
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ



Αιγές, η πρώτη πόλη των Μακεδόνων

• Στη νότια άκρη του μακεδονικού κάμπου, σκαρφαλωμένες στους πρόποδες των Πιερίων, βρίσκονται οι Αιγές (σύγχρονη Βεργίνα), «ο τόπος με τα πολλά 

κοπάδια», η πρώτη πρωτεύουσα του αρχαίου Μακεδονικού κράτους, (την επέλεξε ο βασιλιάς Περδίκκας Α΄) και έδρα των Τημενίδων βασιλέων. Οι Τημενίδες

κυβέρνησαν από τα μέσα του 7ου έως τον 4ο αιώνα π.Χ. κι έδωσαν στην Ελλάδα δύο από τους πιο διάσημους ήρωες της, τον Φίλιππο Β’ (382-336 π.Χ.) και το 

γιο του, τον Αλέξανδρο (356-323 π.Χ.). 

• Ο Φίλιππος στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του έχτισε ένα καινούριο, τεράστιο και εντυπωσιακό ανάκτορο και δίπλα του, στην πλαγιά που κατηφόριζε, 

ένα θέατρο. Το ανάκτορο πρέπει να είχε ολοκληρωθεί πριν το 336 π.Χ. Ήταν το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, όταν ο βασιλιάς χρησιμοποίησε το γάμο της 

κόρης του για να κάνει επίδειξη της δύναμής του στους προσκεκλημένους αντιπροσώπους των ελληνικών πόλεων, πριν ξεκινήσει την εκστρατεία εναντίον 

των Περσών. Οι εορτασμοί όμως είχαν δραματική εξέλιξη. Ο Φίλιππος, ακολουθώντας την πομπή από το ανάκτορο στο θέατρο, όπου θα γινόταν η γαμήλια 

τελετή, δολοφονήθηκε από έναν αυλικό, τον Παυσανία, μπροστά στα μάτια των θεατών. 

• Δύο χρόνια αργότερα, το 334 π.Χ., ο γιος του Αλέξανδρος ανακηρύχθηκε στις Αιγές βασιλιάς και ξεκίνησε τη μεγάλη εκστρατεία στην Ανατολή. Στην 

τεράστια αυτοκρατορία που δημιούργησε οι Αιγές δεν είχαν πια κομβική θέση κι έτσι μετά το θάνατό του πέρασαν στο περιθώριο. Το 168 π.Χ. οι Ρωμαίοι 

κατέκτησαν τη Μακεδονία και κατέστρεψαν τις Αιγές. Μπορεί η ζωή να συνεχίστηκε, όμως το ανάκτορο και το θέατρο σιώπησαν για πάντα. 

• Στους αιώνες που ακολούθησαν η πόλη εγκαταλείφθηκε και το όνομά της σβήστηκε από τη μνήμη των ανθρώπων. Ώσπου το 1977 η αρχαία μακεδονική 

πρωτεύουσα ήρθε και πάλι στο προσκήνιο συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όλου του κόσμου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, στην Ημαθία, ο 

καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος και η ομάδα του από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακάλυψαν κάτω από έναν λόφο, τη Μεγάλη Τούμπα, 

τους μεγαλοπρεπείς τάφους των Μακεδόνων βασιλιάδων. Ο Ανδρόνικος ταύτισε τα ερείπια της Βεργίνας με την αρχαία πόλη των Αιγών και τον μεγάλο 

μακεδονικό τάφο με τον τάφο του βασιλιά Φιλίππου του Β΄. Από το 1996 ο τεράστιος αρχαιολογικός χώρος των Αιγών προστατεύεται από την UNESCO ως 

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.





