί̟ου ώς τον δηµόσιο δρόµο, ̟ου οδηγούσε στα Γιαννι-

τσά, και το νοσηρό κλίµα να ε̟ηρεάζει την υγεία των κατοίκων της ̟εριοχής.



Η ̟ρώτη ανασκαφική έρευνα στην Πέλλα διενεργήθηκε την ̟ερίοδο 1914-1915 α̟ό την Αρχαιολογική

Εταιρεία, µε τη διεύθυνση του καθηγητή Γ.Π. Οικονόµου, αλλά διακό̟ηκε α̟ό τον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο. Η σύν-

τοµη ανασκαφή α̟οκάλυψε τµήµατα δύο κατοικιών και κρηναίου οικοδοµήµατος στο δυτικό τµήµα του σηµε-

ρινού ε̟ισκέψιµου χώρου. Η ανεύρεση αρχιτεκτονικών λειψάνων σε εκσκαφή υ̟ογείου κατοικίας του σύγ-

χρονου οικισµού της Πέλλας, στη θέση στην ο̟οία αργότερα ήρθε στο φως η λεγόµενη κατοικία του ∆ιονύσου,

είχε ως α̟οτέλεσµα την έναρξη συστηµατικής ανασκαφής α̟ό την Αρχαιολογική Υ̟ηρεσία το 1957. Η έρευνα

αυτή στις κύριες ̟εριόδους της, 1957-1970 και 1976-1990, µε τη διεύθυνση του Χ. Μακαρόνα και της Μ. Σιγανί-

δου αντίστοιχα, έφερε στο φως µεγάλο τµήµα της αρχαίας ̟όλης ̟αρέχοντας ̟λήθος στοιχείων για την ̟ολεο-

δοµική µορφή της, την αρχιτεκτονική των ιδιωτικών και δηµόσιων κτιρίων της, την κοινωνική δοµή, τη θρησκεία,

τη γλώσσα, τα ταφικά έθιµα, τις ̟αραγωγικές και εµ̟ορικές δραστηριότητες και γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία

̟ου α̟οκαθιστούν µια σφαιρική εικόνα της ιστορικής εξέλιξης της ̟ρωτεύουσας του µακεδονικού βασιλείου την

Ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας την ανασκαφική ̟ερίοδο 1957-1963.
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Το στρώµα καταστροφής εργαστηρίου κορο̟λαστικής στην ανατολική ̟τέρυγα της Αγοράς.

Ενσφράγιστη κεραµίδα οροφής µε το όνοµα
της ̟όλης: ΠΕΛΛΗΣ, αδιαµφισβήτητο τεκµήριο
της ταύτισης του αρχαιολογικού χώρου µε την
̟ρωτεύουσα των Μακεδόνων.
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̟ερίοδο της µεγαλύτερης ακµής του. Οι µεγάλες κατοικίες του ∆ιονύσου και της Ελένης µε τα ψηφιδωτά δά-

̟εδα, τµήµατα του ανακτόρου και δηµόσιων κτιρίων α̟οκαλύφθηκαν την ̟ερίοδο 1957-1970. Το κτιριακό συγ-

κρότηµα της Αγοράς, το ανάκτορο, δηµόσια κτίρια και ιερά, ιδιωτικές κατοικίες και νεκροταφεία ανασκάφτηκαν

συστηµατικά την ̟ερίοδο 1976-1990 και εξακολουθούν να ερευνούνται µε µικρότερης κλίµακας ανασκαφές, κυ-

ρίως σωστικού χαρακτήρα, ώς σήµερα, στο ̟λαίσιο δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, αλλά και κατά τις εργασίες

συντήρησης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.

Καθοριστικά για την ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων κυρίως του ̟ολεοδοµικού σχεδίου της ̟όλης και της θέσης

του ανατολικού νεκροταφείου της Πέλλας και της Ρωµαϊκής Α̟οικίας υ̟ήρξαν τα στοιχεία ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό

την έρευνα της ̟εριόδου 1977-1979 στην ̟εριοχή το̟οθέτησης αγωγού ύδρευσης της Θεσσαλονίκης α̟ό τις ̟ηγές

της Αραβησσού. Η ανασκαφή στο χώρο το̟οθέτησης του αγωγού αυτού, ̟ου διέσχισε το νότιο τµήµα της ̟όλης

σε όλο το ̟λάτος της, έδωσε ουσιαστικά το έναυσµα της έναρξης της δεύτερης ̟εριόδου συστηµατικής έρευνας

στην Πέλλα. Την ̟ερίοδο 1980-1981, στο ̟λαίσιο της αναµόρφωσης κοινοτικού δρόµου, ̟ου ένωνε τον σύγ-

χρονο οικισµό µε την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, α̟οκαλύφθηκε το ανατολικό τµήµα του συγκροτή-

µατος της Αγοράς και τάφοι του ̟αλιότερου νεκροταφείου της µακεδονικής ̟ρωτεύουσας (τέλος 5ου –γ΄ τέταρτο

4ου αι. ̟.Χ.), ενώ κατά την ανασκαφική έρευνα στην ̟εριοχή της νέας ̟αρακαµ̟τηρίου οδού, νότια του ε̟ι-

σκέψιµου αρχαιολογικού χώρου, το 2006, α̟οκαλύφθηκε το δυτικό τείχος της ελληνιστικής Πέλλας, βεβαιώθηκε

η θέση του δυτικού νεκροταφείου της, αυξήθηκαν τα ευρήµατα του νεκροταφείου της Ρωµαϊκής Α̟οικίας µε την

ανασκαφή νέων τάφων και για ̟ρώτη φορά ήρθαν στο φως λείψανα ρωµαϊκών χρόνων (1ου-4ου αι. µ.Χ.) στο

νότιο τµήµα της Πέλλας. Με τον συστηµατικό έλεγχο, τέλος, των εκσκαφών όλων των οικοδοµικών εργασιών στα

Το ̟εριστύλιο του δηµόσιου αρχείου της Πέλλας στο Ν∆ τµήµα της Αγοράς.
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οικό̟εδα και στα αγροτεµάχια της Πέλλας και της ̟εριοχής της, εµ̟λουτίζεται διαρκώς η γνώση µας για την οι-

κιστική, την ταφική αρχιτεκτονική, αλλά και τις ̟οικίλες δραστηριότητες των κατοίκων αυτού του τµήµατος του

ελληνικού χώρου κατά την αρχαιότητα.

Α̟ό το 1991 και εξής στόχος της αρχαιολογικής δραστηριότητας στην Πέλλα υ̟ήρξε η συντήρηση και ανά-

δειξη του αρχαιολογικού χώρου της, καθώς και των µνηµείων της ευρύτερης ̟εριοχής της. Με την εκ̟όνηση µε-

λέτης συνολικής ανάδειξης της Πέλλας και της ̟εριοχής της, αλλά και τη σύνταξη ε̟ιµέρους µελετών για τη

συντήρηση των αρχιτεκτονικών λειψάνων και την κατασκευή υ̟οδοµών λειτουργίας και ̟ροστασίας του χώρου,

έγινε δυνατή η υλο̟οίηση του έργου της Συντήρησης-Ανάδειξης της Πέλλας, ̟ου ανέλαβε το Ταµείο ∆ιαχείρισης

Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού, ενταγµένου στο Γ΄ Κοινοτικό

Πλαίσιο Στήριξης. Με την υλο̟οίηση του έργου αυτού ενο̟οιήθηκε ο αρχαιολογικός χώρος µε την κατάργηση

τµηµάτων δύο δρόµων ̟ου τον τετρατοµούσαν (του δηµόσιου δρόµου Θεσσαλονίκης-Έδεσσας σε όλο το ̟λάτος

της αρχαίας ̟όλης, στον άξονα Α-∆, και της δηµόσιας οδού ̟ρος τον σύγχρονο οικισµό, στον άξονα Β-Ν), αλλά

και µε την α̟αλλοτρίωση µεγάλου αριθµού αγροτεµαχίων κυρίως στο νότιο τµήµα του. Εξασφαλίστηκαν οι λει-

τουργικές υ̟οδοµές του χώρου µε τις α̟αραίτητες εγκαταστάσεις εξυ̟ηρέτησης ε̟ισκε̟τών, ενώ η ̟ροστασία

των αρχιτεκτονικών λειψάνων σε συγκεκριµένες ̟εριοχές του ε̟ισκέψιµου χώρου ε̟ιτεύχθηκε µε τη συντήρησή

τους και την κατασκευή µόνιµων στεγάστρων σε θέσεις µε ιδιαίτερα ευ̟αθή λείψανα. Ιδιαίτερη µέριµνα λήφθηκε

για τη συντήρηση των τοίχων των κτιρίων, ̟ου, λόγω του ιδιαίτερα ευαίσθητου ασβεστόλιθου, το δοµικό υλικό

τους βρισκόταν σε κατάσταση α̟οσάθρωσης. Μετά τις εργασίες συντήρησης, τα αρχιτεκτονικά λείψανα σε βασι-

κούς τοµείς του ε̟ισκέψιµου αρχαιολογικού χώρου έχουν α̟οκατασταθεί µε στερεώσεις και συµ̟ληρώσεις µε νέο

υλικό, ̟αρέχοντας στον ε̟ισκέ̟τη µια σαφή ̟λέον εικόνα της µορφολογίας των κτιρίων. Συντηρήθηκαν οι εξω-

τερικοί τοίχοι οικοδοµικών τετραγώνων και ε̟ιστρώθηκαν αρχαίοι δρόµοι για να δοθούν σε χρήση στους ε̟ι-

σκέ̟τες. Α̟οκαταστάθηκε, έτσι, το ̟ολεοδοµικό σχέδιο της ̟όλης σε µια ικανή έκταση, δίνοντας τη δυνατότητα

στον ε̟ισκέ̟τη να διασχίσει τον αρχαιολογικό χώρο α̟ό τα νότια, α̟ό το αρχαίο δηλαδή λιµάνι, ̟ρος τα βόρεια

τµήµατα της ̟όλης, ό̟ως συνέβαινε και στην αρχαιότητα, και να κατανοήσει το µέγεθος και το σχεδιασµό της.

Το ενηµερωτικό υλικό στις στάσεις ανά̟αυσης των ε̟ισκε̟τών, σε ε̟ιλεγµένα σηµεία του χώρου, µαζί µε το ο̟τι-

κοακουστικό υλικό της αίθουσας ενηµέρωσης ̟αρέχουν τις βασικές ̟ληροφορίες για συγκεκριµένες ̟εριοχές της

̟όλης και κτιριακά αυγκροτήµατα. Στόχος της συνέχισης του έργου της Συντήρησης-Ανάδειξης της Πέλλας στο

ΕΣΠΑ είναι η διεύρυνση της συντήρησης των αρχιτεκτονικών λειψάνων και η δηµιουργία οργανωµένων ̟υρή-

νων ε̟ίσκεψης µέσα σε οικοδοµικά τετράγωνα, έτσι ώστε ο ε̟ισκέ̟της να µ̟ορεί να κατανοήσει άµεσα όχι µόνον

τη µορφή, αλλά και τη λειτουργία των κτιρίων.

Το νέο αρχαιολογικό µουσείο της Πέλλας, ̟ου κατασκευάστηκε α̟ό το Υ̟ουργείο Πολιτισµού την ̟ε-

ρίοδο 2006-2009, ενταγµένο στο ΒΑ τµήµα του αρχαιολογικού χώρου, α̟οτελεί ουσιαστικά µια µικρογραφία

του, καθώς σ’ αυτό ο ε̟ισκέ̟της έχει τη δυνατότητα να ανασυνθέσει τα στοιχεία ̟ου συγκέντρωσε κατά την ̟ε-

ριοδεία του στο χώρο και µε τη βοήθεια των ̟ολυάριθµων και ̟οικίλων ανασκαφικών ευρηµάτων, αλλά και του

ε̟ο̟τικού υλικού, να κατανοήσει ̟οικίλες εκφάνσεις της ζωής της ̟όλης.

Αεροφωτογραφία τµήµατος του ενο̟οιηµένου αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας. Στο βάθος διακρίνεται το αρχαιολογικό µουσείο,
σε γειτνίαση µε τον σύγχρονο οικισµό.





Η ΠΕΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 3Η ΧΙΛΙΕΤΙΑ

ΩΣ ΤΟ Γ´ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΥ 4ΟΥ ΑΙ. ̟.Χ.

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

O
Ι ΑΝΑΣΚΑΦΙΚEΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ ̟ου διενεργήθηκαν στο ̟λαίσιο του έργου της Συντήρησης και Ανάδειξης του αρ-

χαιολογικού χώρου της Πέλλας (έργο του Ταµείου ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογι-

κών Έργων, Γ΄ ΚΠΣ ) διεύρυναν τις υ̟άρχουσες γνώσεις µας για την Πέλλα µε νέα στοιχεία, ̟ου το̟οθετούν την

̟αλαιότερη ανθρώ̟ινη δραστηριότητα στη θέση, στην ο̟οία εγκαθιδρύθηκε η ̟ρωτεύουσα των Μακεδόνων,

στην ̟ρώιµη 3η χιλιετία ̟.Χ. Κατά τις εργασίες διαµόρφωσης των δρόµων της αρχαίας ̟όλης, ̟ου ε̟ιλέχθηκαν

να α̟οτελέσουν τις κύριες ̟ροσβάσεις των ε̟ισκε̟τών, ερευνήθηκαν την ̟ερίοδο 2006-2008 µε δοκιµαστικές

τοµές οι ε̟ιχώσεις των δρόµων στην ̟εριοχή της νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου.

Μια α̟ό τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της ̟όλης, στον άξονα Α-∆, ̟λάτους ̟ερί̟ου 9,50 µ., οδηγεί α̟ό τα

κτίρια εξυ̟ηρέτησης ε̟ισκε̟τών στα συγκροτήµατα της ̟εριοχής του ιερού του ∆άρρωνος, ̟ου έχουν ερευνη-

θεί στο νοτιοδυτικό τµήµα του σηµερινού ε̟ισκέψιµου χώρου, κοντά σε σύγχρονο αρδευτικό κανάλι. Σειρά δο-

κιµαστικών τοµών κατά µήκος της λεωφόρου, µε στόχο τη διερεύνηση της υ̟οδοµής της, έφερε στο φως

̟λακόστρωτο δά̟εδο α̟ό αδρές ασβεστολιθικές ̟λάκες. Στα κατεστραµµένα τµήµατα του λιθόστρωτου, καθώς

και στις κάθετες σ᾽ αυτήν οδούς, οι τοµές ̟ροχώρησαν σε βαθύτερα στρώµατα στοχεύοντας στη στρωµατογρα-

φική τεκµηρίωση των ανθρω̟ογενών ε̟ιχώσεων.

Αµέσως κάτω α̟ό το οδόστρωµα της ̟αρα̟άνω λεωφόρου, καθώς και σε δοκιµαστικές τοµές των κάθετων

οδών (στον άξονα Β-Ν), ̟ου διασταυρώνονται µε αυτήν, ήρθε στο φως τµήµα νεκροταφείου των ̟ροϊστορικών

χρόνων. Μεγάλος αριθµός τάφων φαίνεται να έχει διαταραχτεί α̟ό τα οδοστρώµατα και τις µεταγενέστερες οι-

κοδοµικές δραστηριότητες.

Τα ακριβή όρια του ̟αρα̟άνω νεκροταφείου δεν είναι δυνατόν ακόµα να οριστούν µε σαφήνεια, αφού

ένα µεγάλο τµήµα του βρίσκεται κάτω α̟ό οικοδοµικά τετράγωνα της αρχαίας ̟όλης, ̟ου δεν έχουν ακόµα

ερευνηθεί. Η ανά̟τυξή του, σύµφωνα µε τα στοιχεία των δοκιµαστικών τοµών, καλύ̟τει µερικώς τουλάχιστον

µια έκταση έξι οικοδοµικών τετραγώνων εκατέρωθεν της λεωφόρου (µήκους 150 µ. στον άξονα Α-∆ και 143 µ. ̟ε-

ρί̟ου στον άξονα Β-Ν).

Το σύνολο των τάφων φαίνεται ̟ως βρισκόταν στα ε̟ιφανειακά στρώµατα, ενώ αρκετοί α̟ό αυτούς ̟ι-

θανότατα ήταν ορατοί και κατά την ̟ερίοδο χρήσης του νεκροταφείου. Πρόκειται για ενταφιασµούς σε ̟ιθά-

ρια και λιθο̟ερίκλειστους τάφους ή σε α̟λά λακκοειδή ανοίγµατα µε σ̟οραδική χρήση λίθων για την

Λε̟τοµέρεια καταδέσµου (βλ. και σελ. 44-45). Ά µισό του 4ου αι. ̟.Χ.
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οριοθέτηση της ̟εριµέτρου. Στα ανασκαµµένα τµήµατα του νεκροταφείου δεν ε̟ιβεβαιώθηκε η γνωστή α̟ό τα

νεολιθικά χρόνια καύση των νεκρών, ̟ου ως ̟ρακτική συνεχίζεται και στα νεκροταφεία της Ε̟οχής του Χαλκού.

Οι λιθο̟ερίκλειστοι τάφοι είναι ωοειδείς ή ̟ερί̟ου ορθογώνιες κατασκευές, ̟ου διαµορφώνονται µε αδού-

λευτες ̟λάκες κάθετα µ̟ηγµένες στο έδαφος ή αδιαµόρφωτες ̟έτρες το̟οθετηµένες σε σειρά, µε γενική κατεύ-

θυνση Α-∆ ή µε α̟όκλιση ΒΑ-Ν∆. Σ̟ανιότερα, τα τοιχώµατα των τάφων κατασκευάζονται µε την το̟οθέτηση

αδρών λίθων σε δύο σειρές µε χαλαρό χτίσιµο. Τα ̟ιθάρια το̟οθετούνται οριζόντια στο έδαφος σε υ̟οδοµή α̟ό

̟λάκες ή στερεώνονται ̟εριµετρικά µε λίθους. Το στόµιό τους βρίσκεται ανατολικά ή δυτικά και συνήθως σφρα-

γίζεται µε λίθο. Εκτός α̟ό τη χρήση µεγάλων καλοδιαµορφωµένων ̟ιθαριών, ταφές γίνονταν και σε ̟ιθοειδή

ανοιχτά αγγεία. Μικροί τάφοι καλύ̟τονται µε λιθοσωρούς, ενώ ̟άνω α̟ό τα ̟ιθάρια α̟αντά ̟εριορισµένος

αριθµός λίθων. Μερικές φορές στα άκρα των κατασκευών και ̟άνω α̟ό το καλυµµένο στόµιο των ̟ιθαριών

̟ροεξέχει λίθινη ̟λάκα ή κυβόλιθος, ̟ου έχει τη µορφή ε̟ιτύµβιας στήλης.

Οι ταφές οµαδο̟οιούνται σε συστάδες, η σχέση των ο̟οίων ̟αραµένει αδιευκρίνιστη. Σε τρεις ̟ερι̟τώ-

σεις ̟αρατηρήθηκαν εκτεταµένες λιθορι̟ές α̟ό µικρές ̟έτρες, ̟ου διατάσσονται κυκλικά, και οριοθετούσαν

ισο̟εδωµένους σήµερα τύµβους.

Το υλικό διαµόρφωσης όλων των κατασκευών του νεκροταφείου είναι φυσικοί ασβεστολιθικοί λίθοι α̟ό

το άµεσο ̟εριβάλλον του νεκροταφείου και της ̟εριοχής της Πέλλας. Το ίδιο υλικό χρησιµο̟οιήθηκε και στα κτί-

ρια των ιστορικών χρόνων. Πολλές µάλιστα ̟λάκες, ̟ου α̟οτελούν το οδόστρωµα της λεωφόρου, ̟ιθανόν ̟ρο-

έρχονται α̟ό το ̟ροϊστορικό νεκροταφείο. Κατά κανόνα οι τάφοι είναι ατοµικοί. Η ̟αρουσία όµως µιας δι̟λής

ταφής σε ̟ίθο ̟ιστο̟οιεί τη χρήση της ̟ρακτικής αυτής και σε άλλες ̟ερι̟τώσεις, ό̟ως συµβαίνει και σε άλλα

νεκροταφεία της Ε̟οχής του Χαλκού.

Οι νεκροί ενταφιάζονταν σε έντονα συνεσταλµένη θέση ̟ρος τα αριστερά ή δεξιά τους. Στους ̟ίθους το-

̟οθετούνταν µε το κεφάλι κοντά στο στόµιο ή στον ̟υθµένα του αγγείου και σ̟ρώχνονταν µέσα σε αυτό α̟ό το

στόµιό του ή το̟οθετούνταν µετά την αφαίρεση τµήµατος του χείλους και του σώµατος του αγγείου. Ο ̟αρα-

µερισµός του σκελετικού υλικού για τη χρήση των ταφικών κατασκευών α̟ό νεότερους ενταφιασµούς δεν ε̟ι-

βεβαιώνεται, αφού η αναµόχλευση αρκετών οστών συσχετίζεται µε την ταυτόχρονη καταστροφή των ταφικών

κατασκευών α̟ό οικοδοµικές δράσεις στην ̟όλη των ιστορικών χρόνων.

Ο αριθµός των κτερισµένων τάφων, σύµφωνα µε την ̟ρακτική της ε̟οχής, είναι σχετικά ̟εριορισµένος.

Στα κεραµικά αντικείµενα ̟εριλαµβάνονται κυρίως κανθαρόσχηµα αγγεία µικρών διαστάσεων µε υ̟ερυψωµέ-

νες λαβές, µόνωτα κύ̟ελλα και οινοχόες. Σ̟ανιότερα οι νεκροί κτερίζονται µε αργυρά και χάλκινα αντικείµενα,

κοσµήµατα και ό̟λα, ενώ στα σ̟άνια ευρήµατα της κατηγορίας εντάσσεται και µια µικρή µαρµάρινη φιάλη.

Ενδείξεις για τελετουργικές δραστηριότητες σε συγκεκριµένη θέση του ανασκαµµένου τµήµατος του νε-

κροταφείου δια̟ιστώθηκαν µόνο σε µια συσσώρευση α̟ανθρακωµένων υλικών κάτω α̟ό χώρο του οικοδοµι-

κού τετραγώνου του δηµόσιου λουτρού. Ο εγκλωβισµός της όµως κάτω α̟ό τοίχους των ιστορικών χρόνων

ε̟έτρεψε τη διερεύνηση µόνο µικρού τµήµατός της.

Τα ̟ήλινα κτερίσµατα είναι χειρο̟οίητα αγγεία, στα ο̟οία δια̟ιστώνονται όλες οι τεχνικές ̟ου χρησι-

µο̟οιούνταν κατά την Πρώιµη Ε̟οχή του Χαλκού στην ̟εριοχή της Μακεδονίας (̟ερί̟ου 3100-2100 ̟.Χ.). Η

µαρµάρινη φιάλη, ένας εξαιρετικά σ̟άνιος τύ̟ος ευρήµατος στην ̟εριοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ̟αρα-
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Μαρµάρινη φιάλη (ε̟άνω αριστερά) και τρία ̟ήλινα αγγεία
της Πρώιµης Ε̟οχής του Χαλκού (3η χιλιετία ̟.Χ.), δύο ̟ήλινα
αγγεία της Πρώιµης Ε̟οχής του Σιδήρου και αττικός σκύφος

του ύστερου 5ου αι. ̟.Χ. (κάτω αριστερά).
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̟έµ̟ει σε ένα ̟αράδειγµα α̟ό την Αλε̟ότρυ̟α ∆ιρού Μάνης της Τελικής Νεο-

λιθικής Ε̟οχής και σε σειρά µικρών κυκλαδικών φιαλών ̟ου χρονολογούνται

όλες κατά την Πρωτοκυκλαδική Ι ̟ερίοδο και σ̟ανιότερα στη µεταβατική ̟ερίοδο

Ι-ΙΙ (τέλος 4ης – αρχές 3ης χιλιετίας ̟.Χ.). Ο χρονικός ορίζοντας της φιάλης µάς

οδηγεί στην Τελική Νεολιθική ή, ̟ιθανότερα, αν η µακροσκο̟ική εκτίµηση του

µαρµάρου ως νησιωτικού, και µάλιστα ̟αριανού, είναι ορθή, θα µ̟ορούσε να

θεω- ρηθεί ως ένα α̟ό τα δηµιουργήµατα της Πρωτοκυκλαδικής ̟εριόδου, και να

χρονολογηθεί όχι αργότερα α̟ό τη µεταβατική Πρωτοκυκλαδική ̟ερίοδο Ι-ΙΙ. Τέ-

τοια ̟ροϊόντα µ̟ορούσαν να φτάσουν στην ακτή της ̟ροϊστορικής Πέλλας µέσω

της θαλάσσιας οδού α̟ό τις Κυκλάδες ̟ρος τον κόλ̟ο του Λουδία. Οι εµ̟ορικές

σχέσεις µεταξύ γειτονικών ̟εριοχών και ̟ολιτισµικών κύκλων τεκµηριώνονται

στην Ελλάδα και την ευρύτερη Βαλκανική α̟ό την Αρχαιότερη Νεολιθική Ε̟οχή.

Ευρείες ̟ολιτιστικές ε̟αφές των Κυκλάδων µε τις ακτές του Θερµαϊκού κατά την

̟ερίοδο ̟ου εξετάζουµε δεν έχουν ανιχνευθεί σε ικανο̟οιητικό ε̟ί̟εδο α̟ό την

ανασκαφική έρευνα. Ενδείξεις ε̟αφών µ̟ορούν να στηριχθούν σε µεµονωµένα

αντικείµενα, ό̟ως αυτό της Πέλλας ή ένα µαρµάρινο αγγείο της Πρωτοκυκλαδι-

κής ̟εριόδου, ̟ου βρέθηκε στον Μακρύγιαλο της Πιερίας σε τάφο της Ύστερης

Ε̟οχής του Χαλκού, αλλά και σε ευρήµατα της Χαλκιδικής. Άµεσες ή έµµεσες σχέ-

σεις είναι δυνατόν να βεβαιωθούν στο άµεσο µέλλον, ό̟ως έχουν ήδη τεκµηριω-

θεί για την Κρήτη, την Αττική, την Εύβοια και ̟ολλές θέσεις του Αιγαίου και της

Μικράς Ασίας, ό̟ου, εκτός α̟ό ̟ήλινα αντικείµενα, βρήκαν το δρόµο τους και ̟ο-

λυτελή µαρµάρινα ειδώλια και αγγεία. Ανάµεσα σ᾽ αυτά ̟εριλαµβάνεται και µια

µαρµάρινη φιάλη στο νεκροταφείο της Ιασού στη Μικρά Ασία, τυ̟ολογικά ̟α-

ρόµοια µε της Πέλλας.

Η διάρκεια χρήσης του ̟ροϊστορικού νεκροταφείου είναι ̟ρόωρο να συ-

ζητηθεί διεξοδικά. Τα ̟ροκαταρκτικά συµ̟εράσµατα στηρίζονται σε τυ̟ολογικές

̟αρατηρήσεις των ταφών και των κτερισµάτων τους, αλλά ε̟ιβεβαιώνονται και

α̟ό τις ̟ρώτες ραδιοχρονολογήσεις. Το σύνολο των τύ̟ων των τάφων συµ̟ί̟τει

µε αυτούς α̟ό τα νεκροταφεία στο Ξερο̟ήγαδο και στις Γούλες Κοζάνης, στον

Άγιο Μάµαντα Χαλκιδικής κ.α. Τα κανθαρόσχηµα αγγεία βρίσκουν τα ̟αράλ-

ληλά τους στα ευρήµατα του Αρχοντικού Πέλλας, ό̟ου οι ραδιοχρονολογήσεις

το̟οθετούν το στρώµα καταστροφής στην ύστερη φάση της Πρώιµης Ε̟οχής του

Χαλκού και στην αρχή της ε̟όµενης, του Ξερο̟ήγαδου Κοζάνης (2450/2400 ώς

Αττικά αγγεία αρωµατικών ελαίων (λήκυθοι). Γ´ τέταρτο του 5ου αι. ̟.Χ.



1750/1700 ̟.Χ.), του Αρµενοχωρίου Φλώρινας (τέλος της Πρώιµης Ε̟οχής του Χαλκού), των Σερβίων Κοζάνης,

του Τριλόφου Θεσσαλονίκης και άλλων θέσεων του µακεδονικού χώρου, στις ο̟οίες τα κανθαρόσχηµα συγκα-

ταλέγονται µεταξύ των κύριων σχηµάτων της κεραµικής. Ο τύ̟ος αυτός της κεραµικής είναι ευρύτερα διαδεδο-

µένος σε θέσεις της Πρώιµης Ε̟οχής του Χαλκού στην ̟.Γ.∆.Μ., αλλά και βορειότερα, ώς τη Σερβία (̟ολιτισµός

Bubanj III).

Ο οικισµός, στον ο̟οίο ανήκε το νεκροταφείο, ̟ρέ̟ει να βρισκόταν σε σχετικά κοντινή α̟όσταση. Σε διε-

ρευνητικές τοµές του οικοδοµικού τετραγώνου του δηµόσιου λουτρού, σε στρώµατα γεµίσµατος φερτού χώµα-

τος για την ε̟ίχωση του χώρου, βρέθηκαν αρκετά όστρακα διαφορετικών αγγείων της Ε̟οχής του Χαλκού, σε

̟ολύ α̟οσ̟ασµατική κατάσταση διατήρησης. Μεγάλος αριθµός οστράκων της ίδιας ̟εριόδου ήρθε στο φως και

δυτικότερα. Η µεγάλη α̟οσ̟ασµατικότητα των οστράκων αυτών ίσως θα µ̟ορούσε να δικαιολογήσει την ̟ρο-

έλευσή τους α̟ό εγκατάσταση ̟ου δεν θα βρισκόταν µακριά α̟ό το χώρο εύρεσής τους. Η θέση αυτή είναι δύ-

σκολο να ταυτιστεί µε τη θέση του Φάκου, ̟ου βρίσκεται ̟ερί τα 1.100 µ. νότια α̟ό τον δηµόσιο δρόµο Θεσ-

σαλονίκης–Έδεσσας. Η ̟αρα̟άνω εγκατάσταση της Ε̟οχής του Χαλκού ̟ρέ̟ει να διατηρήθηκε και κατά τους

ιστορικούς χρόνους, αφού στην Πέλλα έρχονται στο φως λιγοστά µεν αλλά χαρακτηριστικά ευρήµατα και των

µετέ̟ειτα χρόνων, α̟ό την Πρώιµη Ε̟οχή του Σιδήρου, τα Αρχαϊκά και τα Κλασικά χρόνια. Με τη θέση αυτή

θα ̟ρέ̟ει ̟ιθανότατα να ταυτιστεί και ο ̟αλιότερος οικισµός της Βουνόµου, τον ο̟οίο αντικατέστησε η νέα

̟ρωτεύουσα, Πέλλα, στο τέλος του 5ου αι. ̟.Χ., ό̟ως αναφέρεται α̟ό τον Στέφανο τον Βυζάντιο: «ἡ δὲ Μακε-

δονίας [Πέλλα] Βούνομος τὸ πρότερον ἐκαλεῖτο».

Ταφή σε µεγάλο λιθο̟ερίκλειστο ̟ήλινο α̟οθηκευτικό αγγείο. Αδρά διαµορφωµένος λίθος µ̟ροστά α̟ό το στόµιο έχει τη θέση ε̟ιτύµβιας
στήλης. Α̟ό το νεκροταφείο της Πρώιµης Ε̟οχής του Χαλκού. Χρονολόγηση ταφής: 2440-2140 ̟.Χ.
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ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τ
Ο ΝΕΚΡΟΤΑΦΕIΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙOΤΕΡΗΣ ΦAΣΗΣ ΤΗΣ ΠEΛΛΑΣ ως µακεδονικής ̟ρωτεύουσας α̟οκαλύφθηκε έξω α̟ό το

βόρειο τείχος της. Τα ανασκαµµένα τµήµατα του νεκροταφείου ε̟ικεντρώνονται κάτω α̟ό το χώρο ̟ου κα-

τέλαβε η Αγορά της ελληνιστικής φάσης της ̟όλης, αλλά και στη γύρω α̟ό αυτήν ̟εριοχή.

Οι ̟ρώτες ταφές του νεκροταφείου ήρθαν στο φως σε σωστική ανασκαφική έρευνα στο ̟λαίσιο έργου α̟ο-

χέτευσης στον δηµόσιο δρόµο ̟ου οδηγεί στον σύγχρονο οικισµό της Πέλλας, την ̟ερίοδο 1980-1981. Μεγάλα

τµήµατά του βρέθηκαν τα ε̟όµενα χρόνια στα νοτιοανατολικά του συγκροτήµατος της Αγοράς, αλλά και σε

τοµές κάτω α̟ό τα δά̟εδα των χώρων της νότιας ̟τέρυγας, του Αρχείου, καθώς και σε δρόµο της αρχαίας ̟όλης,

µε ̟ροσανατολισµό Α-∆, ̟ου διέρχεται νότια του συγκροτήµατος, κυρίως στο ̟λαίσιο των εργασιών ανάδειξης

του αρχαιολογικού χώρου (2002-2008). Τµήµατα του νεκροταφείου αυτού εντο̟ίστηκαν και βορειοανατολικά,

αλλά και νοτιότερα του εµ̟ορικού και διοικητικού κέντρου της ̟όλης. Το σύνολο των αδιατάρακτων ταφών

του το̟οθετείται α̟ό το τέλος του 5ου αι. ̟.Χ. ώς το γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ. Η κατάργησή του αναµφίβολα

σχετίζεται µε την εκτεταµένη αναδιοργάνωση της Πέλλας στα χρόνια του Κασσάνδρου, κατά την ε̟έκτασή της

βόρεια του βόρειου τείχους της, ̟ου έχει εντο̟ισθεί στην ̟εριοχή της νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου.

Το τείχος αυτό κατά τις οικοδοµικές δραστηριότητες της ε̟οχής ισο̟εδώθηκε. Τότε οι ταφικές ανάγκες ̟ου εξυ-

̟ηρετούσε το κλασικό νεκροταφείο µεταφέρθηκαν στην ̟εριαστική ̟εριοχή, σε θέσεις έξω α̟ό τα τείχη της ̟όλης,

κυρίως ανατολικά και δυτικά, και κάλυψαν τις µεταθανάτιες ανάγκες, α̟ό τα µέσα ̟ερί̟ου του 4ου αι. ̟.Χ. ώς

την εγκατάλειψη της Πέλλας, στις αρχές του 1ου αι. ̟.Χ., µετά α̟ό καταστροφικό σεισµό.

Η µορφή των τάφων ̟ροσαρµόζεται στο εδαφολογικό ανάγλυφο µε τη συνεκµετάλλευση των ε̟ιχώσεων

αλλά και του µαλακού ασβεστολιθικού υ̟εδάφους. Οι ̟ερισσότερες ταφές το̟οθετούνται σε µικρού µεγέθους

ορύγµατα στο σκληρό χώµα, µε τοιχώµατα ενισχυµένα µερικές φορές µε µικρούς λίθους. Υ̟άρχουν όµως και µε-

γαλύτεροι ορθογώνιοι κιβωτιόσχηµοι τάφοι, λαξευτοί στον φυσικό βράχο. Όλοι οι ̟αρα̟άνω τάφοι δέχονταν

ενταφιασµούς. Το έθιµο της καύσης ήταν σχετικά ̟εριορισµένο, ό̟ως συµβαίνει γενικότερα στην Πέλλα και σε

µεταγενέστερες ε̟οχές. Σε µια ̟ερί̟τωση τα καµένα οστά είχαν το̟οθετηθεί σε κωδωνόσχηµο κρατήρα, ενώ σε

άλλη η τελετή ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε ξύλινη ναϊσκόµορφη κατασκευή. Παιδικές ταφές βρέθηκαν µέσα σε α̟ο-

θηκευτικά αγγεία, κυρίως αµφορείς. Τα νεογνά το̟οθετούνταν και ανάµεσα σε καλυ̟τήριες κεραµίδες. Η ̟ρα-

κτική της ταφής σε ̟ήλινες λάρνακες είναι σ̟άνια. Περιορισµένος είναι και ο αριθµός των κεραµοσκε̟ών τάφων.

Οι λαξευτοί κιβωτιόσχηµοι τάφοι έχουν ̟ροσανατολισµό α̟ό ανατολικά ̟ρος τα δυτικά. Η ̟αρατηρού-

µενη οµαδο̟οίηση των λαξευµάτων υ̟οδεικνύει ̟ιθανότατα συγγενικές ταφές, ό̟ως συµβαίνει και στα µετα-

γενέστερα νεκροταφεία της Πέλλας. Οι διαστάσεις των τάφων των ενηλίκων ̟οικίλλουν, σε µήκος α̟ό 1,50 ώς

Λε̟τοµέρεια της διακόσµησης ερυθρόµορφης υδρίας (βλ. και σελ. 46-53). Ο Κέλαδος (ή o Κύδαιµος) σαλ̟ίζει κατά την έριδα
της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για το όνοµα της Αθήνας. Τέλος 5ου/αρχές 4ου αι. ̟.Χ.





2,50 µέτρα και ̟λάτος α̟ό 0,80 µ. ώς ̟ερί̟ου 1,50 µ. Υ̟άρχουν όµως

και ̟ολύ µεγαλύτεροι, µε µήκος και βάθος ώς 7 και 4 µ. αντίστοιχα.

Αυτοί είχαν στα τοιχώµατα αναβαθµούς ̟ου διευκόλυναν την ̟ροσέγ-

γιση του δα̟έδου του τάφου κατά την το̟οθέτηση της ταφής. Οι κιβω-

τιόσχηµοι τάφοι καλύ̟τονταν µε ξύλινες σανίδες στηριγµένες σε

ξύλινους δοκούς, τα άκρα των ο̟οίων το̟οθετούνταν σε λαξευµένες

θήκες στον ανώτερο αναβαθµό, ̟ου ̟εριέβαλλε την ταφική κατασκευή.

Ε̟άνω α̟ό µεµονωµένες ταφές ή µικρές συστάδες τάφων εντο̟ίστηκε

̟εριορισµένος αριθµός χωµάτινων τύµβων, η βάση των ο̟οίων οριζό-

ταν κυκλικά α̟ό σειρές µικρών ακατέργαστων λίθων. ∆ί̟λα σε αρκε-

τούς τάφους βρέθηκαν λαξεύµατα στο βράχο, ̟ου δέχονταν ε̟ιτύµβια

σήµατα, α̟ό τα ο̟οία ένας µικρός αριθµός εντο̟ίστηκε εκτός θέσης.

Υ̟ολείµµατα ξύλων σε διαµορφωµένες κοιλότητες στις γωνίες του δα-

̟έδου των τάφων και µικρά σιδερένια καρφιά µαρτυρούν σ̟οραδική

χρήση της ̟ρακτικής του ενταφιασµού σε νεκρικές κλίνες.

Οι νεκροί ήταν το̟οθετηµένοι στον τάφο µε το κεφάλι συνήθως

̟ρος τα ανατολικά και µε εκτεταµένα τα σκέλη. Ελάχιστες φορές ήταν

στραµµένοι ̟ρος τα δυτικά ή είχαν συνεσταλµένη θέση. ∆ι̟λές ταφές δια-

̟ιστώθηκαν σε ̟ολύ λίγες ̟ερι̟τώσεις, µία α̟ό τις ο̟οίες ανήκε σε µια

µητέρα µε το βρέφος της. Η µελέτη των ανθρω̟ολογικών καταλοί̟ων

α̟έδειξε µεγάλη θνησιµότητα των ̟αιδιών, σε ̟οσοστό 35-40%, ηλικίας

κυρίως ώς ενός χρόνου. Αξιο̟αρατήρητη είναι και η θνησιµότητα των

γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες, σε ̟οσοστό 2 ̟ρος 1 ̟ερί̟ου. Η ηλι-

κία των ενηλίκων κυµαίνεται µεταξύ των 40 και των 60 χρόνων, ελάχιστοι

έφθαναν ώς τα 70 χρόνια. Το ύψος τους ώς 1,70 µ. δεν ήταν σ̟άνιο.

Τα κτερίσµατα του νεκροταφείου αυτού είναι γενικά ̟εριορισµένα,

̟ράγµα ̟ου δηλώνει και τη χαµηλή ώς µέση κοινωνική ̟ροέλευση των

νεκρών στο ανασκαµµένο τµήµα του. Πλουσιότερα κτερι- σµένες ήταν

µερικές νεανικές ταφές, κυρίως κοριτσιών. Στα κτερίσµατα ̟εριλαµβά-

νονταν ̟ήλινα αγγεία (αρυβαλλοειδή ληκύθια, σκύφοι, όλ̟ες, οινοχόες),

εργαλεία, λίγα ό̟λα και αθλητικά σύνεργα, το̟οθετηµένα κοντά στα

χέρια. Περισσότερα ήταν τα ̟ήλινα ειδώλια, ιδίως στις ̟αιδικές ταφές. Τα

αγγεία, κυρίως τα καλής ̟οιότητας µελαµβαφή, ήταν εισηγµένα α̟ό την

Αττική. Α̟ό την ̟εριοχή αυτή και ̟ιθανόν και α̟ό τη Βοιωτία ̟ροέρ-

χονται και αρκετά ̟ήλινα ειδώλια, ενώ στην ντό̟ια ̟αραγωγή κυριαρ-

χούν αγγεία ερυθροβαφή, ως υ̟όµνηση χάλκινων αγγείων. Τα χρυσά

και αργυρά κοσµήµατα βρέθηκαν στην ̟εριοχή των µελών του σώµατος

̟ου διακοσµούσαν, ενώ εξαρτήµατα ενδυµάτων, χάλκινες, αργυρές και

σιδερένιες ̟όρ̟ες και ̟ερόνες, στην ̟εριοχή των ώµων και κατά µήκος

των βραχιόνων. Σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις οι νεκροί έφεραν στεφάνια α̟ό
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Κυνηγετικό σκυλί α̟ό την ̟εριοχή
της Αγοράς. Α̟οδίδεται σε ε̟ιτύµβιο
µνηµείο του 4ου αι. ̟.Χ.



λε̟τά φύλλα χρυσού. Τα ̟ήλινα ειδώλια κυριαρχούν στις ̟αιδικές

ταφές, ̟ου ήταν και οι ̟λουσιότερα κτερισµένες.

Α̟ό το νεκροταφείο της ̟εριοχής της Αγοράς ̟ροέρχονται

τρία ιδιαίτερα σηµαντικά ευρήµατα, ̟ου ̟αρέχουν αξιόλογα στοι-

χεία για την ανά̟τυξη της γλυ̟τικής στον βορειοελλαδικό χώρο, τις

εµ̟ορικές σχέσεις της Πέλλας µε την Αττική και τη γλώσσα των κα-

τοίκων της.

Η µαρµάρινη ανάγλυφη ε̟ιτύµβια στήλη του νεαρού Ξάνθου,

γιου του ∆ηµητρίου και της Αµαδίκας σύµφωνα µε την ε̟ιγραφή,

χρονολογείται στο τέλος του 5ου αι. ̟.Χ. και είναι το ̟ρωιµότερο ώς

σήµερα γνωστό γλυ̟τό της Πέλλας. Χαρακτηριστική είναι η κατάληξη

–α της δωρικής διαλέκτου στο σύνθετο όνοµα της µητέρας, α̟ό τη ρίζα

αμ– (α̟ό ό̟ου και το οµηρικό ρήµα ἀμάω = θερίζω) και της µακεδο-

νικής κατάληξης –δίκα (̟ρβ. το όνοµα Εὐρυ-δίκα). Στη στήλη α̟ει-

κονίζεται µια σκηνή καθηµερινή, ένα αγόρι µε ̟εριστέρι στο ένα χέρι

και το ̟αιχνίδι του, έναν τροχό, ̟ίσω του. Ένα νεαρό λαγωνικό σκυλί,

µ̟ροστά, ανασηκώνει το κεφάλι ̟ρος το ̟τηνό και την ̟αιδική

µορφή σε ένα κλειστό εικονογραφικό σχήµα τρυφερής εσωτερικής ε̟ι-

κοινωνίας. Η α̟όδοση της «άχνης» της σαρκικότητας, η βαρύτητα και

η µαλακότητα της ε̟ιδερµίδας των µορφών υ̟οδεικνύουν στοιχεία

«ιωνισµού» της στήλης. Παρά τις νέες αττικές ε̟ιρροές, ̟ου σταδιακά

ε̟ιβάλλονται α̟ό τον 5ο αι. ̟.Χ. στη γλυ̟τική του µακεδονικού

χώρου, η µονο̟ρόσω̟η ε̟ιτύµβια στήλη του Ξάνθου α̟οτελεί χαρα-

κτηριστικό δηµιούργηµα ενός τεχνίτη της ̟εριοχής, ̟ου δεν είχε λη-

σµονήσει την ̟αλιότερη νησιωτικοϊωνική ̟αράδοση.

Μια ερυθρόµορφη υδρία, των αρχών του 4ου αι. ̟.Χ., εισηγ-

µένη α̟ό την Αθήνα, δέχθηκε τα καµένα οστά ε̟ιφανούς Πελλαίου.

Α̟ό τα ̟λέον αξιόλογα έργα της αττικής κεραµικής, α̟οδίδεται στο

εργαστήριο του ζωγράφου του Προνόµου. Είναι διακοσµηµένη µε

το µύθο της έριδας του Ποσειδώνα και της Αθηνάς, για το όνοµα της

Αθήνας, κατά την κρίσιµη χρονική στιγµή της λύσης της διαµάχης

των θεών µε την ̟αρουσία του ∆ία, ̟ου τη συµβολίζει ένας τερά-

στιος κεραυνός ̟άνω στο νικητήριο δώρο της Αθηνάς, µια ελιά, ̟ου

στεφανώνεται α̟ό µια Νίκη, µ̟ροστά α̟ό τον φιδοσώµατο Κέ-

κρο̟α. Ο νικηµένος θεός και ο κόσµος του α̟οχωρεί α̟ό την κεν-

τρική σκηνή, την ο̟οία καταλαµβάνει η Αθηνά συνε̟ικουρούµενη

Ε̟ιτύµβια στήλη του µικρού Ξάνθου, γιου του ∆ηµητρίου
και της Αµαδίκας. Α̟ό το νεκροταφείο της ̟εριοχής της Αγοράς.

Τέλος 5ου/αρχές 4ου αι. ̟.Χ.
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α̟ό τον ∆ιόνυσο. Στον ώµο µια ηρωική σκηνή α̟οδίδει τον αγώνα µεταξύ του βασιλιά της Ελευσίνας Εύµολ-

̟ου, γιου του Ποσειδώνα, και του Ερεχθέα, βασιλιά της Αθήνας, µε την ̟αρουσία του Ερµή και των ̟αιδιών της

Λητούς, της Άρτεµης και του Α̟όλλωνα. Είναι ο ίδιος µύθος, σε άλλη ̟αραλλαγή, ̟ου α̟εικονίζεται και στο δυ-

τικό αέτωµα του Παρθενώνα, ο ο̟οίος στα χρόνια µετά το 403 ̟.Χ. α̟οκτά και ̟ολιτική σηµασία για την ̟όλη

της Παλλάδας, συµβολίζοντας την ̟τώση της τυραννίας και την ε̟αναφορά της δηµοκρατίας.

Με την εντατικο̟οίηση του εµ̟ορίου της Αθήνας µε τη Μακεδονία και τη Θράκη, µετά το τέλος του Πε-

λο̟οννησιακού ̟ολέµου, αυξήθηκε η εξαγωγή και των ̟ήλινων αγγείων, αλλά και η µετανάστευση αθηναίων

κεραµέων και αγγειογράφων, ̟ου µαζί µε ̟ολλούς ανθρώ̟ους του ̟νεύµατος και άλλους καλλιτέχνες και τε-

χνίτες α̟ό ̟ολλές ̟όλεις του ελληνικού χώρου άρχισαν να συρρέουν στην Πέλλα την ε̟οχή του Αρχελάου και

των διαδόχων του, συµβάλλοντας δραστικά στην ̟ολιτιστική ανά̟τυξη της µακεδονικής ̟ρωτεύουσας.

Ένα ενε̟ίγραφο, τέλος, µολύβδινο έλασµα ενός κατάδεσµου βρέθηκε τυλιγµένο στο χέρι νεκρού, ̟ιθανόν

βιαιοθανάτου. Η ε̟ιγραφή, ̟ου έχει χαραχθεί µε οξύ εργαλείο ε̟άνω στο µαλακό µέταλλο, είναι το µεγαλύτερο

ώς σήµερα γνωστό διαλεκτικό κείµενο α̟ό την ̟εριοχή της Μακεδονίας και χρονολογείται στο α΄ µισού του 4ου

αι. ̟.Χ. Στη σύνταξή του ̟αρουσιάζει σχέσεις µε την αττική διάλεκτο, διαφορο̟οιείται όµως α̟ό την αττικο-

ιωνική οµάδα, αφού το α δεν γίνεται η, ενώ η συνίζηση του α και ο µετατρέ̟εται σε α αντί του ω. Τα στοιχεία

αυτά µαζί µε άλλες ιδιαιτερότητες βοηθούν στην κατάταξη της γλώσσας του κειµένου στην οµάδα των Β∆ δω-

ρικών διαλέκτων και µαζί µε άλλα, νεότερα ε̟ιγραφικά ευρήµατα, υ̟οδηλώνει τη γλώσσα ̟ου χρησιµο̟οιούσε

µεγάλο στρώµα του ̟ληθυσµού της ̟εριοχής ̟ριν α̟ό την εγκαθίδρυση της κοινής ελληνικής. Παράλληλα το

«µαγικό» κείµενο, ̟ου αναφέρεται στη συναισθηµατική κατάσταση µιας Πελλαίας, µαρτυρά το χρονικά αµε-

τάβλητο ερωτικό ̟άθος, ̟ου διέ̟ει µερικές φορές τις ανθρώ̟ινες σχέσεις.

«Της Θετίµας και του ∆ιονυσοφώντα τον ε̟ίσηµο γάµο τον δένω µε
µάγια γραµµένα και όλων των άλλων γυναικών τον γάµο, όσες
είναι χήρες ή ̟αρθένοι, ιδιαίτερα όµως της Θετίµας. Και α̟οθέτω
τα µάγια στον Μάκρωνα και στους δαίµονες. Και αν ̟οτέ εγώ ξε-
θάψω και ξετυλίξω και διαβάσω τούτα τα λόγια, τότε να ̟αντρευτεί
ο ∆ιονυσοφών και όχι ̟ριν. Γιατί δεν θέλω να ̟άρει άλλη γυναίκα
α̟ό εµένα, αλλά εγώ να γεράσω µαζί µε τον ∆ιονυσοφώντα και
καµιά άλλη. Σας ικετεύω, δαίµονες, λυ̟ηθείτε [τη Φίλ]α, γιατί είµαι
αβοήθητη και µε έχουν εγκαταλείψει όλοι οι φίλοι. Φυλάξτε λοι̟όν
το γράµµα τούτο για να µη µου συµβούν αυτά και για να χαθεί
κακήν κακώς η Θετίµα. [– – –], εγώ όµως να γίνω ευτυχισµένη».

Μολύβδινο ενε̟ίγραφο έλασµα µε κείµενο δωρικής διαλέκτου και µαγικό ̟εριεχόµενο (κατάδεσµος). Α̟ό τάφο του νεκροταφείου
της ̟εριοχής της Αγοράς. Ά µισό του 4ου αι. ̟.Χ. Το κείµενο, σε µεταγραφή και α̟όδοση Μ. Βουτυρά:
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Τα ταφικά έθιµα του νεκροταφείου αυτού, ̟ου δεν διαφορο̟οιούνται α̟ό τα αντίστοιχα έθιµα άλλων ̟ε-

ριοχών, µαρτυρούν την οµοιογένεια των θρησκευτικών αντιλήψεων και δοξασιών τόσο στον µακεδονικό, αλλά

και σε όλο τον ελληνικό χώρο. Σηµαντικά στοιχεία ̟ροέκυψαν α̟ό την έρευνα του νεκροταφείου για την κοι-

νωνική διαστρωµάτωση του ̟ληθυσµού, την οικονοµική κατάσταση, τα ήθη και έθιµα της ̟αλιότερης φάσης της

Πέλλας ως ̟ρωτεύουσας της Μακεδονίας. Ε̟ειδή δε τα οικιστικά λείψανα αυτής της φάσης της ̟όλης είναι ̟ολύ

̟εριορισµένα, καθώς καταστράφηκαν α̟ό τις οικοδοµικές δραστηριότητες της ελληνιστικής ε̟οχής, τα ευρή-

µατα του νεκροταφείου καλύ̟τουν σηµαντικά κενά στις γνώσεις µας για τη ζωή των κατοίκων της ̟εριόδου,

κατά την ο̟οία η Πέλλα µαρτυρείται α̟ό τις γρα̟τές ̟ηγές ως η «μεγίστη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων», εξελισ-

σόµενη σε ε̟ίκεντρο του ισχυρού βασιλείου του Φιλί̟̟ου Β΄ και του Αλεξάνδρου Γ΄.

Ενε̟ίγραφη βάση του
µνηµείου της Κορίνθιας
ιέρειας Τιµαρέτης.
Τέλος 5ου αι. ̟.Χ.
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Ερυθρόµορφη αττική υδρία ̟ου α̟οδίδεται στο εργαστήριο του ζωγράφου του Προνόµου. Τεφροδόχο αγγείο α̟ό το νεκροταφείο
της ̟εριοχής της Αγοράς. Τέλος 5ου/αρχές 4ου αι. ̟.Χ. Στην κύρια όψη α̟εικονίζεται η έριδα της Αθηνάς και του Ποσειδώνα
για το όνοµα της Αθήνας, τη στιγµή της λύσης της διαµάχης, ̟ου συµβολίζεται α̟ό τον κεραυνό του ∆ία ε̟άνω στο νικητήριο δώρο
της Αθηνάς, την ελιά (σελ. 46, 48). Μια Νίκη στεφανώνει την ελιά (σελ. 50) µ̟ροστά α̟ό τον φιδόµορφο βασιλιά της Αθήνας Κέκρο̟α
(σελ. 47). Ο ηττηµένος Ποσειδώνας κρατώντας το δώρο του, το άλογο, µε τη συνοδεία των γονιών του, του Τρίτωνα και της Αµφιτρίτης,
α̟οχωρεί α̟ό το κέντρο της σκηνής (σελ. 46, 48, 49), το ο̟οίο καταλαµβάνει η Αθηνά συνε̟ικουρούµενη α̟ό τον ∆ιόνυσο (σελ. 46, 52-53).
Στον ώµο του αγγείου σκηνή αγώνα ηρώων µε την ̟αρουσία του Ερµή, του Α̟όλλωνα και της Άρτεµης (σελ. 46, 51).



















Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΛΛΑ

Τ Ο Π Ο Λ Ε Ο ∆ ΟΜ Ι Κ Ο Σ Χ Ε ∆ Ι Ο

TΗΘEΣΗΚΑΙ ΤΗΜΟΡΦHΠΟΥ ΕIΧΕΗΠEΛΛΑ την ε̟οχή ̟ου έγινε ̟ρωτεύουσα τωνΜακεδόνων, στο τέλος του 5ου αι.

̟.Χ., υ̟οδεικνύουν ώς σήµερα σχετικά ̟εριορισµένα ανασκαφικά στοιχεία διαφορετικών τοµέων του αρχαιο-

λογικού χώρου, καθώς η έρευνα των αρχιτεκτονικών λειψάνων της φάσης αυτής, ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τα στρώ-

µατα των ελληνιστικών χρόνων, µόνον µε δοκιµαστικού χαρακτήρα ανασκαφικές τοµές έχει ε̟ιχειρηθεί. Τµήµατα

νεκροταφείου του τέλους του 5ου αι. - γ΄ τετάρτου 4ου αι. ̟.Χ., ̟ου α̟οκαλύφθηκαν νότια και νοτιοανατολικά της

Αγοράς, καθορίζουν µε ασφάλεια τη θέση της ̟όλης του τέλους του 5ου αι. ̟.Χ. στα νότιά του, χωρίς όµως ακόµα

να είµαστε βέβαιοι για την ακριβή έκτασή της. Μόνον τα βόρεια όρια της ̟ρώιµης αυτής φάσης της µακεδονικής

̟ρωτεύουσας ορίζονται µε σαφήνεια, καθώς έχει α̟οκαλυφθεί το βόρειο τείχος της, τµήµατα του ο̟οίου ερευνή-

θηκαν µε δοκιµαστικές τοµές κάτω α̟ό τα οικοδοµικά τετράγωνα και κυρίως τους δρόµους της ελληνιστικής ̟όλης,

βόρεια της νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου. Ο όµοιος ̟ροσανατολισµός, ΝΑ-Β∆, του τείχους αυτού και της

µεταγενέστερης οχύρωσης, του τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. ̟.Χ., ̟ου διέρχεται βόρεια του ανακτόρου, καθώς

και η ύ̟αρξη ̟ύλης στο ̟αλιότερο τείχος, µε άνοιγµα ̟λάτους 9 µ., ̟ου συµ̟ί̟τει µε τη θέση ισο̟λατούς κάθετου

δρόµου της ελληνιστικής ̟όλης, υ̟οδεικνύουν τη διατήρηση, στα ελληνιστικά χρόνια, των αξόνων των οικοδοµι-

κών τετραγώνων της ̟όλης του τέλους του 5ου αι. ̟.Χ.

