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Ταφικά έθιμα των Μακεδόνων

Στη Μακεδονία, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο τρόπος ταφής ήταν θέμα
προσωπικής επιλογής και οικονομικών δυνατοτήτων. Ο ενταφιασμός
χρησιμοποιούνταν παράλληλα με τη δαπανηρότερη καύση του σώματος.
Η αρχαϊκή μορφή της μακεδονικής κοινωνίας και πολιτείας εξηγεί το μεγάλο
μέγεθος των τάφων και τον εξαιρετικό πλούτο των κτερισμάτων τους, που
τους διαφοροποιεί από τους σύγχρονούς τους των υπόλοιπων ελληνικών
περιοχών.
Οι νεκρικές τελετές εξασφαλίζουν την ομαλή διάβαση του ανθρώπου που
πεθαίνει σε μία άλλη διάσταση. Ο νεκρός δέχεται τις πρέπουσες τιμές σε
αντάλλαγμα για τη ζωή που έχασε. Οι γυναίκες της οικογένειας του νεκρού
έπλεναν το σώμα του, τον άλειφαν με λάδι και μύρο και ντυμένο με τα
καλύτερά του ρούχα τον ξάπλωναν στη νεκρική κλίνη. Ύστερα άρχιζε το
μοιρολόι. Ακολουθούσε η εκφορά και ο νεκρός τοποθετούνταν στον τάφο
μαζί με τα δώρα των αγαπημένων του. Επάνω στον τάφο έχυναν κρασί, μέλι
και γάλα: προφορές για την ψυχή που έφυγε και τις ψυχές του κάτω
κόσμου. Το «χαρώνειο νόμισμα», τον οβολό για την πληρωμή του Χάροντα,
το κρατάει ο νεκρός στο δεξί του χέρι ή στο στόμα.
Ειδικά κατασκευασμένες σαρκοφάγοι και πολύτιμα τεφροδόχα δοχεία
δέχονταν τα σώματα και τα καμένα οστά των νεκρών αντίστοιχα. Μέσα στον
τάφο τοποθετούσαν αντικείμενα που χρησιμοποιούσε στη ζωή του ο νεκρός
όπως όπλα και συμποσιακά σκεύη για τους άντρες και κοσμήματα για τις
γυναίκες. Ειδώλια και λατρευτικά σκεύη ήταν οι προσφορές των οικείων για
τη μεταθανάτια ζωή.
Σε περίπτωση καύσης τα υπολείμματα των προσφορών τοποθετούνταν μετά
τον ενταφιασμό πάνω από τον τάφο. Ίχνη από τις ενδεχόμενες τελετές που
ακολουθούσαν ή επαναλαμβάνονταν σε τακτά διαστήματα προς τιμήν των
νεκρών δεν έχουν σωθεί, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις όπως στους
βασιλικούς τάφους της Βεργίνας
.
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Διακόσμηση
Οι μακεδονικοί τάφοι, ως τελευταία κατοικία του νεκρού, έφεραν πλούσια
διακόσμηση. Κοσμοφόροι με φυτικά μοτίβα, ζωφόροι με σκηνές κυνηγιού,
μετόπες και μετακιόνια με πολεμιστές και κριτές του Κάτω Κόσμου,
κοσμούσαν τις ιωνικές ή δωρικές προσόψεις των τάφων.
Πολλές φορές υπήρχε γραπτός διάκοσμος και στους εσωτερικούς τοίχους :
αρματοδρομίες, σκηνές μάχης, έντονα κινημένες μορφές καθώς και φυτικά
μοτίβα και άψυχα αντικείμενα.
Ακόμη, στο θάλαμο, όπως και στον προθάλαμο, τοποθετούσαν λίθινες
κλίνες σε απομίμηση συμποσιακών, κατάκοσμους θρόνους, μαρμάρινες
σαρκοφάγους με τις λάρνακες των οστών των νεκρών.
Σε άλλες περιπτώσεις στους τοίχους διαμορφώνονταν κτιστές τράπεζες,
θρόνοι και βάθρα, ενώ στους οικογενειακούς τάφους υπήρχαν ειδικές
κόγχες-θήκες για την εναπόθεση της τέφρας των νεκρών.