Το θέατρο των Αιγών

Το θέατρο των Αιγών, ήταν χτισμένο μέσα στον ιστό της 

πόλης. Βρισκόταν λίγο χαμηλότερα από το ανάκτορο, το 

κέντρο της εξουσίας, και δίπλα από την αγορά που βρισκόταν 

λίγο πιο κάτω. Φαίνεται, επομένως, ότι θα ήταν ένα 

σημαντικό κτήριο προορισμένο όχι μόνο για θεατρικές 

παραστάσεις, αλλά και εκδηλώσεις πολλών ειδών, ακόμα και 

πολιτικού χαρακτήρα. Είναι, μάλιστα, ένα από τα πρώτα 

θέατρα που χτίστηκαν με πέτρα, αν και τα λίθινα μέρη του 

ήταν εξαρχής λίγα. Στη Μακεδονία, πάντως, το θέατρο των 

Αιγών είναι το αρχαιότερο θέατρο που έχει αποκαλυφθεί 

μέχρι σήμερα. Άλλωστε, στο βασίλειο των Μακεδόνων το 

θέατρο ήταν ήδη από τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. ένα από τα 

σπουδαιότερα μέσα παιδείας και πολιτισμού.



Σκηνή

Η σκηνή έχει την απλούστερη γνωστή μορφή με δύο

παράπλευρους χώρους και ανοιχτή στοά ανάμεσά τους. Τα μόνα

απομεινάρια της, μέρος από τα θεμέλια του μπροστινού και

δεξιού τοίχου της, σίγουρα δεν είναι αρκετά για να μας

βοηθήσουν να φανταστούμε τη μορφή που θα είχε. Οι

αρχαιολόγοι όμως κατάφεραν να τα συνδυάσουν και να

αναπαραστήσουν αρκετά καλά τη μορφή της. Συμπέραναν λοιπόν

ότι θα ήταν ένα απλό μακρόστενο κτήριο με πεσσούς (τετράγωνες

κολώνες) στην πρόσοψή του που θα σχημάτιζαν μία στοά.

Ανάμεσα στους πεσσούς είναι πιθανό να τοποθετούσαν

ζωγραφισμένους πίνακες, δημιουργώντας έτσι ένα σκηνικό για

τις ανάγκες των θεατρικών έργων.

Η ανασκαφή στο χώρο της σκηνής αποκάλυψε και κάτι ακόμα.

Κάτω από τα απομεινάρια της βρέθηκαν τα θεμέλια ενός κτηρίου

παλαιότερου του θεάτρου, το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με τους

αρχαιολόγους, φαίνεται ότι θα εξυπηρετούσε παρόμοιες

λειτουργίες.



Το κοίλο
Το μεγαλύτερο μέρος του κοίλου είναι χωμάτινο. Μόνο τα

εδώλια της πρώτης σειράς και οι αναλημματικοί τοίχοι, οι

κατακόρυφοι τοίχοι, δηλαδή, που το στηρίζουν στα δύο άκρα

του, φτιάχτηκαν από πέτρα. Στο υπόλοιπο κοίλο κανένα ίχνος

από λίθινα εδώλια δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα στο φως.

Ακόμα, παρατηρούμε ότι το αριστερό τμήμα του είναι

ψηλότερο από το δεξί και οι έντεκα κερκίδες του δεν έχουν

όλες το ίδιο μήκος. Ο λόγος που το κοίλο πήρε αυτή την

περίεργη μορφή είναι η ιδιομορφία που είχε το έδαφος στο

σημείο αυτό. Η χαμηλή πλαγιά πάνω στην οποία χτίστηκε το

θέατρο «έσβηνε» προς τα δεξιά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το

αριστερό τμήμα του κοίλου, όπου το έδαφος ήταν ψηλότερο,

να έχει την απαραίτητη κλίση. Στο δεξί πάλι, όπου το έδαφος

ήταν σχεδόν επίπεδο, η ομοιομορφία θα επιτυγχανόταν με

τεχνητό τρόπο, με τη συσσώρευση δηλαδή χωμάτων.