Τα ̟αλιότερα οικιστικά λείψανα της ̟ρώτης οικοδοµικής φάσης της µακεδονικής ̟ρωτεύουσας ήρθαν στο

φως στην ̟εριοχή των συγκροτηµάτων του ιερού του θερα̟ευτή θεού ∆άρρωνος (στο νοτιοδυτικό τµήµα του σηµε-

ρινού ε̟ισκέψιµου χώρου). Η σύµ̟τωση της θέσης εξωτερικού τοίχου κτιρίου της ̟αλιότερης οικοδοµικής φάσης µε

τον εξωτερικό τοίχο οικοδοµικού τετραγώνου των ελληνιστικών χρόνων υ̟οδεικνύει µε µεγάλη ̟ιθανότητα την

ύ̟αρξη ̟ολεοδοµικού συστήµατος µε ορθογώνια οικοδοµικά τετράγωνα στο τέλος του 5ου - αρχές του 4ου αι. ̟.Χ.

Η αρχαία ̟όλη, ό̟ως τη γνωρίζουµε σήµερα, µε το ̟ολεοδοµικό σύστηµα του τελευταίου τετάρτου του 4ου

αι. ̟.Χ. και τις ελληνιστικές τρο̟ο̟οιήσεις και ανοικοδοµήσεις, α̟λώνεται σε έκταση ̟ερί̟ου 4.000 στρεµµάτων.

Η µεγάλη ε̟έκταση και ανοικοδόµησή της, ευνοηµένες α̟ό το οµαλό εδαφικό ανάγλυφο, ̟ου έδινε τη δυνατότητα

της συµµετρικής διεύρυνσης της κατοικηµένης έκτασης, ̟ραγµατο̟οιήθηκαν την ε̟οχή της βασιλείας του Κασ-

σάνδρου (316-298 ̟.Χ.) µε την κατάργηση του βόρειου τείχους της κλασικής ̟όλης και του νεκροταφείου της στην

̟εριοχή της Αγοράς. Οργανωµένη ταφική χρήση α̟οκτούν τώρα ̟εριοχές έξω α̟ό το ανατολικό και δυτικό σκέ-

λος της νέας οχύρωσης. Το ρυµοτοµικό σχέδιο της ̟όλης καταρτίζουν ορθογώνια ισο̟λατή (47 µ.) οικοδοµικά τε-

τράγωνα, µε µήκος ̟ου ̟οικίλλει (110, 125, 133, 152 µ.), χωρισµένα οµοιόµορφα α̟ό δρόµους κάθετους (Β-Ν) και

οριζόντιους (Α-∆), ̟λάτους 6 και 9 µ. αντίστοιχα. Ο ̟ολεοδοµικός αυτός σχεδιασµός και η µεγάλη έκταση της

̟όλης, ̟ερί̟ου 2,5 χµ. στον άξονα Β-Ν (έχοντας ως σηµείο αναφοράς τη θέση της νησίδας του Φάκου, καθώς τα

νότια όρια της ̟όλης ̟αραµένουν ακόµα ασαφή) και 1,5 χµ. ̟ερί̟ου στον άξονα Α-∆, τεκµηριώνονται ανασκα-
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Τµήµα ψηφιδωτής διακόσµησης δα̟έδου αίθουσας συµ̟οσίων της κατοικίας του ∆ιονύσου. Α̟εικονίζεται ο θεός ∆ιόνυσος
ε̟άνω σε ̟άνθηρα. 325-300 ̟.Χ. Η σύνθεση ολόκληρη στις σελ. 148-149.
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φικά όσο σε καµιά άλλη ̟όλη του ελληνικού χώρου. Ο ̟λατύτερος

δρόµος της ̟όλης, 15 µ., µε ̟ροσανατολισµό Α-∆, ξεκινώντας ̟ρο-

φανώς α̟ό τις ̟ύλες του ανατολικού και του δυτικού τείχους, διέ-

σχιζε το κέντρο της, καταλήγοντας στις αντίστοιχες ̟ύλες της

Αγοράς. Μερικοί δρόµοι µε ̟ροσανατολισµό Β-Ν, ̟ου α̟οτελού-

σαν, ξεκινώντας α̟ό το λιµάνι, βασικές οδικές αρτηρίες, ̟λατύτεροι

των άλλων (9-10 µ.), ήταν ̟λακοστρωµένοι, είχαν ̟εζοδρόµια και

̟λαισιώνονταν µε στοές. Η ύ̟αρξη των στοών αυτών είναι α̟όλυτα

βεβαιωµένη στον 3ο αι. ̟.Χ., α̟ό τα υ̟ολείµµατα κιόνων στη θέση

τους, και δεν α̟οκλείεται να εντάσσονται στο σχεδιασµό της ̟όλης

του τελευταίου τετάρτου τού 4ου αιώνα ̟.Χ. Κάτω α̟ό τα οδοστρώ-

µατα υ̟ήρχε ένα ̟υκνό και καλά οργανωµένο δίκτυο υδροδότησης

και α̟οχέτευσης. Σήραγγες λαξευµένες στον φυσικό βράχο έφερναν

νερό α̟ό τις ̟ηγές των βουνών και κατέληγαν σε αγωγούς ̟ήλι-

νους, λίθινους ή κτιστούς, µε φρεάτια καθαρισµού, στοιχεία ̟ου

µαρτυρούν, µαζί µε τους αγωγούς α̟οχέτευσης, τις κρήνες, τα ̟η-

γάδια και τις δεξαµενές των δηµόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, το

ανώτερο βιοτικό ε̟ί̟εδο των κατοίκων. Χώροι λουτρών εντο̟ίστη-

καν σε κατοικίες, αλλά και σε δηµόσια κτίρια. Ένα δηµόσιο λουτρό,

̟ου ερευνήθηκε στην ̟εριοχή της νέας εισόδου του αρχαιολογικού

χώρου, είναι η ̟αλιότερηώς σήµερα γνωστή λουτρική εγκατάσταση

στον βορειοελλαδικό χώρο και µια α̟ό τις ̟αλιότερες ̟ου έχουν

ερευνηθεί στην Ελλάδα, ό̟ου µε σαφήνεια α̟εικονίζονται όλες οι

φάσεις εξέλιξης των λουτρών της κλασικής και ελληνιστικής ε̟οχής.

Είναι ένα µεγάλο κτίριο, ̟ου εχρησιµο̟οιείτο α̟ό το τελευταίο τέ-

ταρτο του 4ου αι. ̟.Χ. ώς το τέλος του 2ου αι. ̟.Χ., µε δά̟εδα βο-

τσαλωτά και µαρµαροθετήµατα, µε λουτήρες και ̟ισίνα, αλλά και

υ̟οδα̟έδιο θερµαντικό αγωγό στην τελευταία οικοδοµική φάση,

µια ̟ρώιµη µορφή υ̟οδα̟έδιας θέρµανσης, ̟ου εφαρµόστηκε ̟ρο-

φανώς ̟ειραµατικά, ̟ριν ε̟ικρατήσει το σύστηµα του υ̟οκαύστου

στα ρωµαϊκά χρόνια. Αλλά και αυτό το σύστηµα θέρµανσης, του

υ̟οκαύστου, εκ̟ροσω̟είται στην Πέλλα µε ένα λουτρό του 4ου αι.

µ.Χ., ̟ου α̟οκαλύφθηκε στο νότιο, κοντά στη λιµνοθάλασσα, τµήµα

της ̟όλης, βεβαιώνοντας ότι η ̟εριοχή αυτή εξακολουθούσε να κα-

τοικείται, µε εφαρµογή µάλιστα του ̟ολεοδοµικού σχεδίου της ̟α-

λιάς ̟ρωτεύουσας, και µετά τον καταστροφικό σεισµό, ̟ου ̟ρο-

κάλεσε την εγκατάλειψη των υ̟όλοι̟ων τµηµάτων της.

Το ̟ολεοδοµικό σχέδιο της Πέλλας.

1. Είσοδος αρχαιολογικού χώρου.
2. Η Αγορά.
3. Το Μουσείο.
4. Το Ανάκτορο.

4

3

2

▲ 1



57

Η ΟΧΥ ΡΩΣH

TΗΝ Ι∆ΙΑIΤΕΡΗ ΜEΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛEΩΝ ΤΗΣΜΑΚΕ∆ΟΝIΑΣ για την ισχυρή οχύρωση της ̟ρωτεύουσας του κράτους

τους α̟οδεικνύουν τα τµήµατα των τειχών της, ̟ου έχουν α̟οκαλυφθεί. Το τείχος του τέλους του 5ου - γ΄

τετάρτου του 4ου αι. ̟.Χ., ̟ου την οριοθετούσε α̟ό Bορρά, ερευνήθηκε ̟εριστασιακά και κυρίως σε δρόµους της

ελληνιστικής ̟όλης, καθώς είχε καταστραφεί α̟ό την οικοδόµηση των ελληνιστικών κτιρίων ε̟άνω του. Είχε

̟ροσανατολισµό ΒΑ-Ν∆ και ήταν θεµελιωµένο ε̟άνω στο νεκροταφείο της Ε̟οχής του Σιδήρου, καταστρέ-

φοντας ορισµένους τάφους του. Το κάτω τµήµα του, ̟λάτους 3 µ., έφερε εγγώνιους λίθους στα µέτω̟α και γέµι-

σµα µε λατύ̟η στο εσωτερικό, ενώ το ε̟άνω ήταν ̟λίνθινο. Σε ένα τµήµα του, ΒΑ της ̟εριοχής της νέας εισόδου

του χώρου, α̟οκαλύφθηκαν ηµικυκλικός ̟ύργος και δυτικότερα µία ̟ύλη µε εσωτερική αυλή και δύο ισο̟λα-

τείς διαδρόµους ̟ρος το εσωτερικό της ̟όλης. Η σύµ̟τωση της θέσης της ̟ύλης, ̟ου έχει ̟λάτος ανοίγµατος 9

µ., µε τη θέση ισο̟λατούς κάθετου δρόµου των ελληνιστικών χρόνων, ενισχύει την ά̟οψη της ύ̟αρξης βασικών

αξόνων ορθοτοµηµένων οικοδοµικών τετραγώνων α̟ό το τέλος του 5ου - αρχές του 4ου αι. ̟.Χ. Το τείχος του

τέλους του 5ου αι. ̟.Χ. καταργήθηκε στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ., στη διάρκεια της ε̟έκτασης και µε-

γάλης ανοικοδόµησης της ̟όλης στην ε̟οχή της βασιλείας του Κασσάνδρου (316-298 ̟.Χ.). Αυτό α̟έδειξαν τα

χρονολογικά στοιχεία δοκιµαστικών τοµών στα στρώµατα της θεµελίωσής του, αλλά και η χρονολόγηση της κε-

ραµικής α̟οθέτη, ο ο̟οίος κατέστρεψε ένα τµήµα της ̟αλιότερης αυτής οχύρωσης.

Στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ. κατασκευάζεται νέα οχύρωση, ̟αρόµοια σχεδόν κατασκευαστικά µε

αυτή της ̟αλιότερης φάσης. Έχουν ερευνηθεί τµήµατα του βόρειου και του δυτικού σκέλους της. Στο βόρειο τεί-

χος, ̟ου διέρχεται βόρεια του ανακτόρου, ̟λάτους 3,30 µ., έχουν α̟οκαλυφθεί ορθογώνιοι ̟ύργοι και ̟ύλη, δια-

στάσεων 18 × 14 µ., µε δύο εσωτερικές αυλές, ̟ου ε̟έτρε̟ε την ̟ρόσβαση κατευθείαν στο ανακτορικό συγκρότηµα.

∆ιαφορο̟οιηµένο κατασκευαστικά είναι τµήµα του βόρειου τείχους µε ̟ύργους, ̟ου α̟οκαλύφθηκε ανατολικά

του ανακτόρου, κατασκευασµένο µόνον µε ̟λίνθους, χωρίς λίθινη βάση. Ο οµοιόµορφος ̟ροσανατολισµός των

βόρειων σκελών της ̟αλιότερης και νεότερης οχύρωσης της ̟όλης είναι ένα ακόµα στοιχείο ̟ου ενισχύει την

ά̟οψη της διατήρησης στα ελληνιστικά χρόνια της βασικής ̟ολεοδοµικής χάραξης της ̟ρώτης οικοδοµικής φάσης

της µακεδονικής ̟ρωτεύουσας. Α̟ό το δυτικό σκέλος του τείχους εντο̟ίστηκαν α̟οσ̟ασµατικά η υ̟οθεµελίωση

και τµήµα ̟ροτειχίσµατος. Περισσότερη διερεύνηση α̟αιτείται στην ̟εριοχή του ανατολικού τείχους, η θέση του

ο̟οίου έχει συσχετισθεί µε όµοιου ̟ροσανατολισµού µεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις ̟ου α̟οκαλύφθηκαν νο-

τιοδυτικά µεγάλης συστάδας τάφων του ανατολικού νεκροταφείου της ̟όλης. ∆εν υ̟άρχει ώς σήµερα κανένα

ανασκαφικό στοιχείο για τη θέση του νότιου τείχους, ̟ου θα καθόριζε και την ακριβή έκταση της ̟όλης στον

άξονα Β-Ν. Η αναφορά του Λίβιου (XLIV, 46, 4-11) ότι η οχυρωµένη µέσα στη λιµνοθάλασσα νησίδα του Φάκου

ε̟ικοινωνούσε µε το τείχος της ̟όλης µε ξύλινη γέφυρα, υ̟οδεικνύει ότι η α̟όσταση µεταξύ της νησίδας και της

̟όλης την ε̟οχή εκείνη δεν ̟ρέ̟ει να ήταν ̟ολύ µεγάλη. Έτσι, η χωροθέτηση των νότιων ορίων της ̟όλης, έχον-

τας ως σηµείο αναφοράς µόνον την εντο̟ισµένη ̟εριοχή του Φάκου, δεν µ̟ορεί ̟αρά να είναι ακόµα υ̟οθετική.

Ο ̟ροσδιορισµός των νότιων ορίων της ̟όλης στα κλασικά και τα ελληνιστικά χρόνια και ̟αράλληλα η διερεύ-

νηση της ακτογραµµής του Θερµαϊκού κόλ̟ου, στο ̟λαίσιο της µελέτης της γενικότερης γεωµορφολογικής εξέ-

λιξης, α̟οτελούν βασικούς στόχους της µελλοντικής έρευνας στην ̟εριοχή αυτή.
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ΤΟ ΑΝAΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠEΛΛΑΣ

ΤΟΑΝAΚΤΟΡΟ ΤΗΣΠEΛΛΑΣ είναι κτισµένο στον µεσαίο α̟ό τους τρεις λόφους, οι ο̟οίοι δέσ̟οζαν της ̟όλης

α̟ό βόρεια, σε εξαίρετη θέση µε ιδανικό νότιο ̟ροσανατολισµό και θέα στη µακεδονική ̟εδιάδα, στη λίµνη

Λουδία και στα γύρω βουνά. Υψωνόταν α̟οµονωµένο σε α̟όσταση 1.250 µ. α̟ό το βόρειο τείχος της κλασικής

Πέλλας, ενώ στα χρόνια του Κασσάνδρου, όταν η ̟όλη ε̟εκτάθηκε ̟ρος τα βόρεια, τα τελευταία οικοδοµικά τε-

τράγωνά της α̟είχαν α̟ό αυτό 370 µ. Ανάµεσα στην ̟όλη και στο Ανάκτορο υ̟ήρχαν άλση και κή̟οι. Α̟ό

Βορρά ̟ροστατευόταν σε µήκος 500 µ. µε τάφρο και ισχυρό τείχος (̟άχ. 3,30 µ.), ̟ου διέθετε ̟ύργους µε µετα-

̟ύργιο διάστηµα 33 µ. Το τείχος και οι ̟ύργοι στη βάση τους είχαν µέτω̟α α̟ό λιθο̟λίνθους ασβεστόλιθου, µε

εσωτερικό γέµισµα α̟ό χώµα και λατύ̟η, ενώ η ανωδοµή τους ήταν ̟λίνθινη. Έως τώρα έχουν α̟οκαλυφθεί

τρεις ̟ύργοι α̟ό τους ο̟οίους ο ̟λέον ισχυρός είναι αυτός στη Β∆ γωνία του λόφου. Σε α̟όσταση 70 µ. ανατο-

λικά α̟ό τον κεντρικό άξονα Ν-Β του Ανακτόρου α̟οκαλύφθηκε µια µνηµειακή ̟ύλη-̟ύργος («βασίλειος κά-

ραβος», µήκ. 17,5 µ. και ̟λάτ. 14 µ.) µε τρεις διαδοχικές εισόδους, στη µεσαία α̟ό τις ο̟οίες υ̟ήρχε µεγάλη

δίφυλλη ξύλινη θύρα. Οι όψεις της ̟ύλης θα ήταν ̟αρόµοιες µε αυτές της Πύλης του ∆ιός στη Θάσο. Εσωτερικά,

δεξιά και αριστερά της ̟ύλης υ̟ήρχαν κλίµακες ̟ου οδηγούσαν στον ̟ερίδροµο του τείχους.

Το τεράστιο ανακτορικό σύµ̟λεγµα, έκτασης 70 στρεµµάτων, ̟εντα̟λάσιο α̟ό αυτό της ̟αλαιάς ̟ρω-

τεύουσας των Αιγών, κατασκευάστηκε στην ̟λέον δεσ̟όζουσα θέση της νέας ̟ρωτεύουσας των Μακεδόνων, για

να α̟οτελέσει την έδρα της βασιλικής εξουσίας και του ̟ολιτικού, του δι̟λωµατικού, του στρατιωτικού, του δι-

οικητικού και του οικονοµικού µηχανισµού της. Αρθρώνεται ανατολικά και δυτικά ενός κεντρικού άξονα Ν-Β

(̟ου είναι ο δυτικός τοίχος του ̟ρό̟υλου) σε ̟έντε κτιριακές ενότητες, καθεµία α̟ό τις ο̟οίες α̟οτελείται α̟ό

δύο ή ̟ερισσότερα κτίρια σε ̟αράταξη, κτισµένα λόγω των υψοµετρικών διαφορών του λόφου σε κλιµακούµενα

άνδηρα α̟ό βόρεια ̟ρος τα νότια και α̟ό το κέντρο ̟ρος τα ανατολικά και τα δυτικά. Οι ενότητες αυτές των κτι-

ρίων έχουν κοινούς τοίχους-άξονες Α-∆ και Ν-Β, ε̟ικοινωνούν δε και συνδέονται µεταξύ τους µε ̟ύλες, διαδρό-

µους, στοές και κλίµακες. Η οργάνωση των διαφόρων χώρων σε ενότητες ̟ιστο̟οιεί τις εξειδικευµένες λειτουργίες,

οι ο̟οίες ήταν αναγκαίες για τη ζωή του «βασιλικού οίκου». Ο αρχικός ̟υρήνας του α̟οτελείται α̟ό τέσσερα µε-

γάλα κτίρια (Ι, ΙΙ, IV και V), καθένα α̟ό τα ο̟οία έχει στο εσωτερικό του µια µεγάλη αυλή (ή και µικρότερες

αυλές) µε ̟εριστύλια δωρικού ή ιωνικού ρυθµού, ενώ στο κτίριο V (Παλαίστρα) το ̟εριστύλιο ήταν ξύλινο.

Πήλινη κεραµίδα λακωνικού τύ̟ου µε τη σφραγίδα ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ. Βρέθηκε στο βόρειο τµήµα του κτιρίου V (Παλαίστρας) του Ανακτόρου.
Ά τρίτο του 2ου αι. ̟.Χ.



Η κάτοψη του Ανακτόρου µε τα ανασκαµµένα έως το 2002 τµήµατά του.

Τα κτίρια Ι και ΙΙ, ό̟ου ε̟ικεντρωνόταν η ̟ολιτική και κοινωνική ζωή του µακεδονικού βασιλείου, έχουν

ενιαία ̟ρόσοψη (µήκ. 160 µ.) και κοινό ̟ρό̟υλο, δεξιά και αριστερά του ο̟οίου ανα̟τύσσονται δύο ισοµεγέ-

θεις ενότητες. Ο αρχιτέκτονας χρησιµο̟οιεί έναν κάνναβο, ̟ου α̟οτελείται α̟ό κάθετες και οριζόντιες ζώνες των

100 ̟οδών στην κατεύθυνση Ν-Β και εναλλασσόµενες ζώνες των 50 και 200 ̟οδών στην κατεύθυνση Α-∆. Ο κοι-

νός τοίχος-άξονας Ν-Β µοιράζει το σύνολο σε δύο ίσα µέρη, ̟λάτους 65 µ., το κτίριο Ι στα ανατολικά και το κτί-

ριο ΙΙ στα δυτικά. Το µήκος των δύο κτιρίων είναι 97,5 µ. και ε̟οµένως καλύ̟τουν µια έκταση 13.000 τ.µ. Η

̟ρόσοψη του Ανακτόρου διακό̟τεται έκκεντρα ̟ρος τα ανατολικά µε ένα εντυ̟ωσιακό σε µέγεθος και σχεδίαση

̟ρό̟υλο (̟λάτ. 16 µ. και ̟ροβολής 2,5 µ.), ̟ου είχε στο ισόγειο τέσσερις δωρικούς κίονες µε ̟αραστάδες στα

άκρα, ενώ στον όροφο ̟αράθυρα µε ιωνικούς ηµι̟εσσοκίονες και ̟αραστάδες στα άκρα. Το ̟ρό̟υλο ε̟ιστεφό-

ταν µε αέτωµα, ό̟ως ̟.χ. στον µακεδονικό τάφο της «Κρίσεως» των Λευκαδίων, στην Πύλη του ∆ιός στη Θάσο

και στο ̟ρό̟υλο του Ανακτόρου της Βεργίνας, ̟ου είχε ̟αρόµοια, αλλά ̟ιο συνε̟τυγµένη διαµόρφωση. ∆εξιά

και αριστερά του ̟ρό̟υλου υ̟ήρχαν δωρικές στοές (εσωτ. ̟λάτ. 7,5 µ., η ανατολική µήκ. 66 µ. και µε 17 κίονες, ενώ

η δυτική µήκ. 78 µ. και µε 21 κίονες), οι κιονοστοιχίες των ο̟οίων εδράζονταν σε ψηλό ̟όδιο. Η ̟ρόσβαση στο εσω-

τερικό των κτιρίων Ι και ΙΙ γινόταν µέσω µιας κλιµακούµενης ακολουθίας των τριών χώρων (̟λάτ. 15 µ.) του κοι-

νού ̟ρό̟υλου µε εισόδους ̟ου οδηγούσαν στις στοές και στις τεράστιες αυλές. Το κτίριο Ι έχει µεγάλη ορθογώνια
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Mαρµάρινες λεοντοκεφαλές, τυφλές υδρορρόες
σίµης, ̟ου κοσµούσαν τη στέγη κτιρίου. Η ̟άνω
βρέθηκε καταχωµένη στη βόρεια ̟ύλη («βασίλειο
κάραβο») του Ανακτόρου, ενώ η κάτω σε α̟οθέτη,
στη βόρεια στοά του ̟εριστυλίου του κτιρίου ΙΙ.
Γύρω στα µέσα του 4ου αι. ̟.Χ.

Mαρµάρινος ανθεµωτός κορινθιακός ηγεµόνας κέραµος µε οκτώ
φλογόσχηµα φύλλα ̟ου ̟λαισιώνουν ένα κάθετο λογχωτό στο κέντρο.

Βρέθηκε σε α̟οθέτη, στη βόρεια στοά της αυλής του κτιρίου ΙΙ.
Γύρω στα µέσα του 4ου αι. ̟.Χ.

αυλή (28 × 32 µ. = 900 τ.µ.), ̟ου ̟εριβαλλόταν α̟ό δωρικό ̟ερι-

στύλιο µε 11 × 13 κίονες. Στο κέντρο της αυλής βρέθηκε θεµέλιο

βωµού, ενώ µ̟ροστά στο στυλοβάτη των στοών (εκτός της βό-

ρειας) α̟οκαλύφθηκαν εξέδρες, α̟ό τις ο̟οίες η ανατολική είναι

η ̟ιο µνηµειακή. Το ̟εριστύλιο λειτουργούσε ως διάδροµος κυ-

κλοφορίας του συνόλου, µια και τα δωµάτια δηµιουργούσαν µια

σειρά στα βόρεια, στα ανατολικά και στα δυτικά, ενώ στα νότια

τρεις σειρές. Σε µια ανακατασκευή του κτιρίου ̟ριν α̟ό τα µέσα

του 3ου αι. ̟.Χ. η βόρεια στοά δια̟λατύνθηκε κατά 3 µ. και δη-

µιουργήθηκαν στα άκρα της εγγεγραµµένες αψίδες για τις θρη-

σκευτικές-λατρευτικές ανάγκες της βασιλικής εξουσίας. Η δυτική

αψίδα είναι µικρότερη, ενώ η ̟εταλόσχηµη ανατολική είναι µνη-

µειακή µε δύο ιωνικούς ̟εσσοκίονες εν ̟αραστάσει και δύο µι-

κρότερες ̟αραστάδες µε ανακλιντροειδή ε̟ίκρανα στο εσωτερικό

της. Η ανατολική µιµείται την αψίδα «του Ιερού» (γύρω στο 325

̟.Χ.) τωνΜεγάλωνΘεών της Σαµοθράκης, ̟ου ̟ροοριζόταν για

τον ανώτερο βαθµό των µυστηρίων, «τὴν ἐποπτείαν». Ε̟ίσης,

κατά µήκος της βόρειας στοάς κατασκευάστηκε ένα µνηµειακό

̟όδιο (µήκ. 30,5 µ. και ̟λάτ. 1,30 µ.), ό̟ου ̟ατούσαν λίθινες βά-

σεις α̟ό κυανόφαιο τιτανόλιθο Κύρρου για τη στήριξη χάλκινων

τρι̟όδων και αγαλµάτων των ̟ρογόνων της δυναστείας τωνΑν-

τιγονιδών, ε̟ίσηµων ̟ατρώων θεών και ηρώων, καθώς και των

̟ρογενέστερων αφηρωισµένων βασιλέων. Σκο̟ός του µνηµείου

ήταν η ̟ροβολή της νοµιµότητας της βασιλικής εξουσίας α̟ό

τους Τηµενίδες στους Αντιγονίδες.

Στη Β∆ γωνία του κτιρίου Ι υ̟άρχει µικρή αυλή µε δωρικό

̟εριστύλιο για την κυκλοφορία, αλλά και το φωτισµό των τεσ-

σάρων κτιρίων του ̟υρήνα του Ανακτόρου. Στο βάθος της βό-

ρειας στοάς του ̟εριστυλίου της κεντρικής αυλής, ένας ανοικτός

̟ροθάλαµος (4,5 × 22 µ.) µε οκτώ ιωνικούς αµφικίονες οδηγούσε

στο ε̟ίσηµο ενδιαίτηµα (12 × 22 µ. = 264 τ.µ.), τον µεγάλο «οἶκο»

ή «ἀνδρῶνα» µε είκοσι έξι κλίνες, του ο̟οίου ο σωζόµενος ̟ίσω

τοίχος είναι ιδιαίτερα ισχυρός µε τεράστιους ορθοστάτες, το̟ο-

θετηµένους ̟άνω σε ̟λατύτερο τοιχοβάτη. ∆εξιά και αριστερά
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του κεντρικού ανδρώνα υ̟ήρχαν µικρότεροι ανδρώνες δεκα̟έντε κλινών µε ανοικτό

ε̟ίσης ̟ροθάλαµο α̟ό τέσσερις ιωνικούς αµφικίονες.

Το κτίριο ΙΙ στα δυτικά του ορίζεται α̟ό έναν µακρύ αναληµµατικό τοίχο και στα

βόρεια α̟ό έναν ̟λατύ τοίχο. Η τεράστια τετράγωνη αυλή (50 × 50 µ. = έκτασης 2,5

στρεµµάτων) ̟εριβαλλόταν α̟ό στοές µε δεκαέξι δωρικούς κίονες σε κάθε ̟λευρά. Πίσω

α̟ό τις στοές, εκτός της δυτικής, υ̟ήρχαν δωµάτια και άλλοι χρηστικοί χώροι. Ειδικό-

τερα ̟ίσω α̟ό την ανατολική στοά α̟οκαλύφθηκε µνηµειακή εξέδρα, κατασκευασµένη

σε µεταγενέστερη φάση του κτιρίου µε αρχιτεκτονικό υλικό δεύτερης χρήσης. Στη θεµε-

λίωση του τοίχου της βόρειας στοάς βρέθηκε α̟οθέτης µε λίθινους και ̟ήλινους κοριν-

θιακούς ανθεµωτούς ηγεµόνες καλυ̟τήρες, καθώς και µαρµάρινη λεοντοκεφαλή-τυφλή

υδρορρόη σίµης. Στο βόρειο τµήµα του κτιρίου δια̟ιστώθηκαν ισχυρά θεµέλια τοίχων,

̟ου δηµιουργούσαν µεγάλα δωµάτια.

Τα κτίρια Ι και ΙΙ µε τα τεράστια ̟εριστύλια και τα µεγάλα δωµάτια στη βόρεια

̟λευρά ̟ροορίζονταν ως χώροι συµ̟οσίων, συγκεντρώσεων και ακροάσεων, ό̟ου ο βα-

σιλιάς υ̟οδεχόταν τους δι̟λωµάτες και τους ε̟ίσηµους ε̟ισκέ̟τες, συγκαλούσε συµ-

βούλια και δίκαζε.

Στα βόρεια του κτιρίου Ι και σε ψηλότερο ε̟ί̟εδο ήρθε στο φως το κτίριο ΙV µε µια

µεγάλη αυλή µε ιωνικό ̟εριστύλιο στο νότιο τµήµα του και δωµάτια σε κάθε ̟λευρά,

εκτός της νότιας. Στο δυτικό τµήµα του κτιρίου δια̟ιστώθηκαν διάφορα δωµάτια, διάδροµοι κτλ. Στα Β∆ του

κτιρίου, στο χώρο ̟ου σχηµατίζεται ανάµεσα στο τείχος και στο κτίριο IV, ήρθε στο φως υ̟όστυλη αίθουσα Λου-

τρού και στα βόρειά της δεξαµενή, ̟ου υδροδοτούσε την ̟ισίνα της Παλαίστρας. Το κτίριο IV ̟ροοριζόταν για

τη διαµονή του βασιλιά και της οικογένειάς του, θυµίζοντας «τὰ ἐνδότερα βασίλεια μὲ τὰς ποικίλας διαίτας»

των Πτολεµαίων στην Αλεξάνδρεια (Πολύβιος, 15, 31, 1). Το νοµισµατοκο̟είο του µακεδονικού βασιλείου εν-

τασσόταν στο κτίριο αυτό, ό̟ως ̟ιστο̟οιούν τµήµατα χάλκινων ράβδων και ακτύ̟ητα ̟έταλα νοµισµάτων ̟ου

βρέθηκαν εδώ, αλλά και στα γειτονικά κτίρια. Ενδεχοµένως εδώ θα ήταν στεγασµένα ε̟ίσης το λογιστήριο, τα

αρχεία και η βιβλιοθήκη.

Το κτίριο V α̟οτελεί την ενσωµατωµένη στο Ανάκτορο Παλαίστρα µε µνηµειακές διαστάσεις (70 × 63,5 µ.,

γύρω στα 4.500 τ.µ.), όµοιες µε αυτές της Παλαίστρας της Ολυµ̟ίας. Στο βόρειο τµήµα της αυλής της (50 × 38 µ.=

2.200 τ.µ.) βρέθηκαν δύο βάσεις τιµητικών ή αναθηµατικών µνηµείων. Πίσω α̟ό τη δυτική και τη βόρεια στοά

της αυλής υ̟ήρχαν κατάλληλοι χώροι για την άθληση, την αναψυχή, την εκ̟αίδευση και τη θερα̟εία του σώ-

µατος του βασιλιά, των αξιωµατούχων και των φιλοξενουµένων του, καθώς και «τῶν βασιλικῶν παίδων καὶ τῶν

περὶ τὴν αὐλὴν νεανίσκων», των ευέλ̟ιδων τροφίµων του βασιλιά, γόνων των µακεδόνων αριστοκρατών.

Πίσω α̟ό τη βόρεια στοά της αυλής α̟οκαλύφθηκε µια δεύτερη εσωτερική στοά (̟λάτ. 6,10 µ.), αναγκαία

για τους αθλούµενους, όταν ε̟ικρατούσαν δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Στο βάθος της στοάς αυτής α̟οκαλύ-

φθηκε σειρά οκτώ δωµατίων, ̟ου α̟ό τα ανασκαφικά δεδοµένα και τις ̟ληροφορίες του ρωµαίου αρχιτέκτονα

Βιτρούβιου (V, 11) καθορίζονται ως εξής: Στο µέσο βρίσκεται το «ἐφηβεῖον» (52 τ.µ., στις διαστάσεις ̟ου ορίζει

ο Βιτρούβιος, δηλαδή το µήκος να είναι κατά το 1/3 µεγαλύτερο του ̟λάτους), ό̟ου θα υ̟ήρχε ξύλινη εξέδρα

Κεφαλή ̟ήλινου ειδωλίου
νέου, ̟ου βρέθηκε στο βόρειο
τµήµα του κτιρίου V
(Παλαίστρας) του Ανακτόρου.
350-300 ̟.Χ.
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στις τρεις ̟λευρές του για τη θεωρητική εκ̟αίδευση «τῶν βασιλικῶν παίδων καὶ τῶν περὶ τὴν αὐλὴν νεανί-

σκων», ανοικτό στη νότια ̟λευρά µε κίονες και ̟αραστάδες µε κορινθιακά ε̟ίκρανα στα άκρα. Στα δεξιά του

το̟οθετούνται κατά σειρά το «κονιστήριον», το «κωρύκειον» και η «κολυμβήθρα». Στα αριστερά του «ἐφηβείου»

το̟οθετείται το «ἐπιστάσιον» µε ψηφιδωτό δά̟εδο, ̟ου στην τελευταία φάση του χωρίστηκε στα δύο µε τοίχο,

το «ἀλειπτήριον», το «ἐλαιοθέσιον», το «ἀποδυτήριον» και στη Β∆ γωνία του κτιρίου το «λουτρό» µε µαρµαρο-

θέτηµα στο δά̟εδο, ενώ στα βόρειά του ένας άλλος βοηθητικός χώρος.

Στα δυτικά του κτιρίου V και του κτιρίου ΙΙ, σε ε̟ί̟εδο χαµηλότερο κατά 2 µ., εντο̟ίστηκε µακρύς στεγα-

σµένος διάδροµος-ξυστός (µήκ. 115 και ̟λάτ. 5,5 µ.) µε λίθινη κλίµακα στο βόρειο άκρο του, µε την ο̟οία ε̟ι-

κοινωνούσε µε τα κτίρια V (Παλαίστρα) και VΙα.

Κατά τα ̟ρώιµα ελληνιστικά χρόνια στα δυτικά του κτιρίου ΙΙ και της Παλαίστρας ξεκίνησε η ανοικοδό-

µηση ενός τεράστιου στωικού δωρικού οικοδοµήµατος σε σχήµα Π. Ο στυλοβάτης (µήκ. 85,5 µ.) της ανατολικής

στοάς του, ̟ου σώζεται καλύτερα στο βορειότερο τµήµα του, διαθέτει τριβαθµιδωτή κρη̟ίδα µε τις χαράξεις και

τα τελικά στάδια της κατεργασίας της. Ε̟ίσης, µε δοκιµαστικές τοµές ̟ιστο̟οιήθηκαν οι ̟ροεργασίες για τη θε-

µελίωση της βόρειας και της νότιας στοάς του κτιρίου. Το κτίριο αυτό, ̟ου δεν ολοκληρώθηκε ̟οτέ, καταχώ-

στηκε στα ̟ρώιµα χρόνια του Αντιγόνου Γονατά. Πάνω του ανεγέρθηκε το κτίριο ΙΙΙ (µε ε̟αναχρησιµο̟οιηµένο

το υλικό του ηµιτελούς στωικού κτιρίου), του ο̟οίου α̟οκαλύφθηκε το νότιο τµήµα, ̟ου συνίσταται α̟ό ε̟ι-

µέρους ενότητες µε αυλές µε ή χωρίς στοές και ̟εριστύλια, διαδρόµους, δωµάτια κτλ. Το σύνθετο αυτό κτίριο διέ-

θετε εργαστήρια και βοηθητικούς χώρους για το τεχνικό και το άλλο υ̟ηρετικό ̟ροσω̟ικό. Ειδικότερα το

µακρόστενο κτίριο ΙΙΙβ µε την ξύλινη στοά στη νότια ̟λευρά του ερµηνεύτηκε ως στάβλος.

Αντίστοιχα σύνθετα κτίρια εντο̟ίστηκαν τόσο στο ανατολικό τµήµα του λόφου (κτίριο VIII), όσο και στο

δυτικό (κτίριο VII), ̟ου α̟ό τη θέση τους στο λόφο και τα ενδεικτικά ευρήµατα (µολύβδινα σταθµά, αµφορείς,

̟ίθους κτλ.) θα λειτουργούσαν ως εργαστήρια, α̟οθήκες, στάβλοι κτλ. Στα εργαστήρια αυτά κατασκευάζονταν

µε µεγάλη φροντίδα τα θαυµαστά αγγεία α̟ό χρυσό, άργυρο, χαλκό και ελεφαντόδοντο, ̟ου συνόδευσαν ως

Ασβεστολιθικό ανακλιντροειδές ε̟ίκρανο ̟αραστάδας µε ανάγλυφη διακόσµηση α̟ό την ̟εταλόσχηµη ανατολική αψίδα της βόρειας
στοάς του κτιρίου Ι του Ανακτόρου. Πριν α̟ό τα µέσα του 3ου αι. ̟.Χ.
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λάφυρα το θρίαµβο του Αιµίλιου Παύλου στη Ρώµη µετά την ήττα των Μακεδόνων α̟ό τους Ρωµαίους στη

µάχη της Πύδνας (Λίβιος, 45, 33, 5-6).

Το κτίριο V ε̟ικοινωνούσε µε το κτίριο VΙα µέσω µνηµειακής εισόδου, ̟ου διέθετε λίθινο κατώφλι για δί-

φυλλη ξύλινη θύρα. Α̟οτελείται α̟ό τετράγωνη αυλή (9 × 9 µ.) µε δωρικό ̟εριστύλιο και σειρές δωµατίων στο

βάθος των στοών του, εκτός της ανατολικής. Ειδικότερα, ̟ίσω α̟ό τη βόρεια στοά α̟οκαλύφθηκαν τέσσερα µε-

γάλα δωµάτια µε στρώµατα καταστροφής α̟ό κεραµίδια λακωνικού τύ̟ου, καθώς και ̟εσµένα κονιάµατα

(λευκά, κίτρινα και κόκκινα) α̟ό τους τοίχους τους. Μεταξύ του κτιρίου VIα και του κτιρίου VΙβ ̟αρεµβάλλε-

ται ακάλυ̟τος διάδροµος, κατεύθυνσης Β-Ν. Το κτίριο VΙβ α̟οτελείται α̟ό τρεις ε̟ιµέρους ενότητες: την ανα-

τολική µε µια σειρά δωµατίων, τη βόρεια µε δωµάτια, διαδρόµους και τα «Μικρά Λουτρά», καθώς και τη νότια

µε τετράγωνη αυλή, ̟ου ̟εριβαλλόταν α̟ό ξύλινο ̟εριστύλιο (11 × 11 µ.) και σειρές δωµατίων στο βάθος. Τα

κτίρια VΙα-β µαζί µε τα άλλα γειτονικά κτίρια ερµηνεύτηκαν ως εγκαταστάσεις της δίαιτας «τῶν βασιλικῶν παί-

Ασβεστολιθικό δωρικό κιονόκρανο α̟ό τη δυτική στοά της ̟ρόσοψης του Ανακτόρου. Γύρω στα µέσα του 4ου αι. ̟.Χ.

Μαρµάρινο ιωνικό κιονόκρανο α̟ό το ̟εριστύλιο του κτιρίου IV του Ανακτόρου. Πρώιµα ελληνιστικά χρόνια.
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δων καὶ τῶν περὶ τὴν αὐλὴν νεανίσκων», καθώς και των υ̟εύθυνων αξιωµατούχων τους («κοιτώνες», εστιατό-

ρια, µαγειρεία κτλ.).

Στον ̟υρήνα του Ανακτόρου της Πέλλας αρχικά θα είχε κτιστεί το Ανάκτορο («ἡ οἰκία») του Αρχελάου

̟ου διακοσµήθηκε α̟ό τον φηµισµένο ζωγράφο Ζεύξη τον Ηρακλειώτη έναντι αµοιβής 400 µνων (Αιλιανός,

Ποικίλη Ἱστορία, XIV, 17, 2ος-3ος αι. µ.Χ.), ό̟ως ̟ιστο̟οιείται α̟ό την κεραµική, τα νοµίσµατα και τα άλλα ευ-

ρήµατα, ̟ου χρονολογούνται α̟ό το τέλος του 5ου ̟.Χ. Στην αυλή του ̟ροσκλήθηκαν διάσηµοι καλλιτέχνες και

̟νευµατικοί άνθρω̟οι της ε̟οχής. Ο Ευρι̟ίδης ήταν ένας α̟ό αυτούς, ο ο̟οίος όταν ήταν στην αυλή του Αρ-

χελάου έγραψε τα έργαἈρχέλαος καιΒάκχαι. Η χρονολόγηση της κύριας αρχιτεκτονικής φάσης του ̟υρήνα του

Ανακτόρου στα χρόνια της βασιλείας του Φιλί̟̟ου Β΄ (γύρω στα µέσα του 4ου αι. ̟.Χ.) συνάγεται α̟ό τα νοµί-

σµατα, την κεραµική, τις ̟αλαιότερες σφραγίδες της λακωνικής κεράµωσης, τους ̟ήλινους κορινθιακούς ανθε-

µωτούς ηγεµόνες καλυ̟τήρες σε τύ̟ο γνωστό ήδη στη Θόλο της Ε̟ιδαύρου (µετά το 360 ̟.Χ.), τις ̟ήλινες σίµες,

τις µαρµάρινες λεοντοκεφαλές υδρορρόες σίµης και τα δωρικά κιονόκρανα, τόσο της ενιαίας ̟ρόσοψης των κτι-

ρίων Ι και ΙΙ, όσο και του ̟εριστυλίου της αυλής του κτιρίου ΙΙ. Ειδικότερα, τα κιονόκρανα είναι µεταγενέστερα

αυτών της µακεδονικής στοάς του Αµφιάρειου του Ωρω̟ού και του ναού της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα (̟ριν

α̟ό τα µέσα του 4ου αι. ̟.Χ.), λόγω των αναλογιών των ε̟ιµέρους τµηµάτων τους και ειδικότερα του εχίνου

̟ου είναι ακόµα καµ̟ύλος, σε αντίθεση µε τον εχίνο των κιονόκρανων του Ανακτόρου της Πέλλας, ο ο̟οίος έχει

µικρή καµ̟υλότητα, ενώ µεταξύ του εχίνου και του άβακα σχηµατίζεται έντονη καµ̟ύλη. Είναι όµως ̟αλαι-

ότερα α̟ό τα δωρικά κιονόκρανα των κιόνων του Ανακτόρου της Βεργίνας, στα ο̟οία ο εχίνος είναι ευθύς, µε

υ̟οτυ̟ώδη κοιλότητα κάτω α̟ό τον άβακα. Το Ανάκτορο της Πέλλας υ̟ήρξε το αρχέτυ̟ο των «βασιλείων» της

ελληνιστικής οικουµένης, τό̟ος ό̟ου ο Φίλι̟̟ος σχεδίασε και κατεύθυνε τις τύχες της Ελλάδας και γεννήθηκε

ο Μ. Αλέξανδρος, ο αήττητος µακεδόνας στρατηλάτης.

Αεροφωτογραφία του κεντρικού τµήµατος του Ανακτόρου.



Το αµυντικό τείχος µε ̟ύργο στο Β∆ τµήµα του λόφου του Ανακτόρου.
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Η «κολυµβήθρα» (̟ισίνα) στη ΒΑ γωνία του κτιρίου V (Παλαίστρας) του Ανακτόρου.





H Α Γ Ο Ρ Α

Σ
ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙA ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚHΣ ΠΡΩΤΕYΟΥΣΑΣ, σε µια έκταση ̟άνω α̟ό 70.000 τ.µ., γύρω α̟ό µια τεράστια

κεντρική ̟λατεία, σταδιακά α̟οκαλύ̟τεται ένα συγκρότηµα α̟ό στοές και σειρές χώρων ̟ίσω τους, στους

ο̟οίους ήταν εγκαταστηµένα τα αρχεία, η έδρα των αρχόντων της ̟όλης, άλλες δηµόσιες υ̟ηρεσίες, εργαστήρια

και καταστήµατα. Το κτιριακό αυτό συγκρότηµα, η Αγορά της Πέλλας, εντο̟ίστηκε το 1980 κατά τις εργασίες

της δια̟λάτυνσης του δρόµου ̟ου οδηγούσε α̟ό την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών ̟ρος τον

̟αρακείµενο σύγχρονο οικισµό. Στην ίδια ̟εριοχή α̟οκαλύφθηκε µεγάλος αριθµός τάφων του ύστερου 5ου και

του 4ου αι. ̟.Χ., της α΄ φάσης της ̟όλης ως ̟ρωτεύουσας των Μακεδόνων. Το νεκροταφείο αυτό καταργήθηκε

στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ., µε την ε̟έκταση της ̟όλης βόρεια του βόρειου τείχους της. Ένα µεγάλο τµήµα

της νεκρό̟ολης κατέλαβε στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ. η Αγορά, το εµ̟ορικό και διοικητικό κέντρο της

αρχαίας Πέλλας, ̟ου καταλαµβάνει έκταση 10 οικοδοµικών τετραγώνων στο κέντρο της ̟όλης.

Α̟ό τις ̟ρώτες δοκιµαστικές τοµές της άνοιξης του 1980 στην ̟εριοχή του ̟αρα̟άνω νεκροταφείου, ήρθαν

στο φως τµήµατα εργαστηρίων κατασκευής κεραµικών ̟ροϊόντων και καταστηµάτων ̟ώλησης. Η συνέχιση της

ανασκαφής α̟έδειξε ̟ως οι χώροι αυτοί εντάσσονταν σε ένα ευρύτατο στωικό συγκρότηµα, ̟ου ανα̟τύσσεται

γύρω α̟ό µια κεντρική ̟λατεία, διαστάσεων ̟ερί̟ου 202 µ. α̟ό Α. ̟ρος ∆. και ̟ερί̟ου 182 µ. α̟ό Ν ̟ρος Β.

Το κτιριακό σύνολο µαζί µε τους χώρους των στοών ̟ίσω του, διαστ. ̟ερί̟ου 260 µ. α̟ό Α. ̟ρος ∆. και ̟ερί̟ου

238 µ. α̟ό Β. ̟ρος Ν., εντάσσεται α̟όλυτα στον οικοδοµικό κάνναβο της ̟όλης.

Το ορθογώνιο συγκρότηµα της Αγοράς ̟εριβάλλεται α̟ό τους κάθετους και οριζόντιους δρόµους του

ρυµοτοµικού συστήµατος της ̟όλης, ̟λάτους ̟ερί̟ου 6,50 και 9,50 µ. αντίστοιχα. Ο ̟λατύτερος δρόµος της

̟όλης, 15 µ., ̟ου τη διασχίζει στον άξονα Α-∆, διέρχεται α̟ό το κέντρο του συγκροτήµατος χωρίζοντάς το σε δύο

τµήµατα. Α̟ό τους κάθετους δρόµους και τη µεγάλη λεωφόρο είχαν ̟ρόσβαση στην Αγορά άνθρω̟οι και

τροχοφόρα µέσω ̟υλών µε κλίµακες και κεκλιµένα ε̟ί̟εδα.

Οι στοές ̟ου ̟εριβάλλουν την κεντρική ̟λατεία, ̟λ. ̟ερί̟ου 7,25 µ., έχουν στο ̟ίσω µέρος τέσσερις

σειρές α̟ό ορθογώνιους χώρους. Οι δύο α̟ό αυτές ανοίγουν µέσω των στοών ̟ρος την κεντρική ̟λατεία, ενώ

οι άλλοι δύο συνεχόµενοι χώροι, σε ψηλότερο ε̟ί̟εδο, έχουν ̟ρόσβαση α̟ό τους δρόµους ̟ου ̟εριβάλλουν το

συγκρότηµα.

Τα υλικά δοµής της Αγοράς είναι α̟λά, κοινά για όλα τα κτίρια της Πέλλας. Πάνω σε ένα λιθολόγηµα

α̟ό καλοδουλεµένους στην όψη τους λίθους υψώνονται οι ̟λινθόκτιστοι τοίχοι α̟ό ε̟ιχρισµένα τετράγωνα

̟λιθιά, ̟λευράς 0,50 µ. και ̟άχους 0,07-0,10 µ. ̟ερί̟ου. Η ξύλινη ανωδοµή στηριζόταν σε δωρικούς κίονες στο

νότιο τµήµα και σε ̟εσσούς στο βόρειο, το µεταξόνιο διάστηµα των ο̟οίων ήταν 3,64 µ. Η βόρεια στοά ήταν
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Χέρι χάλκινου υ̟ερφυσικού αγάλµατος ανδρικής µορφής, α̟ό τη βόρεια ̟τέρυγα της Αγοράς. Βλ. και σελ. 100.
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διώροφη, ό̟ως συµ̟εραίνεται α̟ό σειρά κλιµάκων ̟ου οδηγούσαν στον δεύτερο όροφο. Η κεράµωση,

λακωνικού τύ̟ου, έφερε σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις σηµάνσεις, µεταξύ των ο̟οίων κυριαρχούν τα σφραγίσµατα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ και ΠΕΛΛΗΣ. Συχνά α̟οτυ̟ώνεται και ένα όνοµα µε την ̟αρουσία του µονογράµµατος ΒΑ[ΣΙΛΙΚΟΣ],

αλλά και συντµήσεις και µονογράµµατα.

Στις τρεις ̟τέρυγες του συγκροτήµατος, νότια, ανατολική και δυτική, αλλά και στη γύρω ̟εριοχή,

εντο̟ίστηκαν ̟ολλά στοιχεία α̟ό εµ̟ορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. Η βόρεια όµως ̟τέρυγα και το

νοτιοδυτικό τµήµα είχαν διοικητικό χαρακτήρα. Το είδος και η κατανοµή των δραστηριοτήτων α̟οτέλεσε βασικό

αντικείµενο της αρχαιολογικής έρευνας. Είναι βέβαιο, α̟ό τις ώς σήµερα έρευνες, ότι στο νότιο τµήµα της

ανατολικής ̟τέρυγας της Αγοράς υ̟ήρχαν εργαστήρια και καταστήµατα ̟ώλησης κεραµικής. Ό̟ως

α̟οδεικνύεται α̟ό τα α̟ορρίµµατα των κεραµικών εργαστηρίων, στα ̟ηγάδια των ίδιων χώρων η εξειδίκευση

διατηρείται για δύο ̟ερί̟ου αιώνες. Βορειότερα βρίσκονταν τα εργαστήρια κορο̟λαστικής. Εργαστήρια

κορο̟λαστικής υ̟ήρχαν και στη νότια ̟τέρυγα, καθώς και σε τµήµα της δυτικής. Στο νότιο τµήµα ̟ρέ̟ει να

ήταν εγκαταστηµένοι και κρεο̟ώλες, ό̟ως α̟οδεικνύεται α̟ό α̟οθέσεις οστών, µερικά α̟ό τα ο̟οία ήταν

̟ριονισµένα. Στη νότια ̟τέρυγα υ̟ήρχε και η ιχθυαγορά της ̟όλης, καθώς και ̟ολλά καταστήµατα ̟ώλησης

υγρών ̟ροϊόντων. Ακέραιοι και α̟οσ̟ασµατικά σωζόµενοι οξυ̟ύθµενοι αµφορείς της οµάδας Brindisi,

λατινικοί, α̟ό την Κάτω Ιταλία, α̟ό την Κω, α̟ό την Κνίδο και α̟ό τη Ρόδο κυριαρχούν στο στρώµα

καταστροφής των χώρων αυτών.

Στο βόρειο τµήµα της δυτικής στοάς ήταν εγκαταστηµένα τα αρωµατο̟ωλεία, ό̟ως ε̟ιβεβαιώνεται α̟ό

τα µικρά και µεγάλα ατρακτόσχηµα αγγεία, ενώ νοτιότερα υ̟ήρχαν καταστήµατα ̟ώλησης εισαγόµενων κυρίως

̟ροϊόντων. Μεγάλες είναι οι ̟οσότητες των αγγείων ανατολικής Sigillata, εισηγµένης α̟ό τον µικρασιατικό

χώρο, καθώς και οµοειδή αγγεία φερµένα α̟ό τη ∆ύση. Στις εµ̟ορικές εισαγωγές ανήκει και µεγάλος αριθµός

λυχναριών κατασκευασµένων µε µήτρα και διακοσµηµένων µε ανάγλυφη φυτική και γεωµετρική διακόσµηση.

Οι στοιβαγµένες σε δά̟εδο χώρου κεραµίδες οροφής ̟ιστο̟οιούν τη διακίνηση και του ̟ροϊόντος αυτού µέσω

καταστηµάτων. Στη δυτική ̟τέρυγα γίνονταν και αγορα̟ωλησίες σιτηρών. Μεγάλες ̟οσότητες α̟ό το γεωργικό

αυτό ̟ροϊόν βρέθηκαν φρυγανισµένες α̟ό µικρή σε έκταση το̟ική φωτιά µέσα σε ξαναχρησιµο̟οιηµένους

αµφορείς. Το είδος του καλλιεργηµένου αυτού µαλακού σταριού είναι το tricocum aestivum bulgaræ. Ο εντο-

̟ισµός κονιορτο̟οιηµένων υλικών σε αµφορείς και άλλα φθαρτά α̟οθηκευτικά µέσα υ̟οδηλώνει τη διακίνηση

στα καταστήµατα αυτά και αλεύρων.

Σε ορισµένους χώρους του νότιου τµήµατος της δυτικής στοάς γινόταν και ε̟εξεργασία µετάλλων.

Στα ευρήµατα του στρώµατος καταστροφής δωµατίων της ̟τέρυγας α̟οκαλύφθηκε µεγάλος αριθµός σωλη-

νωτών λιθαργύρων, ̟ου δηµιουργήθηκαν µε τη µέθοδο της κυ̟έλλωσης, µε συνεχείς εµβα̟τίσεις σιδερένιων

ράβδων µέσα στον λιωµένο αργυρούχο µόλυβδο, για να ε̟ιτευχθεί ο χωρισµός του µολύβδου α̟ό τον

άργυρο. Οι λιθάργυροι χρησιµο̟οιούνταν συχνά και ως εµ̟ορεύσιµα είδη για την ̟αραγωγή µολύβδου µε

α̟λή θέρµανσή τους. Με µια τέτοια ̟ρακτική µ̟ορούν να συνδεθούν και τα µολύβδινα αντικείµενα ̟ου

βρέθηκαν µέσα σε ορισµένους χώρους µαζί µε τους λιθάργυρους. Σκωρίες σιδήρου, µάζες µολύβδου, αλλά και

κατάλοι̟α χαλκού ̟ου βρέθηκαν σε άλλα τµήµατα της Αγοράς µαρτυρούν την ε̟εξεργασία και αυτών των

̟ροϊόντων. Με την ̟αραγωγή σιδερένιων αντικειµένων σχετίζονται κατάλοι̟α σκωριών σε µεταλλευτικά

αγγεία στη βορειοδυτική και βορειοανατολική ̟εριοχή της Αγοράς. Αντίθετα, στο νοτιοανατολικό τµήµα



Α̟οσ̟ασµατική ε̟ιγραφή (tabula ansata) µε τα ̟ατρώνυµα έξι αρχόντων, ̟ιθανότατα ̟ολιταρχών. Α̟ό τη βόρεια ̟τέρυγα της Αγοράς.
2ος αι. ̟.Χ.
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της αντίστοιχα ̟ροϊόντα και ̟ολλές α̟οσ̟ασµατικές µήτρες για χύτευση χάλκινων αντικειµένων δηλώνουν

την ̟αρουσία εργαστηρίων χαλκο̟λαστικής.

