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ΒΕΡΓΙΝΑ, ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ TOΥ ΤΑΦΟΥ TOΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΑΙ Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ*

Ή 'Ελληνική Λαογραφία, ώς επιστήμη, έχει τήν άποστολή νά έρευνα—δια-
χρονικά έως καί τούς άρχαιότατους χρόνους—τόν λαϊκό πολιτισμό τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ. Σ' αύτή την προσπάθεια δέν ύπάρχουν στεγανά τμήματα, άρα δέν ύπάρχουν
ούτε χρονικά σύνορα, πού νά χωρίζουν τις διάφορες εποχές καί νά άπομονώνουν τόν
ιστορικό βίο τού Έλληνισμοΰ. Γι' αύτό τό λόγο ή λαογραφική έρευνα σήμερα έχει
τόσο τή δυνατότητα, όσο καί τήν ύποχρέωση νά κινείται μέσα στήν οποιαδήποτε
εποχή θά προτιμούσε. Μπορεί νά άναζητεΐ τήν ερμηνεία σέ κάποιες νεοελληνικές
δοξασίες ή σέ σημερινά ταφικά έθιμα, όπως άντίστοιχα μπορεί — καί δικαιούται —
νά κάνει τό ΐδιο γιά δοξασίες ή γιά ταφικά έθιμα, πού μπορεί νά τά είχαν οί άρχαΐοι
Μακεδόνες.

* Κα-ιά τά μέσα 'Οκτωβρίου τοϋ έτους 1979 πραγματοποιήθηκε στά 'Ιωάννινα της
'Ηπείρου τό Δ' Συμπόσιο Λαογραφίας τοΰ Βορειοελλαδικού Χώρου. Τά τρία προηγούμενα
Συμπόσια—γιά τά όποια έχουν δημοσιευθεί ογκώδεις τόμοι Πρακτικών—είχαν γίνει τό Α' στή
Θεσσαλονίκη (1974), τό Β' στήν Κομοτηνή (1975) καί τό Γ' στήν 'Αλεξανδρούπολη (1976).
'Οργανωτής τών συνεδρίων, πού έχουν άποδώσει σπουδαίους επιστημονικούς καρπούς, ήταν τό
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου (ΙΜΧΑ), πού εδρεύει στή Θεσσαλονίκη.

Ή 'Οργανωτική 'Επιτροπή τοΰ Δ' Συμποσίου στά 'Ιωάννινα μοΰ είχε κάμει τήν τιμή
νά μέ ένημερώσει, άρκετόν καιρό πρίν, ότι, γιά τήν ανάπτυξη τοΰ θέματος μου πού ήταν
ιδιαίτερα έπίκαιρο τότε, θά μποροΰσα νά έχω στή διάθεση μου κατά τήν έναρκτηρια συνε-
δρία οσοδήποτε χρόνο θά χρειαζόταν. "Επειτα άπ' αύτή τή συνεννόηση, είχα τήν εύκαιρία
νά διαβάσω στούς συνέδρους ολόκληρο τό πολυσέλιδο χειρόγραφο.

Έπειδή βραδύνει άπό τό "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου ή δημοσίευση όλων τών άνακοι-
νώσεων σέ ειδικό τόμο, δημοσιεύω έδώ, στήν 'Επετηρίδα τοΰ Κέντρου Λαογραφίας (τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών), ολόκληρο τό χειρόγραφο έκείνης τής άνακοίνωσης, χωρίς νά κάμω καμιάν
αλλαγή. "Οσα θέλω νά προσθέσω, άκολουθοΰν στό τέλος, στό τμήμα πού έχει τόν τίτλο «Μετα-
γενέστερη προσθήκη» (βλέπε πιο κάτω, σελ. 272 - 289).
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Σ' αύτό τον τελευταίο τομέα άνήκει τό θέμα τής σημερινής άνακοίνωσής μου,
πού έχει άλλωστε τό χαρακτηριστικό τίτλο: «Βεργίνα, τά ευρήματα τον τάφου τοϋ
Φιλίππου καί ή λαογραφική ερμηνεία τους». Θά έπιχειρήσωτή διερεύνηση μερικών
άποφασιστικών δοξασιών καί έθίμων, πού γίνεται φανερό ότι επικρατούσαν στούς
άρχαίους Μακεδόνες καί σημειώνουν ιδιόμορφη την παρουσία τους ιδίως στά κτερί-
σματα τοΰ τάφου τοΰ Φιλίππου.