Οι 'Μακεδονικοί τάφοι', σχηματίζουν μία ιδιαίτερη κατηγορία υπόγειων
θαλαμοειδών οικοδομημάτων
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Μίεζα
1) Μακεδονικός τάφος Ανθεμίων
Ο τάφος των Ανθεμίων χρονολογείται στο α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ., Είναι Από
τα λαμπρότερα και καλύτερα διατηρημένα μνημεία της αρχαίας Μίεζας και
Κατασκευάσθηκε στην πορεία του αρχαίου δρόμου που ένωνε τη Μίεζα με
την πρωτεύουσα του μακεδονικού βασιλείου, την Πέλλα. Πρόκειται για
υπόγειο ταφικό κτίσμα, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της ταφής του
νεκρού και των καθιερωμένων τελετουργιών προς τιμήν του, καλύφθηκε
από τύμβο που είχε ύψος τουλάχιστον 2,50 μ. και διάμετρο 15-17 μ. Ο
τάφος είναι διθάλαμος, καμαροσκεπής και είχε ναόσχημη πρόσοψη με
τέσσερις ημικίονες ιωνικού ρυθμού και με διακόσμηση από πολύχρωμα
ιωνικά και δωρικά κυμάτια. Η είσοδός του είχε κλειστεί με έξι δόμους από
πωρόλιθο. Στο αέτωμα (ύψος τυμπάνου 1 μ.) σώζεται ωραία ζωγραφική
παράσταση, που εικονίζει ζευγάρι ώριμης ηλικίας καθισμένο σε ανάκλιντρο
συμποσίου. Και οι δύο μορφές είναι ντυμένες με χιτώνα και ιμάτιο, που ο
καλλιτέχνης
έχει
αποδώσει
με
εντυπωσιακές και πλούσιες πτυχές. Την
επίστεψη του αετώματος αποτελούν τρία
ανάγλυφα
ανθέμια
με
έντονες
φωτοσκιάσεις. Ο στενός προθάλαμος του
τάφου ήταν επιχρισμένος με ανοιχτό
κίτρινο χρώμα στο ανώτερο μέρος των
τοίχων και με μαύρο στο κατώτερο, ενώ τα
δύο τμήματα χωρίζονταν με ταινίες
μαύρου και λευκού χρώματος. Μια
εντυπωσιακή παράσταση διακοσμεί την
οροφή του προθαλάμου: έξι ανθέμια εναλλάσσονται με νερολούλουδα
πάνω σε γαλαζοπράσινο βάθος, που θυμίζει λουλούδια να πλέουν στην
επιφάνεια λίμνης. Ο προθάλαμος χωριζόταν από τον κυρίως νεκρικό θάλαμο
με μαρμάρινη δίφυλλη θύρα ύψους 3,50 μ. και πλάτους 0,90 μ.,
διακοσμημένη με ανάγλυφα μοτίβα. Στο εσωτερικό του θαλάμου σώζεται
τετράπλευρη λίθινη βάση, που θα περιείχε το αγγείο ή τη λάρνακα με τα
οστά του νεκρού. Η καμαρωτή οροφή του θαλάμου είναι καλυμμένη με
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ανοιχτό κίτρινο κονίαμα, ενώ οι τοίχοι είναι μονόχρωμοι και μιμούνται
ορθομαρμάρωση: το κάτω τμήμα τους έχει χρώμα μαύρο, το επάνω έχει
χρώμα βαθυκόκκινο και χωρίζονται με λευκή ταινία. Η λεπτομέρεια στο
σχέδιο και η πολυχρωμία της ιωνικής διακόσμησης χαρακτηρίζουν το
μνημείο και δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τη χρονολόγησή του αλλά
και για τη μεγάλη ζωγραφική στον ελληνικό χώρο. Ο τάφος των Ανθεμίων
είχε συληθεί πολλές φορές, ιδιαίτερα στην αρχαιότητα, και ελάχιστα
αντικείμενα βρέθηκαν στο εσωτερικό του, αλλά αρκετά για να δώσουν μια
εικόνα από τα πλούσια κτερίσματα που περιείχε. Το σημαντικότερο από
αυτά ήταν τμήματα ελεφαντόδοντου από την ανάγλυφη διακόσμηση της
νεκρικής
κλίνης.
Ο τάφος ανασκάφηκε το 1971 από την τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Κατερίνα
Ρωμιοπούλου μετά από απόπειρα λαθρανασκαφής. Σήμερα προστατεύεται
με
στέγαστρο,
που
καλύπτει τμήμα του
μνημείου,
ενώ
η
είσοδός
του
έχει
διαμορφωθεί
κατάλληλα για την
πρόσβαση
των
επισκεπτών.

Λεπτομέρια του αετώματος του Τάφου των ανθεμίων.
Απεικονίζεται ανακεκλιμένο ζυγάρι. Εντυπωσιακή είναι η
διατήρηση των χρωμάτων της πρόσοψης.