Ιδιαίτερα ερµηνευτικά ̟ροβλήµατα ̟αρουσιάζει η βόρεια ̟τέρυγα. Οι δοκιµαστικές τοµές δεν έδειξαν

κά̟οιας µορφής εµ̟ορικό χαρακτήρα. Αντίθετα, µια σειρά α̟ό υ̟οθεµελιώσεις µνηµείων, ̟ου έχουν διαρ̟αγεί

και βρίσκονται αµέσως έξω α̟ό το στυλοβάτη, δίνουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα στο τµήµα αυτό. Πολλά

α̟ό τα µνηµεία ήταν χάλκινα και είχαν στηθεί ̟άνω σε βάσεις α̟ό γκριζω̟ή ̟έτρα του λατοµείου της

Αραβησσού. Σε άλλες ̟ερι̟τώσεις διατηρούνται στις βάσεις τόρµοι στερέωσης µαρµάρινων µνηµείων. Τα

υ̟ολείµµατα, ε̟ίσης, της µνηµειακής ̟λαστικής α̟ό την ίδια ̟εριοχή δεν είναι λίγα, είναι όµως α̟οσ̟ασµατικά.

Η ανάλυση της διάταξης και της µορφής των χώρων ̟ίσω α̟ό τη βόρεια στοά α̟οδεικνύει τη

διαφορο̟οίηση συγκεκριµένων τµηµάτων της σε σχέση µε τις άλλες ̟τέρυγες. Μια κατασκευή στην ανατολική

̟εριοχή της ̟τέρυγας µε µικρούς µολύβδινους σωλήνες σε ηµικυκλική διάταξη φαίνεται ̟ως είχε λατρευτικό

χαρακτήρα. Η ταύτισή της µε ένα νυµφαίο ενισχύθηκε α̟ό την εύρεση υ̟ολείµµατος υ̟ερφυσικού χάλκινου

αγάλµατος. ∆υτικότερα, στο κέντρο της ̟τέρυγας, αµέσως νότια α̟ό το Ιερό της Μητέρας των Θεών και της

Αφροδίτης, ερευνάται ένας ιδιαίτερα µεγάλος χώρος, µε ̟ρόσβαση µέσω της στοάς του συγκροτήµατος, µε

µεγάλη δωρική κιονοστοιχία ανάµεσα σε ̟αραστάδες. Γύρω α̟ό ένα βάθρο α̟οκαλύφθηκαν ̟ολλά θραύσµατα

µαρµάρινων αγαλµάτων διαφορετικών µεγεθών, ενώ στη γύρω ̟εριοχή ανακαλύφθηκαν και θραύσµατα

διαφόρων ε̟ιγραφών, ανάµεσα στις ο̟οίες συγκαταλέγεται α̟οσ̟ασµατική tabula ansata µε τα ονόµατα έξι
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αρχόντων, ̟ιθανότατα ̟ολιταρχών. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και ̟ήλινα σφραγίσµατα εγγράφων α̟ό ̟ά̟υρο,

µε την ε̟ιγραφή Πέλλης / Πολιταρχῶν και τα ανάγλυφα εµβλήµατα: ρό̟αλο και άστρο. Άλλα σφραγίσµατα µε

α̟οτυ̟ωµένη τη σφραγίδα του αξιώµατος των ̟ολιταρχών της Πέλλας α̟εικονίζουν την Τύχη της ̟όλης,

α̟οδοσµένης µε γυναικεία κεφαλή ̟ου φέρει τειχόµορφο στέµµα.

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της βόρειας ̟τέρυγας ενισχύεται και α̟ό αψιδωτή κατασκευή στο δυτικό

τµήµα, εσωτερικής διαµέτρου ̟ερί̟ου 14,50 µ., µ̟ροστά α̟ό την ο̟οία, αλλά εκτός θέσης, βρέθηκε µεγάλο

µαρµάρινο τρο̟αιόσχηµο αντικείµενο, ̟ου δεν µ̟ορεί να έχει µετακινηθεί α̟ό µακρινή θέση, αλλά και

υ̟ερφυσικός µαρµάρινος αετός. Με βάση τα ̟αρα̟άνω υ̟οθέτουµε ̟ως ο χώρος αυτός χρησίµευε για

συγκεντρώσεις άγνωστου ώς σήµερα σώµατος αρχόντων.

Μεγάλο ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει και ένα οικοδόµηµα στο νοτιοδυτικό τµήµα της Αγοράς. Πρόκειται

για ένα σύνολο χώρων διατεταγµένων γύρω α̟ό ένα κεντρικό ̟εριστύλιο. Αρκετοί σφόνδυλοι της δωρικής

κιονοστοιχίας βρίσκονται ακόµα στην αρχική τους θέση, ενώ τα ε̟άνω τµήµατα των κιόνων έχουν κατα̟έσει

γύρω α̟ό το στυλοβάτη. Ένα µέρος του κτιρίου καταστράφηκε α̟ό ̟εριορισµένη σε έκταση φωτιά. Στο στρώµα

καταστροφής του κτιρίου α̟οκαλύφθηκαν ̟ολλές δεκάδες ̟ήλινα σφραγίσµατα εγγράφων α̟ό ̟ά̟υρο, ̟ου

έ̟εσαν στο ̟εριστύλιο και στη νότια στοά α̟ό τον ε̟άνω όροφο. Στους ίδιους χώρους βρέθηκαν αρκετά

κοµµάτια στυλογράφων και µάζες καθαρού ̟ηλού, ̟ου µε βεβαιότητα χρησιµο̟οιήθηκαν στην κατασκευή των

σφραγισµάτων, αφού µερικά κοµµάτια της σηµαντρίδος γης, στο σχήµα των σφραγισµάτων, µε εµφανή τα ίχνη

δακτυλικών α̟οτυ̟ωµάτων, α̟οκαλύφθηκαν µαζί µε τα σφραγίσµατα. Όµως δεν σφραγίστηκαν ούτε φέρουν

α̟οτύ̟ωµα του λίνου (σ̟άγκου) για το δέσιµό τους στο έγγραφο. Φαίνεται λοι̟όν ̟ως κάηκαν ̟ριν χρη-

σιµο̟οιηθούν. Είναι ̟ροφανές ̟ως στη θέση αυτή έχουµε ένα οργανωµένο αρχείο της αρχαίας ̟όλης. Το σύνολο

των ευρηµάτων µάς οδηγεί στο συµ̟έρασµα ̟ως εδώ δεν γινόταν µόνο α̟οθήκευση των εγγράφων, αλλά τόσο

η καταγραφή όσο και η σφράγισή τους. Το συµ̟έρασµα αυτό ε̟ιβεβαιώνει και ένας σφραγιδόλιθος, ̟ου εικονίζει

κεφάλι νεανικής µορφής. Χρησιµο̟οιήθηκε για τη σφράγιση αρκετών εγγράφων της οµάδας, ̟ράγµα ̟ου

α̟οδεικνύεται α̟ό την ύ̟αρξη ανάµεσα στα σφραγίσµατα και ρύ̟ων ̟ου φέρουν τη µορφή µε την κεφαλή του

νέου του σφραγιδόλιθου.

Στα σφραγίσµατα του αρχείου α̟εικονίζονται: ζώα, ανδρικές και γυναικείες µορφές, σύµβολα αρχόντων.

Αρκετές φορές ε̟αναλαµβάνεται η µορφή µιας αγελάδας ̟ου βόσκει στον γνωστό τύ̟ο των αυτόνοµων κο̟ών

της Πέλλας. Στα νοµίσµατα συνοδεύεται α̟ό την ε̟ιγραφή ΠΕΛ/ΛΗΣ. Εδώ σε σειρά σφραγισµάτων α̟οκαθίσταται

̟άνω α̟ό το ζώο η ε̟ιγραφή ΠΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ̟ου α̟οδεικνύει και τη δηµόσια οργάνωση του εµ̟ορικού

κέντρου της Πέλλας. Μικρός αριθµός ευρηµάτων φέρει το α̟οτύ̟ωµα της σφραγίδας του αξιώµατος των

στρατηγών της Μακεδονίας, ενώ σε άλλα σφραγίσµατα α̟οτυ̟ώθηκαν σύµβολα των ε̟ιµελητών της Πέλλας,

αξιωµατούχων άλλων ̟όλεων, αλλά και ̟ορτρέτα, θεότητες και ζώα.

Για τη χρονολόγηση των ευρηµάτων της τελικής φάσης της Αγοράς και της κεραµικής στη Μακεδονία, στην

ύστερη ελληνιστική ̟ερίοδο, α̟οφασιστικό ρόλο ̟αίζει η χρονολόγηση του στρώµατος καταστροφής.

Η διάταξη των ευρηµάτων σε ̟ολλούς χώρους του συγκροτήµατος δείχνει µια εγκατάλειψη ̟ου δεν έδωσε

την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες των χώρων να διασώσουν ̟ολύτιµα και ηµι̟ολύτιµα ̟ροϊόντα, τα ο̟οία σε ̟ολ-

λές ̟ερι̟τώσεις βρέθηκαν στοιβαγµένα ̟άνω στα δά̟εδα, χωρίς να εντο̟ιστούν σ’ αυτά υ̟ολείµµατα α̟αν-



Πήλινες µήτρες για την κατασκευή ειδωλίων.
Αρχές 1ου αι. ̟.Χ.

Πήλινη ̟αλέτα µε χρώµατα
για τη διακόσµηση ειδωλίων.
Αρχές 1ου αι. ̟.Χ.
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θρακωµένων υλικών ̟ου θα δικαιολογούσαν µια καταστροφή α̟ό φωτιά. ΄Ετσι, υ̟οστηρίζεται ̟ως η καταστροφή

του συγκροτήµατος υ̟ήρξε α̟οτέλεσµα βίαιης φυσικής αιτίας, ενός σεισµού, ̟ου σώριασε στη γη τα κτίρια,

τραυµάτισε σοβαρά τα µνηµεία και σφράγισε στα ερεί̟ια των κτιρίων τα ̟ρος διάθεση ̟ροϊόντα. Η καταστροφή

αυτή, µε τη βοήθεια ενσφράγιστων λαβών, ρωµαϊκών νοµισµάτων, αρκετά α̟ό τα ο̟οία είναι ε̟άργυρα, και ενός

θησαυρού α̟ό αθηναϊκά τετράδραχµα, χρονολογείται στο τέλος της ̟ρώτης δεκαετίας του 1ου αι. ̟.Χ.

Η Αγορά της Πέλλας, η µεγαλύτερη ορθογώνια αγορά της αρχαιότητας, κατασκευάστηκε ̟ερί το τέλος

του 4ου αι. ̟.Χ. Τον χρονικό αυτόν ορίζοντα ε̟ιβεβαιώνουν τα ευρήµατα του γεµίσµατος κατασκευής του

κτιρίου, αλλά και οι τελευταίες ταφές του ̟ρογενέστερου νεκροταφείου, τη θέση του ο̟οίου κατέλαβε. Είναι

ταυτόχρονα και η ̟αλιότερη γνωστή ώς σήµερα ορθογώνια αγορά ̟ου ̟ρέ̟ει να ε̟έδρασε καθοριστικά στη

µορφή των ανάλογων συγκροτηµάτων των ελληνιστικών βασιλείων, αλλά και του ρωµαϊκού στη συνέχεια

κόσµου. Για µια µεγάλη χρονική διάρκεια ̟αρέµεινε το κέντρο δραστηριοτήτων εξειδικευµένης ̟αραγωγής και

̟ώλησης ̟ολλών ̟ροϊόντων µε αυστηρά γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τα ευρήµατα των τελευταίων χρόνων

δείχνουν ̟ως ο διοικητικός αλλά και ο θρησκευτικός ρόλος της δεν ήταν µικρότερος.

Πήλινη µήτρα µε τη µορφή σατύρου α̟ό το στρώµα καταστροφής
εργαστηρίου της Αγοράς και θυµιατήρι µε τη µορφή σατύρου
(αριστερά), α̟ό το ιερό της Μητέρας των Θεών και της Αφροδίτης.
Αρχές 1ου αι. ̟.Χ.

Μεγάλο ̟ήλινο ειδώλιο Αφροδίτης, α̟ό το εσωτερικό
κατεστραµµένου κλιβάνου. Αρχές 1ου αι. ̟.Χ.
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Μεγάλο ̟ήλινο ειδώλιο Ηρακλή του τύ̟ου Farneze.
Το ̟ρωτότυ̟ο χάλκινο άγαλµα είχε κατασκευασθεί α̟ό τον Λύσι̟̟ο.
Αρχές 1ου αι. ̟.Χ. Κάτω, ειδώλιο οικόσιτου σκύλου.



75

Κεφαλή γυναικείου ειδωλίου. Αρχές 1ου αι. ̟.Χ.

Πήλινη ̟ροτοµή θεϊκής µορφής. Αρχές 1ου αι. ̟.Χ.
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Ειδώλια Αφροδίτης στηριγµένης σε ̟εσσό και γυναικείας µορφής των ελληνιστικών χρόνων.
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Ειδώλιο ένθρονης κουροτρόφου µορφής. 4ος αι. ̟.Χ.
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Κεφαλές ̟αιδικών (αριστερά) και γυναικείων µορφών της ελληνιστικής ε̟οχής.



Α̟οσ̟ασµατικό γυναικείο ειδώλιο µε στεφάνια
κισσού και ανθο̟λοχµού. Αρχές 1ου αι. ̟.Χ.





81

Κεφαλές γυναικείων ειδωλίων της ελληνιστικής ε̟οχής.

Πήλινο σύµ̟λεγµα Έρωτα και Ψυχής
των αρχών του 1ου αι. ̟.Χ.



Πήλινα αγγεία µε ̟λούσιο φυτικό διάκοσµο. Βρέθηκαν ριγµένα
σε ̟ηγάδι εργαστηρίου-καταστήµατος της Αγοράς. 3ος αι. ̟.Χ.
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ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ: Τµήµα µήτρας µε σκηνή µνηστηροφονίας και µήτρες για την κατασκευή ανάγλυφων
αγγείων µε ̟αραστάσεις άλωσης της Τροίας (ε̟άνω) και ερωτικών σκηνών. Α̟ό το στρώµα καταστροφής
της Αγοράς. Αρχές 1ου αι. ̟.Χ.

Πήλινα αγγεία ̟όσεως µε φυτική διακόσµηση. Ο σκύφος, κάτω δεξιά,
φέρει φαλλόσχηµη ̟ροχοή. 3ος αι. ̟.Χ.







Λε̟τοµέρειες της διακόσµησης µήτρας για την κατασκευή ανάγλυφων αγγείων µε σκηνές α̟ό το µύθο του Αυτόλυκου και του Σίσυφου.
Ο Σίσυφος σύρεται α̟ό τον Ερµή και τον Ηρακλή (ε̟άνω δεξιά) στον Κάτω Κόσµο, ό̟ου τον υ̟οδέχεται ο Αυτόλυκος µ̟ροστά
α̟ό τον ̟ελώριο βράχο, το αντικείµενο της αιώνιας τιµωρίας του, για το αµάρτηµά του να συνάψει άκαιρη σχέση µε την Αντίκλεια,
µε α̟οτέλεσµα τη γέννηση του Οδυσσέα. Στη σκηνή, κάτω, µέσα στο ανάκτορο, µια γυναικεία µορφή (µητέρα ή τροφός) α̟ευθύνεται
αναστατωµένη στη µητρο̟ρε̟ή Αντίκλεια. Αρχές 1ου αι. ̟.Χ.



Λε̟τοµέρειες της διακόσµησης της µήτρας της σελ. 88. Εικονίζεται η ̟ροσω̟ο̟οιηµένη µορφή του Κλήρου ανάµεσα στους ήρωες Τεύκρο
και ∆ιοµήδη (ε̟άνω) και το φάντασµα του Αχιλλέα, ̟ου δείχνει τη µορφή της Πολυξένης στον ̟ολυµήχανο Οδυσσέα (κάτω).
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Μήτρα για την κατασκευή ανάγλυφων αγγείων διακοσµηµένη µε σκηνές α̟ό την Εκάβη του Ευρι̟ίδη. Bλ. και σελ. 87.

ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 89-91: Λε̟τοµέρειες του διακόσµου µητρών µε σκηνές α̟ό την άλωση και καταστροφή της Τροίας.









Λε̟τοµέρειες της διακόσµησης µήτρας για την κατασκευή ανάγλυφων αγγείων µε ̟αράσταση αγώνα συνωρίδων (αρµάτων ̟ου σύρονται
α̟ό δύο άλογα). Αρχές 1ου αι. ̟.Χ.



Λε̟τοµέρειες της διακόσµησης δύο µητρών για την κατασκευή ανάγλυφων αγγείων µε ερωτικές σκηνές ̟ου φέρουν και ̟ροτρε̟τικές
των ̟ράξεων ε̟ιγραφές.



Μήτρα για την κατασκευή ανάγλυφου αγγείου µε ερωτικές σκηνές
και µε ̟ροτρε̟τικές των ̟ράξεων ε̟ιγραφές.





Α̟οσ̟ασµατικό άγαλµα γυναικείας µορφής καθιστής σε βράχο. Πιθανότατα α̟εικονίζει Μούσα. Β΄ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.

Α̟οσ̟ασµατικό αναθηµατικό ανάγλυφο µε σκηνή
νεκρόδει̟νου. Τέλος 4ου αι. ̟.Χ.
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Ενσφράγιστες λαβές αµφορέων της Ρόδου, της Θάσου, της Κνίδου και της οµάδας Παρµενίσκου.
Ελληνιστική ε̟οχή.
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Ε̟ίσηµα βάρη µε σύµβολα, α̟ό κτίριο του συγκροτήµατος της Αγοράς.

Α̟οσ̟ασµατικό ενε̟ίγραφο αγγείο
µε τµήµα της αλφαβήτου (αριστερά)
και µελανοδοχείο, α̟ό το δηµόσιο
αρχείο, µε χαραγµένο το όνοµα
του κατόχου του, ΦΙΛΛΠΠΟΥ.

Μελανοδοχείο και χάλκινες γραφίδες α̟ό το δηµόσιο αρχείο.
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∆εξιό χέρι υ̟ερφυσικού ανδρικού αγάλµατος (σελ. 100) και αριστερό χέρι νεανικής µορφής σε φυσικό µέγεθος (σελ. 101).
Λαµ̟ρά δείγµατα της µνηµειακής χαλκο̟λαστικής, α̟ό τη βόρεια ̟τέρυγα της Αγοράς. Ελληνιστική ε̟οχή.
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Υ̟ερυψωµένο εµ̟ρόσθιο ̟όδι αλόγου
χάλκινου ι̟̟ικού µνηµείου. Α̟ό τη βόρεια
̟τέρυγα της Αγοράς. Ελληνιστική ε̟οχή.
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Πήλινα σφραγίσµατα εγγράφων
µε ε̟ιγραφές: (ε̟άνω αριστερά)

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ (ή –ΩΝ) ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ,
στη δεύτερη σειρά δεξιά: Ε∆ΕΣΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤ(ΟΥ ή –ΩΝ), µε ̟ορτρέτα
και µορφή Έρωτα (κάτω).
Α̟ό το δηµόσιο αρχείο.
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∆ακτυλιόλιθος µε κεφαλή νεαρού σατύρου και ̟ήλινο σφράγισµά του α̟ό έγγραφο. Α̟ό το δηµόσιο αρχείο.

Πήλινα σφραγίσµατα εγγράφων, α̟ό το δηµόσιο
αρχείο, µε τη µορφή αγελάδας ̟ου βόσκει
και την ε̟ιγραφή ΠΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Xάλκινο νόµισµα ΠΕΛΛΗΣ µε το ίδιο σύµβολο.



Τρία ̟ήλινα σφραγίσµατα εγγράφων µε γυναικεία ̟ροτοµή
̟ου φέρει τειχόµορφο στέµµα και την ε̟ιγραφή ΠΕΛΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΑΡΧΩΝ, α̟ό το δηµόσιο αρχείο.

Πήλινο σφράγισµα εγγράφου µε διονυσιακή µορφή.
Α̟ό το δηµόσιο αρχείο.



Εµ̟ροσθότυ̟οι αργυρών τετρώβολων Αλεξάνδρου Ά (κο̟ής 476/5-460 ̟.Χ.),
Περδίκκα B́ (431-413 ̟.Χ.) και Αρχελάου (413-399 ̟.Χ.).
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Εµ̟ροσθότυ̟οι αργυρών τετραδράχµων Αλεξάνδρου Γ΄
µε την κεφαλή του Ηρακλή (αριστερά), 334-323 ̟.Χ.,
και ο̟ισθότυ̟ος αργυρού τετραδράχµου Αλεξάνδρου Γ΄
µε τη µορφή ένθρονου ∆ία. Μεταθανάτια κο̟ή (280-275 ̟.Χ.).

ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ: Ο̟ισθότυ̟οι χρυσών τετάρτων στατήρων Φιλί̟̟ου Β́ µε σύµβολα κεραυνό, ρό̟αλο
και τόξο (ε̟άνω αριστερά) και τόξο, ρό̟αλο και τρίαινα (α̟ό κάτω), 340-328 ̟.Χ. Χρυσός στατήρας Φιλί̟̟ου Β́
µε άρµα συνωρίδος (κάτω αριστερά), 340-320 ̟.Χ. Ο̟ισθότυ̟οι δύο χρυσών στατήρων Αλεξάνδρου Γ΄.
Νίκη κρατά στεφάνι, 330-320 ̟.Χ. Εµ̟ροσθότυ̟οι χρυσών στατήρων Φιλί̟̟ου Β΄ µε δαφνοστεφανωµένη κεφαλή

(Α̟όλλωνα;), 340-328 ̟.Χ.







Αργυρά αθηναϊκά τετράδραχµα
της νέας τεχνοτρο̟ίας,
µε κεφαλή Αθηνάς
στον εµ̟ροσθότυ̟ο (κέντρο)
και δύο µε γλαύκα
σε ̟αναθηναϊκό αµφορέα
στον ο̟ισθότυ̟ο (κάτω).
2ος αι. ̟.Χ.

Αργυρά αθηναϊκά τετράδραχµα ̟αλαιάς κο̟ής µε κεφαλή Αθηνάς στον εµ̟ροσθότυ̟ο. 4ος αι. ̟.Χ.
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Εµ̟ροσθότυ̟ος ε̟άργυρου τετρώβολου Μακεδόνων
µε µακεδονική ασ̟ίδα και ρό̟αλο ως ε̟ίσηµα
και την ε̟ιγραφή ΜΑ/ΚΕ[∆ΟΝΩΝ]. Αυτόνοµη κο̟ή
ε̟οχής Φιλί̟̟ου Ε΄ και Περσέως. 185-168 ̟.Χ.

Ο̟ισθότυ̟ος αργυρού τετραδράχµου Λυσιµάχου µε τη µορφή ένθρονης Αθηνάς (297/6-282/1 ̟.Χ.) και ο̟ισθότυ̟ος τετραδράχµου
κοινού Μακεδόνων (Πρώτης Μερίδος) µε ρό̟αλο σε στεφάνι βελανιδιάς και κεραυνό αριστερά. 158-150 ̟.Χ.
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Εµ̟ροσθότυ̟ος αργυρού νοµίσµατος ∆υρραχίου µε µορφή αγελάδας
σε θηλασµό και το όνοµα του άρχοντα Καλλικράτη ε̟άνω. 200-30 ̟.Χ.

Ο̟ισθότυ̟ος αργυρού δηναρίου κο̟ής
C. Fonteius µε ̟αράσταση ̟λοίου.
114/113 ̟.X.





Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ◘ ΟΙ Ι∆ ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η
ΟΙΚΙΣΤΙΚH ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH ΤΗΣΠEΛΛΑΣ είναι α̟ό τις ̟λέον γνωστές και καλά ερευνηµένες της αρχαιότητας.

Οι κατοικίες της, διατηρώντας βασικά στοιχεία των ̟αλαιότερων κατοικιών του ελληνικού χώρου, ό̟ως τη

λιτή εξωτερική όψη και την αυλή ως κεντρικό ̟υρήνα διαµόρφωσης του εσωτερικού χώρου, α̟οτελούν αντι̟ρο-

σω̟ευτικά δείγµατα της αρχιτεκτονικής των ύστερων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. Ως οργανωµένα αρ-

χιτεκτονικά σύνολα εντάσσονται στα οικοδοµικά τετράγωνα µε σαφώς κατανεµηµένες λειτουργίες χώρων, ό̟ως

τις υ̟αγόρευαν οι ̟ολύ̟λευρες ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων µιας ̟όλης, η ο̟οία για τρεις αιώνες υ̟ήρξε

το ε̟ίκεντρο της ̟ολιτικής εξουσίας, αλλά και της οικονοµικής και ̟ολιτιστικής κίνησης στον ελληνικό χώρο.

Οι ιδιωτικές κατοικίες της Πέλλας µε τις ̟ερίστυλες αυλές στο κέντρο, ̟ου εξασφάλιζαν το φωτισµό και τον

αερισµό των χώρων, µε αίθουσες φιλοξενίας (ἀνδρῶνες), ̟ου είχαν τοίχους διακοσµηµένους µε ̟ολύχρωµα κο-

νιάµατα και δά̟εδα στρωµένα µε ψηφιδωτά αξιοθαύµαστης τεχνικής, µε τη λειτουργικότητα των χώρων της

καθηµερινής διαβίωσης, µε την ανε̟τυγµένη τεχνογνωσία ̟ου δια̟ιστώνεται τόσο στη χρήση των υλικών και

στις µεθόδους της δόµησης, όσο και στον ̟ολυ̟οίκιλο ̟λούσιο εξο̟λισµό τους, βεβαιώνουν το υψηλό βιοτικό

ε̟ί̟εδο των κατοίκων της ̟όλης.

Οι κατοικίες ήταν ̟ροσβάσιµες α̟ό τους δρόµους ̟ου ̟εριέβαλλαν τα οικοδοµικά τετράγωνα και είχαν

κύρια είσοδο µε ̟ρόθυρο, συνήθως στην ανατολική ̟λευρά. Σε κάθε οικοδοµικό τετράγωνο υ̟ήρχαν 2 ώς και 8

κατοικίες, στον άξονα Β-Ν, καταλαµβάνοντας συνήθως ολόκληρο το ̟λάτος του. Οι µικρότερες α̟ό αυτές µε τα

ώς σήµερα στοιχεία είχαν έκταση 100-125 τ.µ. και οι µεγαλύτερες 1.000-3.160 τ.µ. Οι ̟λουσιότερες κατοικίες ήταν

χωροθετηµένες στο κέντρο της ̟όλης, νότια της Αγοράς. Αυτές ̟ου έχουν α̟οκαλυφθεί νοτιότερα, ό̟ως και

όσες ήρθαν στο φως µέσα στον σύγχρονο οικισµό, στο ̟λαίσιο σωστικών ανασκαφών, είναι µικρότερες. Μεσαίου

µεγέθους κατοικίες, ̟ιθανόν 8, ̟εριελάµβανε το οικοδοµικό τετράγωνο της λεγόµενης οικίας των κονιαµάτων,

νότια του τετραγώνου µε την κατοικία της Ελένης.

Με τον ̟ροσανατολισµό των κατοικιών ̟ρος τα νότια και την ύ̟αρξη δεύτερου ορόφου, συνήθως στο βό-

ρειο τµήµα, εξασφαλίζονταν οι ̟λέον ευνοϊκές για κατοίκηση κλιµατολογικές συνθήκες. Κύριο χαρακτηριστικό

όλων των κατοικιών είναι η κεντρική αυλή ̟ου ̟εριβάλλεται α̟ό στοές µε λίθινους κίονες δωρικού ή ιωνικού

ρυθµού, ε̟ιχρισµένους µε λευκό κονίαµα, ό̟ως συµβαίνει και σε όλα τα λίθινα αρχιτεκτονικά µέλη, για να µην

είναι ορατές οι αδρές λίθινες ε̟ιφάνειες, αλλά και για να ̟ροστατεύεται ο ευαίσθητος ασβεστόλιθος. Σε λίγες ̟ε-

ρι̟τώσεις υ̟ήρχε µόνο µία στοά, βόρεια της αυλής (παστάς). Στις αυλές, ̟ου είχαν έκταση ώς 30 τ.µ. στις µι-

κρότερες κατοικίες και 500 τ.µ. στις µεγαλύτερες, υ̟ήρχαν για την ̟αροχή νερού ̟ηγάδια και κρήνες, αλλά και
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Α̟οκατεστηµένη εσωτερική διακόσµηση τοίχου της λεγόµενης κατοικίας των κονιαµάτων. Εικονίζεται µε έγχρωµα κονιάµατα η διώροφη
̟ρόσοψη κτιρίου µε όλα τα δοµικά στοιχεία. Τέλος 4ου-3ος αι. ̟.Χ.



βωµοί, για την τέλεση της οικιακής λατρείας. Για τις λατρευτικές τελετές αρκετές φορές και µέσα στις κατοικίες

διαµορφώνονταν ειδικοί χώροι, στους ο̟οίους έχουν βρεθεί ̟ήλινα ειδώλια και µαρµάρινα ή χάλκινα αγαλ-

µάτια θεοτήτων, καθώς και σκεύη τελετουργικά (οινοχόες, φιάλες, θυµιατήρια, βωµίσκοι κλ̟.). Σε έναν τέτοιο

χώρο κατοικίας βρέθηκε ̟ολυτελές λίθινο τελετουργικό τρα̟έζι, µε εγχάρακτη και ένθετη φυτική και γεωµε-

τρική διακόσµηση, καθώς και χάλκινο αγαλµάτιο του Ποσειδώνα, του γνωστού λυσι̟̟ικού τύ̟ου του αγάλµα-

τος του θεού, αντίγραφο του ο̟οίου βρίσκεται στο Λατερανό. Με την οικιακή λατρεία σχετίζονται ̟ήλινα

γυναικεία ειδώλια (̟ροτοµές ή ολόσωµες µορφές), ̟ου βρέθηκαν σε ανασκαφές κατοικιών και ταυτίζονται µε την

Αφροδίτη, ̟ροστάτιδα της ̟όλης µαζί µε τη Μητέρα των Θεών. Με λατρευτικές τελετές µέσα στις κατοικίες συν-

δέονται και τα ειδώλια του ∆ιονύσου, η ̟αρουσία του ο̟οίου ως κύριας θεότητας της ̟όλης, ̟ου ̟ροστάτευε την

ανε̟τυγµένη αµ̟ελουργία, αλλά και εξαιτίας της χθόνιας υ̟όστασής του, ήταν α̟αραίτητη σε όλες τις ανθρώ-

̟ινες δραστηριότητες. Με την οικιακή λατρεία σχετίζονται ακόµα και ειδώλια της Αθηνάς µε κέρατα στην

̟ερικεφαλαία, ̟ου λατρευόταν ως ̟ροστάτιδα της κτηνοτροφίας, αλλά και του µυθικού ̟ρο̟άτορα των

Μακεδόνων, του Ηρακλή. ∆ιάφορα αντικείµενα συµβολικού χαρακτήρα, ό̟ως τα ̟ήλινα οµοιώµατα φιδιών,
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Αεροφωτογραφία της κατοικίας του ∆ιονύσου µε το αναστηλωµένο ̟εριστύλιο της βόρειας αυλής.
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σταφυλιών και αυγών, υ̟οδεικνύουν την ύ̟αρξη µυστηριακών λατρειών του ορφικού-διονυσιακού κύκλου,

̟ου α̟έβλε̟αν στην καλή τύχη και την ευηµερία, αλλά και στη µεταθανάτια ευδαιµονία.

Η υδροδότηση των κατοικιών γινόταν µε ̟ήλινους αγωγούς οι ο̟οίοι µετέφεραν νερό α̟ό τους κεντρικούς

υδροδοτικούς αγωγούς, ̟ου διέσχιζαν τους δρόµους της ̟όλης, ή α̟ό τις κρήνες και τα ̟ηγάδια των αυλών. Στις

στοές των αυλών υ̟ήρχαν και υ̟όγειες δεξαµενές µε κλιµακωτές καθόδους, ̟ου ε̟ικοινωνούσαν µε τις υδρο-

δοτικές σήραγγες της ̟όλης. Οι χώροι υγιεινής βρίσκονταν συνήθως σε γειτνίαση µε τους δρόµους, ώστε οι α̟ο-

χετευτικοί αγωγοί τους να ε̟ικοινωνούν κατευθείαν µε τους αντίστοιχους αγωγούς της ̟όλης. Το δά̟εδο και το

κάτω µέρος των τοίχων των χώρων αυτών ήταν ε̟ιχρισµένα µε υδραυλικό κονίαµα, ενώ οι λουτήρες ήταν κτι-

στοί, ε̟ιχρισµένοι µε υδραυλικό κονίαµα, ̟ήλινοι ή µαρµάρινοι. Τα λύµατα των κατοικιών µεταφέρονταν µε

αγωγούς στους µεγάλους α̟οχετευτικούς αγωγούς, συνήθως κτιστούς, ̟ου διέσχιζαν τους δρόµους µε ̟ροσα-

νατολισµό Β-Ν, οι ο̟οίοι και τα διοχέτευαν στη θάλασσα.

Τµήµατα αρχιτεκτονικών µελών, κεραµώσεις, λίθινα, ̟ήλινα και µεταλλικά αντικείµενα ̟αρέχουν στοι-

χεία για τη δόµηση των κτιρίων, τη διακόσµηση και τον εξο̟λισµό τους. Οι τοίχοι των κατοικιών, λίθινοι στο κα-

τώτερο τµήµα (ώς το ύψος των 0,60-0,70 µ.) και ̟λίνθινοι στο υ̟όλοι̟ο, ήταν ε̟ιχρισµένοι εξωτερικά και

εσωτερικά µε υ̟όλευκα συνήθως κονιάµατα, αλλά αρκετές φορές και έγχρωµα στο εσωτερικό (µε χρώµα συνή-

θως κόκκινο, κίτρινο, βαθύ γαλάζιο), σε ζώνες ή και µε συνθετότερη διακόσµηση α̟οµίµησης αρχιτεκτονικών

στοιχείων. Η διακόσµηση του βόρειου τοίχου µεγάλης αίθουσας της λεγόµενης κατοικίας των κονιαµάτων, ̟ου

α̟οκαταστάθηκε σε όλο το ύψος του τοίχου, 5 µ., µαρτυρεί τα ε̟ιτεύγµατα της ζωγραφικής στο εσωτερικό των

κτιρίων. Με ̟ολύχρωµα κονιάµατα α̟οδίδεται η διώροφη ̟ρόσοψη κατοικίας µε όλα τα τυ̟ικά δοµικά στοι-

χεία. Στο τµήµα ̟ου αντιστοιχεί στο ισόγειο, εικονίζονται ο τοιχοβάτης µε ζωγραφική α̟όδοση φλεβωτών µαρ-

µάρων, δροµικοί λευκοί και διάτονοι ̟ολύχρωµοι ορθοστάτες, ̟λάκες µε µίµηση φλεβωτών και κροκαλο̟αγών

µαρµάρων, γωνιόλιθοι κίτρινοι το̟οθετηµένοι κατά το ισοδοµικό σύστηµα, γείσο. Στον δεύτερο όροφο αντι-

στοιχεί ̟εσσοστοιχία µε κόκκινα θωράκια µεταξύ λευκών ̟εσσών, ̟ου ε̟ιστέφονται µε γείσο. Πάνω τους δια-

µορφώνονται ̟αράθυρα α̟ό τα ο̟οία ̟ροβάλλει ο ουρανός µε γαλάζιο χρώµα. Το σύνολο, ̟ου ε̟ιστέφεται µε

ένα ακόµα γείσο, είναι µοναδικό ̟αράδειγµα ολοκληρωµένης σε ύψος εσωτερικής διακόσµησης τοίχου στον ελ-

ληνικό χώρο, ̟ου βεβαιώνει ότι η µορφή αυτής της ζωγραφικής, η ο̟οία έγινε για ̟ρώτη φορά γνωστή α̟ό κα-

τοικίες της Ποµ̟ηίας (Α΄ ̟οµ̟ηιανό στυλ), εφαρµοζόταν α̟ό τον 3ο αι. ̟.Χ. στην Πέλλα. Χρωµατισµένοι δεν

ήταν µόνον οι τοίχοι των κτιρίων, αλλά και τα λίθινα αρχιτεκτονικά µέλη (κιονόκρανα, ε̟ίκρανα κτλ.), στα

ο̟οία µε κόκκινο και γαλάζιο χρώµα α̟οδίδονταν συνήθως ταινίες, κυµάτια, ανθέµια, φύλλα άκανθας.

Οι ξύλινες στέγες των κατοικιών καλύ̟τονταν µε ̟ήλινες κεραµίδες λακωνικού και κορινθιακού τύ̟ου. Οι

υδρορρόες κατέληγαν σε κρουνούς µε κεφάλια λιονταριών, ενώ ̟ολλές α̟ό τις κεραµίδες, κυρίως οι σίµες και

οι ηγεµόνες στρωτήρες και καλυ̟τήρες, είχαν ανάγλυφη ή γρα̟τή φυτική ή γεωµετρική διακόσµηση (ανθέµια,

άνθη λωτού, άκανθες, ελικοειδείς βλαστοί, ̟λοχµοί, µαίανδροι, αστράγαλοι κτλ.). Ένας µεγάλος αριθµός κερα-

µίδων φέρει σφραγίδες ̟ου υ̟οδεικνύουν ότι υ̟ήρχαν εργαστήρια κατασκευής κεραµίδων στην Πέλλα, τον

έλεγχο των ο̟οίων είχαν οι βασιλείς, αλλά και ιδιώτες, κυρίως στην υστεροελληνιστική ε̟οχή. Σε ̟ολλές κερα-

µίδες κορινθιακού τύ̟ου υ̟άρχουν σφραγίσµατα µε ̟αραστάσεις (̟.χ. µαινάδα, Ηρακλής, ζώα) ή µονογράµ-

µατα, ενώ σε κεραµίδες λακωνικού τύ̟ου τα σφραγίσµατα φέρουν το όνοµα της ̟όλης ΠΕΛΛΗΣ ή τα ε̟ίθετα
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∆ΗΜΟ(ΣΙΑ), ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, συνοδευόµενα µε µονογράµµατα (ΠΕΛ, Φ) και σύµβολα (δελφίνι, άρ̟η). Σε αρκετά σφρα-

γίσµατα αναφέρεται το όνοµα του βασιλέως Φιλί̟̟ου (Φίλι̟̟ος Ε΄, 220-179 ̟.Χ.) και του Αντιγόνου (Αντίγο-

νος Β΄ ο ∆ώσων, 229-221 ̟.Χ.), ενώ σε έναν µεγάλο αριθµό αναγράφονται τα ονόµατα ιδιωτών, των ιδιοκτητών

εργαστηρίων κατασκευής κεραµίδων (Αντιγόνου, Αριστόνου, Αριστοκράτου, Ευάρχου, Λυσιµάχου, Μεγακλέ-

ους, Σωσίου, Φανίου κ.ά.).

Η οικογένεια στις ̟ολυτελέστερες κατοικίες διέµενε στον δεύτερο όροφο, ̟ου καταλάµβανε συνήθως το βό-

ρειο τµήµα τους, ενώ οι κοινωνικές υ̟οχρεώσεις εξυ̟ηρετούνταν στους χώρους φιλοξενίας (ἀνδρῶνες), ̟ου ήταν

τα µεγαλύτερα δωµάτια του ισογείου µε την ̟λέον ε̟ιµεληµένη κατασκευή και τον ̟ολυτελέστερο εξο̟λισµό.

Τα δωµάτια αυτά είχαν ̟ρόσβαση α̟ό τις στοές συνήθως µέσω ενός ̟ροθαλάµου. Τα χαρµόσυνα οικογενειακά

γεγονότα είναι γνωστό ότι γιορτάζονταν µε συµ̟όσια. Σκηνές συµ̟οσίων σε ανάγλυφες στήλες, στη ζωγραφική

και κυρίως στην αγγειογραφία, α̟οκαθιστούν την εικόνα της λειτουργίας των χώρων αυτών. Οι συνδαιτυµόνες

ήταν ανακεκλιµένοι σε ανάκλιντρα το̟οθετηµένα σε χαµηλούς αναβαθµούς κατά µήκος των τοίχων. Τα χάλκινα

εξαρτήµατα των ανακλίντρων αυτών, διακοσµηµένα συνήθως µε διονυσιακά θέµατα, µαρτυρούν την ̟ερίτεχνη

µορφή τους. Μ̟ροστά α̟ό τα ανάκλιντρα το̟οθετούνταν χαµηλά τρα̟έζια και υ̟ο̟όδια. Νεαροί συνήθως άν-

δρες (οἰνοχόοι) αντλούσαν το κρασί α̟ό τους κρατήρες µε µικρότερα αγγεία (οἰνοχόες) ή µεγάλες κουτάλες (ἀρύ-

ταινες) και γέµιζαν τα κύ̟ελλα των συνδαιτυµόνων, ενώ άνδρες και γυναίκες µε αυλό, λύρα ή κιθάρα και

χορεύτριες τους διασκέδαζαν µε µουσική και χορό. Όλα τα ̟αρα̟άνω, µαρτυρηµένα α̟ό τις γρα̟τές ̟ηγές και

την εικονογραφία, ε̟ιβεβαιώνονται στην Πέλλα τόσο α̟ό την εσωτερική διαµόρφωση των χώρων, όσο και α̟ό

τα κινητά ευρήµατα.

Τα δά̟εδα των ανδρώνων στις ̟ολυτελέστερες κατοικίες ήταν στρωµένα µε ψηφιδωτά κατασκευασµένα µε

φυσικές ψηφίδες, διακοσµηµένα µε φυτικά, γεωµετρικά σχέδια και διηγηµατικές ̟αραστάσεις, ̟ου µαρτυρούν τη

µεγάλη ανά̟τυξη της τέχνης του ψηφιδωτού στην Πέλλα, ό̟ου υ̟ήρχαν οργανωµένα εργαστήρια κατασκευής

τους. Τα υ̟όλοι̟α δά̟εδα των χώρων των κατοικιών ήταν α̟λούστερα, στρωµένα µε βότσαλα, κοµµάτια µαρ-

µάρου ή και χωµάτινα µε ε̟ίστρωση λατύ̟ης, ̟ου ανανεωνόταν συχνά. Τα δά̟εδα των αυλών ήταν συνήθως λι-

θόστρωτα ή στρωµένα µε κοµµάτια κεραµιδιών, κάθετα το̟οθετηµένων µέσα σε χοντρό στρώµα κονιάµατος.

Στις κατοικίες της Πέλλας υ̟ήρχαν ακόµα α̟οθήκες και µαγειρεία. Πλήθος ̟ήλινων και µεταλλικών αγ-

γείων και άλλων σκευών, ̟ου βρέθηκαν στις ανασκαφές των κατοικιών, χρησιµο̟οιούνταν για την α̟οθήκευση

στερεών και υγρών ̟ροϊόντων, την ̟ροετοιµασία και το σερβίρισµα των ειδών διατροφής. Τα σιτηρά, το κρασί

και το λάδι ήταν α̟οθηκευµένα συνήθως σε µεγάλα ̟ιθάρια καλυµµένα µε ̟ήλινες ή λίθινες ̟λάκες, ̟ολλές

φορές χωµένα στο χωµάτινο δά̟εδο. Σκεύη, ό̟ως οι λίθινοι τρι̟τήρες και οι σιδερένιες ̟υροστιές, εντάσσονται

στον εξο̟λισµό των χώρων ̟αρασκευής της τροφής, ενώ τα µεταλλικά και τα οστέινα εργαλεία συνδέονται µε

τις καθηµερινές αρχολίες των ενοίκων. Την ευρεία ενασχόληση των γυναικών µε την υφαντουργία µαρτυρούν

οι ̟άµ̟ολλες αγνύθες, ̟ολλές α̟ό τις ο̟οίες φέρουν και σφραγίδες των εργαστηρίων κατασκευής τους.

Η µεγαλύτερη κατοικία της Πέλλας, η λεγόµενη κατοικία του ∆ιονύσου, έκτασης 3.160 τ.µ., βρίσκεται νότια

της Αγοράς. Καταλαµβάνει όλο το ̟λάτος του οικοδοµικού τετραγώνου και έχει είσοδο στην ανατολική ̟λευρά

µέσω ενός ̟ροθαλάµου. ∆ιαθέτει δύο ̟ερίστυλες αυλές, µε κίονες ιωνικού ρυθµού η βόρεια, ̟ου έχουν αναστη-

λωθεί, δωρικού η νότια, και αίθουσες συµ̟οσίων µε µεγάλους ̟ροθαλάµους, ̟ου ̟ροϊδέαζαν τους ε̟ισκέ̟τες για
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τη µεγαλο̟ρέ̟εια των χώρων και την οικονοµική ευµάρεια του ιδιοκτήτη. Στο ψηφιδωτό δά̟εδο µιας αίθουσας

συµ̟οσίων της κατοικίας του ∆ιονύσου α̟εικονίζεται ο θεός ∆ιόνυσος ε̟άνω στο ιερό του ζώο, τον ̟άνθηρα, και

µ̟ροστά α̟ό την είσοδο του χώρου ζεύγος Κενταύρων µε αγγεία. Στο δά̟εδο άλλης αίθουσας ̟αριστάνεται κυ-

νήγι λιονταριού και µ̟ροστά στην είσοδο γρύ̟ας ̟ου ε̟ιτίθεται σε ελάφι.

Σε µια ακόµα µεγάλη κατοικία της Πέλλας, τη λεγόµενη κατοικία της Ελένης, δυτικότερα, έκτασης 2.350

τ.µ., µε αυλή ̟εριβαλλόµενη α̟ό στοές µε δωρικούς κίονες, τα δά̟εδα των αιθουσών συµ̟οσίων, στο βόρειο

και το ανατολικό τµήµα της κατοικίας, ήταν διακοσµηµένα µε ψηφιδωτές ̟αραστάσεις, ̟ου α̟οτελούν και αυτές

αξιοθαύµαστα δείγµατα ̟αραγωγής των εργαστηρίων ψηφιδωτών της Πέλλας. Στο ψηφιδωτό δά̟εδο µε το κυ-

νήγι του ελαφιού, ̟ου ̟εριβάλλεται α̟ό ένα ̟λούσιο φυτικό κόσµηµα, αναγράφεται το όνοµα του ψηφοθέτη,

Γνώσις, για ̟ρώτη φορά σε ψηφιδωτό της αρχαιότητας. Η ̟αράσταση του ψηφιδωτού της γειτονικής αίθουσας,

µε θέµα την α̟αγωγή της Ελένης α̟ό τον Θησέα, µε τις µορφές ταυτισµένες µε ε̟ιγραφές, είναι η µεγαλύτερη

γνωστή ώς σήµερα στον ελληνικό χώρο, διαστ. 8,48 × 2,84 µ. Την ύ̟αρξη τεχνιτών διαφορετικής δυναµικής α̟ο-

δεικνύει ένα ακόµα ψηφιδωτό δά̟εδο, κατώτερης ̟οιότητας, σε ανδρώνα του ανατολικού τµήµατος της κατοι-

κίας αυτής µε ̟αράσταση Αµαζονοµαχίας.

Οι ̟αρα̟άνω κατοικίες, µοναδικά σε µέγεθος, µνηµειακότητα και ̟ολυτέλεια δείγµατα διαµονής ̟λού-

σιων ανθρώ̟ων της µακεδονικής ̟ρωτεύουσας, µαρτυρούν την ύ̟αρξη στην Πέλλα µιας ιδιαίτερα εύ̟ορης

τάξης ανθρώ̟ων, την ο̟οία δηµιούργησαν οι οικονοµικές ̟ρόσοδοι της εκστρατείας του Αλεξάνδρου, ̟ου συ-

νέρρεαν στην Πέλλα. Είναι χαρακτηριστική η οικοδόµηση των δύο κατοικιών στην ίδια ̟ερίοδο (325-300 ̟.Χ.),

την ε̟οχή της γενικής αναδιοργάνωσης της ̟όλης α̟ό τον Κάσσανδρο, ό̟ως αυτή α̟οτυ̟ώνεται σήµερα στην

̟λειονότητα των αρχιτεκτονικών λειψάνων ̟ου διασώζονται.

Σε ̟ολλές κατοικίες της Πέλλας δια̟ιστώνονται ε̟ισκευές και τρο̟ο̟οιήσεις του αρχικού σχεδίου, οφει-

λόµενες άλλοτε στη διαχρονική οικιακή χρήση και άλλοτε στην αλλαγή χρήσης των κτιρίων, κυρίως µετά την ε̟ι-

κράτηση των Ρωµαίων (168 ̟.Χ.). Τότε, µεγάλα τµήµατα των κτιρίων, ̟ου γειτνίαζαν κυρίως µε τους δρόµους,

µετατρέ̟ονται σε εργαστήρια-καταστήµατα, ό̟ως µαρτυρούν οι εγκαταστάσεις κλιβάνων και τα εργαστηριακά

κατάλοι̟α σε αρκετά οικοδοµικά τετράγωνα.

Λίθινη ̟λάκα τρα̟εζιού µε εγχάρακτη
και ένθετη φυτική και γεωµετρική διακόσµηση.
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Λε̟τοµέρεια λίθινης ̟λάκας τρα̟εζιού µε εγχάρακτη και ένθετη
φυτική και γεωµετρική διακόσµηση. Α̟ό ιερό της λεγόµενης
κατοικίας του Ποσειδώνος. Ελληνιστική ε̟οχή.
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Η εξωτερική όψη ̟ολυτελούς µαρµάρινου αγγείου (φιάλης) µε ανάγλυφη φυτική διακόσµηση και θέουσα σ̟είρα. Ελληνιστική ε̟οχή.
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Αµφορέας και φαλλόσχηµος κάνθαρος
µε διακόσµηση τύ̟ου δυτικής κλιτύος (ε̟ίθετο ̟ηλό,
χάραξη και λευκό χρώµα). 3ος αι. ̟.Χ.

Ερυθρόµορφο ̟ινάκιο (ιχθυο̟ινάκιο). Β́ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.



122

Τµήµα αττικού ερυθρόµορφου ̟ινακίου
µε ̟αράσταση σατύρου και µαινάδας.

Αρχές 4ου αι. ̟.Χ. Λε̟τοµέρεια
στις ε̟όµενες σελ. 124-125.

Τµήµα ερυθρόµορφου κρατήρα
µε σκηνή συµ̟οσίου. Μέσα 4ου αι. ̟.Χ.
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Τµήµατα ερυθρόµορφων αγγείων (̟ελικών) µε γυµνό ̟ολεµιστή (σελ. 126), σκηνή µάχης ο̟λιτών (ε̟άνω)
και µάχης Ελλήνων µε έφι̟̟ο Πέρση (κάτω). Γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.
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Τµήµα καλύµµατος αττικής ερυθρόµορφης λεκανίδας µε σκηνές α̟ό την καθηµερινή ζωή των γυναικών. Β́ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.

Πήλινη ̟ροτοµή γυναικείας θεότητας. Ελληνιστική ε̟οχή.







Κεφαλές γυναικείων ειδωλίων µε διάφορα είδη κοµµώσεων, καλύµµατα και εξαρτήµατα κόσµησης.



Πήλινη ερµαϊκή στήλη. Ελληνιστική ε̟οχή.
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Κεφαλή ̟ήλινου ειδωλίου Ηρακλή. Ελληνιστική ε̟οχή.

Κεφαλές ̟ήλινων ειδωλίων ανδρικών θεοτήτων (∆ίας ή Πλούτων).



Χρυσά κοσµήµατα (διάδηµα, ̟ερία̟το και
χάνδρες ̟εριδεραίου). Β́ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.
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∆ακτυλίδι µε χρυσό κρίκο και σφενδόνη α̟ό κορνήλιο µε ̟αράσταση
λαγού (ε̟άνω), χάλκινο δακτυλίδι µε ̟αράσταση νέου µε υδρόβιο

̟τηνό στη σφενδόνη (αριστερά) και χρυσά σκουλαρίκια
µε ̟εριστέρια (κάτω). Τέλος 4ου αι. ̟.Χ.-3ος αι. ̟.Χ.



Χάλκινα διακοσµητικά εξαρτήµατα συµ̟οσιακών κλινών (fulcra). ∆ιακοσµούνται µε κεφαλές ηµιόνων µε κληµατίδες και τσαµ̟ιά σταφυλιών
στο ε̟άνω άκρο και ̟ροτοµές ∆ιονύσου µε κάνθαρο στο κάτω. 2ος αι. ̟.Χ.
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Χάλκινο αγαλµάτιο αετού, ̟ιθανόν διακοσµητικό εξάρτηµα ε̟ί̟λου.



Χάλκινο αγαλµάτιο του θεού Ποσειδώνος,
̟ου κρατούσε τρίαινα. Αντιγράφει γνωστό

τύ̟ο αγάλµατος του θεού, ̟ου φιλοτέχνησε
ο Λύσι̟̟ος και είναι γνωστός α̟ό αντίγραφο

στο Μουσείο του Λατερανού. Α̟ό ιερό
της λεγόµενης κατοικίας του Ποσειδώνος.

Ελληνιστική ε̟οχή.
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ΤΑ ΨΗΦ Ι ∆Ω ΤΑ ∆ΑΠΕ∆Α

Η
ΜΕΓAΛΗ ΠΟΙΚΙΛIΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και η τεχνική αρτιότητα των ψηφιδωτών α̟οδεικνύουν την

ύ̟αρξη οργανωµένων εργαστηρίων ψηφιδωτών στη µακεδονική ̟ρωτεύουσα. Οι φυσικές ψηφίδες ̟ου

χρησιµο̟οιούνταν είχαν ̟εριορισµένες και ή̟ιες χρωµατικές διαβαθµίσεις. Είναι κυρίως λευκές, γκρίζες, µαύρες,

καστανές, λίγες κόκκινες και κίτρινες. Αυτές το̟οθετούνταν ε̟άνω σε κονίαµα α̟ό άµµο, ασβέστη και τριµµένο

κεραµίδι, στρωµένο συνήθως σε στρώµα µε ̟οταµίσιες κροκάλες. Για ̟ρώτη και µοναδική φορά µαρτυρείται το

όνοµα ενός ψηφοθέτη (Γνώσις) στο ψηφιδωτό µε το κυνήγι του ελαφιού, στην κατοικία της Ελένης.

Τα δά̟εδα των µεγάλων ̟ροθαλάµων ήταν συνήθως διακοσµηµένα µε γεωµετρικά θέµατα διαµορφωµένα

µε ψηφίδες άσ̟ρες, γκρίζες και µαύρες, µεγαλύτερου µεγέθους α̟ό εκείνες των αιθουσών συµ̟οσίων. Στους αν-

δρώνες, οι κύριες ̟αραστάσεις είτε καταλάµβαναν ολόκληρο το δά̟εδο είτε ̟εριορίζονταν στο κεντρικό τµήµα,

̟εριβαλλόµενες α̟ό συµ̟ληρωµατικά γεωµετρικά ή φυτικά στοιχεία. Μ̟ροστά α̟ό τις εισόδους των δωµατίων,

σύµφωνα και µε την ̟αράδοση των ψηφιδωτών διακοσµήσεων στις κλασικές κατοικίες, υ̟ήρχε συνήθως ε̟ι-

µήκης ̟ίνακας µε ξεχωριστή διακόσµηση.