Θά σάς καλέσω λοιπόν νά μεταβοΰμε νοερά στην πολυθρύλητη Βεργίνα καί
νά κατεβοΰμε μαζί στό έσωτερικό τοΰ άρχαίου τάφου, πού άποτελεΐται άπό τόν
κύριο θάλαμο καί τόν προθάλαμο. Ό τάφος αύτός έχει κατασκευασθεί βιαστικά
κατά τόν Αύγουστο τοΰ 336 πρό Χριστοϋ, άμέσως μετά τή δολοφονία τοΰ Φιλίπ-
που. Ό ερευνητικός σκοπός μας θά παραμείνει αύστηρά συγκεκριμένος: Θά άναγνω-
ρίσουμε πρώτα τήν άρχική θέση, όπου βρίσκονταν ορισμένα άπό τά συγκλονιστικά
άρχαιολογικά ευρήματα πού είχε τήν έξαίρετη τύχη νά τά άνακαλύψει ό καθηγητής
Μανόλης 'Ανδρόνικος. Στη συνέχεια θά επιχειρήσουμε μιά νέα διερεύνηση τών
πραγμάτων καί τών πορισμάτων.

Θά μποροΰσε νά ισχυρισθεί κανείς, ότι βασικά θά έπιχειρήσουμε, έκεϊ στό
βάθος τοΰ τάφου τοΰ Φιλίππου, «μιά νέα ανασκαφή» — μεταφορικά, αύτή τή
φορά, — μέ κύριο οπλισμό μας τη λαογραφική μέθοδο, έφαρμοσμένην ειδικά πάνω
σέ μερικά άπό τά εύρήματα τοΰ τάφου.

Α'

Μέ πέντε σημαντικά, άλλά καί άλυτα άκόμη, έως αύτη τή στιγμή, προβλήματα
έχω τήν πρόθεση νά ασχοληθώ πιο κάτω. 'Αρχίζω, άμέσως τώρα, μέ τ ό πρώτο,
αύτό πού άναφέρεται στή δεύτερη ταφή, ή οποία έχει γίνει στόν προθάλαμο τοϋ
τάφον καί εξακολουθεί νά παραμένει αινιγματική.

Στό περιοδικό «'Αρχαιολογικά 'Ανάλεκτα έξ Αθηνών», στο δέκατο τόμο,
τοΰ έτους 1977, ό καθηγητής Μανόλης 'Ανδρόνικος έχει δημοσιεύσει διεξοδική
έκθεση γιά τήν άνασκαφή στή Βεργίνα καί γιά τά εύρήματα στόν τάφο τοΰ Φιλίππου.
Τό άρθρο έχει τόν τίτλο «Βεργίνα, οί βασιλικοί τάφοι τής Μεγάλης Τούμπας»,
έχει έκταση 40 σελίδες καί έχει γραφεί, όπως σημειώνει ό συγγραφέας του, τόν
Φεβρουάριο τοΰ 19781.

'Αφού ό άνασκαφέας εξετάζει πρώτα τά εύρήματα πού βρέθηκαν μέσα στόν
κυρίως τάφο, μέσα στό «θάλαμο», — επειδή έκεϊ κατέβηκαν πρώτα άπό τήν ορο-
φή,—έρχεται έπειτα καί στά εύρήματα τοΰ προθαλάμου, όπου έφτασαν άργότερα.

1. Άρχαιολογ. 'Ανάλεκτα 10(1977), σελ. 1-40.
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Είναι γνωστό σέ όλους μας, ότι μέσα στον προθάλαμο βρέθηκε μια δεύ-
τερη χρυσή λάρναξ, μικρότερη άπό τήν άλλη και μέ λιγότερη διακόσμηση. Μέσα
έκεΐ βρέθηκαν νά έχουν περιτυλιχθεΐ σέ πολύτιμο ύφασμα και νά έχουν τοποθετηθεί
μέ εύλαβική φροντίδα τά οστά ένός δεύτερου νεκρού. "Οπως γράφει ό 'Ανδρόνικος1,
«υπήρχε μιά δεύτερη χρυσή λάρνακα, λίγο μικρότερη άπό τήν πρώτη (38x32x20
εκατοστά περίπου, βάρους 8.420 γραμμάρια) και άρκετά λιτότερη στή διακόσμηση,
ή οποία εΐχε στό κάλυμμά της τό Ιδιο αστρικό σύμβολο που κοσμούσε και τό κά-
λυμμα τής άλλης (ει κ. 29 - 30 και χρωμ. είκ. τοϋ εξωφύλλου). Τό 'ίδιο σύμβολο
κοσμούσε πολυάριθμα χρυσά δισκάρια πού υπήρχαν σκορπισμένα στό δάπεδο μπρος
άπό τή σαρκοφάγο και στό κάλυμμά της... Τό Άνοιγμα (αυτής τής χρυσής λάρ-
νακας τοϋ προθαλάμου)...στάθηκε ή μεγαλύτερη και ή πιο απίστευτη αμοιβή τών
κόπων μας. Άντικρύσαμε κάτι αληθινά θαυμαστό. "Ενα χρυσοπόρφυρο ύφασμα,
με πολύ καλά διατηρημένη τήν εξαίσια κόσμηση του, κάλυπτε τά καμένα οστά
(χρωμ. πίν. I)... Στή δεξιά στενή πλευρά τής λιάρνακας εχει άποτεθεΐ πιεσμένο
χρυσό κόσμημα... 'Υποθέτω ότι πρέπει νά σχηματίζει γυναικείο διάδημα».