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2) Τάφος της Κρίσεως
Από τους σημαντικότερους και καλύτερα διατηρημένους μακεδονικούς
τάφους, που έχουν έλθει στο φως μέχρι σήμερα, είναι αυτός ''της Κρίσεως'',
ένα από τα ταφικά μνημεία της αρχαίας Μίεζας, που είχαν κατασκευασθεί
στην πορεία του αρχαίου δρόμου που ένωνε την πόλη με την πρωτεύουσα
του μακεδονικού βασιλείου, την Πέλλα. Οφείλει την ονομασία του στη
μοναδική για την αρχαία τέχνη ζωγραφική παράσταση που τον διακοσμεί και
έχει ως θέμα την κρίση του νεκρού. Χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του
4ου αι π.Χ. και ξεχωρίζει ανάμεσα στους μακεδονικούς τάφους για τις
μνημειώδεις διαστάσεις του και την επιβλητική του πρόσοψη.
Το μνημείο ανήκει στον τύπο του διθάλαμου μακεδονικού τάφου με
καμαρωτή στέγη και καλυπτόταν με χωμάτινο τύμβο που είχε ύψος 1,50 μ.
και διάμετρο 10 μ. Η πρόσοψή του είναι διώροφη, συνδυάζει το δωρικό με
τον ιωνικό ρυθμό και δίνει την εντύπωση αρχαίου διώροφου κτηρίου με
αετωματική επίστεψη. Ο ''πρώτος όροφος'' είναι δωρικού ρυθμού με
τέσσερις ημικίονες (τετράστυλο πρόπυλο με παραστάδες στις άκρες), επάνω
στους οποίους στηρίζεται το δωρικό γείσο. Αποτελείται από τρίγλυφα και
ένδεκα μετόπες, που διατηρούν τμηματικά την πολυχρωμία τους και
διακοσμούνται με ένα πολύ γνωστό θέμα, την αναμέτρηση των Κενταύρων με
τους Λαπίθες. Ταινία με σταγόνες και γραπτή ζώνη με άνθη και έλικες
διαχωρίζουν τις μετόπες από την ιωνική ζωφόρο που ακολουθεί. Το θέμα του
διακόσμου της είναι κάποια μάχη των Ελλήνων εναντίον των Περσών, ενώ
είναι χαρακτηριστικό ότι οι μορφές που τη συνθέτουν είναι ανάγλυφες
(stucco). Πάνω από το γείσο αναπτύσσεται ο ''δεύτερος όροφος'' της
πρόσοψης. Αποτελείται από έξι μικρούς ιωνικούς ημικίονες με ύψος 1,46 μ.,
ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν διαστήματα διαμορφωμένα ως
ψευδόθυρες. Το αέτωμα πρέπει να διέθετε γραπτή διακόσμηση, όπως
προκύπτει από διάφορα θραύσματα που έχουν έλθει στο φως. Ανάμεσα στις
ακραίες παραστάδες και στους δωρικούς ημικίονες, που πλαισιώνουν τη
θύρα, υπάρχουν τέσσερις ζωγραφικοί πίνακες, οι οποίοι αποτελούν ενιαία
σύνθεση που απεικονίζει τη σκηνή της κρίσης του νεκρού. Ο νεκρός
πολεμιστής οδηγείται από τον ψυχοπομπό Ερμή στους κριτές του Κάτω
Κόσμου, Αιακό και Ραδάμανθυ, θέμα εξαιρετικά σπάνιο στην εικονογραφία,
αλλά γνωστό από τον πλατωνικό διάλογο ''Γοργίας''. Από τον τρόπο απόδοσης
των μορφών προκύπτει ότι δύο ζωγράφοι συμμετείχαν στη διακόσμηση του
τάφου. Ο προθάλαμος, αν και δεν έχει ανασκαφεί πλήρως, φαίνεται ότι δεν
διέθετε γραπτές παραστάσεις. Αντίθετα, ο νεκρικός θάλαμος με την
αρχιτεκτονική διάρθρωση των τοίχων θυμίζει έντονα τις εσωτερικές όψεις
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σπιτιών της Πέλλας και της Δήλου. Διαθέτει τοιχοβάτη, κυρίως τοίχο,
παραστάδες στις γωνίες, θριγκό και καμαρωτή στέγη. Βαθύ γαλάζιο, κόκκινο
και λευκό είναι τα χρώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο θάλαμο, ενώ
ιωνικά κυμάτια, ρόδακες και ταινίες διακοσμούν τα διάφορα αρχιτεκτονικά
μέλη.