Τα εικονογραφικά θέµατα των ψηφιδωτών δα̟έδων της Πέλλας σχετίζονταν άµεσα µε τις θρησκευτικές αν-

τιλήψεις, το µορφωτικό ε̟ί̟εδο, αλλά και τις ενασχολήσεις των ενοίκων των κατοικιών. Η ε̟ιφάνεια-α̟εικόνιση

του ∆ιονύσου, θεού του κρασιού, καθώς και µορφών του κύκλου του (̟.χ. οι Κένταυροι), είναι α̟όλυτα ταιρια-

στή µε τις λειτουργίες των χώρων τους ο̟οίους διακοσµούσε. Οι µυθολογικές ̟αραστάσεις της α̟αγωγής της Ελέ-

νης α̟ό τον Θησέα και της Αµαζονοµαχίας, αλλά και οι αρ̟αγές ζώων α̟ό µυθικά θηρία, ̟ου έχουν τις α̟αρχές

τους στα αρχαϊκά χρόνια, εντάσσονται στον ευρύ κύκλο ̟αρόµοιων α̟εικονίσεων, κυρίως στην αγγειογραφία

του 4ου αι. ̟.Χ., βεβαιώνοντας την οµοιογένεια των εικονογραφικών στοιχείων σε διάφορους τοµείς της τέχνης.

Η α̟αγωγή της Ελένης α̟ό τον Θησέα, ̟αρά την τυ̟ολογική οµοιότητα µε άλλες σκηνές αρ̟αγών γυναικών,

είναι µια µνηµειακή ̟αράσταση, ̟ου θεωρείται ότι α̟οδίδει ελεύθερα ζωγραφική σύνθεση του τρίτου τετάρτου

του 4ου αι. ̟.Χ. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, η ̟αρουσία σκηνών κυνηγιού σχετίζεται αναµφίβολα µε την αγα̟ηµένη

ενασχόληση των βασιλέων και αξιωµατούχων στα ελληνιστικά χρόνια, αν και ορισµένοι µελετητές, ̟αλαιότερα,

είχαν υ̟οστηρίξει ότι το θέµα του ψηφιδωτού του κυνηγιού του λιονταριού είναι εµ̟νευσµένο α̟ό το ανάθηµα

του Κρατερού στους ∆ελφούς και είχαν ̟ροτείνει την ταύτιση των µορφών µε τον Αλέξανδρο και τον Κρατερό,

ο ο̟οίος λέγεται ότι έσωσε τον βασιλιά α̟ό την ε̟ίθεση λιονταριού στη διάρκεια ενός κυνηγιού (Πλούταρχος,

Ἀλέξανδρος, 40).

Τα σώµατα των µορφών στα ψηφιδωτά δά̟εδα της Πέλλας ̟ροβάλλουν στο σκοτεινό ̟εδίο µε λευκές ψη-

φίδες, ενώ οι ̟λαστικοί όγκοι τονίζονται µε φωτοσκιάσεις ̟ου δηµιουργούν γκρίζες ψηφίδες, σε διάφορες τονι-

κές διαβαθµίσεις. Κόκκινες και τεχνητές ψηφίδες χρησιµο̟οιούνται ̟εριορισµένα (̟.χ., στο θύρσο του ∆ιονύσου

και στο στεφάνι). Πολυχρωµία χαρακτηρίζει το έδαφος στο ψηφιδωτό του κυνηγιού του λιονταριού, ενώ το

̟ερίγραµµα και οι λε̟τοµέρειες των µελών των σωµάτων α̟οδίδονται µε λε̟τές ταινίες µολύβδου ήψηµένου ̟ηλού.

Λε̟τοµέρεια της ψηφιδωτής διακόσµησης δα̟έδου µε κυνήγι λιονταριού α̟ό την αίθουσα συµ̟οσίων της κατοικίας του ∆ιονύσου.
325-300 ̟.Χ. Ολόκληρη η ̟αράσταση εικονίζεται στις ε̟όµενες σελίδες 142-143.







144

Κύρια χαρακτηριστικά των συνθέσεων στο ψηφιδωτό του ∆ιονύσου είναι η αρµονία, η καλλιγραφική α̟όδοση

των λε̟τοµερειών και η χρωµατική ευαισθησία. Στο ψηφιδωτό του κυνηγιού του λιονταριού, η ένταση της κίνη-

σης των µορφών και οι διακριτικές χρωµατικές διαβαθµίσεις, στο κυνήγι του ελαφιού, η δυναµική εµ̟λοκή των

µορφών, η δηµιουργία συνιζήσεων, ̟ου µαζί µε τις έντονες φωτοσκιάσεις δίνουν την αίσθηση της τρίτης διάστα-

σης, ο ρεαλισµός της α̟όδοσης και οι ̟λούσιες χρωµατικές διαφορο̟οιήσεις. Στο ψηφιδωτό της α̟αγωγής της

Ελένης, τέλος, χαρακτηριστική είναι η ένταση ̟ου ̟ροκαλούν οι ζωηρές κινήσεις τόσο των ανθρώ̟ινων µορφών

όσο και των αλόγων του άρµατος, αλλά και η α̟εικόνιση των συναισθηµάτων στα ̟ρόσω̟α. Παρά τα τονισµένα

̟εριγράµµατα, οι φωτοσκιάσεις είναι διακριτικές και οι τονικές διαβαθµίσεις των χρωµάτων ̟εριορισµένες.

Ψηφιδωτά δά̟εδα δεν υ̟ήρχαν µόνο στις ̟ολυτελείς κατοικίες της Πέλλας, αλλά και σε δηµόσια κτίρια,

ό̟ως αυτά ̟ου α̟οκαλύφθηκαν στα συγκροτήµατα της ̟εριοχής του ιερού του θερα̟ευτή θεού ∆άρρωνος. Το

δά̟εδο ενός χώρου κυκλικού κτιρίου, ̟ου έχει σχετισθεί µε την ηρωική λατρεία του θεού, διακοσµείται µε ̟λού-

σια φυτικά στοιχεία και την ̟αράσταση γρύ̟α και ̟άνθηρα ̟ου ε̟ιτίθενται σε ελάφι, µ̟ροστά στην είσοδο του

χώρου. Ανάλογη φυτική διακόσµηση και ̟αράσταση κενταυρίνας ̟ου σ̟ένδει µ̟ροστά σε σ̟ηλιά, έχει και το

δά̟εδο µιας αίθουσας ̟αροχής γευµάτων σε γειτονικό κτίριο ̟ου ταυτίζεται µε εστιατόριο.

ΣΕΛ. 145: Λε̟τοµέρεια της ψηφιδωτής διακόσµησης του δα̟έδου αίθουσας συµ̟οσίων
της κατοικίας του ∆ιονύσου µε κυνήγι λιονταριού.

ΣΤΙΣ ΣΕΛI∆ΕΣ 146-147: Τµήµα της ψηφιδωτής διακόσµησης δα̟έδου,
µ̟ροστά στην είσοδο της αίθουσας συµ̟οσίων µε το ψηφιδωτό
του ∆ιονύσου ε̟άνω στον ̟άνθηρα. Παριστάνεται γρύ̟ας ̟ου ε̟ιτίθεται
σε ελάφι. 325-300 ̟.Χ.

ΣΤΙΣ ΣΕΛI∆ΕΣ 148-149:Ο θεός ∆ιόνυσος ε̟άνω σε ̟άνθηρα. Ψηφιδωτή
διακόσµηση δα̟έδου σε αίθουσα συµ̟οσίων της κατοικίας του ∆ιονύσου.
325-300 ̟.Χ.













Ο θεός ∆ιόνυσος ε̟άνω σε ̟άνθηρα. Λε̟τοµέρειες
α̟ό την ψηφιδωτή διακόσµηση δα̟έδου αίθουσας
συµ̟οσίων της κατοικίας του ∆ιονύσου. 325-300 ̟.Χ.
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Ψηφιδωτή διακόσµηση δα̟έδου σε αίθουσα συµ̟οσίου της κατοικίας της Ελένης (325-300 ̟.Χ.).
Στο κέντρο ̟αριστάνεται κυνήγι ελαφιού, ̟λαισιωµένο α̟ό ̟λούσιο φυτικό κόσµηµα και θέουσα σ̟είρα.

Ε̟άνω α̟ό τις µορφές υ̟άρχει ε̟ιγραφή µε το όνοµα του καλλιτέχνη: ΓΝΩΣΙΣ ΕΠΟΗΣΕΝ,
η ̟αλιότερη γνωστή ώς σήµερα αναγραφή ονόµατος τεχνίτη σε ψηφιδωτό δά̟εδο.

Εντυ̟ωσιάζει η δυναµική εµ̟λοκή των µορφών µε τον έντονο διασκελισµό και την ̟λαστική α̟όδοση των όγκων του σώµατος,
αλλά και η σφοδρότητα της κίνησης, µε τα ενδύµατα να ανεµίζουν και τον ̟ίλο να έχει φύγει α̟ό το κεφάλι του κυνηγού δεξιά.

Η δηµιουργία συνιζήσεων µαζί µε την α̟όδοση των ανωµαλιών του εδάφους, τις έντονες φωτοσκιάσεις και τις ̟λούσιες χρωµατικές
διαβαθµίσεις δηµιουργούν την αίσθηση της τρίτης διάστασης. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, ο ρεαλισµός της σκηνής, µε τον κυνηγό, δεξιά,
να αρ̟άζει το κέρατο του ελαφιού, έτοιµος να ε̟ιφέρει το ̟λήγµα, και το σώµα του ζώου να αιµορραγεί α̟ό το δάγκωµα του σκύλου,
µαρτυρεί την υιοθέτηση στην τέχνη, α̟ό το τέλος της κλασικής ε̟οχής, στοιχείων της καθηµερινής ζωής, ̟ου θα γίνουν εντονότερα

στα ελληνιστικά χρόνια. Εναρµονισµένη µε αυτόν το ρεαλισµό του κεντρικού τµήµατος του ψηφιδωτού είναι και η φυσιοκρατική
α̟όδοση της φυτικής διακόσµησης. Η κυµατοειδής κίνηση των βλαστών µε τις ̟ολλα̟λές ελικωτές α̟ολήξεις, τα ̟ολύχρωµα ανοικτά
και µισόκλειστα άνθη, τα ανθέµια και τα φύλλα της άκανθας δηµιουργούν µια υ̟έροχη φυτική σύνθεση, στοιχεία της ο̟οίας υ̟άρχουν

και σε διακοσµήσεις της µνηµειακής ζωγραφικής, της κεραµικής και της µικροτεχνίας των ύστερων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων.
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Ψηφιδωτή διακόσµηση δα̟έδου αίθουσας συµ̟οσίων της κατοικίας της Ελένης. Παριστάνεται ο µύθος της α̟αγωγής της Ελένης
α̟ό τον Θησέα. Η ̟αράσταση ̟λαισιώνεται α̟ό µαίανδρο και φολιδωτό κόσµηµα. Οι µορφές ταυτίζονται µε ε̟ιγραφές: ΦΟΡΒΑΣ, ΘΗΣΕΥΣ,
ΕΛΕΝΗ, ∆ΗΙΑΝΕΙΡΑ. 325-300 ̟.Χ. Λε̟τοµέρειες στις σελ. 158-161.
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Η ΛΑΤ Ρ Ε Ι Α

ΗΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠEΛΛΑ ΜΑΡΤΥΡΕIΤΑΙ α̟ό ̟λήθος ανασκαφικών ευρη-

µάτων, ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό οικιακά και δηµόσια ιερά αλλά και νεκροταφεία της ̟όλης, ενώ γρα̟τές

̟ηγές µαρτυρούν τη λατρεία της Αθηνάς Αλκιδήµου (Livius, XLII, 51,1-2) και του ∆ία (Παυσανίας, Ι, 16.1, Justi-

nus, XXIV, 2. 7, Λιβάνιος, Ἀντιοχικός, 297). Η Αθηνά ως ̟ολεµική θεά εικονίζεται στον ο̟ισθότυ̟ο νοµισµάτων

της Πέλλας και η κεφαλή της σε νοµίσµατα του Αλεξάνδρου Γ΄. Η θεά όµως λατρευόταν στην Πέλλα και ως ̟ρο-

στάτιδα της ανε̟τυγµένης κτηνοτροφίας, γι᾽ αυτό και στην ̟ερικεφαλαία της σε ̟ολλά ειδώλια υ̟άρχουν κέρατα

βοδιού. Με την εκτροφή των βοοειδών σχετίζεται και η ̟αλαιότερη ονοµασία της ̟όλης, Βούνοµος, Βουνόµεια,

̟ου αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος. Ο ∆ίας λατρευόταν στην Πέλλα µε την ̟ροσωνυµία Μειλίχιος, ενώ ο µυ-

θικός γενάρχης των Μακεδόνων, ο Ηρακλής, το κεφάλι του ο̟οίου ή το σύµβολό του, το ρό̟αλο, α̟εικονίζον-

ται σε ̟λήθος νοµισµάτων των µακεδόνων βασιλέων, αλλά και σε ̟ήλινα σφραγίσµατα δηµόσιων εγγράφων, έχει

τις ̟ροσωνυµίες Φύλαξ και Κυναγίδας, ̟ου µαρτυρούνται σε αναθηµατικές ε̟ιγραφές. Ο Ποσειδών, ̟ου είχε

̟ροφανώς καίρια θέση στις λατρείες της ̟αραθαλάσσιας Πέλλας, α̟εικονίζεται σε νοµίσµατα του ∆ηµητρίου Πο-

λιορκητή και σε χάλκινο αγαλµάτιο οικιακού ιερού. Λατρεύονταν ακόµα στην Πέλλα ο Ασκλη̟ιός, η Άρτεµη,

η Εννοδία, ο Ερµής Αγοραίος και οι Μεγάλοι Θεοί, ό̟ως α̟οδεικνύει η αναγραφή του ονόµατός τους σε ε̟ι-

γραφές και η α̟εικόνισή τους σε ̟ήλινα κυρίως ειδώλια και µαρµάρινα αγαλµάτια.

Εξέχουσα θέση στη λατρεία της Πέλλας είχε ο ∆ιόνυσος, ως ̟ροστάτης της ανε̟τυγµένης αµ̟ελουργίας.

Ονοµαστό ήταν το κρασί της ̟όλης στην αρχαιότητα, ό̟ως µαρτυρεί ο Πολυδεύκης (᾽Ονομαστικόν, Στ´, 15-16,

82). Αλλά ο θεός λατρευόταν και µε τη χθόνια υ̟όστασή του, χάρη στην ο̟οία µ̟ορούσε να εξασφαλίσει τη µε-

ταθανάτια ευδαιµονία. Γι᾽ αυτό και είναι συχνή η α̟εικόνιση διονυσιακών θεµάτων στη ζωγραφική των τάφων,

στη διακόσµηση του εξο̟λισµού τους, αλλά και στα κτερίσµατα. Οι Πελλαίοι τιµούσαν ιδιαίτερα και τον θεό

των δασών, τον Πάνα, ό̟ως α̟οδεικνύει η α̟εικόνιση της µορφής του σε νοµίσµατα του Αντιγόνου Γονατά

(277-239 ̟.Χ.) και σε ̟ήλινα ειδώλια αλλά και η ̟αρουσία µικρών κεράτων, χαρακτηριστικών του Πάνα, στο κε-

φάλι µαρµάρινου αγαλµάτιου ̟ου ταυτίζεται µε τον Αλέξανδρο Γ΄. Ένας µεγάλος αριθµός κτερισµάτων των νε-

κροταφείων της Πέλλας έχει σχετισθεί µε γυναικεία χθόνια θεότητα, ̟ροστάτιδα των νεκρών, ̟ου έχει

συγχωνευµένες τις υ̟οστάσεις της Περσεφόνης και της Αφροδίτης. Η θεά α̟εικονίζεται σε µεγάλο αριθµό ̟ή-

λινων ̟ροτοµών ̟ου ήταν εξαρτηµένες α̟ό καρφιά στα τοιχώµατα των τάφων. Η σχέση της Περσεφόνης µε µυ-

στηριακές τελετές του διονυσιακού και ορφικού κύκλου στην ̟όλη βεβαιώνεται ε̟ιγραφικά σε ενε̟ίγραφο χρυσό
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έλασµα-φύλλο, ̟ου βρέθηκε στον τάφο του µύστη Ποσείδι̟̟ου, ενώ στην ελληνιστική ε̟οχή το ̟λήθος των ει-

δωλίων της Αφροδίτης και των Ερώτων στους τάφους υ̟οδεικνύει την αναµφισβήτητη κυριαρχία της χθόνιας

υ̟όστασης της θεότητας, ε̟ιβεβαιώνοντας τις σχετικές ̟ροσωνυµίες της (ἐπιτυμβιδία, μελαινίς), ̟ου µαρτυ-

ρούν γρα̟τές ̟ηγές (Παυσανίας, Ἠθικά, IV, 269.23, II, 2.4, VIII, 6.5, IX, 27.5).

Α̟ό την ανασκαφική έρευνα δηµόσιων συγκροτηµάτων µε θρησκευτικό χαρακτήρα έχουν ̟ροκύψει

̟ολλά στοιχεία για τη λατρεία θεοτήτων στην Πέλλα, αλλά και για την οργάνωση των αστικών και αγροτικών

ιερών, καθώς και το τελετουργικό τους.

Με το ιερό του το̟ικού θερα̟ευτή θεού ∆άρρωνος έχουν σχετισθεί τα κτίρια τεσσάρων οικοδοµικών τετρα-

γώνων στο νοτιοδυτικό τµήµα της ̟όλης, ̟λαισιωµένων στους άξονες Β-Ν και Α-∆ α̟ό ̟λατείς δρόµους, 9 µ., µε

στοές. Η κυρίως λατρεία του θεού φαίνεται ότι ασκείτο στο βορειοδυτικό τετράγωνο, ό̟ου υ̟ήρχε και µικρός λα-

τρευτικός δίχωρος οίκος. Στο συγκρότηµα αυτό βρέθηκε αναθηµατική ε̟ιγραφή του α΄ µισού του 2ου αι. ̟.Χ., ̟ου

̟ιστο̟οιεί τη λατρεία του θεού, η ύ̟αρξη της ο̟οίας ̟αλιότερα ήταν γνωστή µόνον α̟ό µαρτυρία του Ησύχιου

(«Δάρρων, Μακεδόνων δαίμων ᾧ ὑπὲρ τῶν νοσούντων εὔχονται»). Στο γειτονικό νοτιοδυτικό τετράγωνο, ένα µε-

γάλο κυκλικό στωικό κτίριο µε τρεις µικρότερους κυκλικούς θολωτούς χώρους στην ̟εριφέρεια, ̟ου είχαν ψηφι-

δωτά δά̟εδα, έχει σχετισθεί µε την ηρωική λατρεία του θεού, ό̟ως συµβαίνει και σε θολωτό κτίριο του ιερού του

Ασκλη̟ιού στην Ε̟ίδαυρο. Το µεγάλο συγκρότηµα, στο νοτιοανατολικό τετράγωνο, µε αίθουσες ̟αροχής γευµά-

των µε ψηφιδωτά δά̟εδα, µεγάλους υ̟αίθριους στωικούς χώρους, δεξαµενές κτλ., έχει ταυτισθεί µε εστιατόριο,

̟ου εξυ̟ηρετούσε τους ̟ιστούς τις µέρες της γιορτής. Πρέ̟ει να σηµειωθεί ότι στην ̟εριοχή αυτή µε δοκιµαστικές

τοµές εντο̟ίστηκαν τα ̟αλαιότερα οικιστικά λείψανα της ̟όλης (τέλος 5ου αι. - γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.).

Σε κτιριακό συγκρότηµα ̟ου καταλάµβανε ολόκληρο το ̟λάτος του οικοδοµικού τετραγώνου, βόρεια της

Αγοράς, λατρεύονταν η Μητέρα των Θεών και η Αφροδίτη, ως ̟ροστάτιδες της ̟όλης και του δηµόσιου βίου,

α̟ό το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ. ώς τις αρχές του 1ου αι. ̟.Χ. Ο µικρός δίχωρος λατρευτικός οίκος, ανά-

λογος µε εκείνον του ιερού του ∆άρρωνος, βρισκόταν στο νότιο τµήµα του συγκροτήµατος, µέσα σε µεγάλο υ̟αί-

θριο χώρο, ̟λαισιωµένο α̟ό στοές, ό̟ου συγκεντρώνονταν οι ̟ροσκυνητές. Στο βόρειο τµήµα του συγ-

κροτήµατος, σε ̟αλιότερη οικοδοµική φάση, υ̟ήρχε ακόµα ένας λατρευτικός χώρος µε βωµό. Σ’ αυτό το τµήµα

εξυ̟ηρετούνταν οι λειτουργικές ανάγκες του ιερού, σε υ̟αίθριους χώρους µε ̟ηγάδια και δεξαµενές, σε στοές,

σε αίθουσα ̟αροχής γευµάτων, σε εργαστήρια και α̟οθήκες. Την ταύτιση της λατρείας υ̟οδεικνύουν τα ̟οικίλα

αναθήµατα, ̟ήλινα, µαρµάρινα και λίθινα, µε τις µορφές των δύο θεοτήτων και του κύκλου τους, αλλά και οι

σχετιζόµενες µε αυτές αναθηµατικές ε̟ιγραφές. Η λατρεία της Μητέρας των Θεών µαζί µε άλλες θεότητες (τον

Πάνα, τη ∆ήµητρα, τον ∆ιόνυσο, τον Ερµή, την Άρτεµη, τον Άρη, την Αγαθή Τύχη κ.ά.) είναι µαρτυρηµένη α̟ό

γρα̟τές ̟ηγές και ανασκαφικά ευρήµατα σε ̟ολλές ̟εριοχές (Παυσανίας, ΙΙ, 19.6). Η στενή σχέση της µε την

Αφροδίτη µαρτυρείται α̟ό γρα̟τές ̟ηγές, αλλά και α̟ό ανασκαφικά ευρήµατα, κοινούς χώρους λατρείας, ανα-

θηµατικές ε̟ιγραφές, ανάγλυφες ̟αραστάσεις κτλ. Η ανεύρεση χρυσού δακτυλιδιού µε ̟αράσταση της Μητέ-

ρας των Θεών στη σφενδόνη, σε µικρό θησαυρό ̟ου βρέθηκε στο βορειοανατολικό κτίριο της ̟εριοχής του ιερού

του ∆άρρωνος, το ο̟οίο συνδέεται µε την εξυ̟ηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της λατρείας στην ̟εριοχή

αυτή, α̟οτελεί σηµαντικό στοιχείο για την οργάνωση της λατρείας της Μητέρας των Θεών στην Πέλλα, καθώς

το κόσµηµα ανήκε ̟ιθανότατα σε ̟ρόσω̟ο ̟ου υ̟ηρετούσε τη θεότητα, ιερέα ή ιέρεια.
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Τα δύο ̟αρα̟άνω κτιριακά συγκροτήµατα δεν έχουν µνηµειακό χαρακτήρα. Είναι

αστικά ιερά, ενταγµένα στα οικοδοµικά τετράγωνα της ̟όλης και συνδεδεµένα µε την κα-

θηµερινή ζωή των κατοίκων. Βρίσκονται ωστόσο σε ε̟ιλεγµένες θέσεις. Το ιερό του ∆άρ-

ρωνος γειτνίαζε µε ̟λατύ, µνηµειακό ̟λακοστρωµένο δρόµο, στον άξονα Β-Ν, δυτικά, µια

α̟ό τις κύριες οδικές αρτηρίες ̟ου οδηγούσε α̟ό το λιµάνι στην ̟όλη. Το ιερό της Μητέ-

ρας των Θεών και της Αφροδίτης γειτνιάζει άµεσα µε την Αγορά, το εµ̟ορικό και διοικη-

τικό κέντρο της ̟όλης, ό̟ως συµβαίνει µε τα Μητρώα σε όλο τον ελληνικό χώρο. Κοινά

στοιχεία τα δύο ιερά έχουν τους µικρούς λατρευτικούς χώρους, µε ε̟ιµήκη ̟ρόναο και

στενό σηκό, ό̟ου υ̟ήρχε τρά̟εζα ̟ροσφορών και η εικόνα της λατρευόµενης θεότητας,

τους µεγάλους υ̟αίθριους χώρους ̟ου, ̟λαισιωµένοι α̟ό στοές, εξυ̟ηρετούσαν τις συγ-

κεντρώσεις των ̟ροσκυνητών, τις άφθονες εγκαταστάσεις ̟αροχής νερού (̟ηγάδια, κρήνες,

δεξαµενές), ̟ου ήταν α̟αραίτητο για τους καθαρµούς σε όλες τις λατρευτικές τελετές, αλλά

και την εξυ̟ηρέτηση λειτουργικών αναγκών, τις α̟οθήκες καθώς και τα εργαστήρια, ό̟ου

βεβαιώνεται, µέσα στα ίδια τα συγκροτήµατα, η ̟αραγωγή αναθηµάτων και αντικειµένων

̟ου εξυ̟ηρετούσαν τη λατρεία.

Στο βορειοανατολικό τµήµα της ̟όλης ερευνήθηκε το θεσµοφόριο, µικρό αγροτικό

ιερό λατρείας της θεάς ∆ήµητρας, ̟ροστάτιδας της γεωργίας, ̟ου εχρησιµο̟οιείτο α̟ό το

τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. ώς τις αρχές του 1ου αι. ̟.Χ., τον µήνα Οκτώβριο, για την τέ-

λεση της γιορτής των Θεσµοφορίων. Α̟οτελείται α̟ό έναν κτιστό κυκλικό ̟ερίβολο µέσα

στον λαξευµένο φυσικό βράχο, κεκλιµένα ε̟ί̟εδα καθόδου, α̟λό χωµάτινο βωµό στο κέν-

τρο και λαξεύµατα στο δά̟εδο, τα γνωστά α̟ό άλλα ιερά του ελληνικού χώρου «μέγαρα»

της ∆ήµητρας. Μέσα σ᾿ αυτά βρέθηκαν κόκαλα αιγο̟ροβάτων και χοιριδίων, τα ο̟οία,

αφού καθαγιάζονταν στο βωµό, σκορ̟ίζονταν στους αγρούς µε ευχές για την ευόδωση της

συγκοµιδής. Στην ανασκαφή του ιερού, κυρίως στο βωµό και γύρω α̟ό αυτόν, βρέθηκε

̟λήθος ̟ήλινων αναθηµάτων ̟ου φαίνεται ότι κατασκευάζονταν ειδικά για τη γιορτή των

Θεσµοφορίων. Πολλά α̟ό αυτά είναι τυ̟ικά στα ιερά της ∆ήµητρας Θεσµοφόρου (χοιρί-

δια, υδριαφόρες µορφές, µικρές υδρίες) και µαρτυρούν µαζί µε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία

του ιερού (βωµό, «μέγαρα») την οµοιογένεια της λατρείας σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο.

Βρέθηκαν ωστόσο και αναθήµατα ̟ου ε̟ιχωριάζουν στο ιερό της Πέλλας και µαρτυρούν ότι

εδώ οι κάτοικοι λάτρευαν µαζί µε την κύρια τιµώµενη θεότητα, τη ∆ήµητρα, και άλλες θε-

ότητες µε χθόνιο και αγροτικό χαρακτήρα (τον Πλούτωνα, τον ∆ιόνυσο, την Άρτεµη). Τα

ειδώλια των θεών αυτών, αλλά και τα ειδώλια αλόγων ̟ου έσερναν µικρές ξύλινες άµαξες,

τα ̟ήλινα ̟λακίδια µε γυναικείες µορφές, αρχαϊστικές και µε ̟όλο στο κεφάλι, και τα µικρά

̟λακίδια µε βούκρανα, φιάλες και γοργόνεια, βεβαιώνουν τον εµ̟λουτισµό των κοινών

στον ελληνικό χώρο λατρευτικών τελετών µε ιδιαίτερα στοιχεία, ̟ου σχετίζονται µε τις συν-

θήκες διαβίωσης των κατοίκων, τις θρησκευτικές αντιλήψεις τους και την ε̟ιβίωση µυθο-

λογικών θεµάτων σε διάφορες ̟εριοχές του ελληνικού χώρου.

Μαρµάρινο αγαλµάτιο
γυµνού νέου ̟ου έχει
ταυτισθεί µε τον
Αλέξανδρο Γ΄ ως Πάνα.
Ελληνιστική ε̟οχή.



Πήλινη ̟ροτοµή του θεού ∆ιονύσου.
Α̟ό κτίριο της ̟εριοχής του ιερού

του ∆άρρωνος. Προϊόν εργαστηρίου
κορο̟λαστικής της Πέλλας.

Β́ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.
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Πήλινο ειδώλιο Αθηνάς µε κέρατα
στην ̟ερικεφαλαία, ̟ου υ̟οδεικνύουν

τη λατρεία της θεάς στην Πέλλα
και ως ̟ροστάτιδας των βοοειδών.

2ος αι. ̟.Χ.



Πήλινο ειδώλιο έφηβου Έρωτα στηριγµένου
σε ̟εσσό µε κίονα ε̟άνω, τυ̟ικό

στήριγµα της Αφροδίτης και των Ερώτων,
του κορο̟λαστικού εργαστηρίου

της Πέλλας. Α̟ό το ιερό της Μητέρας
των Θεών και της Αφροδίτης.

Β́ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.



Πήλινο ειδώλιο ηµίγυµνης
Αφροδίτης στηριγµένης σε ̟εσσό
µε κίονα ε̟άνω. Α̟ό το ιερό
της Μητέρας των Θεών και της
Αφροδίτης. Προϊόν εργαστηρίου
κορο̟λαστικής της Πέλλας.
Β́ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.
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Πήλινα ειδώλια Ερώτων στηριγµένων σε ερµαϊκή στήλη (αριστερά) και σε ̟εσσό (δεξιά). Κατασκευασµένα σε εργαστήριο
κορο̟λαστικής της Πέλλας. Α̟ό το ιερό της Μητέρας των Θεών και της Αφροδίτης. Β́ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.
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Πήλινο ειδώλιο ηµίγυµνης Αφροδίτης,
του τύ̟ου της Αναδυοµένης.
Α̟ό το ιερό της Μητέρας των Θεών
και της Αφροδίτης. Προϊόν το̟ικού
εργαστηρίου κορο̟λαστικής.
Β́ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.



Πήλινο ειδώλιο γυµνής Αφροδίτης του τύ̟ου της α̟οσανδαλίζουσας. Α̟ό το ιερό της Μητέρας των Θεών και της Αφροδίτης.
Κατασκευασµένο σε εργαστήριο κορο̟λαστικής της Πέλλας. Β΄ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.
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E̟άνω: Βωµίσκος µε αναθηµατική ε̟ιγραφή στη Μητέρα των Θεών
(ΑΜΜΑ[∆]Α ΜΗΤΡΙ ΘΕΩΝ). Α̟ό το ιερό της Μητέρας των Θεών και
της Αφροδίτης. Β́ µισό του 3ου αι. ̟.Χ.

∆εξιά κάτω: Πλίνθος στήριξης αναθήµατος αφιερωµένου α̟ό µια γυναίκα
της Πέλλας, την Αµφί̟ολιν, στον ∆άρρωνα, το̟ικό θερα̟ευτή θεό
([Α]ΜΦΙΠΟΛΙΣ/∆ΑΡΡΩΝΙ/ΕΥΞΑΜΕΝΗ/ ΕΠΗΚΟΩΙ). Α̟ό το συγκρότηµα
του ιερού του ∆άρρωνος. Α΄ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.

Αριστερά κάτω: Κυλινδρική βάση αναθήµατος ̟ου αφιέρωσε ο Ρωµαίος
Αύλος Φικτώριος, ο ε̟ικαλούµενος Αλέξανδρος, στον Ερµή Αγοραίο (ΑΥΛΟΣ
ΦΙΚΤΩΡΙΟΣ ΓΑΪΟΥ/Ο ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΡΜΕΙ/ΑΓΟΡΑΙΩΙ
ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ). Α̟ό κτίριο εργαστηριακού-εµ̟ορικού χαρακτήρα στη νησίδα
του Φάκου. Αρχές του 1ου αι. ̟.Χ.

174



Μαρµάρινη ενε̟ίγραφη ̟λάκα µε ε̟ιγραφή ̟ου αναφέρει ανάθηµα του βασιλιά Φιλί̟̟ου Ε΄ στον ∆ία Μιλίχιο ή Μειλίχιο
(ΒΑΣΙΛΕΥΣ Φ[ΙΛΙΠΠΟΣ]/ΒΑΣΙΛΕΩΣ ∆[ΗΜΗΤΡΙΟΥ]/∆ΙΙ ΜΙΛ[ΙΧΙΩΙ]). 3ος/2ος αι. ̟.Χ.

Ενε̟ίγραφη βάση αναθήµατος αφιερωµένου α̟ό τον Κράτωνα Κρατερού, ̟ου καταγόταν α̟ό τη Μαγνησία, κοντά στον ̟οταµό Μαίανδρο
της Ασίας, στους Μεγάλους Θεούς (ΚΡΑΤΩΝ ΚΡΑΤΕΡΟΥ/ΜΑΓΝΗΣ ΑΠΟΜΑΙΑΝ∆ΡΟΥ/ΘΕΟΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙΣ ΕΥΧΗΝ). 2ος αι. ̟.Χ.

Βάση αναθήµατος µε ε̟ιγραφή στην ο̟οία αναφέρεται ιερέας του Ηρακλή (...IΟΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΝΙΚΟΥ/ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙ).
Α̟ό την ̟εριοχή του ιερού ∆άρρωνος. 3oς/2ος αι. ̟.Χ.
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Χάλκινο εξάρτηµα συµ̟οσιακής κλίνης διακοσµηµένο µε ̟ροτοµή
αλόγου στο ε̟άνω άκρο και ̟ροτοµή νέου στο κάτω µε χαρακτηριστικά
̟ορτρέτου. Α̟ό χώρο συµ̟οσίου του ιερού της Μητέρας
των Θεών και της Αφροδίτης. Μέσα του 2ου αι. ̟.Χ.
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Ψηφιδωτή διακόσµηση δα̟έδου κυκλικού χώρου ̟ροσαρτηµένου σε κυκλικό στωικό κτίριο ̟ου ταυτίζεται µε χώρο ηρωικής λατρείας
του το̟ικού θερα̟ευτή θεού ∆άρρωνος. ∆ιακοσµείται µε ̟λούσιο φυτικό κόσµηµα. Μ̟ροστά στην είσοδο γρύ̟ας και αιλουροειδές

ε̟ιτίθενται σε ελάφι. 325-300 ̟.Χ.

Ψηφιδωτή διακόσµηση δα̟έδου µ̟ροστά στην είσοδο χώρου συµ̟οσίου σε κτίριο ̟ου ταυτίζεται µε εστιατόριο, στην ̟εριοχή του ιερού
του ∆άρρωνος. Παριστάνεται Κενταυρίνα ̟ου σ̟ένδει, µε ρυτό και φιάλη, µ̟ροστά σε σ̟ηλιά. Αρχές του 3ου αι. ̟.Χ.
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ΤΑ ΝΕΚ ΡΟΤΑΦΕ Ι Α

Τ Ο Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α Φ Ε Ι Ο

(β΄ µισό 4ου αι. ̟.Χ. – αρχές 1ου αι. ̟.Χ.)

Η
ΠΕΡΙΟΧH ΤΟΥΛΕΓOΜΕΝΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΟYΝΕΚΡΟΤΑΦΕIΟΥ της Πέλλας, έξω α̟ό τα ανατολικά τείχη της ̟όλης, είχε

ταφική χρήση, αν και ̟εριορισµένη, α̟ό το τέλος του 5ου - αρχές του 4ου αι. ̟.Χ. Τάφοι της ε̟οχής αυτής,

̟ου σχετίζονται µε την ̟αλαιότερη οικοδοµική φάση της µακεδονικής ̟ρωτεύουσας, εντο̟ίστηκαν βόρεια και

βορειοανατολικά του βόρειου τείχους της. Α̟ό τα µέσα του 4ου αι. ̟.Χ. και εξής, και ιδίως µετά τη µεγάλη ανοι-

κοδόµηση της ̟όλης στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ., την ε̟έκτασή της βόρεια, ανατολικά και δυτικά,

καθώς και την κατάργηση του νεκροταφείου του τέλους του 5ου αι. ̟.Χ. - γ΄ τετάρτου 4ου αι. ̟.Χ., η ̟εριοχή έξω

α̟ό το ανατολικό τείχος της ̟όλης γίνεται ένας α̟ό τους κύριους ̟υρήνες ταφικής χρήσης ώς τις αρχές του 1ου

αι. ̟.Χ. Ανάλογη ταφική χρήση είχε και η ̟εριοχή έξω α̟ό το δυτικό τείχος της ̟όλης, ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε και

κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους ως νεκροταφείο της ρωµαϊκής α̟οικίας της Πέλλας.

Στο ανατολικό νεκροταφείο της Πέλλας, στο ο̟οίο αντι̟ροσω̟εύονται όλοι οι τύ̟οι της ταφικής αρχιτε-

κτονικής, τα ̟λούσια κτερίσµατα των τάφων ̟ροσφέρουν σηµαντικά στοιχεία για τη διάρθρωση της κοινωνίας,

την οικονοµία, τη γλώσσα, την ιδιωτική ζωή, την καλλιτεχνική ̟αραγωγή, τα ταφικά έθιµα και γενικότερα τις

αντιλήψεις για το θάνατο.

Οι τάφοι του ανατολικού νεκροταφείου σχηµατίζουν συστάδες, ̟ου ορίζονται αρκετές φορές α̟ό ̟εριβό-

λους κτιστούς µε ανάγλυφα ή γλυ̟τά µνηµεία το̟οθετηµένα ε̟άνω τους. Οι ̟ερισσότεροι είναι κιβωτιόσχηµοι

λαξευτοί στον φυσικό βράχο ή µε κτιστά τοιχώµατα, καλυµµένοι µε ξύλινες σανίδες και ̟άνω α̟ό αυτές λίθινες

̟λάκες. Τα τοιχώµατα ήταν ε̟ιχρισµένα µε λευκά συνήθως κονιάµατα, αλλά και µε έγχρωµα σε ζώνες ή µε α̟ει-

κόνιση ̟αραστάσεων του γυναικωνίτη, γιρλάντες, ταινίες, ̟εριστέρια κτλ.

Η ζωγραφική διακόσµηση ενός α̟ό τους µεγαλύτερους κιβωτιόσχηµους τάφους στον ελληνικό χώρο, του

300 ̟.Χ., µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το ε̟ιδέξιο σχέδιο του ζωγράφου και την ευαισθησία στη χρήση των χρω-

µάτων, ̟λουτίζει σηµαντικά τις γνώσεις µας για τη χαµένη µεγάλη ζωγραφική της αρχαιότητας. Η ε̟ιλογή των

εικονογραφικών θεµάτων της διακόσµησης του τάφου, α̟ό την άλλη ̟λευρά, βεβαιώνει το υψηλό ε̟ί̟εδο της
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Έρωτας, λε̟τοµέρεια διακόσµησης ερυθρόµορφης
̟ελίκης του ανατολικού νεκροταφείου, ̟ου εικονίζεται
ολόκληρη στη σελ. 224. Γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.

Ε̟άνω: Ε̟ιγραφή ε̟ιτύµβιας στήλης:
ΑΡΗΤΗ ΕΥΑΙΝΕΤΟΥ. 325-300 ̟.Χ.



̟νευµατικής ζωής των κατοίκων της Πέλλας, ό̟ου η φιλοσοφία και γενικότερα οι ε̟ιστήµες α̟οτελούσαν τους

̟υρήνες της ανθρω̟ιστικής µόρφωσης. Η α̟εικόνιση στα τοιχώµατα του τάφου µορφών φιλοσόφων, ένας α̟ό

τους ο̟οίους ταυτίζεται µε αστρονόµο, καθώς υ̟οδεικνύει µε το ραβδί του την ουράνια σφαίρα, είναι µοναδική

σε ταφικό µνηµείο και θεωρείται η ̟αλαιότερη ώς σήµερα γνωστή α̟εικόνιση ζωγραφικής σύνθεσης µε «σο-

φούς» της αρχαιότητας. Ώς την ε̟οχή εύρεσης του τάφου, µορφές της σύνθεσης αυτής σε έργα γλυ̟τικής, ζω-

γραφικής, µικροτεχνίας και σε ψηφιδωτά ρωµαϊκών χρόνων συσχετίζονταν µε εικονογραφικό θέµα της µεγάλης

ζωγραφικής, του τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. ̟.Χ. Η ε̟ιλογή του θέµατος της διακόσµησης του τάφου α̟ο-

δεικνύει καλή γνώση της εικονογραφίας των φιλοσόφων α̟ό τον ζωγράφο ή τον ̟αραγγελιοδότη ̟ου ανέθεσε

το έργο, ένα θέµα γνωστό, ό̟ως φαίνεται, στη Μακεδονία και ειδικότερα στην Πέλλα, η ̟νευµατική ζωή της

ο̟οίας δεν µ̟ορεί ̟αρά να ε̟ηρεάστηκε α̟ό τα φιλοσοφικά ρεύµατα του 4ου αι. ̟.Χ. και κυρίως την αριστο-

τελική σκέψη. Σε ένα τέτοιο ̟εριβάλλον µ̟ορεί να ενταχθεί α̟όλυτα και η ενασχόληση ορισµένων ̟νευµατικών

ανθρώ̟ων µε κοσµολογικά θέµατα. Αυτό βεβαιώνεται και α̟ό τη συγγραφή τωνΦαινομένων του Αράτου στην

αυλή του Αντιγόνου Γονατά, ένα έργο µε ευρύτατη α̟ήχηση στα µεταγενέστερα χρόνια, ̟ου µεταφράστηκε στα

λατινικά και τα αραβικά.

Στο δά̟εδο ̟ολλών τάφων, στις στενές ̟λευρές, υ̟ήρχαν ε̟ιµήκη ή µικρά τετράγωνα λαξεύµατα στις τέσ-

σερις γωνίες, ό̟ου το̟οθετούνταν τα ̟όδια των ξύλινων νεκρικών κλινών. Οι ̟ολυτελέστερες κλίνες και τα ξύλινα

κιβωτίδια, ̟ου ̟εριείχαν ̟ροσω̟ικά αντικείµενα του νεκρού, διακοσµούνταν µε ̟ήλινα ε̟ιχρυσωµένα ̟λακίδια

ή οστέινα µε εγχάρακτη διακόσµηση, γυάλινα στοιχεία χρωµατισµένα ή µε ε̟ίθετα φύλλα χρυσού, ε̟ενδύσεις α̟ό

φαγεντιανή και χάλκινα ελάσµατα. Την ύ̟αρξη ξύλινων κλινών, φορείων και κιβωτιδίων στους τάφους µαρτυρούν

τα µεταλλικά στοιχεία κατασκευής τους, σιδερένια, χάλκινα καρφιά και ελάσµατα (κλειδαριές, ε̟ένδυση ακµών

κτλ.). Οι φτωχότεροι τάφοι ήταν κατασκευασµένοι µε κεραµίδες λακωνικού τύ̟ου. Λίθινες λάρνακες, αλλά και

µεγάλα τεφροδόχα αγγεία, ̟ολλά εισηγµένα α̟ό την Αττική τον 4ο αι. ̟.Χ., βεβαιώνουν και την ύ̟αρξη του εθί-

µου της καύσης των νεκρών, ̟ου φαίνεται όµως ότι ήταν ̟εριορισµένο σε σχέση µε τους ενταφιασµούς.

Ορισµένα αντικείµενα, ό̟ως ̟όρ̟ες, ̟ερόνες και διακοσµητικά στοιχεία (ελάσµατα χρυσού, κουµ̟ιά ̟ή-

λινα ε̟ίχρυσα και µε χρώµα) σχετίζονται µε την ενδυµασία των νεκρών. Τα κτερίσµατα των τάφων ήταν αντι-

κείµενα της καθηµερινής ζωής ̟ου συνόδευαν τον νεκρό στον Κάτω Κόσµο, ό̟ου εθεωρείτο ότι αυτός είχε τις

ίδιες ανάγκες µε εκείνες της ε̟ίγειας ζωής: ̟ήλινα, γυάλινα, σ̟ανιότερα χάλκινα και αργυρά αγγεία, κοσµήµατα,

είδη καλλω̟ισµού, εργαλεία, λίγα σχετικά ό̟λα. Υ̟ήρχαν ωστόσο και κτερίσµατα µε συµβολικό χαρακτήρα,

ό̟ως ήταν τα νοµίσµατα, το ναύλο του νεκρού για το ταξίδι του στον Κάτω Κόσµο και τα στεφάνια µε φύλλα δια-

φορετικών φυτών (κυρίως δάφνης, µυρτιάς, βελανιδιάς), χρυσά ή µε ε̟ίχρυσα ̟ήλινα και µεταλλικά στοιχεία, ̟ου

συµβολίζουν τη µετάβαση του νεκρού στην κατάσταση του ήρωα, τις ε̟ιτυχίες του στη ζωή ή είναι α̟λώς α̟ο-
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Το ε̟άνω τµήµα µαρµάρινης ε̟ιτύµβιας στήλης
µε την ε̟ιγραφή: ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ.
Μέσα του 3ου αι. ̟.Χ.



τρο̟αϊκά. Συµβολικό χαρακτήρα έχουν και τα ̟ήλινα ειδώλια

̟ου α̟εικονίζουν συνήθως γυναίκες της καθηµερινής ζωής,

̟ροσφορές στις θεότητες ̟ου ̟ροστάτευαν τον νεκρό, ή ̟αρι-

στάνουν τις ίδιες τις θεότητες. Ιδιαίτερα έντονη είναι η ̟αρου-

σία στους τάφους της Πέλλας της «ἐπιτυμβιδίας» Αφροδίτης

και του ∆ιονύσου, χθόνιου θεού ̟ου κυριαρχεί σε µυστηριακές

τελετές ̟ου σχετίζονταν µε τη µεταθανάτια ζωή. Το όνοµα της

Περσεφόνης αναγράφεται σε χρυσό έλασµα-φύλλο ̟ου βρέ-

θηκε στον τάφο του Ποσείδι̟̟ου, µύστη της ορφικής-διονυ-

σιακής λατρείας. ∆ύο άλλα χρυσά ελάσµατα-φύλλα µάς κάνουν

γνωστά τα ονόµατα δύο νεκρών γυναικών (Φιλοξένα, Ηγησί-

σκα). Η γνώση όµως των ανθρω̟ωνυµίων της Πέλλας βασίζε-

ται κυρίως στις ε̟ιγραφές των ε̟ιτύµβιων στηλών, ̟ου σηµατο-

δοτούσαν τους τάφους στηµένες ε̟άνω τους ή και σε χωµάτι-

νους τύµβους ̟ου κάλυ̟ταν συνήθως τις συστάδες των τάφων.

Η αναγραφή του ονόµατος του νεκρού, του ̟ατρωνυµικού (το

µητρωνυµικό, Αµαδίκα, αναγράφεται µόνον µία φορά στη

στήλη του Ξάνθου, του τέλους του 5ου αι. ̟.Χ.) και ̟ολλές φορές

του εθνικού, ̟αρέχει ̟ολύτιµα στοιχεία για τη γνώση της γλώσ-

σας των κατοίκων, αλλά και για τη δηµογραφική σύνθεση του

̟ληθυσµού, στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνονταν άνθρω̟οι α̟ό όλον

τον ελληνικό χώρο, ήδη α̟ό το τέλος του 5ου αι. ̟.Χ. Η οµι-

λούµενη δωρική διάλεκτος α̟ό τους κατοίκους της Πέλλας βε-

βαιώνεται και α̟ό το κείµενο µολύβδινου καταδέσµου τάφου

του α΄ µισού του 4ου αι. ̟.Χ., ̟ου είναι το εκτενέστερα σωζό-

µενο ώς σήµερα διαλεκτικό κείµενο. Οι λίθινες ή µαρµάρινες

ε̟ιτύµβιες στήλες, ̟ροϊόντα ̟ολλές φορές το̟ικών εργαστη-

Το ε̟άνω τµήµα ε̟ιτύµβιας στήλης µε την ε̟ιγραφή ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΧΑΙΡΙΩΝΟΣ. 350-325 ̟.Χ.

Ε̟ιτύµβια στήλη µε την ε̟ιγραφή: ΦΑΝΟΚΡΙΤΟΣ ΕΥΦΡΙΛΛΟΥ. Β΄ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.
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ρίων, είναι αντι̟ροσω̟ευτικά δείγµατα της γλυ̟τικής ̟αραγωγής στη µακεδονική ̟ρωτεύουσα, η ο̟οία δέχτηκε

αρχικά την ε̟ίδραση έργων των νησιών του Αιγαίου και στη συνέχεια της Αττικής. Αργότερα διαµορφώνεται ο

δικός της τεχνοτρο̟ικός χαρακτήρας ̟ου κυριαρχεί στα ελληνιστικά χρόνια, µε διατήρηση όµως ̟άντα των ει-

κονογραφικών θεµάτων της κλασικής ε̟οχής.

Α̟ό το τέλος του 4ου αι. ̟.Χ. και σε όλη την ελληνιστική ε̟οχή ιδιαίτερα διαδοµένη είναι στην Πέλλα η

µορφή του λαξευτού στον φυσικό ασβεστολιθικό βράχο θαλαµωτού τάφου, µε έναν ή δύο συνήθως θαλάµους µε

θολωτή οροφή, ε̟ικλινή ή κλιµακωτή ̟ρόσβαση και ̟ρόσοψη µε α̟λή διαµόρφωση ή µε ε̟ιλεγµένα αρχιτεκτο-

νικά στοιχεία του δωρικού ρυθµού. Ο τύ̟ος του θαλαµωτού τάφου α̟οτελεί εξέλιξη του λαξευτού κιβωτιόσχηµου,

ο ο̟οίος, όταν α̟οκτά µεγάλo µέγεθος, κυρίως ̟λάτος, α̟αιτεί θολωτή κάλυψη. Έτσι, αρκετοί ̟ρώιµοι θαλαµω-

τοί τάφοι, στο τέλος του 4ου - αρχές του 3ου αι. ̟.Χ., µε τη µορφή ακόµα κιβωτιόσχηµων, έχουν θολωτή οροφή

και ε̟ικλινή ̟ρόσβαση, ̟ου οδηγεί στη στενή ̟λευρά του τάφου, ό̟ου διαµορφώνεται το άνοιγµα εισόδου, φραγ-

µένο µετά την ταφή µε λίθινη ̟λάκα ή σειρές λίθων. Τόσο η ̟ρόσοψη των κανονικά διαµορφωµένων θαλαµω-

τών τάφων όσο και τα τοιχώµατα των θαλάµων ήταν ε̟ιχρισµένα µε λευκά κονιάµατα. Σ̟ανιότερα είχαν

χρωµατική διακόσµηση σε ζώνες, συνήθως µε κόκκινο, κίτρινο και βαθύ γαλάζιο χρώµα. Στο εσωτερικό των θα-

λάµων υ̟ήρχαν δύο και συνήθως τρία λαξευτά ή κτιστά βάθρα, κυρίως σε διάταξη σχήµατος Π, ̟άνω στα ο̟οία

το̟οθετούνταν οι ξύλινες νεκρικές κλίνες και τα φορεία µε τους ενταφιασµούς. Και αυτά τα βάθρα ήταν συνή-

θως ε̟ιχρισµένα µε κονίαµα. Καθώς οι τάφοι ήταν οικογενειακοί, χρησιµο̟οιούνταν για µεγάλα χρονικά δια-

στήµατα. Για µεταγενέστερες ταφές µόνο σε έναν διθάλαµο τάφο λαξεύτηκε τρίτος θάλαµος. Συνήθως ανοίγονταν

στα τοιχώµατα των θαλάµων ορθογώνιες θήκες ή κόγχες, ̟ου δέχονταν τις ανακοµιδές ή τους µεταγενέστερους

ενταφιασµούς. Τα ανοίγµατά τους φράσσονταν µε σειρές λίθων, ̟ου εξωτερικά ε̟ιχρίονταν µε κονίαµα.

ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ (186-191):Α̟όψεις του κύριου και των ̟λευρικών θαλάµων του ̟ολυθάλαµου
τάφου της Πέλλας. Ο τάφος χρησιµο̟οιήθηκε για τις ταφές ε̟ιφανούς οικογένειας της Πέλλας
α̟ό το τέλος του 4ου ώς τις αρχές του 1ου αι. ̟.Χ.

Aγγεία αρωµάτων α̟ό αλάβαστρο, ̟ηλό µε ε̟ίχρυση
διακόσµηση και γυαλί. Κτερίσµατα τάφων του ανατολικού
νεκροταφείου. Β́ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.



Τα είδη των κτερισµάτων δεν διαφέρουν α̟ό εκείνα των ̟αλαιότερων τάφων. Ο µεγάλος αριθµός τους,

στους λαξευτούς θαλαµωτούς τάφους, οφείλεται βέβαια στη µακρόχρονη χρήση των µνηµείων, είναι όµως ταυ-

τόχρονα και αντι̟ροσω̟ευτικός της µεγάλης ̟αραγωγικής δραστηριότητας των εργαστηρίων της Πέλλας στην

ελληνιστική ε̟οχή. Το ̟λήθος των όµοιων κτερισµάτων µαρτυρεί ότι οι κάτοικοι της ̟όλης µ̟ορούσαν εύκολα

να τα ̟ροµηθευτούν, καθώς δεν ήταν δα̟ανηρά, λόγω της µαζικής ̟αραγωγής τους, η ο̟οία όµως είχε ως α̟ο-

τέλεσµα την υ̟οβάθµιση της ̟οιότητας, αλλά και του υλικού των αντικειµένων σταδιακά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει ένας µνηµειακός λαξευτός τάφος µε 7 θαλάµους µε θολωτή οροφή, ̟ου

διαµορφώνονται στις τρεις ̟λευρές ενός ε̟ιµήκους κεντρικού θαλάµου. Το µνηµείο είχε µακρύ δρόµο ̟ρόσβα-

σης, µε υ̟αίθριο και καλυµµένο µε θολωτή οροφή βαθµιδωτό τµήµα. Ο τάφος χρησιµο̟οιήθηκε για τις ταφές

µιας σηµαντικής ̟ροφανώς οικογένειας της Πέλλας, α̟ό το τέλος του 4ου αι. ώς τις αρχές του 1ου αι. ̟.Χ., το-

̟οθετηµένες ε̟άνω σε κτιστά ή µονολιθικά βάθρα. Στις ταφές των θαλάµων και στη διακόσµηση του εσωτερικού

του τάφου αντικατο̟τρίζεται η σταδιακή ̟τώση της ευµάρειας των ιδιοκτητών, κατά τη µακροχρόνια χρήση

του µνηµείου, ̟ου εναρµονίζεται ̟ροφανώς µε την αντίστοιχη κοινωνική και τη φθίνουσα οικονοµική κατά-

σταση της ̟όλης. Η αρχιτεκτονική µορφή του τάφου, ̟ου σχετίζεται στενά µε ταφικά µνηµεία µε θήκες στα τοι-

χώµατα, ευρύτατα διαδοµένα στην Κύ̟ρο, τη Ρόδο και κυρίως την Αίγυ̟το, µια µορφή ̟ου µ̟ορεί να θεωρηθεί

αφετηρία της εξέλιξης της χριστιανικής κατακόµβης, βεβαιώνει την αλληλε̟ίδραση των ̟ολιτισµικών στοιχείων

µε την έντονη διακίνηση ανθρώ̟ων, ̟ροϊόντων και ιδεών στα ελληνιστικά βασίλεια.

Χρυσό φύλλο µε στικτή ε̟ιγραφή ΦΕΡΣΕΦΟΝΗI/ΠΟΣΕΙ∆ΙΠΠΟΣ ΜΥΣΤΗΣ/ΕΥΣΕΒΗΣ, ̟ου µαρτυρεί την ύ̟αρξη µυστηρίων
του ορφικού-διονυσιακού κύκλου στην Πέλλα. Α̟ό τάφο του τέλους του 4ου αι. ̟.Χ.
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Ενε̟ίγραφα χρυσά φύλλα µε χαρακτά ονόµατα
νεκρών γυναικών: ΗΓΗΣΙΣΚΑ, ΦΙΛΟΞΕΝΑ.
Τέλος του 4ου αι. ̟.Χ.
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Το εσωτερικό του ̟ολυθάλαµου τάφου. ∆ιακρίνονται είσοδοι του κύριου και των ̟λευρικών θαλάµων.
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Eίσοδοι των ̟λευρικών θαλάµων του ̟ολυθάλαµου τάφου.





Μαρµάρινη ανάγλυφη ε̟ιτύµβια στήλη µε έντονη την ε̟ίδραση
της αττικής τέχνης. Ά τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.







Ε̟άνω και κάτω: Η κύρια και η ̟ίσω όψη
ανθεµωτής ε̟ίστεψης µαρµάρινης ε̟ιτύµβιας
στήλης. ∆εξιά: Σειρήνα, λε̟τοµέρεια
της διακόσµησης της ̟ίσω όψης. Β΄ µισό
του 4ου αι. ̟.Χ.