Αύτά γράφει ό καθηγητής 'Ανδρόνικος. Θέλοντας όμως ό άνασκαφέας νά
προτείνει μιά πρώτη έρμηνεία, σχετική μέ τήν ταφή στον προθάλαμο, τελειώνει τό
πολυσέλιδο άρθρο του μέ τό έξής πόρισμα: «Ή ερμηνεία πού οδηγεί στό συμπέ-
ρασμα ότι ή ταφή τοΰ θαλάμου άνήκει στον Φίλιππο Β' άφήνει ερωτηματικά γιά
τήν ταφή τοϋ προθα?.άμου. "Αν τά οστά τής δεύτερης λάρνακας είναι γυναικεία,
όπως μας επιτρέπει νά υποθέσουμε τό διάδημα πού βρέθηκε μ' αύτά, όπως και τό
πολυτελές και κοσμημένο ύφασμα πού τά κάλυπτε, τότε μιά πιθανή εξήγηση θά
ήταν ότι άνήκουν στην Κλεοπάτρα, τήν τελευταία σύζυγο του. "Αν όμως είναι
ανδρικά, τότε ή απίστευτη πληροφορία τοϋ Justinus, ότι ή 'Ολυμπιάδα εθαψε
στον ϊδιο τάφο μέ τόν Φίλιππο και τόν δολοφόνο του, θά μπορούσε νά στηρίξει
μιά τέτοια ερμηνεία»2.

Διαπιστώνει άμέσως καθένας μας ότι ό καθηγητής 'Ανδρόνικος, θέλοντας νά
έξηγήσει τήν ταφή τοΰ προθαλάμου, καταλήγει νά προτείνει δύο εναλλακτικές
λύσεις, πού καθεμιά τους εξαρτάται μόνο άπό τά όστά, γυναικεία
ή άνδρικά: "Αν τά όστα εΐναι γυναικεία, τότε πιθανότατα άνήκουν στήν τελευταία
σύζυγο τοΰ Φιλίππου, στή βασίλισσα Κλεοπάτρα. "Αν όμως είναι άνδρικά, τότε
είναι πολύ πιθανό νά άνήκουν στον ΐδιο τό δολοφόνο του, έπειδή ύπάρχει μιά σχε-
τική πληροφορία, άρκετά όμως μεταγενέστερη.

'Αρχ. 'Ανάλ. σ. 31 - 32.

2. 'Apy. 'Ανάλ. σ. 39.
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Έδώ έρχεται ή πρώτη έντονη διαφωνία μου μέ τον φίλο άνασκαφέα. Γιά
μένα, έστω καί αν τά οστά είναι άνδρικά, άποκλείεται οπωσδήποτε
νά άνήκουν στο δολοφόνο τοΰ Φιλίππου. Τό άποκλείουν ρητώς τά ταφικά έθιμα
της έποχής έκείνης.

Τά άρχαία έλληνικά ταφικά έθιμα, όπως καί όλα σχεδόν τά παρεμφερή εθνο-
λογικά, όσα άναφέρονται στό μεγάλο θέμα τοΰ φόνου καί τών βιαιοθανάτων, δεν
επιτρέπουν μέ κανένα τρόπο κάποια παρόμοια λύση. Στόν προθάλαμο έχει ταφεΐ κά-
ποιος νεκρός, πον τοϋ έχουν αποδοθεί βασιλικές τιμές. Αύτό είναι ένα γεγονός άπόλυ-
τα βεβαιωμένο. Τό άποδεικνύουν οί άκόλουθες λεπτομέρειες: Ό νεκρός έχει καεί
καί τά όστά του έχουν περισυλλεγεΐ μέ προσοχή, έχουν καθαριστεί μέ φανερή εύ-
λάβεια, έχουν διπλωθεί μέ ένα πολύτιμο χρυσοπόρφυρο ύφασμα καί έχουν τοπο-
θετηθεί μέσα σέ μιάν ολόχρυση λάρνακα πού φέρνει άνάγλυφο πάνω στό σκέπασμά
της τό χρυσό άστρο, τό έμβλημα της μακεδόνικης δυναστείας. Έκτος όμως άπό
αύτά, μέσα στη χρυσή λάρνακα βρίσκεται, μαζί μέ τά όστά, καί έ'να χρυσό βασιλικό
διάδημα.