Φαίνεται όμως ότι το θέατρο έμεινε ημιτελές. Ο ξαφνικός

θάνατος του Φιλίππου Β΄ και η εκστρατεία του Αλέξανδρου

πρέπει να είναι οι αιτίες που η κατασκευή του δεν

ολοκληρώθηκε ποτέ.



Η ορχήστρα
Η ορχήστρα είναι μία από τις μεγαλύτερες ορχήστρες ανάμεσα στα αρχαία θέατρα, με τη διάμετρό της να φτάνει σχεδόν

τα 29 μέτρα. Στον μεγάλο κυκλικό χώρο της εμφανίζονταν οι ηθοποιοί και ο χορός. Οι θεατές, πάλι, περνούσαν από αυτή
για να ανέβουν στο κοίλο. Έμπαιναν από τις παρόδους, δύο διαδρόμους που ανοίγονταν δεξιά και αριστερά μεταξύ του
κοίλου και της σκηνής. Η αριστερή πάροδος, κατέληγε σε έναν ευρύχωρο χώρο δίπλα από τη σκηνή που έμοιαζε με αυλή,
ενώ ο τοίχος της παρόδου συναντούσε έναν άλλον κάθετο τοίχο. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο χώρος που διαμορφωνόταν
προοριζόταν για την υποδοχή των κατοίκων του ανακτόρου, κάτι αντίστοιχο, δηλαδή, με το σημερινό φουαγιέ των θεάτρων.

Στο κέντρο της ορχήστρας υπάρχει ένας τετράγωνος λίθος. Πρόκειται για τη βάση της θυμέλης, ενός βωμού, δηλαδή,
όπου τελούσαν τις θυσίες προς τιμήν του θεού του θεάτρου Διόνυσου . Στην περίμετρό της διαμόρφωσαν έναν
καλοδουλεμένο λίθινο αγωγό που απομάκρυνε τα νερά της βροχής έξω από το θέατρο . Πάντως, φαίνεται ότι κάποια στιγμή
ξεχώρισαν με κάγκελα την ορχήστρα από το κοίλο. Στον αγωγό βρέθηκαν βαθιές τρύπες που πρέπει να χρησίμευαν ως
υποδοχές για τα κάγκελα.



Το μνημείο σώζεται σε καλή κατάσταση, με δεδομένο ότι τα λίθινα μέλη του είναι ολιγάριθμα και το κοίλο είναι
χωμάτινο. Ωστόσο ο πωρόλιθος των οικοδομημένων μερών υφίσταται συνεχώς διάβρωση και πρέπει να συντηρηθεί. Ο

χώρος του θεάτρου είναι επισκέψιμος, αλλά η χρήση του δεν είναι δυνατή επειδή λείπουν βασικές πρακτικές
προϋποθέσεις (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, αποχέτευση).

Από τότε μέχρι σήμερα

Ο Μανόλης Ανδρόνικος στις ανασκαφές της Βεργίνας



Ανάκτορο
Το Ανάκτορο χτίστηκε το β’ μισό του 4ου π.Χ. αιώνα, καταλαμβάνοντας εμβαδό δέκα περίπου στρεμμάτων. Είχε τη 
δυνατότητα φιλοξενίας και στέγασης 4.000 ατόμων και συμποσίων με 500 καλεσμένους.    Το οικοδόμημα αναπτύσσεται 
γύρω από μία κεντρική αυλή κατά το σύνηθες πρότυπο των περίστυλων κτισμάτων της κλασικής αρχαιότητας. 

Στη νότια πλευρά μεγάλες αίθουσες με εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα αποτελούν κατά πάσα πιθανότητα 
συμποσιακούς χώρους, ενώ στη δυτική πλευρά τα μεγάλα δωμάτια που ήταν καλυμμένα με πολυτελή 
μαρμαροθετήματα, πιθανόν χρησίμευαν για να στεγάσουν τους φιλοξενούμενους της βασιλικής οικογένειας.