Ο τάφος της Κρίσεως εντοπίσθηκε τυχαία το 1954 κατά τις εργασίες διάνοιξης
επαρχιακού δρόμου και ανασκάφηκε από τον καθηγητή Φώτιο Πέτσα κατά τα
έτη 1954-1964. Είχε υποστεί σοβαρές φθορές ήδη από την αρχαιότητα, τόσο
στην καμάρα του προθαλάμου όσο και στην πρόσοψη. Εργασίες συντήρησης
των κονιαμάτων και δομικής αποκατάστασης της πρόσοψης έγιναν το 1998,
παράλληλα με ανασκαφή από τη Λ. Στεφανή, ενώ σήμερα βρίσκεται σε
εξέλιξη το έργο ανάδειξης του μνημείου, που προβλέπει και νέα πρόσβαση
για άτομα με ειδικές ανάγκες.
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Ζωγραφική αναπαράσταση της πρόσοψης του Τάφου
Κρίσεως( αρχές 3ου αι. π.Χ). Στα διαστήματα μεταξύ
ημικιόνων υπάρχουν τέσσερις μεμονομένες μορφές
αποτελούν όμως ενιαία σύνθεση, με θέμα την κάθοδο
νεκρού στον Άδη

της
των
που
του

Ζωγραφική παράσταση του νεκρού απο την
πρόσοψη του Τάφου της Κρίσεως. Ο
ιδιοκτήτης,
προφανώς
του
τάφου
απεικονίζεται στον τύπο του θωρακοφόρου
με το δόρυ στο δεξί χέρι.
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3) Τάφος Λύσωνος και Καλλικλέους
Το ταφικό μνημείο του Λύσωνος και του Καλλικλέους είναι ένας από τους
τέσσερις σημαντικούς μακεδονικούς τάφους των Λευκαδίων, που είχαν
κατασκευασθεί κατά μήκος του αρχαίου δρόμου που ένωνε τη Μίεζα με την
Πέλλα, την πρωτεύουσα του μακεδονικού βασιλείου. Σύμφωνα με την
κεραμική που βρέθηκε κατά τις ανασκαφές και την προσωπογραφία των
μελών που τάφηκαν εδώ, ο τάφος μπορεί να χρονολογηθεί από τα τέλη του
3ου έως τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. Έχει τις μικρότερες διαστάσεις από
όλους τους τάφους στην περιοχή του Κοπανού, αλλά ξεχωρίζει για το
κατάγραφο εσωτερικό του, που διασώζει ονόματα πέντε γενεών της ίδιας
οικογένειας. Πρόκειται για τον τάφο της οικογένειας του Αριστοφάνη, τα
μέλη της οποίας αναγράφονται με κόκκινα γράμματα πάνω από ορθογώνιες
θήκες, που ανοίγονται σε δύο επάλληλες σειρές στις τρεις πλευρές των
τοίχων.
Ο τάφος αποτελείται από το στενό προθάλαμο και τον τετράγωνο νεκρικό
θάλαμο με προσανατολισμό Β-Ν και είσοδο στη νότια πλευρά, η οποία
έκλεινε με δίφυλλη πόρτα. Ο προθάλαμος έχει επίπεδη οροφή και στα
τοιχώματά του είναι ζωγραφισμένα ένα περιρραντήριο και ένας βωμός, ενώ
στο υπέρθυρο του ανοίγματος προς το θάλαμο υπάρχει γραπτή επιγραφή με
τα ονόματτα των πρώτων ενταφιασμένων νεκρών: ''Λύσωνος και
Καλλικλέους των Αριστοφάνους''. Ο νεκρικός θάλαμος διαθέτει είκοσι δύο
θήκες σε δύο σειρές, οι δεκαεπτά από τις οποίες είχαν δεχθεί τις στάχτες και
τα κτερίσματα από τις καύσεις των νεκρών. Οι ιωνικές παραστάδες, που
αποδίδονται τρισδιάστατα με φωτοσκίαση πάνω στους τοίχους,
δημιουργούν στο εσωτερικό του μνημείου την εντύπωση ενός πραγματικού
περιστυλίου, στον υπαίθριο χώρο ενός κήπου. Μία συνεχόμενη φυτική
γιρλάντα με κορδέλες και ρόδια στεφανώνει το ανώτερο μέρος του
περιστυλίου, ενώ στα δύο τύμπανα των στενών πλευρών αποδίδονται
ζωγραφικά τα όπλα, που συχνά συνοδεύουν ως κτερίσματα τους νεκρούς
πολεμιστές: κράνη, ξίφη, καθώς και δύο διαφορετικού τύπου μακεδονικές
ασπίδες. Η ζωντάνια των χρωμάτων και η πολύ καλή διατήρηση των
τοιχογραφιών οφείλεται στο γεγονός ότι, από τότε που αποκαλύφθηκε το
μνημείο, δεν αφαιρέθηκε ποτέ ο χωμάτινος τύμβος του, που του
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εξασφαλίζει σταθερές συνθήκες υγρασίας. Οι ομοιότητες μεταξύ της
ζωγραφικής του συγκεκριμένου τάφου με το δεύτερο πομπηιανό στυλ
αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για τις επαφές και τις σχέσεις του
ελληνιστικού κόσμου με τη ρεπουμπλικανική Ρώμη και, ίσως, η
συγκεκριμένη τεχνοτροπία (''αρχιτεκτονικό ζωγραφικό στυλ'' κατά τη Stella
Miller) να αποτέλεσε τις αρχές ή να έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη του
δεύτερου
πομπηιανού
στυλ.