Ποιος ιερόσυλος θά τολμούσε νά βάλει μέσα έκεΐ τά όστά τοΰ έπικατάρατου
δολοφόνου; Καί ποίος είναι αύτός ό άνόσιος, πού θά τολμοΰσε νά προσβάλει τόσο
βάναυσα,—κυριολεκτικά νά άτιμάσει,—-τόν μεγάλο νεκρό, τόν βασιλέα Φίλιππο,
μέ τό νά θάβει μαζί του τόν δολοφόνο του καί μέ τό νά τοΰ άπονέμει έπί πλέον καί
βασιλικές τιμές;

Τά άρχαία έλληνικά ταφικά έθιμα δέν είναι σταυροδρόμι, γιά νά διαλέγουμε
όποια λύση προτιμούμε κάθε φορά. Είναι έθιμα, πού τά χαρακτηρίζει ό σταθερός
προσανατολισμός καί πού οδηγούν στήν άκόλουθη καί συγκεκριμένη κατεύθυνση:
Στο ότι δ δολοφόνος είναι ανάγκη νά θανατωθεί δσο γίνεται γρηγορότερα, γιά νά
Ικανοποιηθεί δ προσφιλής νεκρός1. "Αν έπρόκειτο νά ύπάρξει κάποια συνέχεια,
σχετικά μέ τήν τύχη τοΰ νεκροΰ δολοφόνου, τότε — ιδιαιτέρα σέ έντονες περιστά-
σεις — ή λαϊκή άντίληψη τών χρόνων έκείνων ήταν ότι ό νεκρός δολοφόνος έπρεπε
νά στερηθεί άπό κάθε τιμή ένταφιασμοΰ. 'Απλώς τοΰ άξιζε νά πεταχτεί μακριά
άταφος, τροφή στά όρνια καί στά σκυλιά.

Αύτή είναι ή κανονική λύση. Καί αύτήν άκριβώς τή λύση υιοθετεί καί ό γη-

1. Ή νοοτροπία αύτή χαρακτηρίζει τόσο τούς άρχαίους «άδικους» φόνους οσο καί τούς
νεότερους. "Οσο άργεϊ νά γίνει ή έκδίκηση τοϋ φόνου μέ νέο φόνο, τό άδικοχυμένο αίμα —σύμφωνα
μέ τις νεοελληνικές δοξασίες—- «βογγάει» τις νύχτες, ζητώντας δικαίωση. "Οταν όμως γίνει
ή έκδίκηση, ή ικανοποίηση πραγματοποιείται καί τά βογγητά σταματοΰν.
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ραιός Νέστωρ, στήν τρίτη ραψωδία της 'Οδύσσειας1, όταν παρουσιάζεται άπο τον
"Ομηρο νά βεβαιώνει ότι σίγουρα ό Μενέλαος μιά τέτοια λύση θά εφάρμοζε, αν πρό-
φταινε ζωντανό τον Αίγισθο, τό δολοφόνο τοϋ άδερφοΰ του. Ή νεοελληνική μετά-
φραση τών σχετικών στίχων της 'Οδύσσειας έχει ως έξης:

μονάχα

όρνια καί σκύλοι θα τον σπάραζαν στον κάμπο πεταμένο,
μακριά άπο τήν πολιτεία κι Άογίτισσα καμιά δέ θά βρισκόταν
νά τόνε κλάψει2.

Στο άρχαΐο κείμενο οί αντίστοιχοι στίχοι τοΰ Όμηρου έχουν τήν άκόλουθη
μορφή :

αλλ' άρα τόν γε κύνες τε καί οιωνοί κατέδαγαν
κείμενον έν πεδίω έκάς αστεος, ουδέ κέ τις μιν
κλανσεν 'Αχαιϊάδων3.