ΣΕΛΙ∆A 194:Μαρµάρινη ανάγλυφη ε̟ιτύµβια στήλη, έργο το̟ικού εργαστηρίου γλυ̟τικής,
µε εµφανή την ε̟ίδραση της αττικής τέχνης. Α̟ό την ε̟ίχωση του δρόµου του ̟ολυθάλαµου
τάφου. Η ανάγλυφη ̟αράσταση χρονολογείται στο α΄ µισό του 3ου αι. ̟.Χ. Η ε̟ιγραφή
χαράχτηκε σε ε̟ανάχρηση της στήλης, στο τέλος του 3ου - α΄ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.
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ΣΕΛΙ∆ΕΣ 196-199: Πήλινες ̟ροτοµές γυναικείων θεοτήτων, ̟ου ήταν αναρτηµένες στα τοιχώµατα των τάφων. Ταυτίζονται µε χθόνια
θεότητα, ̟ροστάτιδα των νεκρών, µε συγχωνευµένες τις υ̟οστάσεις της Αφροδίτης και της Περσεφόνης. Β́ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.
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ΣΕΛI∆ΕΣ 200-202:Πήλινες ̟ροτοµές γυναικείων µορφών, ̟ου ταυτίζονται συνήθως µε θεότητες. 4ος αι. ̟.Χ.





202
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Ειδώλια καθιστών γυναικείων µορφών,
̟ου ταυτίζονται συνήθως µε θεότητες
(ό̟ως οι καθιστές σε θρόνο, ε̟άνω).
4ος αι. ̟.Χ.



Πήλινα ειδώλια, κτερίσµατα ̟αιδικών ταφών.
Ε̟άνω: Παιδαγωγός µε µικρό µαθητή.
∆εξιά: Παιδικές µορφές, η ε̟άνω σε ̟ετεινό.
Β́ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.
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Αριστερά, ειδώλιο ηλικιωµένης τροφού µε µωρό
στα σ̟άργανα. Κτέρισµα ̟αιδικής ταφής του ̟ολυθάλαµου
τάφου. 2ος αι. ̟.Χ. Ε̟άνω: Πετεινός, ̟αιδικό ̟αιχνίδι.
Κάτω: Ανακεκλιµένη τροφός µε βρέφος. Κτερίσµατα
̟αιδικών ταφών. Β́ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.
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Ειδώλια µε συνθέσεις ̟αιδικών µορφών, κτερίσµατα ̟αιδικών
ταφών του ̟ολυθάλαµου τάφου. Ε̟άνω: Έρωτας και Ψυχή.
Κάτω: Αγόρι µε µικρό ζώο ε̟άνω σε τρα̟έζι. 2ος αι. ̟.Χ.



∆ύο αγγεία αρωµάτων
µε ̟λαστική διαµόρφωση.
∆ιακοσµούνται µε Έρωτα
̟ου κρατά θυµιατήρι (ε̟άνω)
και Αφροδίτη καθιστή σε βράχο,
στην ακροθαλασσιά.
Κάτω α̟ό την Αφροδίτη:
Ερωτιδέας αφήνει
µικρό ̟λοιάριο στα κύµατα.
Κτερίσµατα τάφων του β́ µισού
του 4ου αι. ̟.Χ.

207

Ειδώλιο σειρήνας α̟ό τάφο
του ά µισού του 4ου αι. ̟.Χ.



Πήλινα ειδώλια Ερωτιδέων. Β́ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.
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Πήλινο ειδώλιο Νίκης. 3ος-2ος αι. ̟.Χ.
(Λε̟τοµέρεια.)
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Πήλινα ειδώλια γυναικείων µορφών α̟ό λαξευτούς θαλαµωτούς
τάφους. Η µορφή αριστερά κρατά βεντάλια στο ένα χέρι και Ερωτιδέα
στο άλλο, σηµείο αναφοράς της λατρείας της ε̟ιτυµβιδίας Αφροδίτης.
2ος αι. ̟.Χ.



Ειδώλια γυναικείων µορφών µε χιτώνα, ιµάτιο και στεφάνια στο κεφάλι, α̟ό λαξευτούς
θαλαµωτούς τάφους. 3ος /2ος αι. ̟.Χ.

ΣΕΛI∆ΕΣ 212-213:Πήλινα ειδώλια γυναικείων µορφών, κτερίσµατα
λαξευτών θαλαµωτών τάφων. Προϊόντα το̟ικού εργαστηρίου
κορο̟λαστικής. 3ος-2ος αι. ̟.Χ. Η µορφή στη σελίδα 212,
ε̟άνω αριστερά, α̟εικονίζει Νίκη (λε̟τοµέρεια στη σελ. 209),
η ηµίγυµνη, δεξιά, καθώς και η ηµίγυµνη µε κιθάρα, στη σελ. 213,
ταυτίζονται µε την ε̟ιτυµβιδία Αφροδίτη, την κατεξοχήν θεότητα
του Κάτω Κόσµου στην Πέλλα, στην ελληνιστική ε̟οχή.







Λε̟τοµέρειες γυναικείων ειδωλίων, κτερισµάτων λαξευτών θαλαµωτών τάφων. Ελληνιστική ε̟οχή.





Λε̟τοµέρεια γυναικείου ειδωλίου µε στεφάνι (ολόκληρο στη σελ. 212). Εντυ̟ωσιάζει η κοµψότητα της µορφής µε την ̟λούσια κόµη,
τα κοσµήµατα και τον τονισµό των χαρακτηριστικών του ̟ροσώ̟ου µε χρώµατα.



Λε̟τοµέρεια ειδωλίου ̟ου α̟εικονίζεται στη σελίδα 212, κάτω. Η ̟αρουσία του ̟εριστεριού, ̟τηνού ̟ου σχετίζεται µε την Αφροδίτη,
δηλώνει τη λατρεία της θεάς.



Πήλινο ειδώλιο ηµίγυµνης Αφροδίτης
µε κιθάρα στηριγµένης σε ̟εσσό
µε κίονα ε̟άνω. Χαρακτηριστικός τύ̟ος
ειδωλίου της θεάς, ̟ου συναντιέται τόσο
σε κατοικίες και σε ιερά, όσο και σε τάφους
της Πέλλας. Α̟ό λαξευτό θαλαµωτό τάφο.
Β́ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.
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Πήλινα ειδώλια καθιστών γυναικείων µορφών.
Τέλος 3ου/αρχές 2ου αι. ̟.Χ. (ε̟άνω),
β΄ µισό του 4ου αι. ̟.Χ. (δεξιά).



Λε̟τοµέρειες γυναικείων ειδωλίων, κτερισµάτων λαξευτών θαλαµωτών τάφων.
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Πήλινα γυναικεία ειδώλια λαξευτών θαλαµωτών τάφων. 3ος-2ος αι. ̟.Χ. Ειδώλια του τύ̟ου της γυµνής καθιστής µορφής
(σελ. 223, αριστερά) έχουν ερµηνευθεί ως ̟αιχνίδια, χορεύτριες, γυναίκες ̟ου ̟αίρνουν µέρος σε τελετουργίες, νύµφες,
αλλά και ως ̟ροσφορές κοριτσιών, ̟ου ̟έθαναν ̟ριν ̟αντρευτούν, στις χθόνιες θεότητες. Η ηµίγυµνη µορφή (δεξιά)
εικονίζει την Αφροδίτη στον τύ̟ο της Αναδυοµένης.
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Αττική ερυθρόµορφη ̟ελίκη ρυθµού Κερτς, µε ανάγλυφα ε̟ίχρυσα στοιχεία και ε̟ίθετα
χρώµατα. ∆ιακοσµείται στη µία όψη µε σκηνή ε̟αυλίων (̟ροσφορά δώρων στη νύφη

µετά το γάµο) και στην άλλη µε τον ιερό γάµο ∆ιονύσου και Αριάδνης. Τεφροδόχο αγγείο.
Γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ. Λε̟τοµέρειες της διακόσµησης στις σελ. 180, 225-227.
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Αττική ερυθρόµορφη ̟ελίκη µε γρυ̟οµαχία στην κύρια όψη και ιµατιοφόρους νέους στην ̟ίσω. Γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.
Λε̟τοµέρειες στις ̟ροηγούµενες σελ. 228-229.



Λε̟τοµέρειες της διακόσµησης ερυθρόµορφων αρυβαλλοειδών ληκυθίων µε σκηνές γυναικείου κόσµου, µε γυναίκες και Έρωτες.
Γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.



Ε̟άνω: Αττική µελαµβαφής ̟ελίκη µε ανάγλυφη
ραβδωτή διακόσµηση και ανάγλυφο κόσµηµα
στο λαιµό µε ε̟ίθετο ε̟ιχρυσωµένο ̟ηλό.
Τεφροδόχο αγγείο. Γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.

Κάτω: Αττική ερυθρόµορφη ̟ελίκη µε ̟αράσταση
Αµαζονοµαχίας. (Λε̟τοµέρειες αριστερά, δεξιά
και στη σελ. 234.) Γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.
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Αττικός ερυθρόµορφος κρατήρας µε ̟αράσταση ανόδου θεότητας (Αφροδίτης) α̟ό σ̟ηλαιώδες άνοιγµα, ̟λαισιωµένης α̟ό σφυροκό̟ους
σατύρους (λε̟τοµέρειες στις σελ. 236-237). Ιµατιοφόροι νέοι στην ̟ίσω όψη. Τεφροδόχο αγγείο. Ά τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.







Αττική ερυθρόµορφη ̟υξίδα µε σκηνές α̟ό την καθηµερινή
ζωή των γυναικών. Στοιχεία της διακόσµησης α̟οδίδονται
ανάγλυφα και µε χρώµα. Γ΄ τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.
Λε̟τοµέρεια στη σελίδα 239.

238





240

Αγγεία µε διακόσµηση τύ̟ου δυτικής κλιτύος (µε ε̟ίθετο ̟ηλό,
χάραξη και λευκό χρώµα). Ε̟άνω ̟υξίδα, κάτω οινοχόη και
σταµνοειδής ̟υξίδα. Κτερίσµατα λαξευτών θαλαµωτών τάφων.
3ος-2ος αι. ̟.Χ.
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Το κάλυµµα της ̟υξίδας της σελ. 240. Στο µετάλλιο κεφαλή µέδουσας.



Λε̟τοµέρειες της διακόσµησης του καλύµµατος της ̟υξίδας της σελ. 243 (κάτω).
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Τρι̟οδικές ̟υξίδες µε διακόσµηση τύ̟ου δυτικής κλιτύος και ανάγλυφα µετάλλια στα καλύµµατα. Έρωτας και Ψυχή (ε̟άνω),
γυναικεία µορφή, ̟ιθανώς Άρτεµις (κάτω). Α̟ό λαξευτούς θαλαµωτούς τάφους. Β́ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.

ΣΤΙΣ ΕΠOΜΕΝΕΣ ΣΕΛI∆ΕΣ 244-245: Α̟οκατεστηµένη διακόσµηση νεκρικής κλίνης µε στοιχεία ̟ήλινα ε̟ίχρυσα,
γυάλινα και φύλλα χρυσού (κάτω). Ε̟ένδυση α̟ό φαγεντιανή ̟οδιού νεκρικής κλίνης (κάτω δεξιά). Πήλινα
̟ερίτµητα ̟λακίδια (̟ολεµιστές, Νίκες, Νίκες-ηνίοχοι, άλογα αρµάτων, χορεύτριες), διακοσµητικά στοιχεία κλινών
και ε̟ί̟λων, ρόδακες και τσαµ̟ιά σταφυλιού. Λε̟τοµέρειες των ̟λακιδίων στη σελίδα 245. Β́ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.







Χρυσές χάνδρες ̟εριδεραίων, χρυσό στεφάνι και χρυσό δεκαεξάκτινο άστρο
(ε̟άνω αριστερά, διακοσµητικό στοιχείο κιβωτιδίου).

Β́ µισό 4ου - αρχές 3ου αι. ̟.Χ.
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Χρυσό ̟εριδέραιο µε λογχόσχηµα διακοσµητικά στοιχεία (κάτω) και λε̟τοµέρεια της διακόσµησης των άκρων του (ε̟άνω).Β΄ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.
Περιδέραιο µε χρυσούς κρίκους και ψήφους α̟ό κορνήλιο, µε κεφάλια νέγρου και σκύλου στο κούµ̟ωµα (στη µέση). 2ος αι. ̟.Χ.
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Φύλλα βελανιδιάς α̟ό χρυσό στεφάνι (2ος αι. ̟.Χ.) και στέλεχος χρυσού στεφανιού (τέλος 4ου αι. ̟.Χ.).
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Χρυσά κοσµήµατα (αµφορίσκος-̟ερία̟το, χάνδρες και ανθέµια ̟εριδεραίου).
Κάτω: Λε̟τοµέρεια των διακοσµητικών στοιχείων του ̟εριδεραίου.



Χρυσά σκουλαρίκια µε λεοντοκεφαλές. Β́ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.
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Χρυσό σκουλαρίκι µε ̟εριστέρι. Β́ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.

Χρυσό σκουλαρίκι µε Ερωτιδέα µε δάδα, ̟ου κρέµεται
α̟ό ̟ερίτεχνο ρόδακα. Β́ µισό του 4ου αι. ̟.Χ.

ΣΤΙΣ ΕΠOΜΕΝΕΣ ΣΕΛI∆ΕΣ 252-253: Τµήµατα οστέινης εγχάρακτης διακόσµησης
νεκρικής κλίνης ή κιβωτιδίου (τµήµα ιωνικού κιονοκράνου, γρύ̟ας ̟ου ε̟ιτίθεται
σε ελάφι, χέρι µε θύρσο και ταινίες). Τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. ̟.Χ.
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Η εσωτερική διακόσµηση του τάφου των φιλοσόφων. Αρχές 3ου αι. ̟.Χ. ∆ιακρίνονται οι µορφές των φιλοσόφων.

Λε̟τοµέρεια ζωφόρου µε ι̟̟είς στο ε̟άνω µέρος των τοιχωµάτων.

ΣΕΛI∆ΕΣ 255-256: Η µορφή του νεκρού, ̟ου ταυτίζεται µε αστρονόµο.

ΣΕΛI∆ΕΣ 257-259: Οι µορφές των φιλοσόφων στο βόρειο και νότιο τοίχωµα του τάφου.
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Τ Ο ∆ Υ Τ Ι Κ Ο Ν Ε Κ Ρ Ο Τ Α Φ Ε Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Ε Λ Λ Α Σ

Σ
Ε ΣΩΣΤΙΚHΑΝΑΣΚΑΦΙΚH EΡΕΥΝΑ ̟ου έγινε το 2006, εξαιτίας της κατασκευής της «Μικρής ̟αράκαµψης», δηλαδή

της νέας ̟αρακαµ̟τήριας οδού του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας, ήρθαν στο φως στα νότια της

̟αλαιάς οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας: α´ τµήµα του δυτικού σκέλους του τείχους της ̟όλης, κατεύθυνσης Β-Ν,

β´ τµήµα του ̟ροτειχίσµατος σε α̟όσταση 25 µ. δυτικότερα και ̟αράλληλα µε το τείχος, γ´ κατάλοι̟α οικισµού

της ε̟οχής του χαλκού, δ´ υστεροελληνιστικός υδρευτικός αγωγός µε ̟ηλοσωλήνες, ̟ου διασχίζει το ̟ροτείχι-

σµα και το τείχος, και κυρίως ε´ τµήµα εκτεταµένου νεκροταφείου σε όλη την έκταση της υ̟ό κατασκευή οδού,

εσωτερικά και εξωτερικά του τείχους και του ̟ροτειχίσµατος µε 46 ελληνιστικούς τάφους και 400 ρωµαϊκούς.

Η ̟οικιλία των τάφων και των ταφικών κατασκευών (αντίστοιχοι τάφοι είχαν έλθει στο φως το 1978 και

το 1992), καθώς και η µαρτυρία των κτερισµάτων τεκµηριώνουν την αδιάλει̟τη χρήση του νεκροταφείου για ̟ε-

ρισσότερους α̟ό έξι αιώνες (α̟ό τα τέλη του 4ου αι. ̟.Χ. έως και το ̟ρώτο τέταρτο του 4ου αι. µ.Χ.). Οι τάφοι

ανήκουν στο δυτικό νεκροταφείο της ελληνιστικής Πέλλας και της εγκατάστασης ̟ου δηµιουργήθηκε στο νο-

τιότερο τµήµα της Πέλλας κατά τα ρωµαϊκά χρόνια, αλλά και της ίδιας της ρωµαϊκής α̟οικίας, στην ο̟οία θα

αναφερθούµε στη συνέχεια.

Οι ελληνιστικοί τάφοι ̟ου ερευνήθηκαν αµέσως δυτικά του ̟ροτειχίσµατος είναι σ̟οραδικοί, ενώ δυτικό-

τερα η ̟υκνότητα είναι µεγαλύτερη. Οι ελληνιστικοί τάφοι, ̟ου είναι λιτοί στην κατασκευή και τα κτερίσµατά

τους δεν είναι ̟λούσια, κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: τους εγχυτρισµούς σε ̟ήλινες κάλ̟ες (τρεις τον

αριθµό), τους λακκοειδείς (δέκα), τους κεραµοσκε̟είς (δεκαεννέα) και τους λαξευτούς θαλαµωτούς τάφους (εφτά).

Α̟ό τις ταφές της ̟ρώτης κατηγορίας ξεχωρίζει ο εγχυτρισµός σε ̟ήλινη κάλ̟η του α΄ µισού του 3ου αι. ̟.Χ.,

̟ου ̟εριείχε τα οστά νέου, ̟ου συνοδευόταν µε δύο ̟ήλινα µυροδοχεία και τρεις σιδερένιες στλεγγίδες, κρεµα-

σµένες σε σιδερένιο κρίκο. Α̟ό τους τάφους της δεύτερης κατηγορίας ξεχωρίζει ο λακκοειδής τάφος 8, ̟ου ̟ε-

ριείχε την καύση νέου, κτερισµένου µε µεγάλο αριθµό οστέινων αστραγάλων, ̟ήλινο µελαµβαφές µυροδοχείο

και ̟ολλά ̟ήλινα ειδώλια σε µεγάλη ̟οικιλία τύ̟ων (Άττιδος όρθιου ή καθιστού σε βράχο µε σύριγγα, ̟ετεινό

ή σύριγγα και ραβδί, καθώς και όρθιων ή καθιστών νέων Μακεδόνων µε χλαµύδα και καυσία ̟ου κρατούν σύ-

ριγγα). Ε̟ίσης ξεχωρίζει ο λακκοειδής τάφος 10, ̟ου ̟εριείχε την καύση νέου, συνοδευµένη µε οστέινους αστρα-

γάλους και ̟ήλινα ειδώλια (όρθιας κουροτρόφου θεότητας, όρθιων Μακεδόνων µε χλαµύδα και καυσία, καθώς

και Άττιδος σε ̟οικιλία τύ̟ων, ό̟ως όρθιου µε σύριγγα και ραβδί, όρθιου µε σύριγγα και δρε̟άνι, καθιστού σε

βράχο µε σύριγγα και σκύλο, καθιστού ή θνήσκοντος µε σύριγγα και ραβδί). Τα ̟αρα̟άνω ειδώλια των δύο

καύσεων σχετίζονται µε το µύθο και τις λατρευτικές τελετές της ΜεγάληςΜητέρας και του Άττιδος, ̟ου είχαν ως

ε̟ίκεντρο το θάνατο και την αναγέννηση του νεαρού θεού της βλάστησης.
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Το ̟άνω τµήµα ̟ήλινου ειδωλίου όρθιας Αφροδίτης µε τον Έρωτα στην αγκαλιά της (βλ. σελ. 264). Βρέθηκε στον λαξευτό διθάλαµο
τάφο 6 του δυτικού νεκροταφείου της Πέλλας. Γύρω στα µέσα του 2ου αι. ̟.Χ.



Ως µία α̟ό τις καλυ̟τήριες ̟λάκες του λακκοειδούς τάφου 20, ̟ου ̟εριείχε καύση κοριτσιού µε µοναδικό

κτέρισµα µια µικρή µολύβδινη αγνύθα, είχε χρησιµο̟οιηθεί η µικρή ασβεστολιθική ε̟ιτύµβια ανάγλυφη στήλη

της Αριστόκλειας, γυναίκας του Χαιρεφάνους (3ος αι. ̟.Χ.), ̟ου ̟αριστάνει τη νεκρή καθιστή σε θρόνο ̟ρος τα

αριστερά, να δεξιώνεται τον άνδρα της ̟αρουσία των δύο ̟αιδιών της.

Οι δεκαεννέα καλυβίτες ή α̟λοί κεραµοσκε̟είς τάφοι, ̟ου ήταν κτερισµένοι µε µεταλλικά και ̟ήλινα αν-

τικείµενα, ̟εριείχαν καύσεις ή ενταφιασµούς. Α̟ό αυτές ξεχωρίζει η καύση του κεραµοσκε̟ούς 106, η ο̟οία

ήταν κτερισµένη µε αργυρό δακτυλίδι ̟ου έχει χρυσή σφενδόνη, αργυρά κρικόσχηµα ενώτια και µελαµβαφή κυ-

λινδρική ̟υξίδα µε ̟ώµα (α΄ µισό του 2ου αι. ̟.Χ.).

Α̟ό τους εφτά υ̟όγειους θαλαµωτούς λαξευτούς τάφους οι ̟έντε ήταν µονοθάλαµοι και οι δύο διθάλα-

µοι. Αµέσως εξωτερικά του ̟ροτειχίσµατος βρέθηκε µονοθάλαµος τάφος, ̟ου ̟εριείχε τον ενταφιασµό ανδρός,

κτερισµένου µε ̟έντε ̟ήλινα αγγεία (τέσσερα µυροδοχεία και σκυφίδιο), τα ο̟οία τον εντάσσουν ̟ριν α̟ό τα

µέσα του 3ου αι. ̟.Χ. Α̟ό τον συληµένο µονοθάλαµο τάφο 1, ̟ου ̟εριείχε ενταφιασµό, σώθηκαν µολύβδινη

̟υξιδίσκη και έξι ̟ήλινα αγγεία (τέσσερα µυροδοχεία, µακεδονικός αµφορέας και µελαµβαφές λυχνάρι), ̟ου τον

χρονολογούν στο α΄ µισό του 2ου αι. ̟.Χ. Ο µονοθάλαµος τάφος 2 διέθετε τρεις κλίνες σε σχήµα Π, καθώς και

κόγχη µε ̟αιδική ταφή. Α̟ό τη σύληση γλίτωσαν ορισµένα µεταλλικά αντικείµενα, αστράγαλοι (αρκετοί οστέι-

νοι και ένας γυάλινος), ̟ήλινα αγγεία (αµφορείς, σκυφίδια, µυροδοχεία και λυχνάρια) και ειδώλια (όρθια ηµί-

γυµνη Αφροδίτη στηριζόµενη σε ̟εσσό, Έρωτας, σύµ̟λεγµα κοριτσιού και νέου ̟ου κρατά σταφύλι και όρθιες

γυναικείες µορφές). Στη δεξιά ̟αρειά του δρόµου του µονοθάλαµου τάφου 4 βρέθηκε ορθογώνια κόγχη, φραγ-

µένη αρχικά µε λιθο̟λίνθους, ̟ου ̟εριείχε τον ενταφιασµό νεκρού, κτερισµένου µε ̟έντε ̟ήλινα αγγεία (αµ-

φορέα, σκυφίδιο, λυχνάρι και δύο µυροδοχεία) και ̟ήλινο ειδώλιο όρθιας µορφής ̟ου ακουµ̟ά µε το δεξιό της

χέρι σε ̟εσσό. Η είσοδος του θαλάµου είχε ανάγλυφο ̟ερίθυρο και λίθινο κατώφλι. Ο θάλαµος διέθετε δύο κλί-
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Λαξευτός διθάλαµος τάφος 6 του δυτικού νεκροταφείου της Πέλλας: Το ανώτερο τµήµα του ̟ρόσθετου ασβεστολιθικού ιωνικού θυρώµατος
του θαλάµου. Γύρω στα µέσα του 2ου αι. ̟.Χ.
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νες κατά µήκος της δυτικής και της βόρειας ̟λευράς του. Στο ανατολικό τοίχωµα

του θαλάµου είχαν ανοιχθεί δύο ορθογώνιες κόγχες, στη βόρεια α̟ό τις ο̟οίες

υ̟ήρχαν δύο ενταφιασµοί. Μ̟ροστά στη δυτική κλίνη βρέθηκε κτιστός κιβωτιό-

σχηµος τάφος µε ενταφιασµό. Στο θάλαµο είχαν ενταφιαστεί σε ξύλινα φορεία τέσ-

σερα έως έξι µέλη της ίδιας οικογένειας, κτερισµένα µε µεταλλικά αντικείµενα,

̟ήλινα αγγεία και ειδώλια, ̟ου εντάσσουν το µνηµείο στον 2ο αι. ̟.Χ. Ο µοναδι-

κός ενταφιασµός του µονοθάλαµου τάφου 5 καταστράφηκε α̟ό τον ρωµαϊκό κι-

βωτιόσχηµο τάφο 23 του α΄ µισού του 3ου αι. µ.Χ.

Στην είσοδο του συληµένου διθάλαµου τάφου 3 οδηγεί µακρύς δρόµος µε

λαξευτή κλίµακα οκτώ βαθµίδων. Στις κλίνες του ̟ροθαλάµου βρέθηκαν εντα-

φιασµοί κτερισµένοι µε ̟ήλινα και γυάλινα αγγεία, καθώς και ξύλινα κιβωτίδια

α̟ό τα ο̟οία σώθηκαν τα µεταλλικά τους εξαρτήµατα. Στις τρεις κλίνες του θα-

λάµου βρέθηκαν ενταφιασµοί µε ̟ήλινα αγγεία, ̟ου χρονολογούν τον τάφο στο

δεύτερο και τρίτο τέταρτο του 2ου αι. ̟.Χ.

Στην είσοδο του συληµένου διθάλαµου τάφου 6 οδηγεί µακρύς δρόµος µε λα-

ξευτή κλίµακα δώδεκα βαθµίδων. Σε ορθογώνια κόγχη, ̟ου είχε κατασκευαστεί

στην ανατολική ̟αρειά του δρόµου, ήταν ενταφιασµένη γυναίκα, κτερισµένη µε

χάλκινα και σιδερένια κοσµήµατα, δύο όστρεα ως σύνεργα καλλω̟ισµού και δέκα

̟ήλινα αγγεία (αµφορέας, δύο ̟υξίδες τύ̟ου Α, σκυφίδιο και έξι µυροδοχεία), ̟ου

τη χρονολογούν γύρω στα µέσα του 2ου αι. ̟.Χ. Στη δυτική ̟αρειά του δρόµου και

κοντά στην ̟ρόσοψη του τάφου βρέθηκε µικρή τοξωτή κόγχη, αρχικά φραγµένη µε

λίθους και λάσ̟η, ̟ου ̟εριείχε ασύλητη καύση κοριτσιού, κτερισµένη µε ̟ήλινο

ειδώλιο όρθιας γυναικείας µορφής, µελαµβαφή λύχνο και χρυσά διάλιθα κοσµή-

µατα (δακτυλίδι και ενώτιο ̟ου α̟ολήγει σε κεφαλή νέγρου), ̟ου τη χρονολογούν

γύρω στα µέσα του 2ου αι. ̟.Χ. Η οροφή της καµάρας του ̟ροθαλάµου ήταν ε̟ι-

χρισµένη µε λευκό κονίαµα, ενώ τα τοιχώµατά του µε κονιάµατα εικονικής αρχι-

τεκτονικής διακόσµησης. Ο θάλαµος ήταν ε̟ιχρισµένος µε λευκό κονίαµα. Στην

είσοδο του θαλάµου κατασκευάστηκε ένα µοναδικό ̟ρόσθετο λίθινο ιωνικό θύ-

ρωµα µε κατώφλι, ανώφλι και ̟αραστάδες. Στις κλίνες του θαλάµου είχαν το̟οθε-

τηθεί τέσσερις ενταφιασµοί, ̟ου συνοδεύονταν α̟ό ξύλινα κιβωτίδια µε µεταλ-

λικά ̟ροσαρτήµατα, σιδερένιες στλεγγίδες, οστέινους αστραγάλους, ̟ήλινα αγγεία

(αµφορείς, σκυφίδια, µυροδοχεία, λυχνάρια, ̟υξίδες µε ανάγλυφα ε̟ισήµατα στις

θόλους των ̟ωµάτων τους, ό̟ως ̟ροτοµές του ∆ιονύσου, της Άρτεµης, της Αθη-

νάς, της Αφροδίτης, του Έρωτα, αλλά και του όρθιου Έρωτα µε τράγο) και ειδώλια,

ό̟ως του Τελεσφόρου µε ̟αιδί, της Αφροδίτης µε τον Έρωτα ή τον Πρία̟ο κ.ά.,

̟ου εντάσσουν τον τάφο στον 2ο αι. ̟.Χ. Τα ειδώλια ̟ου συνόδευαν τους νεκρούς

µαρτυρούν τις θρησκευτικές τους ̟ε̟οιθήσεις και αναδεικνύουν την Αφροδίτη ως

µεγάλη θεά της ζωής, της γονιµότητας, αλλά και του θανάτου.

Χρυσό ενώτιο µε κεφαλή νέγρου
α̟ό καρνεόλη. Συνόδευε την καύση
κοριτσιού σε κόγχη του δρόµου
του λαξευτού διθάλαµου τάφου 6
του δυτικού νεκροταφείου της Πέλλας.
Γύρω στα µέσα του 2ου αι. ̟.Χ.



∆ύο ̟ήλινα ειδώλια: Αριστερά, όρθια κατενώ̟ιον Αφροδίτη
µε χιτώνα και ιµάτιο, ̟ου κρατά τον µικρό Έρωτα στην αγκαλιά της

(λε̟τοµέρεια στη σελ. 260). Α̟ό τον λαξευτό διθάλαµο τάφο 6
του δυτικού νεκροταφείου της Πέλλας. Γύρω στα µέσα του 2ου αι. ̟.Χ.

∆εξιά, όρθια κατενώ̟ιον γυναικεία µορφή µε χιτώνα και ιµάτιο
και µε κόµµωση ̟ου είναι γνωστή ως «τέττιξ» στην κεφαλή.
Α̟ό τον λαξευτό διθάλαµο τάφο 2 του δυτικού νεκροταφείου

της Πέλλας. Γύρω στα µέσα του 2ου αι. ̟.Χ.
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Τρία ̟ήλινα ειδώλια όρθιων νέων («παίδων») Μακεδόνων
µε χιτωνίσκο, χλαµύδα και καυσία. Α̟ό τον λακκοειδή τάφο 8
του δυτικού νεκροταφείου της Πέλλας. Τέλος του 4ου αι. ̟.Χ.
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Τρία ̟ήλινα ειδώλια α̟ό τον λακκοειδή τάφο 8 του δυτικού νεκροταφείου της Πέλλας. Τέλος του 4ου αι. ̟.Χ.

Αριστερά: Όρθιος νέος («παῖς») Μακεδόνας µε χιτωνίσκο,
χλαµύδα και καυσία, ̟ου φέρει τα εµβλήµατα του Άττιδος.

∆εξιά: Όρθιος Άττις µε φρυγική ενδυµασία
και τα εµβλήµατά του, τη σύριγγα και το ραβδί.

Kάτω: Καθιστός σε βράχο Άττις µε φρυγική ενδυµασία
και τα εµβλήµατά του.
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Τρία ̟ήλινα ειδώλια νέων («παίδων») Μακεδόνων, δύο όρθιων και ενός καθιστού,
̟ου φορούν χιτωνίσκο, χλαµύδα και καυσία, ενώ φέρουν τα εµβλήµατα του Άττιδος.

Α̟ό τον λακκοειδή τάφο 8 του δυτικού νεκροταφείου της Πέλλας. Τέλος του 4ου αι. ̟.Χ.





Ο Ι Μ Α Κ Ε ∆ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Τ Α Φ Ο Ι Τ Η Σ Π Ε Λ Λ Α Σ

Τ
Α ΤΕΛΕΥΤΑIΑ ΧΡOΝΙΑ ΣΤΗΝΠΕΛΛΑIΑ ΧΩΡΑ, κατά µήκος οδικών αξόνων, α̟οκαλύφθηκαν έξι µακεδονικοί τάφοι,

τέσσερις διθάλαµοι και δύο µονοθάλαµοι, ενώ ήδη α̟ό τον ̟ροηγούµενο αιώνα ήταν γνωστός ακόµη ένας

µονοθάλαµος τάφος, σήµερα χαµένος. Οι τάφοι αυτοί, ̟ου µαζί µε τα ανάκτορα α̟οτελούν τα κορυφαία µνη-

µεία του µακεδονικού ̟ολιτισµού, συναντώνται εντός των ορίων του µακεδονικού βασιλείου, αλλά και σε ̟ε-

ριοχές οι ο̟οίες βρέθηκαν κά̟οια στιγµή στην ε̟ικράτεια της Μακεδονίας ή κάτω α̟ό την ισχυρή ε̟ιρροή του

̟ολιτισµού της. Είναι υ̟όγεια κτιστά καµαροσκέ̟αστα αρχιτεκτονήµατα, ̟ου καλύ̟τονται µε τύµβο, ό̟ου φυ-

τευόταν άλσος µε δένδρα και θάµνους. Συνήθως έχουν ναόσχηµη ̟ρόσοψη ιωνικού ή δωρικού ρυθµού, στην

ο̟οία οδηγεί λαξευτός ή κτιστός κατηφορικός δρόµος, µερικές φορές στεγασµένος. Κτισµένοι α̟ό ̟ωρόλιθο,

ασβεστόλιθο ή άλλα υλικά, εµφανίζουν τόσες διαφορές µεταξύ τους, ώστε κανένας τους δεν α̟οτελεί αντίγραφο

κά̟οιου άλλου. Πρωτοεµφανίζονται µετά τα µέσα του 4ου αι. ̟.Χ. στις Αιγές (ό̟ου ενταφιάζονταν οι Τηµενί-

δες, η ̟ρώτη βασιλική δυναστεία των Μακεδόνων) και µετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου εξα̟λώνονται στην

υ̟όλοι̟η Μακεδονία, ενώ η ανέγερσή τους σταµατά µετά την κατάκτηση της Μακεδονίας α̟ό τους Ρωµαίους.

ΜΟΝ Ο Θ A Λ ΑΜ Ο Ι Τ A Φ Ο Ι

Ο τάφος Β΄, ο ασύλητος

A
̟έναντι α̟ό τον ανατολικότερο έκτο τύµβο της Πέλλας ήρθε τυχαία στο φως ο τάφος Β΄, ̟ου γλίτωσε τη σύ-

ληση ε̟ειδή δεν ήταν καλυµµένος µε ψηλό τύµβο. Είναι µονοθάλαµος (µήκ. 5 µ., ̟λάτ. 5 µ. και ύψ. 4,65 µ.)

µε α̟λή αρχιτεκτονική ̟ρόσοψη και καλύ̟τεται µε καµάρα έντεκα θολιτών, ανοίγµατος 4,065 µ., ενώ το δά-

̟εδό του είναι στρωµένο µε ̟λάκες ασβεστόλιθου. Στο µέσο της ανατολικής ̟λευρά του θαλάµου βρέθηκε µαρ-

µάρινη σαρκοφάγος, στο εσωτερικό της ο̟οίας είχε το̟οθετηθεί ξύλινη λάρνακα µε τα τυλιγµένα σε χρυσο-

κέντητο ̟ορφυρό ύφασµα καµένα οστά κοριτσιού. Α̟ό τη λάρνακα σώθηκαν ορισµένα τµήµατά της, καθώς και

οι χρυσές κλωστές α̟ό το ύφασµα. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν δύο χρυσά στεφάνια µυρτιάς, χρυσός στατήρας

Φιλί̟̟ου Β΄, χρυσό έλασµα-κόσµηµα σε σχήµα υ̟οδήµατος, καθώς και χρυσό φύλλο ελιάς, ̟ου αρχικά θα έφερε

το όνοµα της «ἄωρης» κόρης, γραµµένο µε µελάνι, ̟ιστο̟οίηση ότι υ̟ήρξε µύστης των ορφικοδιονυσιακών µυ-

στηρίων. Στο δά̟εδο του θαλάµου βρέθηκαν ένας θαυµάσιος γυάλινος σκύφος, ̟έντε ̟ήλινα αγγεία (αµφορέας

Θασίων, δύο µυροδοχεία, µικρή ̟υξίδα και ̟ήλινος λύχνος), χάλκινη φιάλη και ̟ερίτεχνος σιδερένιος λυχνο-

στάτης, ̟ου χρονολογούν την κατασκευή του τάφου στις αρχές του 2ου αι. ̟.Χ.
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Το ανάγλυφο γοργόνειο (κεφαλή της γοργόνας Μέδουσας) του «ωραίου τύ̟ου» στο αριστερό θυρόφυλλο της µαρµάρινης θύρας
του θαλάµου του τάφου ∆΄ µε τις ε̟ιγραφές. Μετά το 322 ̟.Χ.
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Ο τάφος Ε΄ (Ραχώνας)

N
ότια της Ραχώνας και σε α̟όσταση 4,5 χλµ. βόρεια τηςΠέλλας βρέθηκε ο µονοθάλαµος τάφος Ε΄ (4,5 × 4,5 µ.)

µε δρόµο ̟ου α̟ολήγει σε µικρή αυλή. Η δωρική του ̟ρόσοψη, ε̟ιχρισµένη µε λευκό κονίαµα και τονι-

σµένη µε χρώµατα, έχει στα άκρα ̟αραστάδες, ̟ου στηρίζουν το ε̟ιστύλιο, το θριγκό ̟ου ε̟ιστέφεται µε το αέ-

τωµα, το ο̟οίο έφερε στις γωνίες µαρµάρινα ακρωτήρια διακοσµηµένα µε ανάγλυφα ανθέµια. Α̟ό το θριγκό

α̟ουσιάζει το δωρικό διάζωµα, ενώ αντί για τις συνηθισµένες ̟ροµόχθους µε τις σταγόνες, φέρει έναν συνεχή

κανόνα µε σταγόνες. Το θυραίο άνοιγµα του τάφου, ̟ου ̟λαισιώνεται α̟ό ανάγλυφο δωρικό ̟εριθύρωµα, ̟ρο-

στατευόταν εξωτερικά µε φράγµα α̟ό λιθο̟λίνθους, ενώ εσωτερικά έφερε δίφυλλη ξύλινη θύρα. Τα εσωτερικά

τοιχώµατα ήταν ε̟ιχρισµένα µε κονιάµατα της γνωστής εικονικής αρχιτεκτονικής διακόσµησης κατά ζώνες.

Λευκό στον τοιχοβάτη και στους ορθοστάτες, µελανό στον καταλη̟τήρα και βαθύ ερυθρό στην ̟λατιά ενιαία

ζώνη, η ο̟οία ε̟ιστέφεται µε γρα̟τή κοσµοφόρο. Η καµάρα και τα τύµ̟ανά της ήταν ε̟ιχρισµένα µε λευκό κο-

νίαµα. Στον τάφο είχε ενταφιαστεί ζεύγος ̟άνω σε ξύλινες κλίνες, ̟ου στηρίζονταν σε λίθινα βάθρα. Ε̟ίσης είχε

ενταφιαστεί η µικρή κόρη του ζεύγους, της ο̟οίας τα οστά µετά την καύση ̟λύθηκαν µε κρασί, τυλίχτηκαν σε

χρυσοκέντητο ύφασµα, το̟οθετήθηκαν σε ξύλινη λάρνακα και εγκιβωτίστηκαν στην κατασκευασµένη στη ΝΑ

γωνία του θαλάµου του τάφου λίθινη θήκη. Ένα χρυσό σκουλαρίκι µε α̟όληξη κεφαλής νέγρου α̟ό κορναλίνη,

χαρακτηριστικό µακεδονικό κόσµηµα, φιλοτεχνηµένο σε κά̟οιο εργαστήριο της Πέλλας κατά το τρίτο τέταρτο

του 3ου αι. ̟.Χ., στόλιζε αρχικά την κόρη. Ο τάφος κατασκευάστηκε γύρω στα µέσα του 3ου αι. ̟.Χ. και συλή-

θηκε δύο φορές κατά την αρχαιότητα.

Χρυσός στατήρας του Φιλί̟̟ου Β΄, ̟ου βρέθηκε στην καύση του κοριτσιού, η ο̟οία είχε το̟οθετηθεί σε ξύλινη λάρνακα και αυτή
µε τη σειρά της σε µαρµάρινη σαρκοφάγο στον µακεδονικό µονοθάλαµο τάφο Β΄ της Πέλλας. Στον εµ̟ροσθότυ̟ο ̟αριστάνεται κεφαλή
Α̟όλλωνα και στον ο̟ισθότυ̟ο Νίκη σε συνωρίδα. Μετά το 348/7 ̟.Χ.

Το µικρότερο α̟ό τα δύο χρυσά στεφάνια µυρτιάς, ̟ου συνόδευαν την καύση του
κοριτσιού του ασύλητου µακεδονικού µονοθάλαµου τάφου Β́ . Αρχές του 2ου αι. ̟.Χ.

Χρυσό ενώτιο µε α̟όληξη κεφαλής νέγρου
α̟ό κορναλίνη, ̟ου συνόδευε την καύση
του κοριτσιού στον µακεδονικό µονοθάλαµο
τάφο Έ (Ραχώνας) της Πέλλας.
Μετά τα µέσα του 3ου αι. ̟.Χ.
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Ο Ι ∆ Ι Θ Α Λ ΑΜ Ο Ι Τ Α Φ Ο Ι

Ο τάφος του Μεσιανού Γιαννιτσών

K
οντά στη νότια βάση του τεράστιου τύµβου τουΜεσιανού (διαµ. 100 µ. και ύψ. 15 µ.), ̟ου βρίσκεται 3,5 χλµ.

δυτικά της Πέλλας, βρέθηκε µεγάλος διθάλαµος τάφος (µήκ. 10,30 µ., ̟λάτ. 6,70 µ. και ύψ. 6,10 µ.), στον

ο̟οίο οδηγεί µακρύς δρόµος ̟ου α̟ολήγει σε αυλή. Αρχικά τέσσερις δωρικοί ηµικίονες υ̟οβάσταζαν το ε̟ι-

στύλιο και το θριγκό ̟ου ε̟ιστεφόταν µε το αέτωµα, σχηµατίζοντας µια µεγαλό̟ρε̟η ναόσχηµη ̟ρόσοψη.

Ο τάφος καλύ̟τεται µε ενιαία καµάρα δεκαεφτά θολιτών, ανοίγµατος 5 µ. Ο ̟ροθάλαµος, ̟ου σήµερα είναι

ανοικτός χώρος, µετά την καταστροφή και τη λιθωρυχία του ήδη κατά την ύστερη αρχαιότητα, έχει µήκος 3,75 µ.

και ̟λάτος 5 µ., ενώ ο ισο̟λατύς θάλαµος έχει µήκος 4,56 µ. Ο τάφος τουΜεσιανού ̟αρουσιάζει µεγάλες οµοιότη-

τες µε τον ε̟όµενο τάφο ∆΄ µε τις ε̟ιγραφές.

Χρυσοκλωστές α̟ό το ̟έ̟λο, στο ο̟οίο είχαν τυλιχθεί τα οστά της καύσης του κοριτσιού στον ασύλητο µακεδονικό µονοθάλαµο τάφο Β́
της Πέλλας. Αρχές του 2ου αι. ̟.Χ.
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Ο τάφος ∆΄ µε τις ε̟ιγραφές

Kοντά στη νότια βάση του τέταρτου τύµβου (διαµ. 56 µ. και ύψ. 8 µ.) του ανατολικού νεκροταφείου τηςΠέλλας

βρέθηκε ο τάφος ∆΄ µε τις ε̟ιγραφές (µήκ. 10,50 µ., ̟λάτ. 6,35 µ. και ύψ. 6,60 µ.), ̟ου καλύ̟τεται µε ενιαία

καµάρα δεκαεφτά θολιτών, ανοίγµατος 4,70 µ. Ο ̟ροθάλαµος έχει ̟λάτος 4,70 µ. και µήκος 3 µ., ενώ ο ισο̟λατύς

θάλαµος έχει µήκος 5,10 µ. Ο λαξευµένος στον ασβεστολιθικό βράχο δρόµος του τάφου διαθέτει στο µεσαίο

τµήµα του µνηµειακή κλίµακα µε δεκαεννέα σκαλο̟άτια. Ο τάφος έχει ναόσχηµη ̟ρόσοψη δωρικού ρυθµού,

ε̟ιχρισµένη µε λευκό κονίαµα, µε τέσσερις ηµικίονες ̟ου ̟ατούν σε στυλοβάτη και στηρίζουν το ε̟ιστύλιο µε

το θριγκό, ο ο̟οίος α̟οτελείται α̟ό το διάζωµα µε τα τρίγλυφα και τις µετό̟ες, καθώς και το οριζόντιο γείσο.

Η ̟ρόσοψη ε̟ιστέφεται µε το αέτωµα, ̟ου α̟ολήγει στο καταέτιο γείσο µε τη συµφυή σίµη. Η είσοδος του ̟ρο-

θαλάµου, ̟ου εξωτερικά ̟ροστατευόταν µε φράγµα ε̟άλληλων λιθο̟λίνθων, διαθέτει ανάγλυφο ̟εριθύρωµα.

Εσωτερικά κλεινόταν µε µια µνηµειακή λίθινη δίφυλλη θύρα µε ανάγλυφα διακοσµητικά στοιχεία. Το θυραίο

άνοιγµα του θαλάµου έφερε µαρµάρινο δωρικό θύρωµα µε ̟αραστάδες, ανώφλι και κατώφλι. Το ̟άνω τύµ̟ανο

του αριστερού θυρόφυλλου της µαρµάρινης δίφυλλης θύρας διακοσµούνταν, ό̟ως και το αντίστοιχο θυρόφυλλο

του ̟ροθαλάµου, µε µια εξαιρετικής τέχνης α̟οτρο̟αϊκή κεφαλή της γοργόνας Μέδουσας. Στο µέσο και σε

ε̟αφή µε τον βόρειο τοίχο του θαλάµου κατασκευάστηκε µαρµάρινη κτιστή κλίνη (µήκ. 2,23, ̟λάτ. 1 και ύψ.

1,18 µ.), ̟άνω στην ο̟οία θα είχε το̟οθετηθεί ο ̟ρώτος νεκρός του τάφου. Α̟ό το ανθρω̟ολογικό υλικό συνά-

γεται ότι στον τάφο είχαν ενταφιαστεί τρία άτοµα, ένας ενήλικος άνδρας, µια ενήλικη γυναίκα και ένα άτοµο

εφηβικής ηλικίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ̟ροκαλούν οι δύο οµάδες των ελληνικών και λατινικών ε̟ιγραφών, ̟ου βρέθηκαν

στα ε̟ιχρισµένα µε κονιάµατα τοιχώµατα του εσωτερικού του. Οι ε̟ιγραφές της ̟ρώτης οµάδας («̟αιδεραστι-

κές») χαράχτηκαν στο θάλαµο α̟ό τον Κάσσι Μυρτίλου, τον ∆ιονύσιο, τον Ποσειδώνιο και τον Φίλι, µετά τη σύ-

ληση του τάφου στις αρχές του 1ου αι. ̟.Χ. Στα χρόνια του Σε̟τίµιου Σεβήρου, του Γέτα και του Καρακάλλα

(αρχές του 3ου αι. µ.Χ.) διάφοροι άλλοι ε̟ισκέ̟τες χάραξαν στα τοιχώµατά του τα ονόµατά τους στα ελληνικά

ή στα λατινικά, ενώ άλλοι αναµνηστικές ε̟ιγραφές για τον Αλέξανδρο και τον Κάσσανδρο, καθώς και τον Ηρα-

κλή, ̟ρογονικό ήρωα της δυναστείας των Τηµενιδών. Α̟ό αυτές δια̟ιστώνεται η γνωστή α̟ό τις ιστορικές

Οι όψεις του χρυσού
«ψευδονοµίσµατος»
(χαρώνειου οβολού),
̟ου βρέθηκε στον µακεδονικό
τάφο Στ΄ µε τις σαρκοφάγους
της Πέλλας. Στη µία όψη
̟αριστάνεται οκτάκτινο
αστέρι-ήλιος και στην άλλη
γλαύκα καθιστή σε κλαδί ελιάς.
280/70 ̟.Χ.
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̟ηγές, αλλά και τα µνηµεία, αναβίωση του εθνικού φρονήµατος τωνΜακεδόνων κατά το α΄ µισό του 3ου αι. µ.Χ.,

κύρια έκφραση της ο̟οίας α̟οτελούσε η Αλεξανδρολατρεία.

Ο ακέραια σωζόµενος τάφος ∆΄ και ο κατεστραµµένος στην ̟ρόσοψη τάφος τουΜεσιανού α̟οτελούν ένα

σ̟άνιο ζεύγος «αδελφών» ταφικών µνηµείων, λόγω των κοινών καταφανών µορφολογικών και κατασκευαστι-

κών χαρακτηριστικών τους, µε τα ο̟οία ο δόκιµος αρχιτέκτονας-εργολάβος κατάφερε να ε̟ιλύσει τα βασικά

κατασκευαστικά και τυ̟ολογικά ̟ροβλήµατα του τύ̟ου. Στον ̟ρώτο τάφο µ̟ορεί κανείς να θαυµάσει την

̟λήρη αρχιτεκτονική µορφή ενός µεγαλο̟ρε̟ούς κτιρίου µε αυστηρό δωρικό ρυθµό, τις ανασυγκροτηµένες

θύρες του, καθώς και τα graffiti των διαχρονικών ̟ερι̟ετειών του. Στον δεύτερο, αν και η ̟ρόσοψή του έχει κα-

ταστραφεί, µ̟ορεί κανείς να αντιληφθεί τον τρό̟ο δόµησης του µακεδονικού τάφου µε τους µεγαλύτερους εσω-

τερικούς χώρους και την υψηλότερη τεχνολογία α̟ό όλους όσοι έχουν έρθει στο φως έως σήµερα. Στα δύο

µνηµεία εµφανίζεται για ̟ρώτη φορά η ̟λήρης τετρακιόνια ̟ρόσοψη δωρικού ρυθµού µε το ελεύθερο αέτωµα

̟ου την ε̟ιστέφει, χωρίς να α̟οκρύ̟τει εντελώς το ανώτερο τµήµα του µετώ̟ου της καµάρας. Το µεσαίο µετα-

κιόνιο διάστηµα (και το µεσαίο µεταξόνιο) είναι ̟ολύ µεγαλύτερο α̟ό τα ακριανά, µε α̟οτέλεσµα να εξαίρεται

η ευρύχωρη είσοδος µε την υιοθέτηση ανάγλυφου ̟εριθύρου και τη µετατό̟ιση της θύρας στο εσωτερικό της ει-

σόδου του τάφου, ενώ ταυτόχρονα ε̟ιλύεται το γνωστό ̟ρόβληµα των γωνιαίων τριγλύφων και διορθώνεται µε

ασυνήθιστο τρό̟ο η δωρική ζωφόρος µε συνδυασµό διµέτω̟ων ακραίων ανοιγµάτων µε τετραµέτω̟ο µεσαίο.

Ο εγκιβωτισµός των τάφων σε ορθογώνιο σκάµµα διανοιγµένο στον ασβεστολιθικό βράχο, κοντά στη νότια

βάση του τύµβου, ενίσχυε την αντοχή τους, ό̟ως και ο ̟λατύτερος στο κάτω µέρος τοιχοβάτης των τοίχων τους.

Οι τάφοι καλύ̟τονται µε ενιαία ̟λατιά καµάρα, ̟ου α̟οτελείται α̟ό δεκαε̟τά θολίτες. Το ̟ιο ενδιαφέρον

Μακεδονικός τάφος ∆΄ µε τις ε̟ιγραφές: Το µαρµάρινο ανώφλι του θυρώµατος του θαλάµου του, υ̟οστηριζόµενο α̟ό σύγχρονη σιδερένια
κοιλοδοκό. Μετά το 322 ̟.Χ.
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στοιχείο είναι η συστηµατική χρήση σιδερένιων µολυβδοχοηµένων γόµφων σε όλη την έκταση της καµάρας.

Οι ηµικίονες είναι λαξευµένοι στον τοίχο της ̟ρόσοψης και τα ένθετα κιονόκρανά τους στερεώνονται στη θέση

τους, αγκυρωµένα µε δι̟λούς σιδερένιους µολυβδοχοηµένους ̟ειόσχηµους συνδέσµους. Τα ̟αρα̟άνω α̟οτε-

λούν καινοτοµίες µε κατασκευαστικές βελτιώσεις. Στις δίφυλλες θύρες, τα ̟ερίθυρα, τα κατώφλια και τα ανώφλια

της εισόδου του θαλάµου χρησιµο̟οιήθηκε µάρµαρο Βερµίου, ενώ εξαίρεση α̟οτελεί το α̟ό τιτανόλιθο Κύρρου

κατώφλι του θαλάµου του τάφου του Μεσιανού. Και στους δύο τάφους χρησιµο̟οιήθηκε ασβεστόλιθος καλής

̟οιότητας, διαφόρων α̟οχρώσεων και αντοχής, δεδοµένα ̟ου ε̟έτρεψαν, µαζί µε την υψηλή τεχνική γνώση της

κατεργασίας των λιθο̟λίνθων, την υλο̟οίηση των σχεδιαζόµενων εκλε̟τύνσεων στις ̟ροσόψεις τους. Η θεα-

τρικότητά τους ε̟ιτεύχθηκε µε την κλιµακωτή διαµόρφωση, τόσο του δρόµου ̟ου α̟ολήγει σε αυλή, όσο και της

̟ρόσοψης και των δα̟έδων των εσωτερικών τους χώρων. Ε̟ίσης µε την κλίση του τοίχου της ̟ρόσοψης ̟ρος τα

µέσα και τη µείωση ̟ρος τα ̟άνω των διαστάσεων των ε̟ιµέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων, την ένταση των ηµι-

κιόνων, την ισορρο̟ία και την αρµονία του µέτρου στη διά̟λαση της ̟ρόσοψης και την ̟ροο̟τική α̟όδοση των

γρα̟τών φυτικών συνθέσεων (κρίνων και ανθεµίων) στο οριζόντιο γείσο.

Α̟ό τις καταφανείς αρχιτεκτονικές οµοιότητες µεταξύ του τάφου του Μεσιανού και του τάφου ∆΄ συνά-

γεται ότι α̟οτελούσαν έργα όχι µόνο του ίδιου αρχιτέκτονα-εργολάβου, αλλά και του ίδιου συνεργείου τεχνι-

τών. Τα δύο µεγαλο̟ρε̟ή ταφικά οικοδοµήµατα µε βάση την αρχιτεκτονική και τα σ̟αράγµατα των κτερι-

σµάτων τους χρονολογούνται µετά την ε̟ιστροφή των Μακεδόνων βετεράνων α̟ό την Ανατολή (322 ̟.Χ.), µε

̟αλαιότερο στη σειρά τον τάφο ∆΄ µε τις ε̟ιγραφές.

Ο τάφος Στ΄ µε τις σαρκοφάγους

Στο κέντρο του ̟ρώτου δυτικού τύµβου (διαµ. 40 µ. και ύψ. 8 µ.) της Πέλλας ήρθε στο φως ο διθάλαµος τάφος

Στ΄ (µήκ. 8,50 µ., ̟λάτ. και ύψ. 4,80 µ.). Στη χωρίς αρχιτεκτονική διαµόρφωση ̟ρόσοψη του τάφου ̟ου

βλέ̟ει ̟ρος τα νότια, οδηγεί µακρύς ε̟ικλινής δρόµος (̟λάτ. 1,90 µ.), ̟ου καλυ̟τόταν µε οριζόντια ξύλινη

στέγη. Ο τάφος καλύ̟τεται µε ενιαία καµάρα δεκατριών θολιτών, ανοίγµατος 3,90 µ. Η ̟ρόσοψη και το εσωτε-

ρικό του είναι ε̟ιχρισµένα µε λευκά κονιάµατα, ενώ τα δά̟εδα των χώρων του είναι στρωµένα µε λευκό χον-

τρό κονίαµα ενισχυµένο µε χαλίκι. Στο θάλαµό του βρέθηκαν τρεις ορθογώνιες µαρµάρινες σαρκοφάγοι, ό̟ου

είχαν ενταφιαστεί τρεις ε̟ιφανείς νεκροί. Α̟ό τα κτερίσµατα συνάγεται ότι ̟ρόκειται για δύο υψηλόβαθµους

στρατιωτικούς 30-40 χρονών και µία γυναίκα 20-30 χρονών. Οι ̟λάκες των σαρκοφάγων ̟ροέρχονται α̟ό δύο

µνηµειακούς µαρµάρινους ε̟ιτύµβιους ιωνικούς ναΐσκους ̟ου χρονολογούνται µετά το 316 ̟.Χ. Τα ε̟ιτύµβια

αυτά µνηµεία, ̟ου ανάλογά τους έχουν βρεθεί στην Αττική, εντάσσονται στην οµάδα των λαµ̟ρών δηµιουρ-

γιών, ̟ου α̟αθανάτιζαν συγκεκριµένα ιστορικά γεγονότα µε στρατιωτικά κατορθώµατα ε̟ιφανών Μακεδό-

νων, οι ο̟οίοι έδρασαν κατά την κοσµογονική ̟ερίοδο του Μ. Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Ο τάφος

κατασκευάστηκε στη δεκαετία 280/70 ̟.Χ.

ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ: Η α̟όληξη του δρόµου και η ̟ρόσοψη µε την κρη̟ίδα
του µακεδονικού διθάλαµου τάφου Γ΄ µε την ιωνική ̟ρόσοψη της Πέλλας. Τέλος του 4ου αι. ̟.Χ.
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Ο τάφος Γ΄ µε την ιωνική ̟ρόσοψη

Στο κέντρο του ̟έµ̟του ανατολικού τύµβου της Πέλλας (διάµ. 35 µ. και ύψ. 5 µ.) α̟οκαλύφθηκε ο διθάλα-

µος τάφος Γ΄ µε την ιωνική ̟ρόσοψη. Στην ε̟ιχρισµένη µε λευκό κονίαµα ̟ρόσοψή του, ̟ου βλέ̟ει ̟ρος

τα ανατολικά, οδηγεί µακρύς κατηφορικός δρόµος, ο ο̟οίος διευρύνεται και σχηµατίζει αυλή. Ο τάφος, ̟ου κα-

λύ̟τεται µε ενιαία καµάρα έντεκα θολιτών, έχει µήκος 7,70 µ., ̟λάτος 5,80 µ. και ύψος 5,10 µ. Ο ̟ροθάλαµος έχει

µήκος 2 µ. και ̟λάτος 3,30 µ., ενώ ο ισο̟λατύς θάλαµος έχει µήκος 3,50 µ. Τέσσερις ̟ροσκολληµένοι στον τοίχο

της ̟ρόσοψης ραδινοί ιωνικοί κίονες στηρίζουν το θριγκό, ̟ου α̟οτελείται α̟ό το τριταινιωτό κλιµακωτό ε̟ι-

στύλιο και το οριζόντιο γείσο µε τους οδόντες. Ο θριγκός ε̟ιστέφεται µε αέτωµα, ̟ου α̟ολήγει στο καταέτιο

γείσο και στη συµφυή σίµη. Στις µεταβάσεις των αρχιτεκτονικών µελών τα κυµάτια και οι ταινίες διακοσµούν-

ταν µε χρώµατα και γρα̟τά κυµάτια, ιωνικά ή λέσβια. Οι κίονες διαθέτουν δεκαεφτά συνολικά ραβδώσεις,

κοµψά κιονόκρανα µε τετράφυλλα ηµιανθέµια και αττικού τύ̟ου βάσεις µε τετράγωνες ̟λίνθους, ̟ου βαίνουν

στο στυλοβάτη και αυτός µε τη σειρά του σε ισοϋψή βαθµίδα-ευθυντηρία. Τα θυραία ανοίγµατα του ̟ροθαλά-

µου και του θαλάµου έχουν ασβεστολιθικά κατώφλια για δίφυλλες ξύλινες θύρες και ̟εριθυρώµατα α̟οδοσµένα

µε κονίαµα, ̟ου ορίζονται α̟ό ερυθρές ταινίες. Η κατώτερη ζώνη τόσο του ̟ροθαλάµου όσο και του θαλάµου

ήταν ε̟ιχρισµένες µε λευκά κονιάµατα της εικονικής αρχιτεκτονικής διακόσµησης κατά ζώνες, ενώ στην ανώ-

τερη ζώνη του θαλάµου ̟άνω στα λευκά κονιάµατα ήταν ζωγραφισµένα αντικείµενα του γυναικείου κόσµου (κά-

το̟τρο, αγγεία, ξύλινο κιβώτιο κτλ.). Στο αριστερό τµήµα ̟ου δα̟έδου του θαλάµου ήταν στηµένο λίθινο βάθρο,

ό̟ου είχε το̟οθετηθεί η ξύλινη κλίνη µε τον ̟ρώτο νεκρό του τάφου. Στο δεξιό τµήµα του δα̟έδου του θαλά-

µου ενδεχοµένως είχαν το̟οθετηθεί ̟άνω σε λιθο̟λίνθους οι καύσεις σε µεταλλικά ή σε ̟ήλινα αγγεία άλλων

µελών της ίδιας οικογένειας. Α̟ό τον αρχιτεκτονικό ρυθµό της ̟ρόσοψής του, τη γρα̟τή διακόσµηση των κο-

νιαµάτων του εσωτερικού του µε αντικείµενα του γυναικείου κόσµου, καθώς και τα σ̟αράγµατα των κτερι-

σµάτων του συνάγεται ότι ο τάφος κτίστηκε στο τέλος του 4ου αι. ̟.Χ. για µια ε̟ιφανή δέσ̟οινα της Πέλλας.

Aνάγλυφο γοργόνειο, λε̟τοµέρεια της λίθινης θύρας του ̟ροθαλάµου του τάφου ∆́ µε τις ε̟ιγραφές.







Το αριστερό θυρόφυλλο της
λίθινης θύρας του ̟ροθαλάµου
του τάφου ∆΄ µε τις ε̟ιγραφές
της Πέλλας. Μετά το 322 ̟.Χ.

Το δεξιό θυρόφυλλο της ίδιας
θύρας. Μετά το 322 ̟.Χ.





Η ΡΩΜΑΪΚH ΑΠΟΙΚIΑ ΤΗΣ ΠEΛΛΑΣ

Ο
ΟΚΤΑΒΙΑΝOΣ, ΜΕΤA ΤΗ ΝIΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟ AΚΤΙΟ, ίδρυσε το 30 ̟.Χ. τη ρωµαϊκή α̟οικία της Πέλλας, σε α̟ό-

σταση 1,5 χλµ. δυτικότερα α̟ό την ̟ρώην ̟ρωτεύουσα της Μακεδονίας, αµέσως ανατολικά του σύγ-

χρονου οικισµού της Νέας Πέλλας και στην το̟οθεσία «Λουτρά του Μ. Αλεξάνδρου». Η θέση της

α̟οικίας ε̟ιλέχτηκε για τους ίδιους λόγους ̟ου η Πέλλα είχε γίνει ̟ρωτεύουσα του µακεδονικού κράτους. Βρι-

σκόταν σε εξαιρετικό γεωγραφικό σηµείο, ̟άνω στο σταυροδρόµι των βασικών οδικών αξόνων της κάτωΜακε-

δονίας, στο µέσο µιας εύφορης ̟εριοχής µε καλλιεργήσιµες γαίες, άφθονες ̟ηγές νερού, κοντά στη λίµνη Λουδία

και στον οµώνυµο ̟λωτό ̟οταµό µε τους ̟λούσιους ιχθυότο̟ους. Στη στρατηγική και ̟ρονοµιούχο αυτή θέση

υ̟ήρχε ήδη οικισµός της Νεολιθικής Ε̟οχής, της Ε̟οχής του Χαλκού και της Ε̟οχής του Σιδήρου, ̟ου στα κλα-

σικά και στα ελληνιστικά χρόνια εξελίχθηκε σε ̟ροάστιο της Πέλλας. Το ειδυλλιακό το̟ίο µε την ̟λούσια βλά-

στηση και τις ̟ηγές, αλλά και τα αρχαιολογικά δεδοµένα βεβαιώνουν ότι εδώ υ̟ήρχαν ιερά των Νυµφών και

των Μουσών. Στις ανασκαφές των «Λουτρών του Μ. Αλεξάνδρου» (δεξαµενή ρωµαϊκού νερόµυλου, ̟ου ε̟ι-

σκευάστηκε στα µεταγενέστερα χρόνια) βρέθηκαν ̟ερί̟ου 4,5 χιλιάδες αρχαία νοµίσµατα, κυρίως χάλκινα, µε-

ρικά ασηµένια και δύο χρυσά, καθώς και νεοελληνικά, ̟ου ̟ιστο̟οιούν ότι στην ̟αρόδια ̟ηγή γινόταν ρίψη

νοµισµάτων ως ευχή ̟ρος το θείο, αλλά και εκ̟λήρωση ε̟ιθυµίας ή α̟λή διάθεση ε̟ιστροφής.

Με βάση τον ο̟ισθότυ̟ο χάλκινου νοµίσµατος των δυάρχων του έτους 25/24 ̟.Χ., ό̟ου ̟αριστάνεται το

τείχος µε την κεντρική ̟ύλη της ̟όλης, συνάγεται ότι τότε ολοκληρώθηκε το κτίσιµό της. Στη ρωµαϊκή α̟οικία

εγκαταστάθηκαν βετεράνοι του Αυγούστου, αλλά και ̟ολιτικοί του αντί̟αλοι ̟ου είχαν υ̟οστηρίξει τον Αν-

τώνιο. Ε̟ίσης Έλληνες α̟ό την Ιταλία, τους ο̟οίους εκτό̟ισε για να µοιράσει τις ̟εριουσίες τους στους ̟αλαί-

µαχους στρατιώτες και στους ο̟αδούς του. Α̟ό τις ̟αραστάσεις των νοµισµάτων και τις µαρτυρίες για τις

λατρείες της ̟όλης συνάγεται ότι µαζί µε τους ̟αλαίµαχους και τους ιταλιώτες εγκαταστάθηκαν ε̟ίσης κάτοι-

κοι της ̟αλιάς ̟ρωτεύουσας, αλλά και της γύρω ̟εριοχής.

ΗΠέλλα ήταν η µόνη α̟οικία τηςΜακεδονίας ̟ου δεν είχε το Ιus Italicum. Ό̟ως και οι άλλες α̟οικίες, α̟έ-

κτησε ̟ολιτικό και οικονοµικό χαρακτήρα, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν διατήρησε και τη στρατιωτική της

σηµασία, κυρίως α̟ό την αρχή του 2ου αι. µ.Χ., εξαιτίας της ε̟ιλεγµένης θέσης της ̟άνω στην Εγνατία οδό. Στα νο-

µίσµατα η α̟οικία ονοµαζόταν Colonia Pellensis ή Colonia Iulia Augusta Pellensis ή Colonia Pella ή Pella. Έκοψε δικά

της νοµίσµατα στα χρόνια του Αυγούστου και του Τιβερίου, καθώς και α̟ό την ε̟οχή του Αδριανού έως και τα

χρόνια του Γορδιανού Γ΄ (117-244 µ.Χ.). Α̟ό τα νοµίσµατα της ε̟οχής του κτίστη της είναι γνωστοί οι ̟εντετηρικοί

δύαρχοιNonius και Sulpicius (30/29 ̟.Χ.),M. Fictorius καιM. Septumius (25/24 ̟.Χ.), C. Herennius και L. Titorius

(20/19 ̟.Χ.), M. Antonius Theophilus και P. Aebutius (15/14 ̟.Χ.), ενώ ε̟ί Τιβερίου (16-20 µ.Χ.) οι C. Baebius
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Λε̟τοµέρεια µαρµάρινης ̟λάκας, ̟ου βρέθηκε σε δεύτερη χρήση στην ̟αλαιοχριστιανική βασιλική της α̟οικίας της Πέλλας.
Σώζει α̟οσ̟άσµατα ε̟ιγραφών δηµόσιου χαρακτήρα (ε̟ιστολές και διατάγµατα) στην ελληνική και στη λατινική, ̟ου αναφέρονται
στα ̟ροβλήµατα ̟ου ̟ροκαλούσε στην α̟οικία της Πέλλας το Cursus Publicus, δηλαδή η Εγνατία οδός και οι υ̟ηρεσίες της.
Mέσα του 4ου αι. µ.Χ.



Publii f. και L. Rusticelius Basterna. Κατά την ̟ερίοδο α̟ό τον Αδριανό έως και τον Γορδιανό Γ΄ στον ο̟ισθότυ̟ο

των νοµισµάτων της α̟εικονίζονται ο ̟οιµενικός θεός Πάνας και η Πέλλα (Τύχη), η ̟ροσω̟ο̟οίηση της α̟οικίας.

Στην ̟όλη ε̟ίσης λατρευόταν ο ∆ίας Ύψιστος, η Αφροδίτη, η Άρτεµη Αγροτέρα αλλά και άλλες ξένες θεότητες,

ό̟ως ο Σάρα̟ις, η Ίσιδα και η Συρία Θεά ή Ατάργατη. Η τελευταία ήταν θεά των νερών, των λιµνών και της θά-

λασσας, της γονιµότητας και του θανάτου, καταγόταν α̟ό τη Βαµβύκη της Συρίας και ̟αριστανόταν άλλοτε ̟άνω

σε κήτος και άλλοτε µεψαρίσιο το κάτω µέρος του σώµατός της. Η λατρεία της ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη στην ̟ε-

ριοχή της Βοττιαίας, ό̟ως µαρτυρείται α̟ό τα αρχαιολογικά δεδοµένα των ελληνιστικών και των ρωµαϊκών χρό-

νων, αλλά και τις ̟ηγές (Λουκιανός,Λούκιος ἢ Ὄνος, 35-41· Α̟ουλήιος,Metamorphoses, 8, 24-30).

Ε̟ίσης θερµή λατρεία στην ̟όλη είχε ο Ασκλη̟ιός. Ό̟ως µας διηγείται ο Λουκιανός (Ἀλέξανδρος ἢ Ψευ-

δομάντις, 7 κ.ε.), ο Αλέξανδρος ο Αβωνοτειχίτης, αφού γνώρισε µια ̟λούσια γυναίκα α̟ό την Πέλλα, ξεκίνησε

α̟ό τη Βιθυνία µαζί µε έναν συνέταιρό του, τον Κοκκονά, χοροδιδάσκαλο στο ε̟άγγελµα α̟ό το Βυζάντιο, και

έφτασε στην α̟οικία της Πέλλας, ό̟ου αγόρασε για λίγους οβολούς ένα µεγάλο ήµερο φίδι και το ̟ήρε µαζί του.

Αργότερα τον δράκοντα αυτόν τον ονόµασε Γλύκωνα, «νέον Ἀλέξανδρον» ή «Πελλαῖον Ἀσκληπιὸν» και αφού

του ̟ρόσθεσε ανθρω̟όµορφο ̟ρόσω̟ο α̟ό ύφασµα, µαλλιά και γλώσσα, τον ε̟εδείκνυε ως γιο του θερα̟ευτή

θεού Ασκλη̟ιού µέσα σε ειδικά κατασκευασµένο οικίσκο στο ιερό του, ̟ου ίδρυσε στην ̟ατρίδα του Αβώνου Τεί-

χος στην Παφλαγονία του Πόντου. Ο Αλέξανδρος σε µια ε̟οχή γενικής ανασφάλειας µε ̟ολέµους και λοιµούς

(150-170 µ.Χ.), βρήκε τόσo µεγάλη α̟ήχηση ως θαυµατο̟οιός και ̟ροφήτης του Ασκλη̟ιού και του γιου του Πο-

δαλείριου, εξα̟ατώντας µε ένα ε̟ιτελείο συνεργών και βοηθών τους σύγχρονούς του θρησκόλη̟τους, δίνοντας

α̟αντήσεις µε αµοιβή σε ̟ερισσότερους α̟ό 70-80 χιλιάδες ̟ιστούς το χρόνο, ώστε σύντοµα έγινε ̟άµ̟λουτος και

τόσο ισχυρός, ̟ου καταφερόταν εναντίον των αντι̟άλων του, των ε̟ικούρειων φιλοσόφων και των χριστιανών.

Η διήγηση του Λουκιανού (µέσα 2ου αι. µ.Χ.) για την άφιξη του ψευδοϊατρού Αλέξανδρου στην Πέλλα, ̟ροκει-

µένου να ̟ροµηθευτεί έναν α̟ό τους «δράκοντας παμμεγέθεις, ἡμέρους πάνυ καὶ τιθασούς, ὡς καὶ ὑπὸ γυ-

ναικῶν τρέφεσθαι καὶ παιδίοις συγκαθεύδειν καὶ πατουμένους ἀνέχεσθαι καὶ θλιβομένους μὴ ἀγανακτεῖν καὶ

γάλα πίνειν ἀπὸ θηλῆς κατὰ ταὐτὰ τοῖς βρέφεσιν» (Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδομάντις, 7), δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ό̟ως α̟έδειξαν οι ανασκαφικές έρευνες, στο Ν∆ τµήµα της ελληνιστικής Πέλλας υ̟ήρχε µεγάλο ιερό του Ασκλη-

̟ιού και του ∆άρρωνα, το̟ικού θερα̟ευτή δαίµονα. Η λατρεία αυτή των ̟αρα̟άνω θεοτήτων στο συγκεκριµένο

ιερό ή σε κά̟οιο άλλο στην ίδια την α̟οικία, ό̟ου σηµαντικό ρόλο έ̟αιζε το φίδι, το ιερό ζώο του Ασκλη̟ιού,

συνεχίστηκε και κατά τα ρωµαϊκά χρόνια.

Η α̟οικία δεν γνώρισε ιδιαίτερη ακµή σαν τις άλλες α̟οικίες της Μακεδονίας ∆ίον και Φίλι̟̟οι, ό̟ως ε̟ι-

βεβαιώνεται και α̟ό τον Λουκιανό, ̟ου αναφέρει ότι η Πέλλα είχε λίγους κατοίκους. Ε̟ειδή στο οδοι̟ορικό Itine-

tarium Antonini (330, 6. 284-305 µ.Χ.) η α̟οικία σηµειώνεται µε το όνοµα ∆ιοκλητιανού̟ολη, ̟ιθανολογείται ότι

µετά τις ε̟ιδροµές των Γότθων (268 ̟.Χ.), στο ̟λαίσιο της α̟οκατάστασης και ανανέωσης του ρωµαϊκού κράτους

α̟ό τον ∆ιοκλητιανό, ανοικοδοµήθηκε και ̟ήρε το όνοµα του νέου κτίστη της. Το όνοµα αυτό για µερικά χρόνια

αναφερόταν ̟αράλληλα µε το ̟αλαιό, εφόσον και σε δύο µεταγενέστερα οδοι̟ορικά σηµειώνεται ως ένας α̟ό τους

σταθµούς της Εγνατίας οδού µε το όνοµα «civitas Pelli (ή Polli), unde fuit Alexander MagnusMacedo». Η Εγνατία

οδός διέσχιζε την α̟οικία, ό̟ως και στην ̟ερί̟τωση των Φιλί̟̟ων, γι᾽ αυτό και ένας µιλιοδείκτης στη λατινική µε

ανάθεση στον αυτοκράτορα Αδριανό (127 µ.Χ.) βρέθηκε στα δυτικά των «Λουτρών», ό̟ου ενδεχοµένως θα υ̟ήρχε

σταθµός (mansio). ∆εν είναι γνωστό το ακριβές σχήµα και η έκταση της ̟όλης. ∆οκιµαστικές τοµές ̟ου έγιναν το 1987
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στα βόρεια των «Λουτρών», έφεραν στο φως λείψανα κτιρίων των ρωµαϊκών, των

̟αλαιοχριστιανικών και των βυζαντινών χρόνων. Η ανασκαφική έρευνα του 1995

έφερε στο φως το Β∆ τµήµα της υστερορωµαϊκής-̟αλαιοχριστιανικής ̟όλης µε την

οχύρωσή της (τείχος µε ̟ύλη και τρεις ̟ύργους). Στις ανώτερες ε̟ιχώσεις, ̟άνω α̟ό

το στρώµα καταστροφής της ̟αλαιοχριστιανικής ̟όλης, ήρθαν στο φως τάφοι υστε-

ροβυζαντινού νεκροταφείου και µικρή µονόκογχη κοιµητηριακή εκκλησία. Σε διε-

ρευνητική τοµή, ̟ου έγινε στα Β.Β∆ των «Λουτρών», εντο̟ίστηκαν τοίχοι κτιρίου

κατασκευασµένοι α̟ό αρχιτεκτονικό υλικό ̟ρογενέστερων οικοδοµηµάτων, ό̟ως

µιας µεγάλης µαρµάρινης θόλου µε κορινθιακούς κίονες, κτίσµα αυτοκρατορικής ή

άλλης ε̟ίσηµης λατρείας, ̟ου αρχικά θα ήταν ιδρυµένη στο Forum της α̟οικίας.

Προφανώς εδώθαήταν κτισµένακαι τα δηµόσια κτίρια της α̟οικίας µε διοικητικό χα-

ρακτήρα, ό̟ως το βουλευτήριο, η βιβλιοθήκη, το αγορανοµείο, το γραµµατοφυλάκιο,

καθώς και διάφορα ιερά, ̟.χ. το κα̟ιτώλιο µε τη λατρεία του Juppiter OptimusMax-

imus και των άλλων ε̟ίσηµων θεοτήτων. Στη µνηµειακή ε̟ισκο̟ική βασιλική, ̟ου

ήρθε στοφως στην̟εριοχή του Forum, βρέθηκε εντοιχισµένοαρχιτεκτονικό υλικό κτι-

ρίων της ελληνιστικής Πέλλας και της ρωµαϊκής ̟όλης. Στο βόρειο κλίτος της βασιλι-

κής βρέθηκαν ε̟ίσης θραύσµατα µαρµάρινου ε̟ιτύµβιου λιονταριού φυσικού

µεγέθους (325/300 ̟.Χ.), µαρµάρινη βάση ̟εριρραντηρίου των υστεροκλασικών χρό-

νων, καθώς και τµήµα της ανώτερης βαθµίδας τιµητικού βάθρου α̟ό λίθο Κύρρου,

̟ου έστησε η ̟όλη τηςΠέλλας κατά την̟ερίοδο 285/281 ̟.Χ., για να τιµήσει τον ευερ-

γέτη της Βίθυ Κλέωνος, έµ̟ιστο φίλο του βασιλιά Λυσιµάχου. Βρέθηκαν ε̟ίσης τµή-

µαταµαρµάρινων λιθο̟λίνθων, ̟ουφέρουνα̟οσ̟άσµατα λατινικών ε̟ιγραφών των

υστερορωµαϊκών χρόνων.Μίαα̟όαυτές, η ο̟οίααρχικά ήταν εντοιχισµένη στο βου-

λευτήριο της α̟οικίας, σώζει ε̟ιγραφές δηµόσιου χαρακτήρα (διατάγµατα και ε̟ι-

στολές) στην ελληνική και στη λατινική, οι ο̟οίες αναφέρονται στα ̟ροβλήµατα ̟ου

̟ροκαλούσε στην α̟οικία το Cursus Publicus, δηλαδή η Εγνατία οδός και οι υ̟ηρε-

σίες της, στα χρόνια του Κωνστάντιου Β΄ (γύρω στα µέσα του 4ου αι. µ.Χ.).

Α̟ό την α̟οικία ̟ροέρχονται τιµητικό βάθρο ̟ρος τιµήν του Σε̟τιµίου Σε-

βήρου, διάφορα µαρµάρινα ε̟ιτύµβια µνηµεία, ό̟ως ανάγλυφα σε κυκλικό ̟λαί-

σιο (εικόνες ένο̟λοι ή clipeatae imagines), ε̟ιτύµβιες ενε̟ίγραφες ̟λάκες

(ορισµένες δίγλωσσες, δηλ. γραµµένες στη λατινική και στην ελληνική λόγω της

ιταλιωτικής καταγωγής των κατόχων τους) ενσωµατωµένες σε ταφικά κτίρια, ό̟ως

του Αθηνόδωρου Λέοντος, του Γάιου Φικτώριου, της Αρτεµισίας, τηςΜαρκίας, της

Ινγένουας, δούλης του Ουηρατίου Καµερίνου, ε̟ιτύµβιες στήλες, ό̟ως της Ευ̟ο-

ρίας, της κόρης του Πυλάδη, του γιατρού Αλεξάνδρου, ανάγλυφες στήλες µε ̟α-

ράσταση του ήρωα ι̟̟έα κ.ά.

∆εν είναι γνωστό το territorium της α̟οικίας, ούτε αν σε αυτό εντάχθηκαν οι

χώρες των γειτονικών ̟όλεων, ό̟ως των Ιχνών, της Αταλάντης και της Τύρισσας.

O̟ισθότυ̟ος χάλκινου
νοµίσµατος της α̟οικίας

της Πέλλας ε̟ί Γορδιανού Γ´.
Παριστάνεται η ένθρονη ̟ρος
τα αριστερά ̟ροσω̟ο̟οίηση

της ̟όλης, η Τύχη. Γύρω της
ε̟ιγραφή µε το όνοµα

της ̟όλης: COL(ONIA) IULI(A)
AUG(USTA) PELLA.

O̟ισθότυ̟ος χάλκινου
νοµίσµατος της α̟οικίας της

Πέλλας ε̟ί Αδριανού.
Παριστάνεται ο ̟οιµενικός

θεός Πάνας, καθιστός
σε βράχο ̟ρος τα αριστερά,
̟ου έχει το δεξιό του χέρι

̟άνω α̟ό την κεφαλή, ενώ το
αριστερό είναι ακουµ̟ισµένο
στο έµβληµά του, τη σύριγγα,

̟ου µε τη σειρά της στηρίζεται
στο βράχο. Γύρω του ε̟ιγραφή µε
το όνοµα της ̟όλης:COL(ONIA)

IULI(A) AUG(USTA) PELLA.
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Μαρµάρινο ανάγλυφο σε σχήµα κόγχης µε ̟αράσταση τριών Νυµφών, ̟ου κρατούν οινοχόη. Βρέθηκε στα λεγόµενα
«Λουτρά του Μεγάλου Αλεξάνδρου» στη Νέα Πέλλα, ό̟ου υ̟ήρχε ιερό των Νυµφών. Υστεροελληνιστικών χρόνων.
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Πάντως σε µια ̟ερίµετρο 10 χλµ. εντο̟ίστηκαν κώµες και αγροικίες, κοντά στους σύγχρονους οικισµούς της

Παλαιάς Πέλλας, της Νέας Πέλλας, της Ραχώνας, της Αγροσυκιάς, του Αρχοντικού, του ∆αµιανού, του Πεντα-

̟λάτανου, της Παραλίµνης και των Γιαννιτσών, α̟ό ό̟ου ̟ροέρχονται διάφορα ε̟ιτύµβια και αναθηµατικά

µνηµεία. Α̟ό οικισµό στη θέση «Κρεβάτια», στην ̟εδιάδα των Γιαννιτσών, ̟ροέρχεται ε̟ιτύµβια ανάγλυφη

στήλη του Τ(ίτου) Πο̟λίκιου Σεβήρου, µαρµάρινος αναθηµατικός αετός του ∆ιός Υψίστου και µαρµάρινη ̟λάκα

µε την α̟ελευθερωτική ε̟ιγραφή στη Συρία Θεά Παρθένο Γυρβιάτισσα, δηλαδή την Ατάργατη ̟ου έφερε την

το̟ική ̟ροσωνυµία Γυρβιάτισσα. Α̟ό το Αρχοντικό και την Αγροσυκιά ̟ροέρχονται ευάριθµα ε̟ιτύµβια µνη-

µεία, ενώ στο ιερό του ∆ιός Υψίστου, ̟ου υ̟ήρχε στην τελευταία κώµη, βρέθηκε ένας µαρµάρινος ανάγλυφος

ενε̟ίγραφος αετός, ανάθηµα του Ευφρά, οικονοµικού διαχειριστή της αγροικίας της Αιλίας Σαβίννης.

Το νεκροταφείο της Ρωµαϊκής Πέλλας

O
ι ̟ερισσότεροι α̟ό τους ̟εντακόσιους λακκοειδείς, κεραµοσκε̟είς ή κιβωτιόσχηµους τάφους ̟ου ερευνήθη-

καν τις τελευταίες δεκαετίες µε την ευκαιρία δηµόσιων έργων, ̟εριείχαν καύσεις και ενταφιασµούς, ενώ µετά

τον 2ο αι. µ.Χ. µόνο ενταφιασµούς. Οι τάφοι ανήκουν, ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, στο δυτικό νεκροταφείο της εγκα-

τάστασης των ρωµαϊκών χρόνων, ̟ου δηµιουργήθηκε στο νοτιότερο τµήµα της ελληνιστικής Πέλλας. Ε̟ίσης θα

µ̟ορούσαν να ανήκουν και στους κατοίκους της ίδιας της α̟οικίας. Περιείχαν ̟ολλά και ̟οικίλα κτερίσµατα,

ό̟ως ασηµένια και χάλκινα νοµίσµατα, καθώς και χρυσές δανάκες ως χαρώνειους οβολούς. Χρυσά, αργυρά και

χάλκινα σφραγιστικά ή ενε̟ίγραφα και µη δακτυλίδια. Χρυσά ενώτια και χρυσές αλυσίδες. Χρυσά, αργυρά, χάλ-

κινα ή α̟ό άλλα υλικά (̟ολύτιµους λίθους, γυαλί, φαγεντιανή κτλ.) ̟ερία̟τα και ̟εριδέραια. Αργυρές, χάλκινες

ή σιδερένιες ̟όρ̟ες και ̟ερόνες. Ξύλινες ̟υξιδίσκες-κοσµηµατοθήκες µε µεταλλικά ̟ροσαρτήµατα, χάλκινες και

οστέινες κυλινδρικές ̟υξιδίσκες καλλω̟ισµού, χάλκινα, σιδερένια και οστέινα εργαλεία καλλω̟ισµού, ό̟ως και

µαρµάρινα ή λίθινα ̟λακίδια καλλω̟ισµού, αργυρά, χάλκινα ή χάλκινα ε̟άργυρα κάτο̟τρα, µεταλλικά εξαρ-

τήµατα ζωνών, χάλκινες βελόνες, σιδερένια µαχαίρια, σιδερένιες και χάλκινες στλεγγίδες, χάλκινα ιατρικά εργα-

λεία, χάλκινοι κωδωνίσκοι, οστέινοι κύβοι, γυάλινοι ̟εσσοί (̟ιόνια), ̟ήλινα και οστέινα σφοντύλια, ̟ήλινα

̟αιδικά ̟αιχνίδια (άλογα µε αναβάτη και τέσσερις τροχούς, ̟λαταγές σε σχήµα λαγού ή γυµνής ξα̟λωµένης νε-

ανικής µορφής), ̟ήλινα ειδώλια ζώων, καθώς και ανδρικών και γυναικείων µορφών.Μεγάλη είναι η ̟οικιλία των

τύ̟ων των ̟ήλινων ειδωλίων του Έρωτα και της Αφροδίτης, ό̟ως και των ̟ήλινων αγγείων (αµφορέων, οινο-

χοών, ̟ρόχων, αρυτήρων, µονόχυτρων, χυτριδίων, άωτων και µόνωτων κυ̟έλλων, σκύφων, σκυφιδίων, ̟ινακίων,

λεκανών, µυροδοχείων, λυχναριών, µελανοδοχείων, φιαλών και ασκών). Οι τύ̟οι των λυχναριών είναι ̟ολλοί, ενώ

η ̟ροέλευσή τους ευρεία.Μεγάλος αριθµός δεν φέρει διακόσµηση, ενώ ̟ολλά διακοσµούνται µε ανάγλυφαφυτικά

και γεωµετρικά µοτίβα. Οι δίσκοι αρκετών λυχναριών διακοσµούνται µε ανάγλυφες ̟αραστάσεις ζώων (λιοντα-

ριού, κά̟ρου, αρκούδας, σκύλου), θεοτήτων (Ήλιου, Σάρα̟ι) ή συµβόλων τους (̟λοιαρίου Ίσιδας, γλαύκας µε στε-

φάνι ελιάς, αετού, βούκρανου, γοργόνειου), καθώς και µε σκηνές α̟ό τον δηµόσιο (µονοµάχου) και τον ιδιωτικό

βίο (ερωτικής σκηνής). Ωραία δείγµατα υαλουργικής τέχνης βρέθηκαν σε αρκετούς τάφους, ̟αρουσιάζοντας µε-

γάλη ̟οικιλία στο σχηµατολόγιο, στα µεγέθη, στη χρωµατική κλίµακα και στη διακόσµησή τους. Τα χάλκινα αγ-

γεία είναι σ̟άνια (αρύβαλλοι, ληκύθιο και φιάλη), ό̟ως και τα σιδερένια (̟ρόχους και λυχνάρι).
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∆ύο ακέραια και ένα α̟οσ̟ασµατικό µαρµάρινα ε̟ιτύµβια
ανάγλυφα σε κυκλικό ̟λαίσιο (εικόνες ένο̟λοι ή clipeatae

imagines) των ρωµαϊκών χρόνων. Προέρχονται
α̟ό τη ρωµαϊκή α̟οικία της Πέλλας και τη χώρα της.

Αριστερά ̟άνω: Προτοµές (ως α̟οτµήµατα ανδριάντων)
ενός άνδρα µε χιτώνα και ιµάτιο και µιας γυναίκας µε χιτώνα

και ιµάτιο, ̟ου καλύ̟τει και την κεφαλή.
Αριστερά κάτω: Προτοµή νέου.

∆εξιά: Σώζεται τµήµα του ̟λαισίου και η κεφαλή
γυναικείας ̟ροτοµής ̟ου καλύ̟τεται µε ιµάτιο.
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Μαρµάρινη ανάγλυφη ενε̟ίγραφη
ε̟ιτύµβια αετωµατική στήλη.
Η χαραγµένη στο αέτωµά της
ε̟ιγραφή αναφέρει ότι στήθηκε
το έτος 182 (µακεδονική χρονολογία,
δηλαδή το 34 µ.Χ.) στον τάφο
της Ευ̟ορίας α̟ό την Πίστη,
τη µητέρα της, και τον Εύνυµφο,
τον άνδρα της. Παριστάνονται τρεις
όρθιες κατενώ̟ιον µορφές, ενός
άνδρα στο µέσο µε χιτώνα και ιµάτιο,
καθώς και δύο γυναικών µε χιτώνα
και ιµάτιο στα άκρα. Ανάµεσα στον
άνδρα και τη γυναίκα στα δεξιά,
̟αριστάνεται σε δεύτερο ε̟ί̟εδο
η ̟ροτοµή γυµνού νέου
(του Ζώσιµου).

Το ανώτερο τµήµα µαρµάρινης ανάγλυφης ε̟ιτύµβιας αετωµατικής στήλης των ρωµαϊκών χρόνων, ό̟ου σώζονται η κεφαλή µιας γυναίκας
στα αριστερά, ενός άνδρα στα δεξιά και ενός νέου στο µέσο, µελών της ίδιας οικογένειας. Βρέθηκε στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, ό̟ου υ̟ήρχε
οικισµός ενταγµένος στην α̟οικία της Πέλλας.



ΣΤH ΣΕΛΙ∆A 292:

Χρυσά κοσµήµατα (αλυσίδα, έξι κρικόσχηµα ενώτια
και δακτυλίδι ̟ου φέρει στο δακτυλιόλιθο εσώγλυφη
̟αράσταση όρθιας µυθικής ανδρικής µορφής).
Α̟ό τάφους της ρωµαϊκής α̟οικίας της Πέλλας.

ΣΤH ΣΕΛΙ∆A 293:
Σφραγίδα-υαλόλιθος µε ̟αράσταση του Ερµή,
του θεού του εµ̟ορίου, ̟ου στεφανώνει
την αιγυ̟τιακή θεά Ίσιδα Εύ̟λοια-Πελαγία.
Α̟ό τάφο της ρωµαϊκής α̟οικίας της Πέλλας.

Τέσσερα ̟ήλινα αγγεία (ασκός, δύο σκύφοι και άωτο ενε̟ίγραφο κύ̟ελλο)
α̟ό τάφους της ρωµαϊκής α̟οικίας της Πέλλας.
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Τρία γυάλινα ̟ολύχρωµα α̟ιόσχηµα µυροδοχεία
και ένα άωτο κύ̟ελλο α̟ό ανοικτό ̟ράσινο γυαλί,
το σώµα του ο̟οίου διακοσµείται µε εξελκυσµούς,
̟ου συνηθίζονται στα αγγεία του 3ου αι. µ.Χ.
Α̟ό τάφους της ρωµαϊκής α̟οικίας της Πέλλας.







Πάνω και δεξιά: ∆ύο ̟ήλινα ειδώλια όρθιας ηµίγυµνης Αφροδίτης.

Κάτω αριστερά: Πήλινο ειδώλιο νέου ̟ου ̟αίζει µε ̟ουλί.
Α̟ό τάφους της ρωµαϊκής α̟οικίας της Πέλλας.



Τρία ̟ήλινα ειδώλια α̟ό τάφους της ρωµαϊκής α̟οικίας της Πέλλας.

Πάνω: Ένο̟λη σχηµατο̟οιηµένη µορφή ̟άνω σε άλογο µε ο̟ές για τέσσερις τροχούς
(̟αιδικό ̟αιχνίδι).

Kάτω αριστερά: Καθιστός σε βωµό ηθο̟οιός (δούλος), της Νέας Κωµωδίας.

Κάτω δεξιά: Έρωτας.





Χρυσά κοσµήµατα α̟ό τάφους της ρωµαϊκής α̟οικίας της Πέλλας. Πάνω: Ζεύγος ενωτίων.
Κάτω: Τέσσερα δακτυλίδια. Το ̟άνω δεξιά φέρει σκούρο ηµι̟ολύτιµο λίθο και στεφάνι δάφνης, α̟οδοσµένο µε λευκή ̟άστα.

Το κάτω αριστερά φέρει εγχάρακτη ε̟ιγραφή µε το όνοµα της κατόχου ΧΡΗΣΤΗΣ.

Πήλινο ειδώλιο Αφροδίτης Αναδυοµένης, ̟ου ̟αριστάνεται γυµνή µε ̟ρόσθετο µικρό δελφίνι στον δεξιό της ώµο.
Α̟ό τάφο της ρωµαϊκής α̟οικίας της Πέλλας.
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Ο ΑΡΧΑIΟΣ ΟΙΚΙΣΜOΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟY
EΝΑ ΑΠO ΤΑ ΟΡΜΗΤHΡΙΑ ΤΩΝΜΑΚΕ∆OΝΩΝ ΣΤΑ ΑΡΧΑΪΚA ΧΡOΝΙΑ

Σ
ΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΛΟΥ∆IΑ, την «εὔιππον χώραν» στην ο̟οία ο ̟ατέρας ̟οταµός σύµφωνα µε τις Βάκχες του Ευ-

ρι̟ίδη χαρίζει την ευδαιµονία, στην ̟ολυθρέµµατη Βοττιαία, και ̟άνω στον ̟ανάρχαιο οδικό άξονα

̟ου συνδέει την Ανατολή µε τη ∆ύση (µεταγενέστερα Εγνατία οδός), βρίσκεται ο αρχαίος οικισµός του

Αρχοντικού, 4,5 χλµ. Β∆ της Πέλλας. Ο οικισµός µε τα νεκροταφεία του, ό̟ως α̟οδεικνύεται α̟ό τα έως τώρα

α̟οτελέσµατα της αρχαιολογικής έρευνας σε ̟λειάδα αρχαίων εγκαταστάσεων, υ̟ήρξε ο ̟ροκάτοχος της Πέλ-

λας, της δεύτερης ̟ρωτεύουσας τωνΜακεδόνων. Παρουσιάζει τη γνωστή σε όλη τη µακεδονική ̟εδιάδα εικόνα

των ̟αλαιών οικισµών, ̟ου αναδεικνύονταν ̟άνω σε χαµηλούς λόφους στην άκρη των ορεινών ̟ρόβουνων

και ήλεγχαν εκτεταµένες εκτάσεις. Στο Νότο υψώνεται η ̟ροϊστορική τούµ̟α, µ̟ροστά α̟ό την ο̟οία α̟λώ-

νονται οι τρά̟εζες της Ε̟οχής του Σιδήρου και των ιστορικών χρόνων. Ουσιαστικά η τούµ̟α και η ανώτερη τρά-

̟εζα υ̟ήρξαν η ακρό̟ολη του οικισµού σε όλες τις ε̟οχές, καθώς ο οικισµός εκτείνεται και στη γύρω ̟εριοχή.

Παρόλο ̟ου ο οικισµός δεσ̟όζει στο χώρο, ελάχιστα ̟ροσείλκυσε το ενδιαφέρον των ξένων ̟εριηγητών

του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα και ο εντο̟ισµός του καθυστέρησε έως το 1980. Έκτοτε καταβλήθηκε συ-

νεχής ̟ροσ̟άθεια και ̟ραγµατο̟οιήθηκαν µία σειρά α̟ό ενέργειες, ώστε να ̟εριέλθει ο χώρος στην Αρχαιο-

λογική Υ̟ηρεσία και να ̟ροετοιµαστεί η συστηµατική ανασκαφή του, ̟ου ξεκίνησε το 1992.

Α̟ό την ε̟ιφανειακή έρευνα ήταν γνωστό ότι η κατοίκηση στον οικισµό ξεκινά α̟ό την αρχαιότερη νεο-

λιθική ̟ερίοδο. Με την ανασκαφή του Προϊστορικού Τοµέα του Α.Π.Θ. στην τούµ̟α, εκτός α̟ό την έρευνα της

στρωµατογραφίας σε όλες τις ̟ροϊστορικές ̟εριόδους, α̟οκαλύφθηκαν στην ανατολική ̟λαγιά της φάσεις κα-

τοίκησης της Ε̟οχής του Χαλκού. Τα σηµαντικότερα λείψανα της Πρώιµης Ε̟οχής του Χαλκού (2300-1900 ̟.Χ.)

ανήκουν σε όµορα ̟ασσαλό̟ηκτα οικήµατα, στο εσωτερικό των ο̟οίων βρέθηκαν σε συστάδες ̟ήλινες κατα-

σκευές (φούρνοι, ̟λατφόρµες, σιροί κτλ.) µαζί µε την οικοσκευή, δηλαδή α̟οθηκευτικά και µαγειρικά σκεύη, αγ-

γεία καλής ̟οιότητας και εργαλεία, ̟ου εξυ̟ηρετούσαν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων τους (φωτισµό,

θέρµανση, µαγείρεµα, α̟οθήκευση).

Με την ανασκαφή α̟ό την ΙΖ΄ ΕΠΚΑ, έκτασης 400 τ.µ. στο κέντρο της ε̟ί̟εδης τρά̟εζας το 1992-1998,

καθώς και ̟εριορισµένων δοκιµαστικών τοµών στην ̟εριφέρειά της, τα κτιριακά λείψανα ̟ου ήρθαν στο φως χρο-

νολογούνται α̟ό την Ύστερη Ε̟οχή του Σιδήρου (τέλος 8ου - 7ος αι. ̟.Χ.) έως και τα υστεροβυζαντινά χρόνια.

Στα αρχιτεκτονικά κατάλοι̟α της Ε̟οχής του Σιδήρου ̟αρατηρούνται ̟αράλληλοι τοίχοι ικανού ύψους µε στα-

θερό ̟ροσανατολισµό στους γεωγραφικούς άξονες. Οι χώροι ̟ου διαµορφώνονται έχουν ε̟ίσης σταθερές ανα-

λογίες, δεν στάθηκε όµως ακόµη δυνατόν, λόγω διακο̟ής της έρευνας, να α̟οκατασταθούν κατόψεις οικοδοµη-
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Αρχοντικό. ∆υτικό νεκροταφείο: λε̟τοµέρεια α̟ό το χρυσό ε̟ιστήθιο έλασµα του δερµάτινου θώρακα του ̟ολεµιστή του τάφου 194.
Το έλασµα εικονίζεται ολόκληρο στη σ. 307, ̟άνω.



µάτων. Οι τοίχοι είναι κτισµένοι µε αργολιθοδοµή και ̟ηλόχωµα έως κά̟οιο ύψος, στη συνέχεια φέρουν ̟ηλώδη

ε̟ίστρωση για συνοχή µε τα ̟λιθιά της ανωδοµής. Στο εσωτερικό των χώρων τα δά̟εδα είναι ̟ηλόχριστα και

κάτω α̟ό αυτά υ̟άρχουν διανοιγµένοι στο βράχο α̟οθηκευτικοί χώροι. Στο κέντρο ̟ερί̟ου του ανασκαµµένου

χώρου α̟οκαλύφθηκε και κτιστή ωοειδής κατασκευή, της ο̟οίας η µορφή συγγενεύει µε τους κεραµικούς κλιβά-

νους. Α̟ό τα βαθύτερα σηµεία των τοµών ̟ροέρχονται αγγεία εισαγωγής, στα ο̟οία και στηρίζεται η χρονολό-

γηση του συνόλου α̟ό το τέλος των γεωµετρικών χρόνων και µετά. Α̟ό το εσωτερικό των χώρων συγκεντρώθηκε

ακόµα µεγάλος αριθµός αγγείων χαρακτηριστικής για όλο τον µακεδονικό χώρο κεραµικής (ασηµίζουσα, χρυσί-

ζουσα και γενικότερα ύστερη αµαυρόχρωµη), µε κατάγραφη α̟ό διακοσµητικά µοτίβα την ε̟ιφάνειά της.

Τα αγγεία εισαγωγής (αττικοί αµφορείς τύ̟ου SOS, χιακοί αµφορείς και άλλων ̟ροελεύσεων, τµήµατα άλλων

αττικών και κορινθιακών αγγείων) ̟ιστο̟οιούν ε̟ίσης ότι ο οικισµός ήταν ανοικτός στις εµ̟ορικές ανταλλαγές.

Την ίδια εικόνα ̟αρουσιάζει και η µικροτεχνία καθώς, εκτός α̟ό τα χάλκινα µακεδονικά κοσµήµατα, έχει βρεθεί

αιγυ̟τιακό ̟ερία̟το γερακιού α̟ό φαγεντιανή, ̟ροσω̟ο̟οίηση του θεού Ώρου.

Στα ̟ρώιµα ελληνιστικά χρόνια µε βάση τα νοµίσµατα και την κεραµική χρονολογείται τµήµα κατοικίας,

̟ου κατασκευάστηκε ̟άνω στις ̟ρογενέστερες οικοδοµικές φάσεις στο κέντρο της τρά̟εζας. Για την ίδια όµως

ιστορική ̟ερίοδο ̟ιο σηµαντική υ̟ήρξε η α̟οκάλυψη τµηµάτων οχύρωσης, ̟ου α̟οδεικνύουν ότι ̟αράλληλα

µε την ̟ρωτεύουσα Πέλλα ο αρχαίος οικισµός του Αρχοντικού εξακολουθούσε να λειτουργεί ως ένα α̟ό τα ση-

µαντικά και οργανωµένα καταφύγια της ύ̟αιθρης χώρας της. Τα τµήµατα του τείχους στην ̟εριφέρεια της τρά-

̟εζας, καθώς και του διατειχίσµατος στη βόρεια βάση της τούµ̟ας, είναι κτισµένα και µε υλικά σε δεύτερη χρήση,

α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι η ανέγερσή τους σχετίζεται µε τις ε̟ιδροµές των Γαλατών α̟ό το 279 ̟.Χ., και ότι

στόχο είχε να βοηθήσει τους κατοίκους του οικισµού να γλιτώσουν α̟ό τους µη γνωρίζοντες την ̟ολιορκητική

τέχνη βαρβάρους.
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Η γνώση µας για τον οικισµό διευρύνεται α̟ό τις ̟αραδόσεις και τις ̟ερι-

συλλογές αρχαιοτήτων, καθώς και α̟ό τις σωστικές ή δοκιµαστικές ανασκαφικές

έρευνες ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στα νεκροταφεία του, το ανατολικό, το νοτιο-

δυτικό και κυρίως το δυτικό κατά την ̟ερίοδο 2000-2010.Με την εκτενέστερη ̟α-

ρουσίαση του δυτικού νεκροταφείου ̟ου ακολουθεί, ειδικότερα για το διάστηµα

των αρχαϊκών χρόνων, α̟οκαλύ̟τεται µια συνολική εικόνα της κοινωνίας των

µακεδόνων ̟ολεµιστών, ̟ου ήδη α̟ό τον 7ο αι. είχαν εγκατασταθεί και είχαν µε-

τατρέψει το Αρχοντικό όχι µόνο σε ορµητήριο της ̟εραιτέρω εξά̟λωσης του µα-

κεδονικού βασιλείου, αλλά και σε σηµαντικό κέντρο ανταλλαγών εµ̟ορικών

̟ροϊόντων α̟ό την ανατολική Μεσόγειο. Α̟ό τα νεκροταφεία ̟ροέρχονται

ακόµη ταφικά µνηµεία, ό̟ως µια µαρµάρινη σφίγγα α̟ό ταφικό θρόνο των αυ-

στηρορρυθµικών χρόνων και ένας µαρµάρινος ε̟ιτύµβιος ̟εσσός τηςΜαµάλας,

της κόρης του Ευκολίνου και γυναίκας του ∆ιόδωρου, του τέλους του 4ου αι. ̟.Χ.

Στο Ν∆ νεκροταφείο του οικισµού ήρθε στο φως ένας µοναδικός τύµβος

(διαµ. 50 µ.) µε λίθινη κυκλική κρη̟ίδα (̟εριµέτρου 314 µ. και ύψ. 2,80 µ.), ̟ου

στον τέταρτο δόµο της, κάτω α̟ό τον καταλη̟τήρα, έφερε κατά α̟οστάσεις

ανάγλυφες µακεδονικές ασ̟ίδες (διαµ. 0,62 µ.). Στο ανατολικό τµήµα της κρη-

̟ίδας ε̟ικλινής δρόµος (µήκ. 10 µ.) µε λίθινους αναληµµατικούς τοίχους οδη-

γεί σε έναν ενδιάµεσο χώρο (3,50 × 4,25 µ.) και στη συνέχεια σε βαθύτερο όρυγµα

(4,70 × 7,80 µ.), ̟ου ως ̟ροορισµό είχε τον εγκιβωτισµό διθάλαµου µακεδονικού

τάφου. Οι λιθοξοϊκές εργασίες στην κρη̟ίδα δεν ολοκληρώθηκαν ̟οτέ, ο σχε-

διαζόµενος τάφος δεν οικοδοµήθηκε και ο τύµβος δεν ανυψώθηκε ̟εραιτέρω.

Το µνηµείο ̟ροοριζόταν για κά̟οιο εταίρο, αξιωµατούχο της µακεδονικής φά-

λαγγας ή ενός ειδικού σώµατος του ̟εζικού, ό̟ως ̟.χ. του βασιλικού αγήµατος

των υ̟ασ̟ιστών. Ένας ακόµα τύµβος (διαµ. 100 µ. και ύψ. 3 µ.) µε µακρύ δρόµο

̟ου οδηγούσε σε όρυγµα (8 × 9,30 µ.), το ο̟οίο ̟ροοριζόταν για τον εγκιβωτι-

σµό διθάλαµου µακεδονικού τάφου, εντο̟ίστηκε βόρεια της «Βασιλικής οδού»,

σε ράχη χαµηλού λόφου στη θέση «Ακρίτσα», 2,10 χλµ. Ν.Ν∆. α̟ό τον οικισµό

του Αρχοντικού. Τα ̟αρα̟άνω µνηµεία ̟αρέµειναν ηµιτελή, εξαιτίας των συ-

νε̟ειών των ̟ροαναφερθεισών γαλατικών ε̟ιδροµών.

Οι έως τώρα έρευνες στον αρχαίο οικισµό του Αρχοντικού και στα νε-

κροταφεία του ̟ιστο̟οιούν τη σηµασία του ως κυρίαρχου αστικού κέντρου, σε

θέση στρατηγική ̟ου ήλεγχε µια ευρεία εύφορη ̟εριοχή, ώστε να εξασφαλίζε-

ται η ε̟άρκεια τροφοδοσίας του ̟ληθυσµού και η δυνατότητα εξαγωγικού εµ-

̟ορίου. Ενδεχοµένως ̟ρόκειται για την Τύρισσα, ̟ου αναφέρεται α̟ό τον Τίτο

Λίβιο (IV, 34) ως ̟όλη ανάµεσα στην Πέλλα και στην Κύρρο, ενώ α̟ό τον γεω-

γράφο Κλαύδιο Πτολεµαίο (ΙΙΙ, 12, 36) µετά την Ευρω̟ό.

Μαρµάρινη κεφαλή κρανοφόρου
̟ολεµιστή µε «σκο̟άδεια»
έκφραση α̟ό ανάγλυφη
ε̟ιτύµβια στήλη των
υστεροκλασικών χρόνων.
Εντοιχίστηκε στο διατείχισµα
του οικισµού στην ̟ερίοδο
των γαλατικών ε̟ιδροµών.

Ιερακόµορφο ̟ερία̟το
α̟ό κυανή φαγεντιανή, σύµβολο
του αιγυ̟τιακού θεού Ώρου.
Α̟ό την τρά̟εζα του οικισµού.
6ος αι. ̟.Χ.
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ΟΙ ΧΡΥΣΟΦOΡΟΙ ΜΑΚΕ∆OΝΕΣ ΑΠO ΤΟ ∆ΥΤΙΚO ΝΕΚΡΟΤΑΦΕIΟ

ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟY ΠEΛΛΑΣ

ΤΗN EΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ του αρχαίου οικισµού του Αρχοντικού κατά το χρονικό διάστηµα 1992-1998 ακο-

λούθησε α̟ό το 2000 η σωστική ανασκαφή στο δυτικό νεκροταφείο του, ̟ου α̟οδείχθηκε ότι είναι το µε-

γαλύτερο και το σηµαντικότερο α̟ό τα υ̟όλοι̟α. Βρίσκεται στα δυτικά του οικισµού, σε α̟όσταση 1 χλµ., και

υ̟ολογίστηκε ότι καταλαµβάνει έκταση 200 στρεµµάτων, τόσο στο «Λόφο 69», όσο και στις ανατολικές υ̟ώρειες

του δυτικότερου, ψηλότερου λόφου. Οι ταφές ̟ου ερευνήθηκαν κατά την ̟ερίοδο 2000-2010 σε έκταση έντεκα

στρεµµάτων ανέρχονται στις 1.001. Α̟ό αυτές οι 260 είναι της Ύστερης Ε̟οχής του Σιδήρου, οι 474 των αρχαϊ-

κών χρόνων, οι 261 των κλασικών και των ̟ρώιµων ελληνιστικών χρόνων, ενώ άλλες 6 θεωρούνται αδιάγνωστες.

Οι ταφές της Ύστερης Ε̟οχής του Σιδήρου (β΄ µισό του 7ου αι. - 580 ̟.Χ.)

Oι καύσεις σε ̟ήλινα αγγεία (ἐγχυτρισμοί), οι ανακοµιδές και οι δι̟λοί ενταφιασµοί συναντώνται σ̟άνια.