Ο τάφος βρέθηκε τυχαία το 1942, ανασκάφηκε από τον Χαράλαμπο
Μακαρόνα και δημοσιεύθηκε περιληπτικά από τον ανασκαφέα, ενώ η
πλήρης μελέτη του έχει γίνει από την αρχαιολόγο Stella Miller. Σήμερα είναι
προσιτός μόνο στους ειδικούς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σταθερή
υγρασία, που έχει συμβάλει στην εξαίρετη διατήρηση του ζωγραφικού
διακόσμου του. Για την καλύτερη προστασία του μνημείου το 1999
κατασκευάσθηκε μεταλλικό στέγαστρο.

Απόψεις της ζωγραφικής διακόσμησης των ημικυκλικών
τυμπάνων των στενών τοίχων του Τάφου του Λύσωνος και
του Καλλικλέους, όπου απεικονίζονται δύο σύνοκα
οπλισμού, 200-150 π.Χ
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Βεργίνα
1) Τάφος Φιλίππου Β’
Ο τάφος του βασιλιά Φίλιππου είναι ένα κατασκεύασμα που
αποτελούνταν από δύο χώρους με ύψος 5,30 μέτρα. Είναι ο
μεγαλύτερος και υψηλότερος
μακεδονικός τάφος που
γνωρίζουμε.
Τα πολύτιμα οστά του νεκρού βασιλιά βρέθηκαν τυλιγμένα
σε ένα χρυσό ύφασμα. Φυλάσσονταν σε μία μεγάλη χρυσή
λάρνακα, ένα μοναδικό έργο τέχνης με ένα εντυπωσιακό
ανάγλυφο αστέρι στο καπάκι της, το μακεδονικό αστέρι με τις 12
ακτίνες. Η λάρνακα βρισκόταν μέσα σε μία μεγάλη μαρμάρινη
σαρκοφάγο. Ο τάφος επίσης περιείχε τα όπλα του βασιλιά, το
σιδερένιο του θώρακα με χρυσή ανάγλυφη διακόσμηση, το
κράνος και το ξίφος του. Επίσης, τη χρυσή φαρέτρα και τρία
ζευγάρια χάλκινες περικνημίδες. Μέσα στον τάφο υπήρχε ακόμη
η ασπίδα του που είναι φτιαγμένη από χρυσό και
ελεφαντόδοντο. Ένα από τα πιο πολύτιμα αντικείμενα του
τύμβου είναι το χρυσό στεφάνι που βρέθηκε στην κορυφή των
αποτεφρωμένων οστών του νεκρού βασιλιά. Είναι το βαρύτερο
και
πιο
εντυπωσιακό
χρυσό
στεφάνι
που
διασώθηκε
από
την
αρχαιότητα. Πρόκειται για
ένα χρυσό στεφάνι που
αποτελείται
από 313
φύλλα βελανιδιάς και 68
βελανίδια.
Ποιος
θα
μπορούσε να φανταστεί
ότι όλα αυτά τα πολύτιμα
αντικείμενα ήταν θαμμένα
και διατηρήθηκαν για 23
αιώνες!