Άπ' αύτη τή δίκαιη τιμωρία τοΰ δολοφόνου, πού τόν πετοΰν μακριά στήν
έρημιά, γιά νά τόν φάνε τά όρνια καί οί σκύλοι, έως τήν ύποπτη πληροφορία τοΰ
Justinus ότι ό δολοφόνος τοΰ βασιλιά Φιλίππου «σ υ ν θ ά π τ ε τ α ι» μέ τόν με-
γάλο νεκρό καί τιμάται μάλιστα μέ ειδικές βασιλικές τιμές, ύπάρχει μιά τεράστια
διαφορά. 'Υπάρχει, συγκεκριμένα, άνάμεσά τους ένα άβνσσαλέο χάσμα νεκρικών
δοξασιών. Καί νομίζω ότι ό καθηγητής 'Ανδρόνικος δέν έπρεπε, μέ κανένα τρόπο,
νά δεχτεί σάν πιθανή μιά παρόμοια λύση συνενταφιασμοΰ θύματος καί δολοφόνου,
μέ τις αύτές ταφικές τιμές. Δέν έπρεπε, οχι νά δεχτεί μιά τέτοια λύση, άλλ' οΰτε
καν νά τή συζητήσει. "Η άν τή συζητοΰσε, νά δηλώνει ότι τήν άπορρίπτει κατη-
γορηματικά. Γιατί ή λύση, πού προσφέρεται άπο τήν άνεύθυνη πληροφορία τοΰ
Justinus, άπορρίπτεται άσυζητητί. Σ' αύτό τό σημείο μοΰ έπιβάλλεται νά είμαι κατη-
γορηματικός. Γι' αύτό καί δήλωσα πιό πάνω, ότι άρχίζω νά συζητήσω ένα θέμα,
όπου σημειώνεται, εύθύς έξ άρχής, «έντονη ή διαφωνία μου μέ τόν άνασκαφέα»*.

Β'

Τό δεύτερο πρόβλημα, άπο τά πέντε συνολικά, πού θέλω νά πραγ-

1. 'Οδύσσεια 3, 259 - 261. Ειδική άνάλυση τών λόγων τοϋ Νέστορος γίνεται στό βιβλίο
μου «Λαογραφία καί "Ομηρος», 1979, στις σε?. 56 - 59.

2. Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ί. Θ. Κακριδή, 'Οδύσσεια, σελ. 45.

3. 'Οδύσσεια 3, 259 - 261.

4. Βλέπε πιό πάνω, σελ. 254.
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ματευθώ, είναι τό έξης: Γιατί ή δεύτερη ταφή δεν εχει γίνει καί αύτή μέσα στόν
κυρίως θάλαμο, άλλα στόν προθάλαμο ; Γιατί έχει γίνει αύτοϋ τοϋ είδους ή σπανιό-
τατη, ή μοναδική θά ελεγε κανείς, εξαίρεση;

"Ας ίδοΰμε όμως πρώτα, τί είναι αύτός ό συγκεκριμένος «προθάλαμος». "Εχει
διαστάσεις 3.66 Χ 4.46 μ. Άρα είναι ό μεγαλύτερος σέ χώρο, άπό όλους τούς έως
τώρα γνωστούς προθαλάμους μακεδονικών τάφων1. 'Επίσης ή διακόσμηση μέσα
στόν προθάλαμο είναι έξαίρετη, σέ χτυπητή άντίθεση μέ τό έσωτερικό τοϋ κυρίως
θαλάμου, όπου πολλά έχουν γίνει πολύ βιαστικά. Στόν προθάλαμο έξαφνα ύπάρχει
«κονίαμα έξαιρετικά καλής ποιότητας», έπίσης είναι ζωγραφισμένες ψηλά δύο
οριζόντιες ταινίες, άπό τίς όποιες ή δεύτερη είναι «κοσμημένη μέ ρόδακες». Συμ-
βαίνει έξ άλλου καί τό έξής άξιοσημείωτο: «Ή καμάρα τοϋ (κυρίως) θαλάμου
δέν άποτελεΐ ενιαία κατασκευή μέ τήν άντίστοιχη τοϋ προθαλάμου, άλλά διακόπτε-
ται στό σημείο τοϋ μεσοτοίχου»2.

"Ολα αύτά σημαίνουν ότι ό κυρίως θάλαμος κατασκευάσθηκε βιαστικά, ότι καί
ό νεκρός ενταφιάσθηκε έκεϊ βιαστικά, καί τέλος ότι ή μεγάλη μαρμάρινη θύρα
έκλεισε γιά πάντα. Αντίθετα, σέ ένα έπόμενο χρονικό στάδιο συνεχίσθηκαν κανο-
νικά καί συμπληρώθηκαν μέ άνεση οί έργασίες στόν προθάλαμο, ό όποιος μποροΰσε
γι' αύτό τό λόγο νά παραμείνει προσιτός γιά ένα άξιόλογο χρονικό διάστημα.

Χαρακτηριστικά είναι τώρα τά αρχαιολογικά εύρήματα, πού βρέθηκαν μέσα
στόν προθάλαμο. Ξεχωρίζει φυσικά ή μαρμάρινη σαρκοφάγος, πού βρέθηκε στήν
άριστερή πλευρά τοΰ προθαλάμου. 'Ωστόσο «μαρμάρινη σαρκοφάγος (τοποθετη-
μένη ειδικά στόν προθάλαμο ) δέν έχει βρεθεί σέ κανένα μακεδονικό τάφο»3, αύτό
τονίζει ό άνασκαφέας. Μέσα σ' αύτή τή μαρμάρινη σαρκοφάγο βρέθηκε ή δεύτερη
χρυσή λάρναξ.