Κυριαρχούν οι εκτάδην ενταφιασµοί σε λακκοειδείς και σ̟ανιότερα σε κτιστούς κιβωτιόσχηµους τάφους

µε ̟οικίλο ̟ροσανατολισµό. Οι ταφές σε ̟οσοστό 16% είναι ακτέριστες, ενώ οι υ̟όλοι̟ες στην ̟λειονότητά τους

συνοδεύονται α̟ό µεταλλικά κοσµήµατα, σιδερένια µαχαίρια και ̟ήλινα αγγεία (φιαλόσχηµα, κανθαρόσχηµα,

κανθαροειδείς κοτύλες, κύ̟ελλα, ̟ρόχοι, σκύφοι και σ̟ανιότερα υδρίσκες, αµφορίσκοι, οινοχοΐσκες, ̟ιθοειδή

και θήλαστρα), ̟ου το̟οθετούνται δί̟λα στα ̟όδια ή στο κεφάλι. Ε̟ικρατεί σχεδόν κατ᾿ α̟οκλειστικότητα η εγ-

χώρια άβαφη κεραµική, η ο̟οία είναι δύσκολο να χρονολογηθεί µε ακρίβεια. Αντίθετα, λιγοστά είναι τα συνο-

δευτικά αγγεία στους τάφους µε αυλακωτή, εγχάρακτη ή γρα̟τή γεωµετρική διακόσµηση. Ο διαχωρισµός των

φύλων α̟ό τα κτερίσµατα ή τον ̟ροσανατολισµό δεν είναι συνήθως εφικτός. Κά̟οιες ανδρικές ταφές διακρί-

νονται α̟ό τα λίθινα ακόνια, τα σιδερένια ό̟λα (ξίφη, αιχµές δοράτων και µαχαιρίδια) και τα µεταλλικά κο-

σµήµατα (δακτυλίδια, ̟ερόνες κ.ά.). Οι ταφές γυναικών διακρίνονται α̟ό τα ̟ήλινα σφοντύλια και τις χάλκινες

βελόνες, ̟ου δείχνουν τις κύριες ενασχολήσεις τους, όταν βρίσκονταν στη ζωή. Ορισµένες α̟ό αυτές συνοδεύον-

ται α̟ό ̟εριδέραια α̟ό κεχριµ̟αρένιες, γυάλινες, λίθινες ή φαγεντιανές ψήφους, καθώς και χρυσά (ε̟ιστόµια,

ενώτια, σφηκωτήρες, ̟ερία̟τα, ψήφοι), χάλκινα (σ̟ειροειδείς σωληνίσκοι-«σύριγγες», σφηκωτήρες, ενώτια, ̟ε-

ρία̟τα, ψήφοι, ̟εριλαίµια, ̟ερόνες, οκτώσχηµες ̟όρ̟ες, οµφάλια, βραχιόλια, δακτυλίδια κ.ά.) και σιδερένια κο-

σµήµατα (̟ερόνες, δακτυλίδια κ.ά.), ̟ου ε̟ίσης δεν α̟οτελούν ακριβή χρονολογικά τεκµήρια.

Χρυσά ε̟ιστόµια µε έκτυ̟η γεωµετρική διακόσµηση α̟ό δύο ενταφιασµούς κοριτσιών.
Ύστερη Ε̟οχή του Σιδήρου (ύστερος 7ος - αρχές του 6ου αι. ̟.Χ.).
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Χάλκινα βραχιόλια µε γεωµετρική διακόσµηση α̟ό δύο ενταφιασµούς κοριτσιών. Ύστερη Ε̟οχή του Σιδήρου
(ύστερος 7ος - αρχές του 6ου αι. ̟.Χ.).

Έξι ̟ήλινα αγγεία α̟ό λακκοειδείς τάφους της Ύστερης Ε̟οχής του Σιδήρου (β΄ µισό του 7ου - 580 ̟.Χ.). ∆ύο µόνωτα κανθαρόσχηµα,
δύο δίωτα φιαλόσχηµα, ο̟ισθότµητη ̟ρόχους και δίωτη κανθαροειδής κοτύλη.
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Ο ̟λούσια κτερισµένος ̟ολεµιστής του τάφου 131.

Ο ̟λούσια κτερισµένος ̟ολεµιστής του τάφου 443.
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Οι ταφές των αρχαϊκών χρόνων (580-480 ̟.Χ.)

M
ια σαφή εικόνα της ακµάζουσας κατά την ε̟οχή αυτή κοινωνίας του Αρχοντικού ̟ροσφέρουν οι 223 αν-

δρικές, 213 γυναικείες και 38 αδιάγνωστες ως ̟ρος το φύλο ταφές των αρχαϊκών χρόνων. Νέα ταφικά

έθιµα εµφανίζονται α̟ό την αρχή αυτής της ε̟οχής. Στην ̟λειονότητά τους είναι ενταφιασµοί σε λακκοειδείς τά-

φους, ενώ οι καύσεις συναντώνται σε ̟εριορισµένο αριθµό. Πολλοί τάφοι, ̟ου καλύ̟τονται συνήθως µε φράγµα

λίθων για ε̟ι̟λέον ̟ροστασία των νεκρών και της ̟λούσιας κτέρισής τους, έχουν µνηµειακές διαστάσεις µε ανα-

βαθµούς στη µια µακριά ̟λευρά για τη διευκόλυνση της κατάβασης της σαρκοφάγου στο δά̟εδο του τάφου. Οι

νεκροί το̟οθετούνται εκτάδην µέσα σε ξύλινες σαρκοφάγους, οι γυναίκες µε την κεφαλή στα ανατολικά, στα βό-

ρεια ή στα νότια (̟οτέ στα δυτικά), ενώ οι άνδρες µε την κεφαλή στα δυτικά, στα βόρεια ή στα νότια (̟οτέ στα ανα-

τολικά). Η ̟ολυάριθµη κτέριση συναντάται τόσο στις ταφές ενήλικων ατόµων, όσο και σε αυτές ατόµων νεαρής

ηλικίας, συµβολίζοντας την ιδεώδη κοινωνική τους ταυτότητα. H ̟οικιλία, η ̟οιότητα και ο ̟λούτος των ταφι-

κών δώρων, ̟ου δεν διαφορο̟οιείται ανάµεσα στις ανδρικές και στις γυναικείες ταφές, συνηγορούν όχι µόνο

για την ύ̟αρξη κοινωνικής διαστρωµάτωσης, αλλά και για τη σηµασία ̟ου α̟έδιδε η κοινότητα στην ̟ράξη της

ταφής, α̟οσύροντας µεγάλο αριθµό αντικειµένων εξειδικευµένης ̟αραγωγής και αξίας στους τάφους.

Οι ανδρικές ταφές

Σ
τις ανδρικές ταφές κυριαρχεί η σιδηροφορία, γνωστή ε̟ίσης στους Θεσσαλούς και στους Η̟ειρώτες κατά

το ίδιο χρονικό διάστηµα. Οι διαφορο̟οιήσεις των ό̟λων, αλλά και στη συνέχεια των υ̟όλοι̟ων κτερι-

σµάτων, κατατάσσουν τις ένο̟λες ταφές σε τέσσερις κατηγορίες. Στην ̟ρώτη κατηγορία εντάσσονται οι ̟ολε-

µιστές µε µία ή δύο αιχµές δοράτων και µαχαίρι, ̟ου κτερίζονται ε̟ι̟λέον µε λίγα άλλα αντικείµενα. Στη

δεύτερη κατηγορία, στις αιχµές δοράτων και στο µαχαίρι ̟ροστίθεται το ξίφος, κοσµήµατα, ̟ήλινα και χάλκινα

αγγεία (λέβητας και φιάλη ή φιάλες). Στην τρίτη κατηγορία οι ̟ολεµιστές, ̟ου χωρίζονται σε δύο οµάδες, συ-

νοδεύονται ε̟ι̟λέον α̟ό χάλκινο κράνος. Στην ̟ρώτη οµάδα το κράνος του ̟ολεµιστή δεν φέρει χρυσή δια-

κόσµηση και γενικά τα κτερίσµατα είναι σχετικά ̟εριορισµένα, υ̟άρχει όµως α̟αραίτητα χρυσό ε̟ιστόµιο. Στη

δεύτερη οµάδα τα κτερίσµατα είναι αυξηµένα µε αναβαθµισµένη ̟οιότητα, ενώ το κράνος του ̟ολεµιστή είναι

διακοσµηµένο µε χρυσές ταινίες ή και άλλα ελάσµατα. Ορισµένοι ̟ολεµιστές συνοδεύονται α̟ό χρυσά διαδή-

µατα-στέµµατα (Τ 9, Τ 89, Τ 135A), ελάσµατα ̟ροσώ̟ου (χρυσό ενιαίο «ἐποφθάλμιο» µε διακόσµηση οφθαλµών,

χρυσά ή ε̟ίχρυσα αργυρά κυκλικά ελάσµατα µε έκτυ̟ους οφθαλµούς ή ρόδακες µαζί µε µεγάλο χρυσό ε̟ιστό-

µιο) και άλλα ελάσµατα για τη διακόσµηση του δερµάτινου θώρακα, του δερµάτινου «χειροκτίου» (γαντιού), των

ενδυµάτων και των υ̟οδηµάτων (T 194, T 410, T 412, T 443, Τ 774, Τ 795A).

Οι ̟ολεµιστές της τέταρτης κατηγορίας, ̟ου αριθµούνται στους οκτώ (Τ 131, Τ 145, Τ 258Α, Τ 279, Τ 280,

Τ 283, Τ 443, Τ 692) και εντυ̟ωσιάζουν µε τον ̟λούτο και την ̟οιότητα των κτερισµάτων τους, συνοδεύονται ε̟ι-

̟λέον α̟ό χάλκινη ασ̟ίδα και χρυσή µάσκα. Μοναδική εξαίρεση είναι αυτή του ̟ολεµιστή του τάφου Τ 443 ̟ου

έφερε αντί µάσκας ένα µοναδικό ε̟ιστόµιο.
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Α̟ό το νεκροταφείο ̟ροέρχονται σαράντα τέσσερα κράνη, ενώ τα κράνη άλλων τριάντα οκτώ ̟ολεµι-

στών της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας έχουν συληθεί κυρίως α̟ό σύγχρονους τυµβωρύχους. Τα κράνη, ̟ου

σχεδόν στο σύνολό τους ανήκουν στον µακεδονικό, µέχρι τώρα λεγόµενο «ιλλυρικό» τύ̟ο, ̟αρουσιάζουν µε-

γάλη ̟οικιλία στην κατασκευή και στη διακόσµησή τους. Έντεκα διακοσµούνται µε χρυσές ταινίες και άλλα ελά-

σµατα γύρω α̟ό το άνοιγµα του ̟ροσώ̟ου και µερικές φορές στο ε̟ίκρανο. Το κράνος του ̟ολεµιστή του

τάφου Τ 280, ̟ου χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογίας, φέρει γύρω α̟ό το άνοιγµα του ̟ροσώ̟ου

και στη θόλο κατά µήκος των νευρώσεων του ε̟ικράνου ̟λατιές χρυσές ταινίες διακοσµηµένες µε ρόδακες,

̟λοχµούς και ιωνικά κυµάτια. Το κράνος του ̟ολεµιστή του τάφου Τ 189 α̟οτελεί µοναδικό ̟αράδειγµα, ό̟ου

συνδυάζονται τα χαρακτηριστικά του λεγόµενου «ιλλυρικού» και του χαλκιδικού τύ̟ου. Ε̟ίσης, µία οµάδα α̟ό

τρία κράνη, ̟ου ανήκαν στους ̟ολεµιστές των τάφων Τ 145, Τ 279 και Τ 692 της τέταρτης κατηγορίας, χαρα-

κτηρίζονται ως «ιλλυροκορινθιακά», λόγω του συνδυασµού «ιλλυρικών» και κορινθιακών χαρακτηριστικών.

Στη µετω̟ική ζώνη των κρανών των δύο τελευταίων ̟ολεµιστών α̟οδίδονται δύο εγχάρακτα αντω̟ά λιον-

τάρια σε βηµατισµό µε ανασηκωµένο το µ̟ροστινό ̟όδι και αναστροφή της κεφαλής. Τα κράνη αυτής της οµά-

δας, ό̟ως και ̟αρόµοια α̟ό άλλες ̟εριοχές της Μακεδονίας, α̟οτελούν ̟αραγωγές του ίδιου µακεδονικού

εργαστηρίου.

Σε έξι ̟ολεµιστές της τέταρτης κατηγορίας (Τ 131, Τ 258Α, Τ 279, Τ 280, Τ 283, Τ 692) βρέθηκαν χάλκινες

αργείτικες ασ̟ίδες. Στις µετό̟ες του οχάνου της ασ̟ίδας του ̟ολεµιστή του τάφου Τ 131 α̟οδίδονται έκτυ̟ες

̟αραστάσεις ανορθωµένων στα ̟ίσω σκέλη αντω̟ών λιονταριών, Γοργούς «κατὰ τὸν ἐν γούνασιν δρόμον», Ευ-

ρώ̟ης καθισµένης στη ράχη του ∆ιός-ταύρου και έφι̟̟ου νέου, ενώ στα τρα̟εζιόσχηµα ̟λακίδια ̟ροσήλωσης

̟αριστάνεται Νίκη ̟ου οδηγεί τέθρι̟̟ο άρµα, το ο̟οίο ̟λαισιώνεται µε γυµνούς νέους. Στις µετό̟ες του οχά-

νου της ασ̟ίδας του τάφου Τ 692 ε̟αναλαµβάνεται η ̟αράσταση έφι̟̟ου ̟ολεµιστή. Αντίθετα, οι ̟ολεµιστές

των τάφων Τ 145 και Τ 443 συνοδεύονταν µε µικρή χάλκινη ασ̟ίδα του τύ̟ου του «καρδιοφύλακος».

Τα ξίφη και τα µαχαίρια ̟αρουσιάζουν ε̟ίσης µεγάλη ̟οικιλία στην τυ̟ολογία, στο µέγεθος και στη δια-

κόσµηση της λαβής τους. Τα ξίφη των ε̟ιφανών ̟ολεµιστών είναι ̟οικιλµένα µε χρυσά ελάσµατα στη λαβή, ̟ου

συνήθως ήταν ξύλινη, ενώ σε µια ̟ερί̟τωση η λαβή ήταν ελεφαντοστέινη µε ενθέµατα α̟ό κεχριµ̟άρι. Ορισµένα

ξίφη είναι του τύ̟ου της µάχαιρας µε λαβή ̟ου α̟ολήγει σε κεφαλή αετού.

Οι γυναικείες ταφές

∆
ί̟λα α̟ό τους χρυσοφόρους ̟ολεµιστές, οι εξέχουσες δέσ̟οινες, µητέρες, σύζυγοι ή αδελφές των ̟ολεµιστών

της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, ̟ου ήταν ενταφιασµένες µε τη στολή του γάµου, ̟αρουσιάζουν αντί-

στοιχη διαβάθµιση στην κτέρισή τους µε τον αυξηµένο αριθµό των ̟ολύτιµων κοσµηµάτων και των άλλων κτε-

ρισµάτων. Α̟ό τις γυναικείες ταφές της τρίτης κατηγορίας ξεχωρίζουν αυτές των τάφων Τ 197, Τ 359, T 433,

Τ 688 και Τ 738. Στην τέταρτη κατηγορία εντάσσονται οι γυναικείες ταφές Τ 198, Τ 262, Τ 505 και Τ 458, ̟ου συ-

νοδεύονται µε µάσκα και άλλα ̟λούσια κτερίσµατα.
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Πάνω: Χρυσό «ροµβοειδές» ̟αχύ έλασµα, ̟ου κοσµούσε
ως ε̟ιστήθιο τον δερµάτινο θώρακα του ̟ολεµιστή 194. Στις δύο µετό̟ες
του µεσαίου τµήµατός του ̟αριστάνονται δύο ορθωµένα στα ̟ίσω σκέλη
λιοντάρια µε αναστροφή της κεφαλής, ̟εριβαλλόµενα α̟ό φυτικά µοτίβα.
Οι µετό̟ες µε τα εµβλήµατα ρώµης και υ̟εροχής ̟εριβάλλονται α̟ό φυτικά
και γεωµετρικά ̟αρα̟ληρωµατικά µοτίβα, ̟λαισιωµένα και αυτά µε το µοτίβο
του ψαροκόκαλου. Γύρω στο 560 ̟.Χ.

Χρυσό ε̟ιστόµιο και χρυσό τρα̟εζιόσχηµο
έλασµα για την ε̟ένδυση του δερµάτινου
χειροκτίου του ̟ολεµιστή του τάφου 795Α.
∆ιακοσµούνται µε αλληλοκαλυ̟τόµενους

σύνθετους ρόδακες και γοργόνειο.
Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.
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Χρυσή µάσκα του ̟ολεµιστή του τάφου 279. ∆ιακρίνονται τα συµβατικά χαρακτηριστικά του ̟ροσώ̟ου, κυρίως τα φρύδια, η µύτη
και το στόµα. Στη θέση των µατιών έχουν φιλοτεχνηθεί οκτάφυλλοι ρόδακες. Η µάσκα ̟εριµετρικά διακοσµείται µε ταινία µε ενάλληλα
τρίγωνα, ενώ στις τέσσερις γωνίες υ̟άρχει α̟ό µία ο̟ή για τη στερέωσή της. Η µάσκα µαζί µε το κράνος εικονίζεται στη σ. 387.
Ο τάφος χρονολογείται γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.

Χρυσοί ρόδακες, ταινίες και άλλα χρυσά ελάσµατα (σ̟ανιότερα αργυρά ή ε̟ίχρυσα αργυρά) κοσµούσαν

τα ό̟λα (κράνος, ξίφος, ασ̟ίδα), τον δερµάτινο θώρακα και το δερµάτινο «χειρόκτιο», τα ενδύµατα, καθώς και

τα υ̟οδήµατα των ̟ολεµιστών της τρίτης και της τέταρτης κατηγορίας. Με χρυσούς ρόδακες, ταινίες και ελά-

σµατα ̟οικίλλονταν ε̟ίσης τα ενδύµατα και τα υ̟οδήµατα των γυναικών της τρίτης και της τέταρτης κατηγορίας.

Μερικές δέσ̟οινες έφεραν χρυσά ταινιωτά και σ̟ανιότερα ε̟ίχρυσα αργυρά διαδήµατα µε έκτυ̟η συνή-

θως διακόσµηση. Ξεχωρίζουν τα δύο διαδήµατα της δέσ̟οινας του τάφου Τ 458, στα ο̟οία ̟αριστάνονται έφι̟-

̟ος κυνηγός και ζωφόρος µε άγρια ζώα. Αρκετές άλλες δέσ̟οινες έφεραν διαδηµατικές ταινίες α̟ό κά̟οιο

οργανικό υλικό, ενδεχοµένως δέρµα, µε ε̟ικολληµένους χρυσούς ρόδακες.

Εντυ̟ωσιακό είναι το σύνολο α̟ό χρυσές νεκρικές µάσκες και χρυσά ελάσµατα ̟ροσώ̟ου («ἐποφθάλ-

μια» και ε̟ιστόµια). Οι µάσκες ανέρχονται στις εφτά, τέσσερις ανδρικές: Τ 145 (γ΄ τέταρτο του 6ου αι. ̟.Χ.), Τ 279

(γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.), Τ 280 (µετά τα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.), Τ 692 (µετά το 530 ̟.Χ.), και τρεις γυναι-

κείες: Τ 198 (γύρω στο 540 ̟.Χ.), Τ 262 (530/20 ̟.Χ.), Τ 458 (540/30 ̟.Χ.). Μοναδική είναι η µάσκα της δέσ̟οι-

νας του τελευταίου τάφου, ̟ου ̟άνω και κάτω ̟λαισιώνεται µε ̟λοχµό, στη θέση των µατιών υ̟άρχει

̟αράσταση τετράκτινων αστεριών (ήλιων), ενώ στην ̟εριοχή του στόµατος α̟οδίδεται ροµβόσχηµο ε̟ιστόµιο,

διακοσµηµένο στις γωνίες µε φύλλα, στο µέσο µε αντω̟ά αιλουροειδή σε βηµατισµό, ενώ ̟άνω και κάτω µε δελ-

φίνια, στοιχεία ̟ου υ̟οδηλώνουν τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα. Άλλα δύο ορθογώνια ελάσµατα, ένα χρυσό

(ανδρική ταφή Τ 131, 530/20 ̟.Χ.) και ένα αργυρό ε̟ίχρυσο (γυναικεία ταφή Τ 505, 525/510 ̟.Χ.) λειτουργού-

σαν ως µάσκες, ό̟ως και αντίστοιχα ελάσµατα α̟ό τη Σίνδο. Το έλασµα του τάφου Τ 131 φέρει δύο ανορθωµένα

στα ̟ίσω σκέλη τους εραλδικά λιοντάρια ̟ου αναστρέφουν την κεφαλή, ̟εριβαλλόµενα α̟ό φυτικά µοτίβα.

Χρυσά και σ̟ανιότερα αργυρά ε̟ίχρυσα ε̟ιστόµια µαζί µε ενιαία ή ανεξάρτητα ε̟οφθάλµια ελάσµατα

α̟οτελούσαν υ̟οκατάστατα µάσκας. Στην ̟λειονότητά τους είναι ροµβόσχηµα, αλλά και σε διάφορες ̟αραλ-

λαγές. Συνήθως φέρουν έκτυ̟α φυτικά µοτίβα, ενώ σ̟ανιότερα στικτά γεωµετρικά µοτίβα ή άλλες ̟αραστάσεις.

Ορισµένα ε̟ιστόµια έχουν εντυ̟ωσιακό µέγεθος µε φυτική ή άλλη διακόσµηση, ό̟ως σύνθετους ρόδακες και γορ-

γόνειο. Ξεχωρίζουν ακόµα µερικά ε̟ιστόµια στα ο̟οία ̟αριστάνεται λέαινα µε σκύµνο ̟ου βαδίζει ̟ρος τα δεξιά,

ενώ ̟ίσω α̟ό αυτήν α̟οδίδεται δένδρο µε ̟ουλί. Τέλος, µοναδικό είναι το ε̟ιστόµιο του ̟ολεµιστή του τάφου

Τ 443, το ο̟οίο φέρει δύο ανορθωµένα στα ̟ίσω σκέλη τους εραλδικά λιοντάρια ̟ου αναστρέφουν την κεφαλή,

̟εριβαλλόµενα α̟ό φυτικά µοτίβα.

Το έθιµο της χρυσής νεκρικής µάσκας κατά τα αρχαϊκά χρόνια ξεκίνησε σε µακεδονικό έδαφος. Οι ̟αλαιότερες

γνωστές µάσκες έως τώρα έχουν βρεθεί στο Αρχοντικό. Η υιοθέτηση του εθίµου, ό̟ως έχει υ̟οστηριχθεί, ενίσχυε

τον ισχυρισµό της καταγωγής των Τηµενιδών α̟ό την Αργολίδα, εξυ̟ηρετώντας ̟ολλα̟λά τη µακεδονική δυνα-

στεία, καθώς ε̟έτρεψε να µονο̟ωλούν το δικαίωµα στον µακεδονικό θρόνο µόνο οι καταγόµενοι α̟ό τον

Ηρακλή Τηµενίδες, τονίζοντας τις συγγενικές σχέσεις µε τον ισχυρό δωρικό κόσµο της Πελο̟οννήσου και την ελ-

ληνική καταγωγή τους α̟ό τον Ηρακλή και ε̟ιβάλλοντας την υ̟εροχή και την ισχύ τους όχι µόνο στους Μακε-

δόνες, αλλά και στις ανεξάρτητες α̟οικιακές ελληνικές ̟όλεις της ̟εριοχής. Τα µυθικά όντα (σφίγγες, γοργόνεια),
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τα λιοντάρια ή άλλα αιλουροειδή, τα δελφίνια, τα ̟ουλιά, τα δένδρα, τα φυτικά ή τα γεωµετρικά µοτίβα και τα

αστρικά σύµβολα, ̟ου διακοσµούν τις µάσκες και τα άλλα ελάσµατα, ̟εριέχουν κοσµολογικό ̟εριεχόµενο, θρη-

σκευτικό συµβολισµό και µεταθανάτιες αντιλήψεις, συµ̟υκνώνοντας την ιδέα του ̟εράσµατος της ψυχής του νε-

κρού στην άλλη ζωή. Σύµφωνα µε µια αντίληψη ̟ου µνηµονεύεται σ̟οραδικά στις µυθολογικές ̟ηγές, ένας ειδικός

χώρος εξασφαλιζόταν µετά θάνατον για τους ανθρώ̟ους ̟ου είχαν ζήσει κατά κά̟οιο τρό̟ο διακεκριµένη ζωή.

Αυτός ο ειδικός χώρος, τα Ηλύσια ̟εδία ή τα Νησιά των Μακάρων, ισοδύναµο των Ηλυσίων ̟εδίων, τό̟ος ̟α-

ραδείσιας µεταθανάτιας ζωής, δεν θεωρούνταν υ̟οδιαίρεση του Άδη, αλλά εναλλακτικός ̟ροορισµός.

Σ̟άνια κοσµήµατα, ό̟ως δύο χρυσοί σφηκωτήρες (σ̟ειροειδή κοσµήµατα για τις δύο µ̟ούκλες των µαλλιών

̟ου ̟λαισίωναν το ̟ρόσω̟ο) και τρεις ε̟ιµήκεις σύριγγες α̟ό χρυσό συσ̟ειρωµένο σύρµα α̟οτελούσαν κοσµή-

µατα της κεφαλής της δέσ̟οινας του τάφου Τ 198. Οι τύ̟οι των ενωτίων ̟αρουσιάζουν µεγάλη ̟οικιλία. Η ̟λει-

ονότητα, κατασκευασµένα α̟ό χρυσό, άργυρο και χαλκό, έχουν σχήµα ωµέγα µε α̟ολήξεις κεφαλές φιδιών, κωνικά

τσαµ̟ιά σταφυλιού ή κάλυκες λουλουδιών. Ξεχωρίζει η κατηγορία των ̟ερίτεχνων χρυσών ταινιωτών ενωτίων,

ό̟ως και τα χρυσά υ̟οκατάστατά τους. Ε̟ίσης, µεγάλη ̟οικιλία ̟αρουσιάζουν οι ̟ερόνες. Οι α̟λούστερες είναι

σιδερένιες. Ορισµένες α̟ό αυτές έχουν ̟ερασµένες σφαιρικές ψήφους και δισκάρια α̟ό κεχριµ̟άρι ή ελεφαντο-

στό. Άλλες έχουν χάλκινη ή αργυρή ε̟ίχρυση ή χρυσε̟ένδυτη κεφαλή. Οι χάλκινες ̟ερόνες κατασκευάζονται σε

διάφορους τύ̟ους και συνδυασµούς στα ε̟ιµέρους τµήµατά τους α̟ό χρυσό, άργυρο ή σίδηρο. Ε̟ίσης, οι αργυ-

ρές ̟ερόνες ̟αρουσιάζουν µεγάλη ̟οικιλία στην τυ̟ολογία τους. Οι ̟ιο εντυ̟ωσιακές είναι αυτές του τάφου Τ 198

µε αργυρή βελόνα και δύο ε̟άλληλα το̟οθετηµένες µεγάλες χρυσές σφαιρικές κεφαλές διακοσµηµένες µε συρµα-

τερή τεχνική, ̟ου κορυφώνονται µε άνθος (καρ̟οί ροδιού), καθώς και αυτές του τάφου Τ 458 µε αργυρή ε̟ίχρυση

βελόνα και δύο µεγάλες χρυσές σφαιρικές κεφαλές µε κυλινδρικό στέλεχος ανάµεσά τους (καρ̟οί ροδιού). Ζεύγη

βαρύτιµων αργυρών ̟ερονών µε δισκοειδή κεφαλή, διακοσµηµένη µε ανάγλυφο ρόδακα, βρέθηκαν σε εννέα γυ-

Η ̟λούσια κτερισµένη γυναικεία ταφή 738.



ναικείες ταφές. Τα ̟εριδέραια είναι κατασκευασµένα µε ψήφους ̟οικίλων σχηµάτων και υλικών, ό̟ως χρυσό, άρ-

γυρο, κεχριµ̟άρι, φαγεντιανή, γυαλί, ηµι̟ολύτιµους λίθους, οστό ή ελεφαντόδοντο, ενώ σε µια ̟ερί̟τωση µε

όστρεα του είδους Κυ̟ραία. Τα ̟εριδέραια των γυναικείων ταφών Τ 198, Τ 262 και Τ 458 α̟οτελούνται α̟ό χρυ-

σές σφαιρικές, αµφικωνικές ή αµφικωνικές µε κυλινδρικές ̟ροεκτάσεις ψήφους. Τα ̟ερία̟τα είναι συνήθως α̟ό

χρυσό µε µορφή οξυ̟ύθµενου ή σφαιρικού αγγείου και σ̟ανιότερα ̟υραµίδας, κώνου, κυλίνδρου, σφαίρας ή δι-

̟λού ̟ελέκεως. Ξεχωρίζουν το εξαιρετικής τεχνικής ̟ερία̟το του τάφου Τ 198 (̟υραµιδόσχηµο µε κοκκιδωτή και

συρµατερή διακόσµηση, ̟ου α̟ολήγει σε άνθος µε τρία φύλλα στο κάτω µέρος του), τα ̟ερία̟τα των τάφων Τ 431

και Τ 465 (σε σχήµα κωνικού τσαµ̟ιού σταφυλιού), καθώς και το ̟ερία̟το του Τ 738 (σε σχήµα οξυ̟ύθµενου αγ-

γείου α̟ό δικτυωτό σύρµα). Οι µεταλλικές τοξόσχηµες ̟όρ̟ες συναντώνται σε ορισµένες ταφές. Οι χάλκινες οκτώ-

σχηµες ̟όρ̟ες, ό̟ως και οι βιολόσχηµες, γνωστά κοσµήµατα της ε̟οχής του σιδήρου, συνεχίζουν τη σ̟οραδική

̟αρουσία τους. Οι αργυρές αλυσίδες, γνωστές ε̟ίσης α̟ό τη Σίνδο και το Τρεµ̟ένιστε, κρέµονταν στο στήθος καρ-

φιτσωµένες ̟άνω στο ένδυµα µε ̟ερόνες ή τοξωτές ̟όρ̟ες. Ξεχωρίζει η αλυσίδα της νεκρής του τάφου Τ 359, τα

άκρα της ο̟οίας διακλαδίζονται σε δίδυµα σκέλη, ̟ου καταλήγουν σε ηµικυλινδρικά ε̟ίχρυσα στελέχη, τα ο̟οία

φέρουν ε̟ίχρυσες κεφαλές φιδιών και θηλιές. Το σηµείο ό̟ου ξεκινάει κάθε δίδυµο σκέλος καλύ̟τεται α̟ό έναν

κωνικό κάλυκα, ό̟ου ήταν στερεωµένα ε̟ίθετα ̟λακίδια. Παρόµοια ̟λακίδια υ̟ήρχαν στο µέσο, καθώς και στις

ενδιάµεσες α̟οστάσεις. Στο κεντρικό ορθογώνιο ̟λακίδιο ήταν ̟ροσκολληµένα αργυρά ε̟ίχρυσα καθιστά λιον-

τάρια και ανάµεσά τους έκτυ̟η ε̟ίχρυση κεφαλή της Πότνιας Θηρών µε δαιδαλική κόµµωση, ενώ στα ανώτερα

̟λακίδια ήταν ̟ροσκολληµένες κεφαλές της ίδιας θεάς. Τα βραχιόλια α̟ό χαλκό και άργυρο έχουν στην ̟λει-

ονότητά τους α̟λές ή κολουροκωνικές α̟ολήξεις και σ̟ανιότερα κεφαλές φιδιών. Τα χρυσά δακτυλίδια, ̟ου ήταν

̟ροορισµένα για ταφική χρήση, α̟οτελούνται α̟ό λε̟τό ή χοντρό τοίχωµα, κυρτωµένο εξωτερικά και κοίλο εσω-

τερικά, καλύ̟τοντας άλλο δακτύλιο α̟ό φθαρτό υλικό, ίσως ξύλο, ̟ου α̟οσυντέθηκε. Μόνο ορισµένοι νεκροί συ-

νοδεύονταν α̟ό βαρύτιµα χρυσά ή αργυρά δακτυλίδια. Τέλος, οι οφθαλµωτές και σ̟ανιότερα οι κωδιόσχηµες

α̟οτρο̟αϊκές χάντρες είναι α̟ό γυαλί ή φαγεντιανή.

Τα ̟ήλινα αγγεία της εγχώριας κεραµικής, ̟αλαιά σχήµατα, αγγεία συµ̟οσιακά, αλλά και για υγρές ̟ρο-

σφορές, ό̟ως τα κανθαρόσχηµα, τα κύ̟ελλα και οι ̟ρόχοι, εξακολουθούν να ̟αράγονται σε ̟οικιλία τύ̟ων, µε-

γεθών και χρωµάτων ̟ηλού ή ε̟ιχρίσµατος. Ιδιαίτερη δυναµική εµφανίζουν και άλλα σχήµατα, ό̟ως οι λέβητες,

οι κιονωτοί κρατήρες, οι κανθαροειδείς κοτύλες, οι κάνθαροι, τα εξάλει̟τρα, οι κοτύλες, οι κύλικες και οι οινο-

χόες, ενώ οι αµφορείς, οι χύτρες, οι υδρίες, οι σκύφοι, τα καρχήσια και οι λεκάνες συναντώνται σ̟ανιότερα. ∆εν

α̟ουσιάζουν και οι κρατήρες µε ιδιότυ̟η φυτική διακόσµηση, ̟ου α̟οτελούν ε̟ίσης ̟αραγωγές εργαστηρίων

της Χαλκιδικής. Οι ά̟οδες κύλικες-σκύφοι µε µια σειρά κουκκίδες στη ζώνη του ώµου ̟ροέρχονται α̟ό τη Θάσο.

Μεγάλος αριθµός αγγείων είναι ̟ροϊόντα εισαγωγής α̟ό τα νησιά του Αιγαίου και των ̟αραλιακών µικρα-

σιατικών ̟όλεων. Ιδιαίτερα ̟ολυ̟ληθείς είναι οι ιωνικές κύλικες και ανάλογες οι ντό̟ιες α̟οµιµήσεις. Στα ιω-

νικά Bucchero συγκαταλέγονται κυρίως οινοχοΐσκες, φιάλες, κύλικες και αλάβαστρα, ενώ ενδιαφέρουσες είναι και

οι ντό̟ιες α̟οµιµήσεις τους. Α̟ό το χιακό κεραµικό ξεχωρίζει ο κάλυκας µε δεξιόστροφο καθιστό στα ̟ίσω

σκέλη λιοντάρι ̟ου βρυχάται. Τα ̟ολυ̟ληθή αγγεία της Μέσης και της Ύστερης κορινθιακής κεραµικής ̟α-

ρουσιάζουν µεγάλη ̟οικιλία στους τύ̟ους, στα µεγέθη και στη διακόσµηση. Ο αττικός Kεραµικός αντι̟ροσω-

̟εύεται ε̟ίσης α̟ό µεγάλο αριθµό αγγείων. Αρκετά είναι ̟αραγωγές γνωστών εργαστηρίων και α̟οδίδονται
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Το ανώτερο τµήµα της ̟λούσιας ταφής της δέσ̟οινας 458, στολισµένης µε εντυ̟ωσιακό σύνολο κοσµηµάτων: δύο χρυσά διαδήµατα
στην κεφαλή, χρυσούς ρόδακες και δύο σύνολα ε̟ίχρυσων ασηµένιων ψήφων στον κεφαλόδεσµο, χρυσή µάσκα στο ̟ρόσω̟ο,
χρυσό ̟εριδέραιο και αγγειόσχηµο ̟ερία̟το στο λαιµό, δύο χρυσούς ρόδακες στους ώµους και ασηµένια αλυσίδα ̟ου συγκρατούνταν
στο στήθος µε δύο χρυσές ̟ερόνες µε ε̟ίχρυση αργυρή βελόνα.
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σε ε̟ώνυµους ζωγράφους, οµάδες ή εργαστήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αµφορείς ενιαίου ̟εριγράµµατος,

στις µετό̟ες των ο̟οίων α̟εικονίζονται είτε σφίγγες µε ανοικτά φτερά και εκατέρωθεν κύκνοι είτε ̟άνθηρες,

έργα του «ζωγράφου των αµφορίσκων του ̟άνθηρα», οι αµφορείς τύ̟ου C της «Οµάδας των Προτοµών των αλό-

γων», οι µελανόµορφοι κιονωτοί κρατήρες µε ̟αραστάσεις ζώων και ̟ουλιών ̟ου µιµούνται αγγεία του εργα-

στηρίου του Λυδού, οι λεκανίδες «του ζωγράφου του Πόλου», οι κύλικες τύ̟ου Σιάννων του «ζωγράφου του

Τάραντα», του «ζωγράφου C» και του «ζωγράφου του Μαλιµ̟ού», οι κύλικες τύ̟ου Σιάννων, οι µικρογραφι-

κές ταινιωτές κύλικες του εργαστηρίου του «ζωγράφου του Γρυ̟όµορφου Πουλιού», του «ζωγράφου των ∆ρο-

µέων» και του «ζωγράφου των Αγκώνων», οι κύλικες τύ̟ου Droop, Kassel, Κρακοβίας, Ρήνειας, C και «Αθηνών

1104», οι κύλικες µε ανθέµια και άνθη λωτού, οι κύλικες µε κλειστά άνθη λωτού, οι µικρογραφικές ταινιωτές κύ-

λικες µε σειρήνες, σειρήνες και ̟ετεινούς, οι κύλικες µε καθηµερινές σκηνές, ό̟ως «ερωτικής συνοµιλίας» ανδρών

και νέων, ι̟̟έων και ο̟λιτών, αντω̟ών ταύρων, οι κύλικες µε µυθολογικές σκηνές, ό̟ως Ηρακλή µε το λιοντάρι

της Νεµέας, σατύρων και µαινάδων, οι οφθαλµωτές ή µικρογραφικές κύλικες µε χείλος και σειρήνα µε ανοικτά

φτερά ̟ου αναστρέφει την κεφαλή ως έµβληµα στο εσωτερικό του ̟υθµένα της, οι σκύφοι της «Οµάδας CHC»

µε διονυσιακές και άλλες ̟αραστάσεις, η όλ̟η µε ̟αράσταση του ∆ιονύσου και του θιάσου του, οι οινοχοΐσκες,

οι υδρίσκες και οι λήκυθοι της «Οµάδας του Βατικανού G 52», οι λήκυθοι της «Οµάδας της αναχώρησης του ̟ο-

λεµιστή», οι λήκυθοι και οι κύλικες-σκύφοι του «ζωγράφου του Αίµονος», οι σκύφοι µε α̟οτρο̟αϊκούς οφθαλ-

µούς και καθιστές σφίγγες, σφίγγες µε διονυσιακές ή άλλες µορφές κτλ., καθώς και ο σκύφος, ̟ου ̟αριστάνει

ανάµεσα σε οφθαλµούς γονατιστό ̟ολεµιστή στη µια όψη και έφι̟̟ο ̟ολεµιστή στην άλλη.

Τα χάλκινα αγγεία α̟οτελούν ̟ροϊόντα εισαγωγής ή είναι κατασκευασµένα α̟ό ̟εριοδεύοντες τεχνίτες

και εργαστήρια. Οι ̟λούσια κτερισµένοι νεκροί, εκτός α̟ό το λέβητα και τις φιάλες, συνοδεύονταν α̟ό εξάλει-

̟τρο και ραµφόστοµη ̟ρόχου ή τριφυλλόστοµη οινοχόη. Χάλκινα αγγεία, ό̟ως υδρία, κυλινδρική ̟υξίδα, λε-

κάνη, σκύφος, όλ̟η, κανθαροειδές, ό̟ως και ε̟άργυρη φιάλη, εµφανίζονται ά̟αξ.

Τα ̟ολύχρωµα γυάλινα και φαγεντιανά αγγεία (οινοχόες, οινοχοΐσκες, αρύβαλλοι και αµφορίσκοι) α̟οτε-

λούν ̟αραγωγές εργαστηρίων της ανατολικής Μεσογείου, της Ρόδου, καθώς και των ̟όλεων του Ευξείνου Πόντου.

Έχουν βρεθεί συνολικά 106 ̟ήλινα και 5 φαγεντιανά ̟λαστικά αγγεία, καθώς και ̟ερισσότερα α̟ό 170 ̟ή-

λινα και 3 φαγεντιανά ειδώλια, ό̟ως ε̟ίσης και 14 ̟ήλινες ̟ροτοµές. Τα φαγεντιανά ̟λαστικά αγγεία έχουν

σχήµα κεφαλής του ̟οτάµιου θεού Αχελώου ή σκαντζόχοιρου, ενώ τα αντίστοιχα ειδώλια είναι γονατιστές ιε-

ρατικές µορφές και οκλάζουσα γυµνή ̟αιδική µορφή νέγρου. Πρόκειται για ̟αραγωγές ενός εργαστηρίου της

Ρόδου, της Σάµου ή της Μιλήτου. Στα ̟ολυάριθµα ̟ήλινα ̟λαστικά αγγεία και ειδώλια, ̟ου είναι κυρίως ανα-

τολικοϊωνικές και ροδιακές ̟αραγωγές, αλλά και «ντό̟ιες» α̟οµιµήσεις, ̟εριλαµβάνονται γνωστοί, σ̟άνιοι ή

ακόµα και µοναδικοί τύ̟οι. Πολλά α̟ό αυτά ξεχωρίζουν για το µέγεθος και τη διατήρηση των χρωµάτων τους.

Τέλος, συναντώνται ένα σιδερένιο εξάλει̟τρο µε χάλκινα ̟ηνία και δύο αργυρές ε̟ίχρυσες φιάλες, η µία α̟ό

τις ο̟οίες σώζεται σε σχεδόν άριστη κατάσταση. Οι ̟ολεµιστές της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας συνοδεύον-

ται και α̟ό σιδερένια οµοιώµατα δίτροχης αγροτικής άµαξας, ε̟ί̟λων (τρά̟εζας και κλισµού) και δέσµης οβε-

λών µε τους κρατευτές τους. Με σιδερένια οµοιώµατα ε̟ί̟λων και τετράτροχης αγροτικής άµαξας κτερίζονται

και οι γυναίκες των αντίστοιχων κατηγοριών.
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Τρία χρυσά ̟ερίτεχνα ̟ερία̟τα σ̟άνιων τύ̟ων µε συρµατερή και κοκκιδωτή διακόσµηση
α̟ό τις ̟λούσια κτερισµένες γυναικείες ταφές 738, 198 και 431 των αρχαϊκών χρόνων.

∆ύο χρυσοί σφηκωτήρες, σ̟ειροειδή κοσµήµατα για τις µικρές µ̟ούκλες των µαλλιών,
̟ου ̟λαισίωναν το ̟ρόσω̟ο της δέσ̟οινας του τάφου 198. Ο τάφος χρονολογείται γύρω στο 540 ̟.Χ.

Έξι χρυσά αγγειόσχηµα ̟ερία̟τα µε συρµατερή και κοκκιδωτή τεχνική α̟ό γυναικείες
ταφές των αρχαϊκών χρόνων.
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Οι ταφές των κλασικών και των ̟ρώιµων ελληνιστικών χρόνων (480-279 ̟.Χ.)

Σ
ηµαντικό σύνολο α̟οτελούν οι τάφοι των κλασικών και των ̟ρώιµων ελληνιστικών χρόνων, ̟ου είναι κυ-

ρίως λακκοειδείς, συχνά κεραµοσκε̟είς και σ̟άνια κτιστοί κιβωτιόσχηµοι. Οι λακκοειδείς τάφοι µερικές

φορές α̟οκτούν µνηµειακές διαστάσεις και συνήθως ̟ροστατεύονται µε φράγµα λίθων. Οι νεκροί το̟οθετούν-

ται εκτάδην µε τα χέρια κατά µήκος των ̟λευρών, αρχικά σε ξύλινες σαρκοφάγους, ενώ αργότερα ̟άνω σε κλί-

νες ή φορεία. Α̟ό το τέλος του 5ου - αρχές του 4ου αι. ̟.Χ. ̟αγιώνονται νέα ταφικά έθιµα. Οι κεφαλές των

γυναικών το̟οθετούνται σταθερά στην Ανατολή και των ανδρών στη ∆ύση, ενώ εµφανίζεται και το έθιµο της

̟ροσφοράς νοµισµάτων ως χαρώνειων οβολών, ̟ου είναι κυρίως κο̟ές µακεδόνων βασιλέων, αλλά και χαλκι-

δικών, θεσσαλικών ή βοιωτικών ̟όλεων. Τα άτοµα νεαρής ηλικίας, ̟ου έφυγαν α̟ό τη ζωή νωρίς και α̟ροσ-

δόκητα, συνοδεύονται α̟ό αυξηµένο αριθµό κτερισµάτων, ό̟ως οστέινους αστραγάλους, µεταλλικά κοσµήµατα,

κυρίως ̟ήλινα και σ̟ανιότερα γυάλινα αγγεία, ̟ήλινα ειδώλια (όρθιες και καθιστές Αφροδίτες, Έρωτες, όρθιες

και καθιστές γυναικείες νεανικές µορφές, όρθιοι ή καθιστοί νέοι Μακεδόνες µε καυσία, οκλάζουσες ̟αιδικές

µορφές, ζώα κ.ά.) και ̟ροτοµές διαφόρων τύ̟ων και µεγεθών, ̟ου ̟αριστάνουν γυναικείες θεότητες της γονι-

µότητας και του Κάτω Κόσµου (Περσεφόνη, Αφροδίτη). ∆ύο θαυµάσια ̟ήλινα ειδώλια των υστεροκλασικών

χρόνων α̟οτελούν ̟ροϊόντα βοιωτικού εργαστηρίου. Πρόκειται για όρθια Αφροδίτη µε χιτώνα και γυµνό το

αριστερό στήθος ̟άνω σε στρογγυλή βάση, καθώς και νεαρή χορεύτρια ̟άνω σε ορθογώνια βάση.

Τα ενώτια στις γυναικείες ταφές συνεχίζουν να είναι χρυσά, αργυρά και χάλκινα τύ̟ου ωµέγα στον 5ο αι. ̟.Χ.

Στη συνέχεια εµφανίζονται τα λεµβοειδή και τα κρικόσχηµα ̟ου α̟ολήγουν σε λεοντοκεφαλή. Α̟ό τα ̟ερία̟τα

ξεχωρίζουν τα ηµισφαιρικά µε ή χωρίς εξαρτηµένες µικρές χρυσές αλυσίδες. Αργυρές ή χάλκινες τοξωτές ̟όρ̟ες

στους ώµους και στους βραχίονες των χεριών α̟οδεικνύουν ότι το νεκρικό ένδυµα ήταν ο χειριδωτός χιτώνας.

∆εν λεί̟ουν τα αργυρά και τα χάλκινα βραχιόλια. Τα µεταλλικά δακτυλίδια έχουν συµφυή ωοειδή ή ελλειψοειδή

σφενδόνη και σ̟άνια ̟ρόσθετη, ενώ λίγα φέρουν ηµι̟ολύτιµο λίθο ή υαλόµαζα. Αρκετά χάλκινα ή σιδερένια

είναι σφραγιστικά µε εσώγλυφες ̟αραστάσεις, ό̟ως κεφαλές και συµ̟λέγµατα ανθρώ̟ινων µορφών, α̟εικο-

νίσεις θεοτήτων ή άλλων µυθικών µορφών, ζώων, ̟ουλιών, αγγείων ή σκευών. Ένα α̟ό τα ̟αλαιότερα χάλκινα

δακτυλίδια είναι αυτό του ̟ολεµιστή του τάφου Τ 593 (τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. ̟.Χ.), στο ο̟οίο ̟αριστάνε-

ται ένα µοναδικό θέµα, το ̟ρώτο ε̟εισόδιο του αισώ̟ειου µύθου µε την αλε̟ού και τον ̟ελαργό. Στο χάλκινο δα-

κτυλίδι της νεκρής του τάφου Τ 148 (χρονολογείται α̟ό χάλκινο νόµισµα Αλεξάνδρου Γ΄) ̟αριστάνονται

βαίτυλος µε κλαδιά δάφνης, ̟ου α̟οτελούν σύµβολα του Α̟όλλωνα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ̟αράσταση

δύο όµοιων χάλκινων δακτυλιδιών α̟ό τους ανδρικούς τάφους Τ 286 και Τ 299 µε την όρθια Αφροδίτη, ̟ου

κρατά στο δεξιό της χέρι το ̟ουλί στραβολαίµη (ἴυγξ, iynx torquilla), όργανο ερωτικής µαγείας. Ο νεκρός του

δεύτερου τάφου έφερε ακόµα ένα χάλκινο δακτυλίδι µε ̟αράσταση µαινάδας σε οργιαστικό χορό, ̟ου κρατά

ξίφος στο αριστερό χέρι και θύρσο στο δεξιό. Εξαιρετικής τέχνης είναι η ανδρική γενειοφόρος κεφαλή του χάλκι-

νου δακτυλιδιού του ̟ολεµιστή του τάφου Τ 355 (χρονολογείται α̟ό χάλκινο νόµισµα Φιλί̟̟ου Β΄, µεταθανά-

τια κο̟ή ε̟ί Αλεξάνδρου Γ΄). Στο ένα α̟ό τα δύο χάλκινα δακτυλίδια του κοριτσιού του Τ 773Α ̟αριστάνεται

βουκράνιο µε γιρλάντα και ̟άνω ρό̟αλο, ενώ στο άλλο δύο ψάρια αντιθετικά το̟οθετηµένα. Τέλος, ενδιαφέ-

ροντα είναι τα δύο δακτυλίδια της νεαρής γυναίκας του τάφου Τ 792, ένα χάλκινο µε ̟αράσταση κερατίζοντος



ταύρου και ένα χάλκινο ε̟ίχρυσο µε ̟αράσταση όρθιας νεανικής γυναικείας µορφής, ενδεχοµένως ιέρειας, ̟ου

ρίχνει θυµίαµα σε ψηλό θυµιατήρι (χρονολογείται γύρω στο 320 ̟.Χ.).

Ορισµένες ανδρικές και γυναικείες ταφές ήταν κτερισµένες µε χάλκινο στεφάνι µυρτιάς. Η ̟λειονότητα των

ανδρικών συνοδεύεται α̟ό µία ή δύο σιδερένιες αιχµές δοράτων, σιδερένια στλεγγίδα, ̟ερόνη και δακτυλίδι,

καθώς και δύο ή ̟ερισσότερα ̟ήλινα αγγεία. Στις ξεχωριστές ανδρικές ταφές συναντώνται ̟ερισσότερα ό̟λα και

̟ολυάριθµα κτερίσµατα. Στις ανδρικές ταφές κυριαρχεί η εικόνα του ̟ολεµιστή και του αθλητή α̟ό την ̟α-

ρουσία σιδερένιων ό̟λων και στλεγγίδων. Ο ̟ολεµιστής του τάφου Τ 343 συνοδευόταν εκτός των άλλων α̟ό σι-

δερένιο ξίφος, του ο̟οίου η λαβή έφερε ελεφαντοστέινη ε̟ένδυση. Οι σιδερένιες αιχµές δοράτων ̟αρουσιάζουν

µεγάλη ̟οικιλία ως ̟ρος την τεχνολογία και το µέγεθός τους. Α̟ό αυτές ξεχωρίζει µία των ̟ρώιµων ελληνιστι-

κών χρόνων, ̟ου φέρει δύο ασηµένιους διακοσµητικούς δακτυλίους στον αυλό της.

Τα γυάλινα αγγεία αντι̟ροσω̟εύονται µε έναν αµφορίσκο και δύο αλάβαστρα. Α̟ό τα ̟ήλινα αγγεία

άξια αναφοράς είναι o µελαµβαφής σκύφος (τέλος του 5ου αι. ̟.Χ.), ̟ου φέρει φυτική διακόσµηση κοντά στο χεί-

λος, ̟ρόδροµος της ̟ιο διαδεδοµένης κατά τα ελληνιστικά χρόνια διακόσµησης του τύ̟ου «της δυτικής κλι-

τύος». Ε̟ίσης, η αττική ερυθρόµορφη οινοχόη (τέλος του 5ου αι. ̟.Χ.) µε µια µοναδική γκροτέσκο ̟αράσταση:

δύο ηλικιωµένες γυµνές γυναίκες αντλούν νερό α̟ό «αρυκρήνη» µε κάδο, το σκοινί του ο̟οίου στηρίζεται σε

υ̟ερµεγέθη ξύλινο φαλλό, καµ̟υλωµένο στο ανώτερο τµήµα για να δεχτεί την τροχαλία. Η σκηνή, ̟ου είναι εµ-

̟νευσµένη α̟ό το θεατρικό θεµατολόγιο και τελείται σε κή̟ο («ἀλωή») µε ̟ηγάδι, σχετίζεται µε τη γνωστή α̟ό

τις αρχαίες ̟ηγές γιορτή της γονιµότητας Αλώα, µε α̟οκλειστικά γυναικεία συµµετοχή, ̟ρος τιµήν της θεάς

∆ήµητρας και του ∆ιονύσου. Σ̟άνιος τύ̟ος είναι η ανάγλυφη αρυβαλλοειδής λήκυθος µε σκηνές Γιγαντοµαχίας

(αρχές του 4ου αι. ̟.Χ.). Τέλος, ο κωδωνόσχηµος κρατήρας, ̟ου ̟εριείχε καύση ̟ολεµιστή (χρονολογείται α̟ό

χάλκινο νόµισµα Φιλί̟̟ου Β΄, µεταθανάτια κο̟ή ε̟ί Αλεξάνδρου Γ´), φέρει στην κύρια όψη του ̟αράσταση

έφι̟̟ου νέου ̟άνω σε λευκό άλογο ̟ου καλ̟άζει ̟ρος τα δεξιά, συνοδευόµενος α̟ό δύο άλλους νέους, ο ένας

α̟ό τους ο̟οίους κρατά δάδα και ο άλλος τύµ̟ανο. Πρόκειται για ̟οµ̟ή συµµετοχής σε συµ̟όσιο (κώμο), γνω-

στή ε̟ίσης α̟ό τη ζωφόρο της ̟ρόσοψης του µακεδονικού τάφου του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.

Η εµφαντική εικόνα του µεταθανάτιου συµ̟οσίου, του µακεδονικού εθίµου ̟αράθεσης µεταλλικών σκευών,

έργων της µακεδονικής τορευτικής, ως κτερισµάτων ξεχωριστών νεκρών, συναντάται µόνο σε ορισµένους τάφους.

Ο νεκρός του τάφου Τ 325Α ήταν κτερισµένος και µε δύο χάλκινα αγγεία (κάλυκα και σταµνοειδή κάδο µε κινη-

τές λαβές, ̟ου α̟ολήγουν σε συνάφειες: η µία µε ανάγλυφη κεφαλή Αθηνάς και η άλλη µε εκροή σε σχήµα κε-

φαλής κά̟ρου), καθώς και δύο χάλκινες ̟τυκτές ηµικυλινδρικές θήκες (κασετίνες γραφέα), γνωστές α̟ό ̟αρόµοια

̟αραδείγµατα ̟ου βρέθηκαν σε τάφους του ∆ερβενίου και της Σταυρού̟ολης Θεσσαλονίκης. Η εν µέρει συλη-

µένη ταφή του ̟ολεµιστή του τάφου Τ 343 συνοδευόταν α̟ό σιδερένιο ξίφος, σιδερένια στλεγγίδα, χάλκινο νό-

µισµα Φιλί̟̟ου Β΄ (µεταθανάτια κο̟ή ε̟ί Αλεξάνδρου Γ΄), ̟ήλινο σκυφίδιο και τρία χάλκινα σκεύη, αρύταινα,

κύλικα και σταµνοειδή κάδο µε κινητές λαβές ̟ου α̟ολήγουν σε συνάφειες: η µία µε ̟ροσω̟είο Πα̟̟οσιληνού

και η άλλη µε εκροή σε σχήµα λεοντοκεφαλής. Με δύο χάλκινα αγγεία, σκύφο και αµφορέα µε ̟ώµα, ήταν κτε-

ρισµένος ο νεκρός του τάφου Τ 346. Τέλος, ο ̟ολεµιστής του τάφου Τ 371 συνοδευόταν α̟ό δύο χάλκινα αγγεία,

έναν κάνθαρο και µια ραµφόστοµη ̟ρόχου. Άµεση σχέση µε την ̟αρα̟άνω εικόνα του συµ̟οσίου ̟αρουσιάζει

η δευτερογενής καύση του λακκοειδούς τάφου 1Τ 724, ̟ου χρονολογείται στα χρόνια του Αλεξάνδρου Γ΄ ή λίγο

316



Η δέσ̟οινα του τάφου 359 έφερε στο στήθος ασηµένια ̟λεκτή αλυσίδα, τα άκρα
της ο̟οίας διακλαδίζονται σε δίδυµα στελέχη, ̟ου α̟ολήγουν σε ε̟ίχρυσες κεφαλές
φιδιών µε θηλιές. Τέσσερα ̟λακίδια µε έκτυ̟η ε̟ίχρυση κεφαλή της Πότνιας
Θηρών κοσµούσαν κατά α̟οστάσεις την αλυσίδα (σώζεται µόνο το ένα).
Έφερε ε̟ι̟λέον στο µέσο ορθογώνιο ε̟ίχρυσο ̟λακίδιο µε έκτυ̟η κεφαλή

της ίδιας θεάς µε δαιδαλική κόµµωση, ̟λαισιωµένης α̟ό δύο µικρότερα ̟λακίδια
µε έκτυ̟α καθιστά λιοντάρια.
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αργότερα. Τα οστά του νεκρού, το̟οθετηµένα σε ξύλινη λάρνακα στο κέντρο του τάφου, συνοδεύονταν α̟ό τρία

̟ήλινα αγγεία (οινοχόη, σκυφίδιο και δίωτο σκύφο Bolsal), ένα χάλκινο ε̟ίχρυσο στεφάνι µυρτιάς, ένα χάλκινο

κάνθαρο-κύλικα και µια ̟ήλινη κεφαλή φυσικού µεγέθους αγένειου νέου, τα κλειστά µάτια του ο̟οίου ̟αρα-

̟έµ̟ουν στις εκστασιασµένες διονυσιακές µορφές του κρατήρα του ∆ερβενίου. Παρόµοια ̟ήλινη κεφαλή νέου µε

κλειστά µάτια, ̟ου συνοδευόταν α̟ό ̟ήλινα και χάλκινα αγγεία, καθώς και σκεύη συµ̟οσίου, βρέθηκε σε σύγ-

χρονη καύση νέου στην Καστανιά Πιερίας. Και στις δύο ̟ερι̟τώσεις ̟ρόκειται για την α̟εικόνιση του ίδιου του

νεκρού, µυηµένου στα ορφικοδιονυσιακά µυστήρια, στην κατάσταση της ένθεης µακαριότητας, της αιώνιας θεϊ-

κής ευδαιµονίας. Τα µυστήρια αυτά, γνωστά στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Κρήτη και στην Κάτω Ιταλία,

µαρτυρούνται και στην Πέλλα, τόσο α̟ό τα ενε̟ίγραφα ορφικοδιονυσιακά χρυσά ελάσµατα, όσο και α̟ό τα

έργα του Ποσείδι̟̟ου, ξακουστού Πελλαίου ̟οιητή. Κατά τις αναφερόµενες µε κριτική σκω̟τική διάθεση ευ-

δαιµονικές διδασκαλίες (δοξασίες ̟ου ενείχαν µια διάσταση υ̟όσχεσης για ̟ροσω̟ική σωτηρία και δίκαιη ευ-

δαιµονική ανταµοιβή στην άλλη ζωή) του Αριστοφάνη και του Πλουτάρχου (Περὶ ψυχῆς, α̟όσ̟. 178), αλλά και

του Πλάτωνα (Πολιτεία, Β, 363c-d,Φαίδων, 69), οι ο̟οίες α̟οδίδονται στον Μουσαίο, µαθητή του Ορφέα, και στον

γιο του Εύµολ̟ο, οι θεοί οδηγούν αυτούς ̟ου έζησαν µια διακεκριµένη ζωή µε µεγάλη αγιότητα, δηλαδή τους ενά-

ρετους µύστες, στον Κάτω Κόσµο (στον «ἱερὸν λειμῶνα», δηλαδή τον βακχικό ̟αράδεισο, έναν ειδικό χώρο αν-

ταµοιβής, εναλλακτικό τού Άδη), ό̟ου τους ̟αραθέτουν «συμπόσιον τῶν ὁσίων» και «ἐστεφανωμένους ποιοῦ-

σιν τὸν ἅπαντα χρόνον» και «διάγειν μεθύοντας», θεωρούντες αυτό «κάλλιστον ἀρετῆς μισθόν».