Στα ανατολικά βρίσκεται η είσοδος του κτηρίου και η θόλος, ένα κυκλικό δωμάτιο στο οποίο πρέπει μάλλον να 
αποδοθεί ιερός χαρακτήρας καθώς στο εσωτερικό του βρέθηκε μια επιγραφή επίκλησης προς τον «Ηρακλή Πατρώο», 
τον γενάρχη της μακεδονικής δυναστείας των Αργεαδών.

Στη βόρεια πλευρά ιδιαίτερη σημαντική αρχιτεκτονικά είναι η δημιουργία ενός ιδιαίτερα μεγάλου εξώστη, απ’όπου
απολάμβανε κανείς τη θέα τόσο προς την πόλη όσο και μακρύτερα στην μακεδονική πεδιάδα.

Η πολυτέλεια του κτηρίου μαρτυρείται από το μέγεθος, την ιδιαίτερη επιμέλεια της κατασκευής και την 
καλλιτεχνική αξία των αρχιτεκτονικών στοιχείων που το συνέθεταν. Τα εντυπωσιακά μαρμάρινα κατώφλια, τα 
ψηφιδωτά δάπεδα, τα μνημειακά πρόπυλα, η ποικιλία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης (στο κτήριο συνυπάρχουν και οι 
τρεις ρυθμοί της κλασικής αρχιτεκτονικής) είναι μερικά μόνο από τα εντυπωσιακά μορφολογικά του χαρακτηριστικά. 
Κόκκινο, άσπρο, κίτρινο και μαύρο κονίαμα κάλυπτε τις επιφάνειες των κτισμένων από  πλιθιά τοίχων, ενώ είναι 
πολύ πιθανό να έφεραν και ζωγραφική διακόσμηση. 

Ήταν εξοπλισμένο με όλες τις ανέσεις της εποχής και διέθετε ένα άψογο σύστημα αποχέτευσης αλλά και ύδρευσης.

Το ανακτορικό συγκρότημα εγκαταλείπεται στο πλαίσιο της ευρύτερης παρακμής που ακολούθησε τη ρωμαϊκή 
κατάκτηση στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα.





Ο τάφος του Φιλίππου Β’ στο φως είκοσι 

τρείς αιώνες μετά 

Η 8η Νοεμβρίου του 1977  θα είναι πάντα μία από τις 

πιο ένδοξες ημέρες της ελληνικής και όχι μόνο 

αρχαιολογίας και ιστορίας. Το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπό την εποπτεία και την 

αρωγή του καθηγητή αρχαιολογίας Μανόλη 

Ανδρόνικου, πραγματοποίησε ανασκαφές κάτω από τη 

μεγάλη Τούμπα όπου και ανακαλύφθηκαν τέσσερα 

ταφικά κτίσματα, δύο εκ των οποίων ήταν ασύλητα από 

τυμβωρύχους, συμπεριλαμβανομένου και του τάφου του 

βασιλιά των Μακεδόνων Φιλίππου Β΄.                                          

Ο τάφος του βασιλιά Φίλιππου αποτελείται από δύο 

χώρους, τον προθάλαμο και τον κύριο θάλαμο.  Είναι ο 

μεγαλύτερος και υψηλότερος (5,30 μέτρα) μακεδονικός 

τάφος που έχε βρεθεί ως τώρα. Κατασκευάστηκε 

ολόκληρος από πωρόλιθο εκτός από τις δύο πόρτες και 

τα περίθυρα που είναι μαρμάρινα.



Τα ευρήματα 

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο Μεγάλο Τύμβο της Βεργίνας είναι πολύ σημαντικά και ανήκουν σε δύο ομάδες.