'Εκτός όμως άπό τή σαρκοφάγο μέ τή χρυσή λάρνακα, βρέθηκαν μέσα στόν
προθάλαμο λεπτότατα φύλλα χρυσοΰ, άλλα χρυσά κοσμήματα, υπολείμματα άπό
πολύτιμα έπιπλα, ένα «χρυσό στεφάνι άπό φύλλα καί άνθη μυρτιάς», διάφορα άλά-
βαστρα καί τέλος μιά σειρά άπό σπουδαία ανδρικά δπλα. Σ' αύτά άνήκουν: 1)
πρώτη ή χρυσή φαρέτρα ή άκριβέστερα ή χρυσή έπένδυση τοϋ γωρυτοϋ, πού μοιάζει
μέ τίς σκυθικές έπενδύσεις γωρυτών καί έχει τρεις κάθετες ταινίες, τίς δύο μέ

1. 'Αρχ. Άνάλ. σ. 30: «Οΐ διαστάσεις του είναι 3,66x4,46 μ., αποτελούσε δηλαδή
ένα δεύτερο εύρύτερο χώρο, τόν μεγαλύτερο όλων τών γνωστών ώς σήμερα προθαλάμων».

2. Άρχ. Άνάλ. σ. 30.

3. Άρχ. Άνάλ. σ. 30: «Στό μέσο περίπου τής άριστερής πλευράς τοΰ προθαλάμου . . ,
υπήρχε μαρμάρινη σαρκοφάγος, κάτι πού, δσο γνωρίζω, δέν έχει βρεθεί σέ κανένα μακεδονικό
τάφο».
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άνάγλυφες παραστάσεις πού εικονίζουν πιθανότατα τήν άλωση της Τροίας, τήν
«'Ιλίου πέρσιν». 2) τά πολλά χάλκινα βέλη. 3) ή Χρυσή κάλυψη τοΰ κάτω μέρους
τοΰ γωρυτοΰ. 4) δύο άκόμη κνημίδες, άλλά επίχρυσες αύτή τή φορά, ένώ οί
άλλες πού βρέθηκαν μέσα στόν κυρίως θάλαμο ήσαν άπλώς χάλκινες.

"Ολα τά πιο πάνο> στοιχεία όδηγοΰν στό συμπέρασμα ότι, έπειδή έκλεισε
οριστικά, καί γιά πάντα, ή μεγάλη μαρμάρινη θύρα τοΰ κυρίως θαλάμου, γιά τοΰτο
όσα πολύτιμα άτομικά εΐδη τοΰ νεκροΰ δέν είχαν προλάβει νά τά βάλουν μαζί του,
κατά τις ώρες τής βιαστικής κάπως ταφής, — όπως τέτοια εϊναι ή χρυσή φαρέ-
τρα, τδ τόξο και οι επίχρυσες κνημίδες, — τά τοποθέτησαν άργότερα στόν προ-
θάλαμο. Τά τοποθέτησαν μάλιστα ακουμπισμένα επίτηδες πολύ κοντά ή πάνω στήν
κλειστή μαρμάρινη θύρα τοΰ θαλάμου, γιά νά βρίσκονται δηλαδή οσο παίρνει πλη-
σιέστερα στόν νεκρό τοΰ κυρίως θαλάμου.

Στόν ΐδιο προθάλαμο άναγκάστηκαν καί τοποθέτησαν, εντελώς κατ' εξαίρεση,
καί τήν κατοπινή μαρμάρινη σαρκοφάγο μέ τή χρυσή λάρνακα, παρ' όλο ότι καί ή
ταφή αύτή γινόταν άνορθόδοξα, άφού «οφείλε» νά είχε γίνει καί αύτή μέσα στόν
κυρίως θάλαμο. Πιθανότατα, μάλιστα, γι' αύτούς καί γιά παρόμοιους λόγους, πού
αποσκοπούσαν σε μιά προαποφασισμένη εύρύτερη χρήση τοϋ προθαλάμου, οί
κατασκευαστές θεώρησαν σκόπιμο νά τόν κάμουν πιό μεγάλο άπό οσο συνηθιζόταν.
Είναι ό μεγαλύτερος προθάλαμος άπό όλους τούς έως τώρα γνωστούς.

Πιστεύω ότι όλες αύτές οί πολλές ιδιορρυθμίες, πού παρουσιάζονται ομαδικά,
πιθανότατα ξεκινούν άπό κάποιο κοινό α'ίτιο, συγκεκριμένα άπό τήν εθιμική τα-
φική άνάγκη, σύμφωνα μέ τήν όποία οφείλε ύποχρεωτικά νά παραμένει οριστικά
κλειστή ή μεγάλη μαρμάρινη θύρα τοΰ κυρίως θαλάμου.