H
̟ερί̟τωση του δυτικού νεκροταφείου του Αρχοντικού είναι χαρακτηριστική για την ̟ροσέγγιση όψεων

της κοινωνικής συµ̟εριφοράς στον τοµέα της διαχείρισης του θανάτου, σε συγκεκριµένο χώρο και χρο-

νικά ̟λαίσια. Η οργάνωση του χώρου του νεκροταφείου και η κτέριση των νεκρών, εµ̟λουτισµένη και φορτι-

σµένη µε συµβολισµούς, ̟ου δηλώνουν την κοινωνική θέση του νεκρού και του άµεσου οικογενειακού

̟εριβάλλοντος, η ̟ροβαλλόµενη µεταφυσική διάσταση του θανάτου µέσω συµβόλων, ̟ου λειτουργούν ως σύν-

δεσµοι µε το «ηρωικό» (οµηρικό) ̟αρελθόν, αναδεικνύουν τις βάσεις και τους τοµείς αναφοράς µιας ιεραρχη-

µένης κοινωνίας µε εσωτερικό σύστηµα αξιών. Σε ταφές εξεχόντων µελών της αριστοκρατικής τάξης των

̟ολεµιστών έχουν ̟αρατηρηθεί ε̟ιθανάτιες και µεταθανάτιες τελετουργίες, ό̟ως συνάγεται α̟ό την ̟αρουσία

Το χρυσό ε̟ιστόµιο µε έκτυ̟η διακόσµηση της δέσ̟οινας του τάφου 433. Το ̟αχύ έλασµα φέρει στο µέσο δεκαεξάφυλλο ρόδακα,
̟ου ̟εριβάλλεται α̟ό φυτικά και γεωµετρικά µοτίβα.
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χάλκινων και ̟ήλινων αγγείων µέσα στα ορύγµατα, αλλά και ̟άνω α̟ό τα λίθινα φράγµατα ̟ροστασίας τους.

Οι κηδευτές συγγενείς ενταφιάζουν τον νεκρό µε ̟ροσω̟ικά, αλλά και άλλα αντικείµενα, όσο ̟ολύτιµα και αν

είναι, καθώς και µε αντικείµενα ειδικά κατασκευασµένα για ταφική χρήση. Α̟οκτά έτσι εξέχουσα θέση στη συλ-

λογική µνήµη και τα ̟ολύτιµα κτερίσµατα, ιδιαίτερα ο χρυσός, ένδειξη ̟λούτου και υψηλής κοινωνικής θέσης,

είναι το ̟ιο κατάλληλο υλικό να εκφράσει την άφθαρτη σχέση µε το χρόνο. Τα ό̟λα, τα κοσµήµατα και τα υ̟ό-

λοι̟α κτερίσµατα συνιστούν τεκµήρια υψηλού βιοτικού ε̟ι̟έδου και ̟ροσω̟ικού-κοινωνικού κύρους, υ̟ο-

γραµµίζοντας τον ̟λούτο και τον ηγετικό ρόλο ορισµένων οικογενειών, ̟ου έχοντας ̟ρονοµιακή ̟ρόσβαση

στην ̟ολιτική εξουσία, ήλεγχαν και ρύθµιζαν την ανταλλαγή των αγαθών, ασκώντας ένα είδος οικονοµικής

εξουσίας ικανής να α̟οδώσει ̟λούσια αγαθά ̟ολιτισµού.

Οι ταφές σε µνηµειακούς λακκοειδείς τάφους µε ̟λούσια κτερίσµατα ως «µαρτύρια αριστείας» των ̟ολε-

µιστών της µακεδονικής αριστοκρατίας χαρακτηρίζονται ως «ηρωικές», µε τις ο̟οίες ο νεκρός διεκδικούσε τη

φήµη «ἀνδρὸς ἔξοχ᾽ ἀρίστου», ̟ου σκοτώθηκε στην ̟ρώτη γραµµή του ̟ολέµου, ̟ολλές φορές κάτω α̟ό την ηλι-

κία των τριάντα ετών. Η έµφαση στις ταφές µε «ηρωικό» χαρακτήρα α̟ό τα αρχαϊκά έως και τα ̟ρώιµα ελλη-

νιστικά χρόνια αντανακλά ̟ραγµατικούς ανταγωνισµούς για δύναµη και κυριαρχία στην ̟ορεία κατοχύρωσης

εδαφικών κτήσεων και συγκρότησης εσωτερικών κοινωνικών δοµών. Α̟ό τη γειτνίαση των ταφικών συστάδων,

̟ου ̟εριλαµβάνουν ανδρικές, γυναικείες και ̟αιδικές ταφές, συνάγεται ότι οι νεκροί θάβονταν κατά οικογένειες,

̟ατριές και γένη. Οι ̟ερισσότερες συστάδες ̟εριλαµβάνουν ταφές ̟ου χρονολογούνται α̟ό την Ύστερη Ε̟οχή

του Σιδήρου έως και τα ̟ρώιµα ελληνιστικά χρόνια, υ̟άρχει δηλαδή αδιάκο̟η χρήση του νεκροταφείου. Οι οι-

κογενειακές συστάδες µε τις ̟λούσιες ταφές βρίσκονται κυρίως κατά µήκος και στη συµβολή δύο δρόµων στη δυ-

τική βάση του «Λόφου 69», οι ο̟οίοι διατήρησαν σε γενικές γραµµές τη διάταξή τους αναλλοίωτη έως και τα

̟ρώιµα ελληνιστικά χρόνια. Ο ̟λούτος των κτερισµάτων, ό̟ως σκιαγραφείται α̟ό τα ανασκαφικά δεδοµένα του

δυτικού νεκροταφείου, ̟ιστο̟οιεί τη σηµασία του οικισµού του Αρχοντικού ως κυρίαρχου αστικού κέντρου,

̟ου ήλεγχε µια ευρεία εύφορη ̟εριοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η ε̟άρκεια τροφοδοσίας του ̟ληθυσµού και η

υ̟οστήριξη του εξαγωγικού εµ̟ορίου.

Οι ανασκαφικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι ̟αλαιότεροι αρχαϊκοί τάφοι, τόσο του δυτικού, όσο και του ανα-

τολικού νεκροταφείου του Αρχοντικού, αλλά και των άλλων ερευνηµένων νεκροταφείων των οικιστικών κέντρων

του ̟υρήνα του µακεδονικού βασιλείου µε ε̟είσακτα ̟ροϊόντα α̟ό τη Χαλκιδική, τη νότια Ελλάδα, τα νησιά

του Αιγαίου και τις ̟αραλιακές ̟όλεις της Μικράς Ασίας, χρονολογούνται α̟ό την αρχή της Μέσης Κορινθια-

κής Περιόδου (580-560 ̟.Χ., ̟ρώτο µισό της βασιλείας του Αλκέτα, ̟ατέρα του Αµύντα Α΄ και ̟α̟̟ού του Αλε-

ξάνδρου Α΄). Μετά α̟ό αυτό το χρονικό όριο ε̟ιβεβαιώνεται η ̟ρόσβαση του ̟ληθυσµού σε σταθερά µεγάλες

̟οσότητες ειδών ̟ολυτελείας και α̟ό αυτό ̟ροκύ̟τει η ανά̟τυξη της µακεδονικής κοινωνίας µε ̟ολυσύνθετες

µορφές οργάνωσης στη διοίκηση, στο στρατό και στην οικονοµία. Η α̟όκτηση αγαθών ̟ολυτελείας και κατα-

ναλωτικών ̟ροϊόντων ̟ροϋ̟οθέτει ̟ρόσβαση σε νέες ̟ηγές ̟λούτου, ̟αραγωγή και διάθεση ̟λεοναζόντων

αγροτικών, κτηνοτροφικών και άλλων ̟ροϊόντων, καθώς και ̟ολιτική οργάνωση µε την ενίσχυση και την εδραί-

ωση της δυναστείας των Τηµενιδών. Ήδη ̟ρώιµα η ̟λειονότητα των Μακεδόνων, µετά την ολοκλήρωση της

ε̟έκτασής τους έως τον Αξιό, α̟ό τη µετακινούµενη κτηνοτροφία ̟ροχώρησε στην καλλιέργεια της εύφορης

αγροτικής γης και στη µόνιµη εγκατάσταση σε ανε̟τυγµένους οικισµούς µε δική τους αυτονοµία και διοίκηση.
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Η ε̟έκταση των Μακεδόνων, βόρειου ελληνικού φύλου, ̟ου για λόγους ιστορικούς ̟αρέµειναν σε αρχαϊκές

µορφές οργάνωσης, όσον αφορά την κοινωνική και την ̟ολιτική τους ζωή, οφείλεται κυρίως στην ηγετική ικα-

νότητα των βασιλέων, στη στρατιωτική τους οργάνωση και στην εισαγωγή της ο̟λιτικής φάλαγγας σε τµήµα

του στρατού τους, της τεχνολογίας και της τακτικής του ̟ολέµου των νότιων Ελλήνων, δύο αιώνες ̟ριν α̟ό τον

Φίλι̟̟ο Β΄ και τον Αλέξανδρο Γ΄. Σύµφωνα µε τον Θουκυδίδη (ΙΙ, 99, 3-4), οι Μακεδόνες κατέλαβαν σταδιακά

την «Κάτω» ή «παρὰ θάλασσαν Μακεδονίαν», εκδιώκοντας ̟ρώτα τους Θράκες α̟ό την Πιερία, στη συνέχεια

τους Βοττιαίους α̟ό τη Βοττιαία και τους Παίονες α̟ό τη δυτική όχθη του Αξιού. Σε ένα ε̟όµενο στάδιο ε̟ε-

κτάθηκαν στη γειτονική ενδοχώρα, εκδιώκοντας τους Άλµω̟ες α̟ό την Αλµω̟ία και τους Εορδούς α̟ό την

Εορδαία. Αργότερα, ̟ριν α̟ό το 505 ̟.Χ., αφού τότε σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, V, 94, ο Αµύντας Α΄ ̟ρόσφερε

τον Ανθεµούντα στον εξόριστο Ι̟̟ία, ̟ροωθήθηκαν στα ανατολικά του Αξιού.

Τρία χρυσά ελάσµατα, ̟ου φέρουν σε δι̟λό κύκλο έκτυ̟ες ̟αραστάσεις α̟ό την ίδια µήτρα:
δύο ορθωµένα στα ̟ίσω σκέλη εραλδικά λιοντάρια µε αναστροφή της κεφαλής,

̟ου ̟εριβάλλονται α̟ό ̟ουλιά και ασ̟ιδίσκες. Τα ζώα ̟αριστάνονται εκατέρωθεν φυτικού
µοτίβου µε έλικες στο κάτω µέρος (ιερού δένδρου). Το ̟άνω ορθογώνιο ε̟ιστήθιο έλασµα
διακοσµούσε το ένδυµα στο στήθος, ενώ τα κάτω διακοσµούσαν τα δερµάτινα υ̟οδήµατα

της δέσ̟οινας του τάφου 712. Μετά τα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.

Το χρυσό ε̟ιστόµιο µε έκτυ̟η διακόσµηση της δέσ̟οινας του τάφου 443. Φέρει στο µέσο οκτάφυλλο «ρόδακα» και ανάµεσα στα φύλλα
οκτώ ασ̟ιδίσκες. Στα κενά διαστήµατα γύρω α̟ό τα φύλλα και τις ασ̟ιδίσκες, αλλά και ̟εριµετρικά του «ρόδακα»,

υ̟άρχει στικτή διακόσµηση.
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∆ύο ζεύγη ασηµένιων ενωτίων σ̟άνιων τύ̟ων.

Ζεύγος ̟ερίτεχνων χρυσών ενωτίων µε συρµατερή
και κοκκιδωτή διακόσµηση, ̟ου φορούσε η δέσ̟οινα
του τάφου 688. Α̟οτελούνται α̟ό ταινία, την ̟λατύτερη
α̟όληξη της ο̟οίας καλύ̟τει ένας σύνθετος ρόδακας.
Το στενότερο άκρο α̟ολήγει σε θηλιά, ̟ου ̟ερνούσε σε
µικρό άγκιστρο στερεωµένο στην ̟ίσω ̟λευρά του άνθους.
525-500 ̟.Χ. Ζεύγος ̟ερονών

̟ου έφερε στο στήθος
η δέσ̟οινα του τάφου
458. Α̟οτελούνται
α̟ό ασηµένια
ε̟ίχρυση βελόνα
και δύο ε̟άλληλα
το̟οθετηµένες
χρυσε̟ένδυτες
σφαιρικές κεφαλές
µε κάθετες αυλακώσεις
(κωδίες µήκωνος),
µε κυλινδρικό στέλεχος
στο ενδιάµεσο.
Το κυλινδρικό στέλεχος
̟ου ε̟ιστέφει την
ανώτερη µεγαλύτερη
κεφαλή α̟ολήγει
σε άνθος.
Γύρω στο 540 ̟.Χ.

Η µία α̟ό τις
τρεις ̟ερόνες
της δέσ̟οινας
του τάφου 738.
Α̟οτελείται α̟ό
χάλκινη βελόνα
και δύο ε̟άλληλα
το̟οθετηµένες
χρυσε̟ένδυτες
κεφαλές.
Γύρω στα µέσα
του 6ου αι. ̟.Χ.
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Το χρυσό ̟εριδέραιο της δέσ̟οινας του τάφου 198 α̟ό
είκοσι δύο αµφικωνικές ψήφους και τρεις αµφικωνικές

µε σωληνωτά ̟ροσαρτήµατα. Γύρω στο 540 ̟.Χ.

Το χρυσό ̟εριδέραιο της δέσ̟οινας του τάφου 262
α̟ό σαράντα µία σφαιρικές ψήφους και ένα
αγγειόσχηµο ̟ερία̟το στο µέσο.

∆ύο χρυσοί ̟ελέκεις και δύο αγγειόσχηµα ̟ερία̟τα µε συρµατερή και κοκκιδωτή τεχνική α̟οτελούσαν
τις ψήφους του ̟εριδεραίου της δέσ̟οινας του τάφου 688. 525-500 ̟.Χ.

ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 324: Τρία χρυσά διαδήµατα
µε έκτυ̟η φυτική και γεωµετρική διακόσµηση
α̟ό τις γυναικείες ταφές 712, 738 και 296.
Πάνω: Λε̟τοµέρεια του διαδήµατος της δέσ̟οινας
του τάφου 712. Κάτω: ∆ύο χρυσές ταινίες ̟ου κοσµούσαν
τo ένδυµα του κοριτσιού του τάφου 268.

ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 325:Χρυσά ελάσµατα της δέσ̟οινας του τάφου 433.
Πάνω: Πέντε δισκόµορφα ελάσµατα µε δεκαεξάφυλλους ρόδακες,
κτυ̟ηµένα στην ίδια µήτρα, διακοσµούσαν το δερµάτινο διάδηµα της κεφαλής
της νεκρής.Μέσο: Χρυσό ε̟ιστόµιο της δέσ̟οινας του τάφου 433 (βλ. και σελ. 318).
∆ύο ρόδακες, όµοιοι µε αυτούς του διαδήµατος, διακοσµούσαν τους ώµους της νεκρής.
Κάτω: Τέσσερα ταινιόσχηµα ελάσµατα του ενδύµατος της νεκρής µε έκτυ̟η γεωµετρική διακόσµηση.







Πάνω: ∆ύο ασηµένιες δι̟λές ̟ερόνες (η κεφαλή της µίας είναι ε̟ίχρυση) α̟ό τους ̟ολεµιστές των αρχαϊκών τάφων 132 και 417.
Οι δι̟λές ̟ερόνες χρησίµευαν, ό̟ως και οι µονές, για τη στερέωση του ενδύµατος ̟ου φοριόταν ̟άνω α̟ό το χιτώνα.

Μέσο: Τρεις ασηµένιες δι̟λές ̟ερόνες µε τρίφυλλη κεφαλή α̟ό τους ̟ολεµιστές των αρχαϊκών τάφων 213, 214 και 593Α.
Στη µία τα τρία µέρη της κεφαλής συνδέονται µεταξύ τους µε λε̟τότατο ταινιωτό ασηµένιο έλασµα.

Κάτω: Τρία ζεύγη ασηµένιων ̟ερονών µε κεφαλές διαφόρων τύ̟ων, ̟ου συνόδευαν τις δέσ̟οινες των αρχαϊκών τάφων 354Α και 262.
Οι ̟ερόνες του δεξιού ζεύγους φέρουν ο̟ή και εγχάρακτη διακόσµηση στη φιδόµορφη κεφαλή.



Πάνω: Τέσσερα ζεύγη ασηµένιων
̟ερονών µε δισκόµορφη κεφαλή,

̟ου συγκρατούσαν το ένδυµα
στους ώµους. Συνόδευαν δέσ̟οινες

της τρίτης και της τέταρτης
κατηγορίας των αρχαϊκών χρόνων.

Μέσο: ∆ισκόµορφες κεφαλές τριών ασηµένιων
̟ερονών, µε ̟οικιλία στην τεχνική και στη διακόσµηση.

Κάτω: Λε̟τοµέρειες α̟ό δισκόµορφες ασηµένιες
̟ερόνες µε ̟οικιλία στη διακόσµηση,

τόσο στη µετάβαση α̟ό τη βελόνα στην κεφαλή,
όσο και στην ίδια την κεφαλή.
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Πήλινο ̟λαστικό αγγείο, ηµίτοµο κόρης,
κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 194.
Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου.
Γύρω στο 560 ̟.Χ.



329

Τρία ̟ήλινα ειδώλια όρθιας κόρης, ̟ου κρατά ̟ουλί µε το λυγισµένο στο στήθος
δεξιό χέρι της, κτερίσµατα αρχαϊκών τάφων. Ανατολικοϊωνικών εργαστηρίων.

Τρεις όψεις ̟ήλινου ̟λαστικού αγγείου
όρθιας κόρης, ̟ου κρατά ̟ουλί

µε το λυγισµένο στο στήθος αριστερό
χέρι της, κτέρισµα του ̟ολεµιστή

του τάφου 795Α. Σαµιακού εργαστηρίου.
Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.



Πήλινο ειδώλιο ζεύγους καθιστών σε κοινό θρόνο θεοτήτων
(Άδη και Περσεφόνης), κτέρισµα της δέσ̟οινας του τάφου 465.
Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου. 550-525 ̟.Χ.

Πήλινο ειδώλιο όρθιας κόρης, ̟ου κρατά ̟ουλί µε το
λυγισµένο στο στήθος αριστερό χέρι της. Κτέρισµα τάφου
των αρχαϊκών χρόνων. Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου.
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∆ύο ̟ήλινα ̟λαστικά αγγεία
όρθιας κόρης, ̟ου κρατά ̟ουλί

µε το λυγισµένο στο στήθος
αριστερό χέρι της, κτέρισµα

τάφου των αρχαϊκών χρόνων.
Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου.

Αριστερά: Πήλινο ̟λαστικό αγγείο όρθιου
ντυµένου κούρου, κτέρισµα του ̟ολεµιστή
του τάφου 795Α. Ανατολικοϊωνικού
εργαστηρίου. Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.

Κάτω: Πήλινο ειδώλιο όρθιας κόρης, ̟ου κρατά λαγό µε το λυγισµένο στο στήθος δεξιό χέρι της,
κτέρισµα του τάφου 135Α. Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου. Γύρω στο 560 ̟.Χ.

∆εξιά: Πήλινο ειδώλιο όρθιας
κόρης, ̟ου κρατά ̟ουλί
µε τα λυγισµένα στο στήθος
χέρια της. Κτέρισµα αρχαϊκού
τάφου. Ανατολικοϊωνικού
εργαστηρίου.



Πήλινο ειδώλιο ένθρονης γυναικείας µορφής,
̟ου κρατά ̟ουλί µε το λυγισµένο στο στήθος αριστερό

χέρι της. ∆ιατηρείται ̟ολύ καλά η χρωµατική του
διακόσµηση. Κτέρισµα της δέσ̟οινας του τάφου 262.

Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου.
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∆ύο ̟ήλινα ̟λαστικά αγγεία όρθιας κόρης, ̟ου κρατά ̟ουλί
µε το λυγισµένο στο στήθος αριστερό χέρι της, κτερίσµατα
αρχαϊκών τάφων. Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου.
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Τρεις όψεις ̟ήλινου ̟λαστικού αγγείου οκλάζοντος
̟ρογάστορος νάνου, κουροτρόφου δαίµονα, µεγάλου

µεγέθους (ύψ. 26 εκ.), εξαίρετο δείγµα ̟ηλο̟λαστικής,
κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 795Α.

Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου.
Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.
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Πέντε ̟ήλινα ̟λαστικά αγγεία
οκλάζοντος ̟ρογάστορος νάνου,

κουροτρόφου δαίµονα (ύψ. 9-10,5 εκ.).
Κτερίσµατα των ̟ολεµιστών
των τάφων 135Α και 194.

Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου.
Γύρω στο 560 ̟.Χ.



Πήλινο ̟λαστικό αγγείο καθιστού σε θρόνο Άδη, ̟ου µαζί
µε ένα όµοιο συνόδευαν τον ̟ολεµιστή του τάφου 795Α.
Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου. Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.



∆ύο ̟ήλινα ̟λαστικά αγγεία σε σχήµα σειρήνας και συµ̟οσιαστή µε καλή διατήρηση της χρωµατικής του διακόσµησης, κτερίσµατα
του ̟ολεµιστή του τάφου 10 (η ̟ίσω όψη του συµ̟οσιαστή εικονίζεται στη σελ. 336, κάτω). Ανατολικοϊωνικών εργαστηρίων.
Γύρω στο 560 ̟.Χ.
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Πήλινο ειδώλιο ένθρονης γυναικείας
θεότητας µε ̟όλο (ψηλό κυλινδρικό
κάλυµµα) στην κεφαλή, κτέρισµα
της δέσ̟οινας του τάφου 465
(και λε̟τοµέρεια κάτω αριστερά).
Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου.
Γύρω στο 560-550 ̟.Χ. Kαι ̟ήλινο
ειδώλιο ένθρονης γυναικείας θεότητας
µε ̟όλο στην κεφαλή, κτέρισµα
της δέσ̟οινας του τάφου 458.
Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου.
Γύρω στο 560 ̟.Χ.

Τρία ̟ήλινα ειδώλια ένθρονης
γυναικείας µορφής (του τύ̟ου
της Αθηνάς), κτερίσµατα
της δέσ̟οινας του τάφου 359.
Αττικού εργαστηρίου.
Αρχές του 5ου αι. ̟.Χ.



340

Ένα ̟ήλινο ειδώλιο και τέσσερα ̟ήλινα ̟λαστικά αγγεία
σε σχήµατα ζώων α̟ό τάφους των αρχαϊκών χρόνων.
Ανατολικοϊωνικών εργαστηρίων.

Πάνω αριστερά: Ενεδρεύων σκύλος.

Πάνω δεξιά: Κεφαλή λιονταριού.

∆εξιά µέσο: Πίθηκος ̟ου αγκαλιάζει µε το δεξιό χέρι
̟ιθηκάκι.

Κάτω δεξιά: Καθιστός ταύρος.

Κάτω αριστερά: Γυµνός θαλάσσιος δαίµονας
µε σταυρωµένα τα χέρια στην κοιλιά και ιδιόµορφο σκούφο
στην κεφαλή, καθιστός ̟άνω σε χελώνα (δύο όψεις).
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Πήλινο ειδώλιο (σύµ̟λεγµα) και τέσσερα ̟ήλινα ̟λαστικά
αγγεία σε σχήµατα ζώων και ̟ουλιών α̟ό τάφους
των αρχαϊκών χρόνων. Ανατολικοϊωνικών εργαστηρίων.

Πάνω αριστερά: Κεφαλή κριαριού, κτέρισµα του ̟ολεµιστή
του τάφου 194. Γύρω στο 560 ̟.Χ.

Πάνω δεξιά: Πά̟ια, κτέρισµα της δέσ̟οινας του τάφου 81.
560-550 ̟.Χ.

Αριστερά, µέσο: Πήλινο ειδώλιο ξα̟λωµένου ελαφιού,
̟ου δέχεται α̟ό ̟ίσω ε̟ίθεση αρ̟ακτικού ζώου.
Το σύµ̟λεγµα, ̟ου στηρίζεται σε ορθογώνια βάση,
α̟οτελούσε µε ένα δεύτερο όµοιό του κτέρισµα του ̟ολεµιστή
του τάφου 131. 530-520 ̟.Χ.

Κάτω αριστερά: Πουλί, κτέρισµα της δέσ̟οινας
του τάφου 433. 550-525 ̟.Χ.

Κάτω δεξιά: Ελάφι, κτέρισµα της δέσ̟οινας του τάφου 465.
550-525 ̟.Χ.
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∆ύο ̟ήλινα γυναικεία ειδώλια των µέσων
του 4ου αι. ̟.Χ., ̟αραγωγές βοιωτικού εργαστηρίου.
Βρέθηκαν σε τελετουργικό λάκκο, κοντά στον τάφο
του ̟ολεµιστή 793. Αριστερά: Νεανική γυναικεία

µορφή ̟ου φορά χιτώνα και ιµάτιο, το ο̟οίο καλύ̟τει
και το κάτω µέρος του ̟ροσώ̟ου. Η µορφή στροβιλίζεται
̟άνω σε ορθογώνια βάση, ̟ροκαλώντας έντονες ̟τυχές

στα ενδύµατα. ∆εξιά: Όρθια κατενώ̟ιον ̟άνω
σε στρογγυλή βάση γυµνόστηθη Αφροδίτη,

̟ου φορά χιτώνα και ιµάτιο.

Πήλινο ̟λαστικό αγγείο κεφαλής ̟ολεµιστή µε ιωνικό κράνος, κτέρισµα του ̟ολεµιστή
του τάφου 83. Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου. Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.

∆ύο ̟ήλινα ̟λαστικά αγγεία, οµοιώµατα άκρου αριστερού ̟οδιού µε δικτυωτό ̟έδιλο και µε καλή διατήρηση της
χρωµατικής τους διακόσµησης. Κτερίσµατα των ̟ολεµιστών των τάφων 279 και 283. Κάτω αριστερά: Λε̟τοµέρεια
του ̟λαστικού αγγείου του τάφου 283. Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου. Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.
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Πέντε ̟ήλινα ιωνικά αγγεία:

Πάνω: Τρεις κύλικες, οι δύο αριστερά
µελαµβαφείς και η δεξιά ροδόχρωµη,
κτερίσµατα αρχαϊκών τάφων.
Γύρω στο 560 ̟.Χ.

Κάτω: ∆ύο αγγεία γρα̟τής ιωνικής
κεραµικής (Bucchero).

Αριστερά: Οξυ̟ύθµενο αλάβαστρο
µε οριζόντιες αυλακώσεις, κτέρισµα
του ̟ολεµιστή του τάφου 194. Γύρω στο 560 ̟.Χ.

∆εξιά: Πήλινη τριφυλλόστοµη οινοχοΐσκη
µε ερυθρό χρώµα στη λαβή και στο χείλος.
Στον ώµο δώδεκα σχηµατο̟οιηµένα γλωσσωτά
ερυθρά φύλλα και στις εσοχές του τρίλοβου
χείλους δύο α̟οτρο̟αϊκοί οφθαλµοί µε λευκό
χρώµα. Κτέρισµα του αγοριού του τάφου 83.
Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.



Πήλινη τριφυλλόστοµη οινοχόη µε ̟αράσταση στον ώµο αίγαγρου
̟ρος τα δεξιά και ̟άνθηρα ̟ρος τα αριστερά, ̟ου ̟λαισιώνονται
µε ρόδακες. Κτέρισµα του γυναικείου τάφου 90Α. Ενδεχοµένως
ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου. 580-550 ̟.Χ.

∆ύο ̟ήλινες κορινθιακές τριφυλλόστοµες οινοχόες α̟ό τις γυναικείες
ταφές 89Α και 433. 550/525 ̟.Χ.



Τέσσερα ̟ήλινα κορινθιακά αγγεία α̟ό τάφους των αρχαϊκών χρόνων:

Αριστερά: Σφαιρικός αρύβαλλος µε ε̟ί̟εδη βάση α̟ό τη γυναικεία
ταφή 646. Φέρει ̟αράσταση δύο κύκνων µε κλειστά φτερά,
̟ου ̟λαισιώνουν ανθεµωτό µοτίβο. 580-560 ̟.Χ.

Μέσο: ∆ακτυλιόσχηµος αρύβαλλος µε ̟αράσταση δύο αίγαγρων
̟ρος τα αριστερά α̟ό τη γυναικεία καύση του τάφου 89. 580-560 ̟.Χ.

∆εξιά: Τριφυλλόστοµη οινοχόη µε ̟λατιά βάση α̟ό τη γυναικεία
ταφή 81. Στην κύρια ζώνη του σώµατος ̟αριστάνονται εφτά κύκνοι
µε κλειστά φτερά ̟ρος τα αριστερά. 580-560 ̟.Χ.

Κάτω: Εξάλει̟τρο µε τρεις διάτρητες ̟ηνιόσχηµες λαβές, ανάµεσα
στις ο̟οίες ̟αριστάνονται αίγαγρος ̟ου βόσκει µε υδρόβιο ̟ουλί
α̟έναντί του. Κτέρισµα του κοριτσιού του τάφου 197. 580-560 ̟.Χ.
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Πάνω αριστερά: Κορινθιακό αλάβαστρο µε ̟αράσταση στην ανώτερη ζώνη
κύκνου και σειρήνας µε ανοικτά φτερά, ενώ στην κατώτερη ζώνη δύο κύκνων
µε ανοικτά φτερά ̟ρος τα δεξιά. Κτέρισµα της γυναικείας ταφής 470. 580-550 ̟.Χ.

Πάνω δεξιά: Κορινθιακός αρύβαλλος µε σχηµατο̟οιηµένο φυτικό κόσµηµα
στο σώµα α̟ό τη γυναικεία ταφή 540. 550-525 ̟.Χ.

Κάτω αριστερά: Κορινθιακός αµφορίσκος ̟ου ̟αριστάνει στον ώµο
κύκνο µε ανοικτά φτερά και ̟άνθηρα ̟ρος τα δεξιά, ενώ στο σώµα,
αίγαγρο ̟ρος τα αριστερά, στον ο̟οίο κατευθύνονται δύο ̟άνθηρες,
̟ίσω α̟ό τους ο̟οίους βρίσκεται κύκνος µε κλειστά φτερά ̟ρος τα δεξιά.
Κτέρισµα της δέσ̟οινας του τάφου 79. 580-560 ̟.Χ.

Κάτω δεξιά: Πήλινος χιακός κάλυκας στην κύρια όψη του ο̟οίου
̟αριστάνεται καθιστό βρυχώµενο λιοντάρι ̟ρος τα δεξιά. Κτέρισµα
του ̟ολεµιστή του τάφου 777. Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.





Πήλινος αττικός ερυθρόµορφος κωδωνόσχηµος κρατήρας, ο ο̟οίος α̟οτελούσε τεφροδόχο αγγείο
της καύσης του νέου ανδρός 626, ̟ου συνοδευόταν α̟ό χάλκινο µεταθανάτιο νόµισµα Φιλί̟̟ου Β́ .

Στην κύρια όψη του ̟αριστάνεται κισσοστεφανωµένος ιµατιοφόρος άνδρας ̟άνω σε λευκό άλογο ̟ρος
τα δεξιά, συνοδευόµενος α̟ό δύο ̟εζούς, ε̟ίσης κισσοστεφανωµένους νέους. Ο ̟ρο̟ορευόµενος κρατά δάδα

στο αριστερό χέρι, ενώ ο νέος ̟ου ακολουθεί κρατά τύµ̟ανο στο αριστερό χέρι.
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Πήλινη αττική µελανόµορφη κύλικα-σκύφος µε όµοια ̟αράσταση και στις δύο όψεις: δύο ζεύγη αντω̟ών ̟ουλιών, ενός κύκνου
µε ανοικτά φτερά και ενός άλλου ̟ουλιού µε κλειστά φτερά, έργο του «ζωγράφου των Αγκώνων».

Κτέρισµα της δέσ̟οινας του τάφου 458. Γύρω στο 540 ̟.Χ.

Αττική µελανόµορφη κύλικα στις όψεις της ο̟οίας ̟αριστάνεται η ίδια σκηνή: ο Θησέας µε κοντό χιτώνα ετοιµάζεται να σκοτώσει
τον Μινώταυρο, ανάµεσα σε δύο γυµνούς νέους ̟ου ̟αρακολουθούν τη σκηνή. Κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 131. 530/20 ̟.Χ.
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Πάνω: Πήλινος αττικός µελανόµορφος σκύφος µε ̟αράσταση στη ζώνη των λαβών δορυφόρου ι̟̟έα ̟ρος τα δεξιά, ̟ου ̟λαισιώνεται
µε α̟οτρο̟αϊκούς οφθαλµούς, ενώ στην άλλη όψη, γονατιστός ο̟λίτης ̟ρος τα δεξιά, ̟ου ̟λαισιώνεται ε̟ίσης µε α̟οτρο̟αϊκούς οφθαλµούς.

Κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 524. 520/10 ̟.Χ.

Κάτω: Πήλινος αττικός µελανόµορφος σκύφος στις όψεις του ο̟οίου ̟αριστάνεται η ίδια µυθική σκηνή: στα άκρα εικονίζονται
δύο ραβδούχοι άνδρες, καθιστοί σε δίφρο οκλαδία µε κατεύθυνση ̟ρος το κέντρο, στο µέσο ραβδούχος άνδρας ̟ρος τα αριστερά,
ο ο̟οίος ̟λαισιώνεται α̟ό δύο γυναικείες φτερωτές δαιµονικές µορφές. Κτέρισµα της γυναικείας ταφής 232. 520/10 ̟.Χ.



Πήλινη αττική ̟ελίκη των αγγείων της κατηγορίας «Κερτς», ̟ου βρέθηκε σε τάφο ̟ολεµιστή. Στην κύρια όψη της ̟αριστάνεται
Αµαζόνα ̟άνω σε λευκό άλογο ̟ρος τα δεξιά, ̟ου λογχίζει ̟εζό γυµνό αµυνόµενο Έλληνα ο̟λίτη. Λε̟τοµέρεια της ̟αράστασης
του αγγείου στη σελ. 353. 330/20 ̟.Χ.

Πήλινος αττικός µελαµβαφής δίωτος σκύφος µε κλάδο κισσού στη ζώνη των λαβών, ̟ρόδροµος της διακόσµησης του τύ̟ου
της «δυτικής κλιτύος». Κτέρισµα της δέσ̟οινας του τάφου 347. Τέλος του 5ου αι. ̟.Χ.
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Πήλινος αττικός µελαµβαφής κάνθαρος µε εγχάρακτη ε̟ιγραφή: ∆ΟΛΟΣ Η Ο ΚΑΛΙΟΣ (είµαι —ο κάνθαρος— ̟ονηρή ̟αγίδα),
κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 283. Μετά το 530 ̟.Χ.

Πήλινη αττική κύλικα στην ο̟οία ̟αριστάνονται και στις δύο όψεις της ̟έντε ζεύγη αντω̟ών γενειοφόρων ντυµένων εραστών
και γυµνών ερώµενων (λε̟τοµέρεια του κεντρικού ζεύγους της ̟αράστασης στη σελ. 354). Κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 410.
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Γυάλινος ̟ολύχρωµος αµφορίσκος, κτέρισµα του κοριτσιού
της καύσης 810. 480-450 ̟.Χ.

Γυάλινος ̟ολύχρωµος αρύβαλλος, κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 399. 500-470 ̟.Χ.

Μία κωδιόσχηµη και τέσσερις α̟οτρο̟αϊκές γυάλινες οφθαλµωτές χάντρες
α̟ό γυναικείες ταφές των αρχαϊκών χρόνων.
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∆ύο γυάλινα αλάβαστρα. Το αριστερό βρέθηκε στην ανδρική ταφή 306, ενώ το δεξιό στον γυναικείο τάφο 792. Πρώιµων ελληνιστικών χρόνων.
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∆ύο όψεις δύο ̟λαστικών αγγείων α̟ό φαγεντιανή: κεφαλή Αχελώου και σκαντζόχοιρος, κτερίσµατα της ̟λούσιας δέσ̟οινας του τάφου 458.
Παραγωγές ενός εργαστηρίου της Ρόδου, της Σάµου ή της Μιλήτου. 550/40 ̟.Χ.
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Η εξωτερική όψη της ασηµένιας οµφαλωτής φιάλης, κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 279. ∆ιακοσµείται µε εννέα λογχωτά φύλλα,
µεταξύ των ο̟οίων ̟αρεµβάλλονται άλλα τόσα µικρότερα ̟αρόµοια φύλλα, ενώ ανάµεσά τους α̟οδίδονται τρίφυλλα άνθη λωτού.
Λε̟τοµέρεια του ̟υθµένα της στη σελ. 360. Ε̟ιχρύσωση φέρουν ο οµφαλός και το ̟λαίσιο γύρω του, καθώς και οι ε̟ικολληµένες
«καρδιές» των φύλλων. Έκτυ̟η και εµ̟ίεστη γεωµετρική και φυτική διακόσµηση έχει α̟οδοθεί ανάµεσα στον οµφαλό και τα φύλλα.
Ο τάφος χρονολογείται γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.
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Αριστερά: Χυτή λαβή χάλκινης τριφυλλόστοµης οινοχόης, κτέρισµα
της δέσ̟οινας του τάφου 739. Το ̟άνω µέρος της στο µέσο α̟ολήγει
σε κεφαλή λιονταριού και στα ̟λάγια σε κεφαλές ̟ιθήκων, ενώ
η ̟ρόσφυσή της στον ώµο του αγγείου σε ανθέµιο µε έλικες και
στη βάση του κεφαλές φιδιών µε ο̟ές ̟ροσήλωσης. 525-500 ̟.Χ.

Κάτω: Χυτή ̟ερίτεχνη λαβή χάλκινης τριφυλλόστοµης οινοχόης,
κτέρισµα της δέσ̟οινας του τάφου 319. Το ̟άνω µέρος της στο µέσο
α̟ολήγει σε κεφαλή λιονταριού και στα ̟λάγια σε καθιστά λιοντάρια,
ενώ η ̟ρόσφυσή της στον ώµο του αγγείου σε ανθέµιο µε έλικες
και στη βάση του δύο κεφαλές φιδιών. 550-525 ̟.Χ.

Tο ένα α̟ό τα τρία χυτά και συµ̟αγή καθιστά λιοντάρια µε στροφή
της κεφαλής ̟ρος τον θεατή, ̟ου διακοσµούσαν τον ώµο χάλκινου
λέβητα του τύ̟ου του δίνου, κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 279.
Εξαίρετο δείγµα χαλκο̟λαστικής, ό̟ου είναι εµφανής η ρεαλιστική
α̟όδοση των ανατοµικών χαρακτηριστικών του σώµατος µε τις λε̟τές
εγχαράξεις στο σώµα, στη χαίτη και στα ̟όδια.
Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.
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Χάλκινη ραµφόστοµη ̟ρόχους µε χυτή βάση και ταινιωτή λαβή,
στο ψηλότερο σηµείο της ο̟οίας διαµορφώνεται φυλλόσχηµη
κοίλη ̟ροεξοχή για τη στήριξη του αντίχειρα. Η κυκλική
̟ρόσφυση της λαβής στον ώµο είναι διακοσµηµένη µε
εικοσάφυλλο ρόδακα, ενώ το ραµφόστοµο στόµιο ̟ερισφίγγουν
οι δίσκοι της ̟άνω ̟ρόσφυσης της λαβής, διακοσµηµένοι µε
δεκαεννιάφυλλο ρόδακα. Κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 412.
560-550 ̟.Χ.

Χάλκινος σταµνοειδής κάδος µε χυτές τη βάση, τις δύο λαβές και τις
̟ροσφύσεις τους. Η µία ̟ρόσφυση των λαβών α̟ολήγει σε ̟ερίτεχνη
κεφαλή κά̟ρου, το ρύγχος του ο̟οίου διαθέτει ο̟ή εκροής, ενώ η άλλη
σε θαυµάσια κεφαλή της θεάς Αθηνάς µε αττικό κράνος (λε̟τοµέρεια στη
σελ. 364). Κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 325Α. Μετά το 336 ̟.Χ.

Χάλκινη τριφυλλόστοµη οινοχόη µε χυτές τη βάση και τη λαβή.
Το ̟άνω µέρος της λαβής α̟ολήγει στο µέσο σε κεφαλή λιονταριού,
ενώ η ̟ρόσφυσή της στον ώµο του αγγείου σε εγχάρακτο εφτάφυλλο
ανθέµιο. Κτέρισµα της δέσ̟οινας του τάφου 262, ο ο̟οίος χρονολογείται
στην ̟ερίοδο 530-520 ̟.Χ.
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Τέσσερα χάλκινα σφραγιστικά δακτυλίδια των υστεροκλασικών και των ̟ρώιµων ελληνιστικών χρόνων. Πάνω αριστερά:Μαινάδα
σε οργιαστικό χορό µε ξίφος στο αριστερό χέρι και θύρσο στο δεξιό, κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 299.Πάνω δεξιά: Κλαδιά δάφνης
̟ου ̟λαισιώνουν βαίτυλο, σύµβολα του Α̟όλλωνα, κτέρισµα της νεαρής γυναίκας του τάφου 148. Κάτω αριστερά: Ανδρική γενειοφόρος
κεφαλή, κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 355. Κάτω δεξιά: Ρό̟αλο και κάτω ταυροκεφαλή διακοσµηµένη µε γιρλάντα, κτέρισµα
του κοριτσιού του τάφου 773Α.





Το «ὄχανο» (εσωτερική λαβή) µε έκτυ̟ες
ανθεµωτές α̟ολήξεις της χάλκινης
αργείτικης ασ̟ίδας του ̟ολεµιστή
του τάφου 131. Στις µετό̟ες ̟αριστάνονται
ορθωµένα στα ̟ίσω σκέλη εραλδικά
λιοντάρια, Γοργώ «κατὰ τὸν ἐν γούνασιν

δρόμον» (λε̟τοµέρεια στη σελ. 368),
Ευρώ̟η καθισµένη στη ράχη του ∆ιός-ταύρου
(λε̟τοµέρεια στη σελ. 366) και έφι̟̟ος νέος.
Στα τρα̟εζιόσχηµα ελάσµατα ̟ροσήλωσης
της ταινίας µε το «όχανο» ̟αριστάνεται
Νίκη, ̟ου οδηγεί τέθρι̟̟ο άρµα
̟λαισιωµένο α̟ό γυµνούς νέους.
Λε̟τοµέρεια του καλύτερα σωζόµενου
ελάσµατος στις σελ. 369-370.
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Μία α̟ό τις οκτώ έκτυ̟ες όµοιες µετό̟ες του «οχάνου» της χάλκινης αργείτικης ασ̟ίδας του ̟ολεµιστή του τάφου 692.
Παριστάνεται έφι̟̟ος ̟ολεµιστής ̟άνω σε ψηλό άλογο µε έξοχη α̟όδοση των ανατοµικών λε̟τοµερειών τόσο του ̟ολεµιστή,
όσο και του υ̟ερήφανου ζώου.
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Χάλκινη µικρή ασ̟ίδα του τύ̟ου του «καρδιοφύλακος», κτέρισµα του ̟ολεµιστή του τάφου 443, ο ο̟οίος χρονολογείται στην ̟ερίοδο 550-525 ̟.Χ.
Α̟οτελεί το δεύτερο ̟αράδειγµα τέτοιας ασ̟ίδας (άλλη µία ανήκε στον ̟ολεµιστή του τάφου 145), ̟ου έχει βρεθεί έως τώρα στη Μακεδονία.



Πάνω: Σιδερένιες αιχµές δοράτων α̟ό ταφές ̟ολεµιστών των αρχαϊκών χρόνων.

Κάτω: Σιδερένιες αιχµές δοράτων α̟ό ταφές ̟ολεµιστών των κλασικών και των ̟ρώιµων ελληνιστικών χρόνων. Η τέταρτη α̟ό αριστερά,
η ο̟οία βρέθηκε σε τάφο ̟ου χρονολογείται µετά το 316 ̟.Χ., φέρει στον αυλό της διακόσµηση α̟ό δύο ασηµένιους δακτυλίους.
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Το σιδερένιο ξίφος µε χρυσο̟οίκιλτη λαβή του ̟ολεµιστή του τάφου 194
(λε̟τοµέρεια της λαβής του δεξιά). Γύρω στο 560 ̟.Χ.

Το σιδερένιο ξίφος µε χρυσο̟οίκιλτη λαβή του ̟ολεµιστή του τάφου 9
(λε̟τοµέρεια της λαβής του δεξιά). Γύρω στο 560 ̟.Χ.
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Πάνω: Το χρυσό ε̟ιστόµιο µε έκτυ̟η φυτική και γεωµετρική διακόσµηση του ̟ολεµιστή του τάφου 587. 550-525 ̟.Χ.
Μέσο: Το χρυσό ε̟ιστόµιο µε έκτυ̟η φυτική και γεωµετρική διακόσµηση της δέσ̟οινας του τάφου 738. Μέσα του 6ου αι. ̟.Χ.

Κάτω: Το χρυσό ε̟ιστόµιο µε έκτυ̟η φυτική και γεωµετρική διακόσµηση του ̟ολεµιστή του τάφου 765. 560-550 ̟.Χ.
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Tο χρυσό διάδηµα-στέµµα µε έκτυ̟η φυτική και γεωµετρική διακόσµηση του ̟ολεµιστή του τάφου 9.
Γύρω στο 560 ̟.Χ.

Tο χρυσό διάδηµα-στέµµα µε έκτυ̟η φυτική και γεωµετρική διακόσµηση του αγοριού του τάφου 83.
Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.
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Χρυσό ̟αχύ έλασµα µε τριγωνικές α̟ολήξεις στο ̟λατύτερο τµήµα του, ε̟ένδυση του δερµάτινου χειροκτίου του ̟ολεµιστή του τάφου 194.
Κάτω φέρει ένα διάχωρο µε έκτυ̟α φυτικά και γεωµετρικά µοτίβα, ενώ ̟άνω άλλα δύο διάχωρα µε δύο ζεύγη αντίνωτων λιονταριών

µε αναστροφή της κεφαλής, ̟ου ̟λαισιώνονται µε όµοια φυτικά µοτίβα. Γύρω στο 560 ̟.Χ.

Μάσκα α̟ό ̟αχύ χρυσό έλασµα µε έκτυ̟η ̟υκνή και ̟οικίλη
φυτική διακόσµηση, ̟ου έφερε ο ̟ολεµιστής του τάφου 280.
Το έλασµα έχει κο̟εί στις γωνίες, στην ̟εριοχή της µύτης
και του στόµατος. 550/40 ̟.Χ.
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Τέσσερα χάλκινα κράνη ̟ολεµιστών των αρχαϊκών
χρόνων. Τα τρία είναι µακεδονικού τύ̟ου
(του λεγόµενου «ιλλυρικού»), ενώ το ̟άνω δεξιά,
̟ου ανήκει στον ̟ολεµιστή του τάφου 189, α̟οτελεί
µεικτό τύ̟ο χαλκιδικού και κορινθιακού κράνους.
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Τρία χάλκινα κράνη ̟ολεµιστών. Το ε̟άνω αριστερά ανήκει
στον ̟ολεµιστή του τάφου 145 και α̟οτελεί συνδυασµό
του µακεδονικού και του κορινθιακού τύ̟ου.
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Το κράνος του ̟ολεµιστή του τάφου 271, ̟ου φέρει στο µέτω̟ο
χρυσή ταινία µε έκτυ̟η φυτική και γεωµετρική διακόσµηση.
Γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.

Το χάλκινο κράνος του ̟ολεµιστή του τάφου 131, ̟ου διακοσµείται
γύρω α̟ό το άνοιγµα του ̟ροσώ̟ου µε χρυσές ταινίες. ∆ύο άλλες
κάθετες ταινίες συνεχίζουν ̟άνω α̟ό το οριζόντιο έλασµα
του µετώ̟ου και εξωτερικά των νευρώσεων του ε̟ικράνου.
Οι ταινίες είναι διακοσµηµένες µε έκτυ̟ο ιωνικό κυµάτιο.
Ο τάφος χρονολογείται µετά το 530 ̟.Χ.
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Χάλκινο κράνος του ̟ολεµιστή 692,
µεικτός τύ̟ος µακεδονικού
και κορινθιακού κράνους,
̟ου διακοσµείται µε τέσσερα
χρυσά τριγωνικά ελάσµατα γύρω
α̟ό το άνοιγµα του ̟ροσώ̟ου.
Στην ̟ροµετω̟ίδα του α̟οδίδονται
δύο εγχάρακτα εραλδικά λιοντάρια
µε αναστροφή της κεφαλής και
ανασηκωµένο το ένα µ̟ροστινό ̟όδι,
̟ου ̟λαισιώνουν τον ηλίσκο
στερέωσης του λοφίου α̟ό ό̟ου
εκφύεται φυτικό µοτίβο. Ο τάφος
χρονολογείται µετά το 530 ̟.Χ.
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Το χάλκινο µακεδονικό κράνος
του ̟ολεµιστή του τάφου 279.

Το κράνος του ̟ολεµιστή του τάφου 283, ̟ου φέρει γύρω α̟ό το άνοιγµα
του ̟ροσώ̟ου ̟λατιές χρυσές ταινίες. ∆ύο άλλες κάθετες ταινίες ξεκινούν
κάτω α̟ό την ταινία του µετώ̟ου, συνεχίζουν εξωτερικά των νευρώσεων
του ε̟ικράνου και καταλήγουν στο ̟ίσω µέρος του κράνους, ψηλότερα α̟ό τις
α̟ολήξεις των νευρώσεων. Οι ταινίες είναι διακοσµηµένες µε έκτυ̟ο ̟λοχµό.
Ο τάφος χρονολογείται µετά το 530 ̟.Χ.
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Λε̟τοµέρεια του κράνους του ̟ολεµιστή του τάφου 279. Γύρω α̟ό το άνοιγµα του ̟ροσώ̟ου είναι ε̟ικολληµένες
χρυσές ταινίες, α̟ό τις ο̟οίες αυτή του µετώ̟ου φέρει στα άκρα έκτυ̟ο σύνθετο ασ̟ιδόµορφο κόσµηµα. Ο τάφος
χρονολογείται γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ. Στη µετω̟ική ζώνη του κράνους, εν µέρει καλυµµένη α̟ό τη χρυσή
ταινία, α̟οδίδονται δύο εγχάρακτα εραλδικά λιοντάρια µε αναστροφή της κεφαλής και ανασηκωµένο το ένα ̟όδι,
̟ου ̟λαισιώνουν τον ηλίσκο στερέωσης του λοφίου α̟ό ό̟ου εκφύεται φυτικό µοτίβο.
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Το χάλκινο µακεδονικό κράνος του ̟ολεµιστή του τάφου 280, µοναδικό ως ̟ρος την τεχνική κατασκευής του (έχει σφυρηλατηθεί
σε ένα µόνο ̟αχύ έλασµα χαλκού µε ̟ρόσθετη ταινία, ̟ου φέρει ζεύγος έντονα ανάγλυφων νευρώσεων για τη στήριξη του λοφίου).
Το άνοιγµα του ̟ροσώ̟ου ̟λαισιώνεται α̟ό τρία ε̟ικολληµένα ̟λατιά χρυσά ελάσµατα µε έκτυ̟η φυτική και γεωµετρική διακόσµηση.
Ο τάφος χρονολογείται στην ̟ερίοδο 550-540 ̟.Χ.

Το χάλκινο µακεδονικό κράνος του ̟ολεµιστή του τάφου 775Α. Οι ηλίσκοι της ώας γύρω
α̟ό το άνοιγµα του ̟ροσώ̟ου ̟λαισιώνονται α̟ό στενές χρυσές ταινίες, ̟ου φέρουν

έκτυ̟η φυτική διακόσµηση. Το κάτω µέρος του ̟ροσώ̟ου του ̟ολεµιστή καλυ̟τόταν
µε µεγάλο χρυσό ε̟ιστόµιο, διακοσµηµένο µε έκτυ̟ους µικρούς και µεγάλους

αλληλοκαλυ̟τόµενους σύνθετους ρόδακες και στο µέσο µε γοργόνειο. Το ε̟ιστόµιο
εικονίζεται και στο µέσο της σελ. 307. Ο τάφος χρονολογείται γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.
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Η χρυσή µάσκα µαζί µε το χάλκινο κράνος του ̟ολεµιστή του τάφου 279. Η µάσκα εικονίζεται ε̟ίσης στη σελ. 308, ενώ το κράνος
στις σελ. 382-383. Ο τάφος χρονολογείται γύρω στα µέσα του 6ου αι. ̟.Χ.

ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 389:Η χρυσή µάσκα της δέσ̟οινας του τάφου 458, ̟λαισιωµένη ̟άνω και κάτω µε έκτυ̟ο ̟λοχµό.
Στη θέση κάθε µατιού α̟οδίδεται έκτυ̟ο τετράκτινο αστέρι (ήλιος), ̟λαισιωµένο α̟ό τέσσερις ασ̟ιδίσκες (̟λανήτες),
στην ̟εριοχή του στόµατος έκτυ̟ο ροµβόσχηµο ε̟ιστόµιο, διακοσµηµένο στις γωνίες µε φύλλα, στο µέσο µε αντω̟ά
αιλουροειδή, ενώ ̟άνω και κάτω µε δελφίνια, στοιχεία ̟ου υ̟οδηλώνουν τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα.
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