Υπήρχε
κι
ένας δεύτερος νεκρός στον προθάλαμο του τάφου με τα οστά
μιας γυναίκας. Τα οστά της επίσης φυλάσσονταν σε μία χρυσή
λάρνακα η οποία επίσης βρισκόταν μέσα σε μία μαρμάρινη
σαρκοφάγο. Το περίεργο με τον προθάλαμο αυτού του τάφου
είναι ότι αν και περιείχε τα οστά γυναίκας περιλάμβανε και
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πολλά όπλα. Μέσα στη λάρνακα υπήρχε και εδώ ένα
υπέροχο στεφάνι μυρτιάς και ένα κομψό γυναικείο διάδημα, το
πιο όμορφο κόσμημα του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
Τα περισσότερα από αυτά τα σπάνια αντικείμενα
αποτελούν αληθινά
έργα
τέχνης
και
είναι
έξοχα
παραδείγματα
της
ελληνικής γλυπτικής
του 4 ο υ αιώνα π.Χ.
Οι
δύο
χρυσές
λάρνακες
και
το
μεγάλο
στεφάνι
βελανιδιάς είναι τα
πιο
λαμπρά
παραδείγματα
ελληνικής
τέχνης
που βρέθηκαν ποτέ
σε ελληνικό έδαφος.

Η επιβλητική πρόσοσψη του Τάφου του Φιλίππου Β'. Η
ζωφόρος απεικονίζει σκηνή κυνηγιού λιονταριού και
άλλων ζώων.

Η χρυσή λάρνακα από το νεκρικό θάλαμο του
Τάφου του Φιλίππου.
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Τάφοι στην Αρχαία Αμφίπολη
Από τους μακεδονικούς τάφους , που
έχουν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή της
Αμφίπολης, δύο είναι οι σημαντικότεροι.
Βρίσκονται ανατολικά του δρόμου
Θεσ/νίκης – Δράμας και χρονολογούνται
στον 3° αιώνα π.Χ.
Ο πρώτος έχει δρόμο, προθάλαμο με μια
νεκρική κλίνη και θάλαμο με
δύο νεκρικές κλίνες σε σχήμα Γ. Στις κλίνες του θαλάμου υπάρχει ζωγραφική
διακόσμηση με Διονυσιακά θέματα. Το μήκος του ξεπερνά τα 11 μέτρα και
είναι ο μεγαλύτερος γνωστός τάφος “Μακεδονικού τύπου” της Αμφίπολης.
Αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές νότια του Ελληνιστικού νεκροταφείου, σε
ύψωμα που δεσπόζει απέναντι από την ανατολική πλευρά της πόλης.

Ο δεύτερος τάφος έχει δρόμο και έχει μόνο έναν θάλαμο με δύο νεκρικές
κλίνες σε σχήμα Γ. Πάνω στους ατομικούς
και οικογενειακούς τάφους στήνονταν
διαφόρων μορφών μνημεία, Ναΐσκοι,
βωμοί, αγάλματα θεών, αλλά και των ιδίων
των αφηρωϊσμένων με το θάνατο τους
νεκρών, ζώα συμβολικά για τη δύναμη και
το μεγαλείο τους, όπως π.χ. λιοντάρια,
αλλά και μορφές μυθικές. Από το
νεκροταφείο της Αμφίπολης προέρχεται
μια πλούσια σειρά επιτύμβιων στηλών, των οποίων η διακόσμηση
αναφέρεται στη ζωή των νεκρών και στις σχέσεις τους με τους επιζώντες
συγγενείς. Οι λευκές λήκυθοι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία κτερισμάτων
στους τάφους της κλασσικής εποχής. Οι νεκροπόλεις εκτείνονται έξω από το
Περίβολο των τειχών της αρχαίας Αμφίπολης. Τα ταφικά μνημεία, υπόγεια ή
υπέργεια, εμφανίζουν ποικίλες μορφές και τύπους. Οι μνημειακοί τάφοι
μακεδονικού τύπου, καλυμμένοι με τεχνητό τύμβο, ανήκουν σε οικογένειες
με διακεκριμένη πολιτική ή οικονομική δύναμη. Πάνω σε τάφους
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σημαντικών πολιτών στήνονται μερικές φορές σημαντικά επιτύμβια
μνημεία.
Από τους μακεδονικούς τάφους , που έχουν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή
της Αμφίπολης, δύο είναι οι σημαντικότεροι. Βρίσκονται ανατολικά του
δρόμου Θεσ/νίκης – Δράμας και χρονολογούνται στον 3° αιώνα π.Χ.
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Μακεδονικός τάφος Σταυρούπολης
(Θράκη)
Ο τάφος της Σταυρούπολης είναι ο μεγαλύτερος, πιο
καλοδιατηρημένος και πιο εντυπωσιακός μακεδονικός
τάφος της Θράκης. Βρίσκεται νότια της πόλης, σε μικρή
απόσταση από το δρόμο που οδηγεί στα Κομνηνά. Με βάση την
αρχιτεκτονική του μορφή και τα λιγοστά ευρήματα που υπήρχαν στο
εσωτερικό του, χρονολογείται στο πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ. Είναι
πιθανό να συνδέεται με έναν οικισμό, που βρίσκεται σε απόσταση 500 μ.