Ποιο είναι τό νέο πρόβλημα πού δημιουργείται; Παρουσιάζεται τοΰτο μέ τήν
έξης μορφή: Γιατί υπήρξε — εντονότερη άπό κάθε αλλη παρόμοια περίπτωση —
αύτή ή ειδική άνάγκη τής δριστικά κλειστής θύρας; Ποίοι λειτουργικοί λόγοι μακε-
δόνικων δοξασιών τήν επέβαλλαν;

Έρχομαι νά δώσω άπάντηση σ' αύτό τό ιδιόρρυθμο πρόβλημα. Ή γνώμη μου
είναι ότι όλα αύτά «ε π ρ ε π ε» νά γίνουν άκριβώς όπως έγιναν, επειδή επρόκειτο
γιά τή βιαστική ταφή ένός βιαιοθανάτου. Ό Φίλιππος δολοφονήθηκε καί ή ζωή του
άφαιρέθηκε βίαια. Σέ όλους τούς λαούς οί βιαιοθάνατοι πιστεύεται ότι ζοΰν μιά
μετέπειτα περίοδο, πού χαρακτηρίζεται σάν «ειδικά ταραγμένη».

Θά μπορούσα νά προσκομίσω άλλεπάλληλα παραδείγματα, καί άρχαία καί
άπό τόν πλούσιο χώρο της Συγκριτικής 'Εθνολογίας. Άλλά θά προτιμήσω ένα
μονάχα νεοελληνικό παράδειγμα, έπειδή έχει τό ειδικό χαρακτηριστικό ότι άπο-
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τελεί προσωπικό μου βίωμα. 'Οδοιπορούσα, πριν άπό άρκετά χρόνια (δεκαετία
τοΰ 1940 - 1950), πάνω στον ορεινό όγκο τοΰ Πάρνωνος της 'Αρκαδίας, άπό τό
πατρικό χωριό μου Βούρβουρα έως τόν 'Ασώματο, ώρες πορείας εννέα. Μαζί μου
ήσαν δυο συγγενείς χωρικοί, πού ήξεραν τά μονοπάτια. ΤIIσαν ή ζωντανή ιστορία
γιά καθετί τής διαδρομής. Στο μέσο τοΰ δρόμου, σέ ένα καταράχι, μοΰ είπε σιγανά
ό μπάρμπα Θανάσης: «'Εδώ θά περάσουμε, δίχως νά μιλοΰμε. 'Εσύ μονάχα νά
κοιτάς στο άπάνου μέρος της στράτας, εκεί στήν κοτρώνα. Τά άλλα θά σοΰ τά
ειπώ πιό κάτω, άμα σκαπετήσουμε».

"Οταν άπομακρυνθήκαμε άρκετά, ό συνομιλητής μου μοΰ είπε οτι εκεί στήν
κοτρώνα σκοτώσανε τη Βασίλω, μιά νέα καί όμορφη κοπέλα, πού τήν είχαν κλέψει
καί πάνω στή συμπλοκή, άνάμεσα στούς δικούς της καί στούς απαγωγείς, τή βρήκε
μιά σφαίρα τήν κοπέλα καί πάει ή Βασίλω.'Ακόμη κυκλοφορεί στό χωριό τό μοι-
ρολόγι πού τής έβγαλαν. "Οταν όμως περνάνε οί χωρικοί νύχτα άπό εκείνο τόν τό-
πο, καί άν τύχει καί άναφέρουν τό τραγικό περιστατικό ή καί μόνο τό όνομα τής
Βασίλως, παρουσιάζεται άμέσως μιά ξαφνική φλόγα στό σημείο πού σκοτώθηκε
καί ένας άναστεναγμός άκούεται, μιά γυναικεία φωνή πού πονάει καί φωνάζει
«ωχ!». 'Επειδή τό περιστατικό τοΰτο συνέβαινε κι άλλες φορές, άποφασίσανε οί
χωρικοί νά περνοΰν άπό εκεί δίχως νά μιλοΰν, εΐτε μέρα είναι, εΐτε νύχτα. Είπαν
νά τήν άφήσουν ήσυχη τή δύσμοιρη Βασίλω καί νά μήν τή βασανίζουν άθελά τους.