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται 47 σπασμένες επιτύμβιες πλάκες που βρέθηκαν στον τεράστιο όγκο χώματος που 

κάλυπτε τους βασιλικούς τάφους. Αυτές οι επιτύμβιες πλάκες ανήκουν στο δεύτερο μισό του 4ουαιώνα π.Χ. και συνηθιζόταν 

να διακοσμούν τους τάφους απλών Μακεδόνων πολιτών, γυναικών και αντρών. Σχεδόν όλες τους έχουν επιγραφές όπου 

αναφέρονται τα ονόματα των νεκρών. Στις συγκεκριμένες πλάκες αναγνωρίστηκαν 75 ονόματα τα οποία είναι όλα 

ελληνικά.

Η δεύτερη ομάδα αντικειμένων προέρχεται από τους δύο τάφους που βρέθηκαν μέσα στο Μεγάλο Τύμβο, ο 

μεγαλύτερος ανήκει στον βασιλιά Φίλιππου β’ της Μακεδονίας. Τα οστά του νεκρού βασιλιά βρέθηκαν τυλιγμένα σε ένα 

χρυσό ύφασμα και φυλαγμένα σε χρυσή λάρνακα, ένα μοναδικό έργο τέχνης με ένα εντυπωσιακό ανάγλυφο αστέρι στο 

καπάκι της, το μακεδονικό αστέρι με τις 16 ακτίνες. Η λάρνακα βρισκόταν μέσα σε μία μεγάλη μαρμάρινη σαρκοφάγο.

Στον τάφο βρέθηκαν, επίσης, τα όπλα του βασιλιά. Ο σιδερένιος του θώρακας με την χρυσή ανάγλυφη διακόσμηση, το 

ξίφος, το κράνος του, μια χρυσή φαρέτρα και τρία ζευγάρια χάλκινες περικνημίδες. Βρέθηκε ακόμη η ασπίδα του βασιλιά 

κατασκευασμένη από χρυσό και ελεφαντόδοντο. Το πολυτιμότερο όμως από τα ευρήματα και το εντυπωσιακότερο είναι το 

χρυσό στεφάνι που βρέθηκε τοποθετημένο στην κορυφή των αποτεφρωμένων οστών του νεκρού βασιλιά. Πρόκειται γα 

το βαρύτερο και πιο εντυπωσιακό χρυσό στεφάνι που διασώθηκε από την αρχαιότητα. Ζυγίζει 714 γραμμάρια 

και αποτελείται από 313 φύλλα βελανιδιάς και 68 βελανίδια.



Ασημένια σκεύη

Θώρακας Φιλίππου

Οι κνημίδες είναι επίχρυσες 

και έχουν σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους, τόσο 

στο ύψος όσο και στη 

διάμετρο, γιατί Ο Φίλιππος 

ήταν κουτσός.

Η χρυσή λάρνακα και το χρυσό στεφάνι



Η ιστορία συνεχίζεται
Αν και η ανασκαφή της μεγάλης Τούμπας ολοκληρώθηκε το 1981, οι ανασκαφές στην περιοχή της Βεργίνας 

συνεχίστηκαν και στα επόμενα χρόνια φέρνοντας στο φως σπουδαιότατα ευρήματα και μνημεία.

Τα περισσότερα από τα ευρήματα φυλάσσονται στο αρχαιολογικό μουσείο της Βεργίνας, το οποίο κατασκευάστηκε το 

1993. Πρόκειται για ένα μοναδικό μουσείο καθώς έχει χτιστεί εκεί ακριβώς, στο σημείο που βρίσκονται οι βασιλικοί 

τάφοι, δηλαδή είναι χτισμένο κάτω από τον μεγάλο τύμβο. Έτσι ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει 

μια μοναδική εμπειρία μπαίνοντας μέσα στον τύμβο. 

Από το 1996 ο τεράστιος αρχαιολογικός χώρος των Αιγών προστατεύεται από την UNESCO ως Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.



3ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

Από τους μαθητές

Κοκκόλα Φαίδρα

Κυριάκου Ανδρέας

Λύκογλου Βασιλική

Στάμος Ανδρέας