νοτιότερα, στη θέση Μύτικας Κομνηνών, και είχε μεγάλη διάρκεια ζωής,
από την Πρώιμη Εποχή Σιδήρου (9ος - 8ος αι. π.Χ.) μέχρι τη βυζαντινή
περίοδο.
Κάτοψη
μακεδονικού
τάφου

Το μνημείο έχει όλα τα βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που
χαρακτηρίζουν τους μακεδονικούς τάφους. Είναι υπόγειος, κτιστός και
αποτελείται από δρόμο, προθάλαμο και θάλαμο, που είναι σκεπασμένοι
με καμάρες. Είναι κατασκευασμένος με εγχώριο μάρμαρο κατά το
ψευδοϊσόδομο σύστημα τοιχοποιίας, έχει προσανατολισμό Α-Δ και η
είσοδός του βρίσκεται στα δυτικά. Ο δρόμος αποτελείται από δύο
τμήματα: το εξωτερικό, που είναι χωρίς κάλυψη, και το εσωτερικό, που
είναι στεγασμένο και έχει μήκος 4,65 μ. και πλάτος 1,59 μ. Σε αυτό
μπαίνει κανείς από θύρα που κλεινόταν εξωτερικά με μεγάλες
ορθογώνιες μαρμαρόπετρες. Στο άλλο άκρο του υπάρχει η θύρα του
προθαλάμου, που αποτελείται από δύο παραστάδες και υπέρθυρο. Ο
προθάλαμος έχει πλάτος 3,13 μ. και μήκος 2,12 μ. Επικοινωνεί με το
νεκρικό θάλαμο με θύρα, αποτελούμενη από μονολιθικές παραστάδες
και υπέρθυρο, που κλεινόταν εσωτερικά με μαρμάρινα θυρόφυλλα, στα
οποία δηλώνονται ανάγλυφα τα τεκτονικά στοιχεία (π.χ. καρφιά). Στη
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δεξιά παραστάδα διακρίνονται τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, ζωγραφισμένα με
κόκκινο χρώμα με την εγκαυστική μέθοδο. Ο θάλαμος έχει πλάτος 3,13 μ.
και μήκος 3,155 μ. Στο βάθος του υπάρχουν δύο μαρμάρινες κλίνες
γωνιακά τοποθετημένες με μαρμάρινα διπλά προσκεφάλαια στα δύο
άκρα τους («κλίνες αμφικέφαλες?). Στα πόδια τους διακρίνεται
ζωγραφική διακόσμηση με την εγκαυστική μέθοδο. Σε μεταγενέστερη
εποχή είχε προστεθεί και τρίτη κλίνη, που δε σώζεται σήμερα. Ο
προθάλαμος και ο θάλαμος έχουν δάπεδα από μαρμάρινες πλάκες, ενώ
στη γένεση της καμάρας τους υπάρχει κοσμήτης αποτελούμενος από
ιωνικό και λέσβιο κυμάτιο. Ο τάφος βρέθηκε συλημένος και τα
θυρόφυλλά του σπασμένα. Στο εσωτερικό του υπήρχαν μόνο δύο μικρά
χρυσά δακτυλίδια, μία μικρή χρυσή ψήφος και θραύσματα ειδωλίων,
που ανήκουν σε τρεις Έρωτες και δύο γυναικείες μορφές. Ο τάφος της
Σταυρούπολης σε σχέση με τους άλλους μακεδονικούς παρουσιάζει δύο
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: το πρώτο είναι ο στεγασμένος δρόμος και το
δεύτερο το γεγονός ότι οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων δεν
καλύπτονται με κονιάματα. Η ζωγραφική διακόσμηση έγινε πάνω στις
μαρμάρινες επιφάνειες με την εγκαυστική μέθοδο και ίχνη της σώζονται
στο θριγκό της εισόδου του προθαλάμου, στο θύρωμα του θαλάμου και
στα κυμάτια.
Ο τάφος ήταν γνωστός στους χωρικούς της περιοχής από παλιά. Ο
πρώτος αρχαιολόγος που επισκέφθηκε το μνημείο ήταν ο Χ. Μακαρόνας,
το 1951, ο οποίος πραγματοποίησε μικρή ανασκαφική έρευνα, ενώ η
κυρίως ανασκαφή έγινε από τον ίδιο, τον Οκτώβριο του 1953. Το 1997 ο
Δ. Τριαντάφυλλος πραγματοποίησε στερεωτικές εργασίες στο μνημείο
και σε συνεργασία με το Δήμο Σταυρούπολης το έχει εντάξει σε ειδικό
πρόγραμμα για την ανάδειξη και αξιοποίησή του.
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Τουριστική αξιοποίηση
Τα ευρήματα των ανασκαφών της Βεργίνας προκάλεσαν και προκαλούν
τον θαυμασμό εντός και εκτός των συνόρων της Ελλάδας . Όλος ο χώρος
αποτελεί πόλο έλξης παγκόσμιας εμβέλειας και κάθε νέο εύρημα
προσθέτει διεθνή ακτινοβολία. Η αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου
της Βεργίνας προέκυψε από την επείγουσα ανάγκη για την ασφαλή
στέγαση τη προστασία και την ανάδειξη των ευρημάτων της ανασκαφής
στη Μεγάλη Τούμπα. Η αξιοποίηση από το ΥΠ.ΠΟ των ευρημάτων από
τον καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικο καλύπτει μόνο ένα τμήμα του
αρχαίου οικισμού. Επομένως στόχοι της πανεπιστημιακής ανασκαφής
είναι η αξιοποίηση και άλλων σημαντικών μνημείων όπως το ανάκτορο ,
τα τείχη , το θέατρο και η αγορά. Έτσι θα γίνουν γνωστές πληροφορίες
που αφορούν όχι μόνο τον θάνατο αλλά και την καθημερινή ζωή των
αρχαίων κατοίκων της .
Για να προβληθεί περισσότερο ο αρχαιολογικός χώρος και τα
ευρήματα έχουν συσταθεί από την πανεπιστημιακή ομάδα δύο
αρχαιολογικοί οδηγοί , η κυκλοφορία ενός ψηφιακού δίσκου και ένα
πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
.
Επίσης με την ανέγερση Αρχαιολογικού εκπαιδευτικού κέντρου για τις
πολύπλευρες πολιτισμικές δραστηριότητες του Α.Π.Θ και αρχαιολογικού
Μουσείου , ο σύγχρονος επισκέπτης θα είναι σε θέση να προσλαμβάνει
αλλά και να απολαμβάνει μιαν ενιαία εικόνα
Ακόμα η ΕυρωπαΪκή Ομοσπονδία Προώθησης Ελληνικού Τουρισμού
είναι ένας φορέας που έχει στόχο την αξιοποίηση των αρχαιολογικών
μνημείων με συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες διοργανώσεις.
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ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
«ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»
Με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας, στις 9 Ιουλίου 2011 από το χώρο της
Σχολής Αριστοτέλους, ξεκίνησε μαζί με τους δημάρχους Βέροιας, ΔίουΟλύμπου, Πέλλας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η
Ενδοπεριφερειακή-Διαδημοτική Συνεργασία: «Στις ρίζες του Μεγάλου
Αλεξάνδρου», με σκοπό την ολοκληρωμένη ανάδειξη και αξιοποίηση των
αρχαιολογικών χώρων Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας (Αιγές-Βεργίνα, Δίον,
Μακεδονικοί Τάφοι-Αρχαίο Θέατρο Μίεζας-Σχολή Αριστοτέλους, Αρχαία
Πέλλα) και τη δημιουργία του δικτύου Αρχαιολογικών Μνημείων: «ΕΝΙΑΙΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Ξεκίνησε λοιπόν η συνεργασία του
δικτύου με την υλοποίηση των δράσεων που συμφωνήθηκαν στο
Πρωτόκολλο Συνεργασίας το οποίο υπογράφηκε, παρουσία της Γ.Γ. του
Υπουργείου Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη. Το επόμενο
διάστημα ολοκληρώνεται, με τη συνεργασία της ΙΖ’ και της ΚΖ’ Εφορείας
Αρχαιοτήτων και της Ομάδας Εργασίας που έχει συσταθεί, η πρώτη φάση
των δράσεων με την δημιουργία της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, και την
εκτύπωση ενημερωτικού καλαίσθητου εντύπου, για την μεγαλύτερη δυνατή
ανάδειξη των πλούσιου αρχαιολογικού- πολιτιστικού αποθέματος της
περιοχής μας με την προσέλκυση επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα, όσο και
από το εξωτερικό.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/D1.5.html
http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/D1.4.html
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=881
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=879
Ένθετο Καθημερινής : Μακεδονικοί τάφοι
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