Αυτά μοΰ είπε τότε ό μακαρίτης τώρα μπάρμπα Θανάσης. Καί ομολογώ ότι
τά λόγια του εκείνα υπήρξαν γιά μένα ένα άξέχαστο δίδαγμα. 'Ακόμη καί σήμερα
ή τραγική ιστορία τής όμορφης νέας, της άδικοσκοτωμένης Βασίλως, μέ βοηθάει
νά κατανοήσω τά ταφικά έθιμα, τά σχετικά μέ τήν ταφή τοΰ βασιλιά Φιλίππου.
Γιατί, τί προτιμότερο μποροΰσε νά γίνει τότε, άπό τό νά παρθοΰν άμέσως κατά τόν
ένταφιασμό τοΰ Φιλίππου μερικά ειδικά μέτρα, πού θά συντελοΰσαν άποφασιστικά
στήν άδιατάρακτη μεταθανάτια γαλήνη τοΰ σπουδαίου νεκροΰ;
Γι' αυτόν άκριβώς τόν ειδικό λόγο ή μεγάλη θύρα έκλεισε καί δέν έπρεπε νά ξανα-
νοίξει ποτέ στό μέλλον. "Οσα άγαπημένα προσωπικά εΐδη τοΰ νεκροΰ δέν πρόφτα-
σαν νά τά τοποθετήσουν κοντά στον νεκρό, μέσα στόν κυρίως θάλαμο, άς τοποθε-
τηθούν άργότερα στόν προθάλαμο. Αύτη, μάλιστα, ή άργοπορημένη τοποθέτηση
τους νομίζω ότι μας άποκαλύπτει καί τό ότι ό βασιλιάς Φίλιππος θά είχε κάποιαν
«ιδιαίτερη άδυναμία» στή χρυσή τελετουργική φαρέτρα του μέ τήν άνάγλυφη παρά-
σταση της άλωσης της Τροίας, καθώς καί στις επίχρυσες κνημίδες. Πρέπει νά
τονίσω, ότι μέσα στόν κυρίως θάλαμο ό μεγάλος νεκρός δέν εΐχε επίχρυσες κνη-
μίδες, είχε μόνο χάλκινες.

'Αξίζει, σ' αύτό τό σημείο, νά προσέξουμε μερικές χαρακτηριστικές λεπτό-
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μέρειες: Στον κυρίως θάλαμο έχουν τοποθετηθεί δύο μόνο χρυσά όπλα, ό θώρακας
τοΰ νεκροΰ, μέ τις επίχρυσες ταινίες και τά πολλά χρυσά πτερύγια, και ή ελαφριά
χρυσή τελετουργική ασπίδα. Αυτά όμως δέν άρκοϋν γιά νά υπάρχει μιά πλήρης
χρυσή πανοπλία, χαρισμένη στον μεγάλο νεκρό. Πάνω στή ν άποδειγμένη πλέον
βιασύνη τοΰ ένταφιασμοΰ είχαν, φαίνεται, λησμονήσει νά μεταφέρουν και τά υπό-
λοιπα, τά άπαραίτητα όμως, χρυσά όπλα, όπως ήσαν ή φαρέτρα μέ τήν ολόχρυση
άνάγλυφη επένδυση και οί έπίχρυσες κνημίδες. Τις έφεραν άργότερα. Και τις
άκούμπησαν — έπίτηδες -— πλάι άκριβώς στήν κλειστή μαρμάρινη θύρα τοΰ κυ-
ρίως θαλάμου. Στό εξής ό μεγάλος νεκρός θά μπορεί νά εχει ((κοντά του)) όλα τά
εξαρτήματα τής χρυσής πανοπλίας του, πού θ à τήν είχε φορέσει σέ επιβλητικές
τελετουργικές περιστάσεις όταν ζοϋσε, και πού μπορεί νά τήν εχει στή διάθεση
τον κάί τώρα, μέσα στον τάφο του.

Δέν άνοιξε όμως ποτέ πλέον ή μεγάλη και κλειστή θύρα τοΰ κυρίως θαλάμου.
Δέν άνοιξε ουτε και όταν πέθανε, λίγο άργότερα, ή τελευταία γυναίκα τοΰ Φιλίπ-
που, ή νεαρή Κλεοπάτρα. Τό σωστό βέβαια ήταν ή βασίλισσα νά ενταφιασθεί κοντά
στον Φίλιππο. 01 δοξασίες όμως για τήν ειδική ευπάθεια τής ευαίσθητης ψυχής
τών άδικοσκοτωμένων απαγόρευαν τό άνοιγμα τής κλειστής πόρτας. Τότε τί θά
γίνει; 'Απλούστατα, θά γίνει μιά σπάνια, ΐσως μιά μοναδική εξαί-
ρεση, άπό όσα εϊναι γνωστά έως τώρα άπό τις άνασκαφές στή Μακεδονία: Ή
σαρκοφάγος, δηλαδή, τής βασίλισσας θά τοποθετηθεί στον προθάλαμο, όπως έκεΐ
έχουν τοποθετηθεί ή Χρυσή φαρέτρα και οί έπίχρυσες κνημίδες. "Εχει δίκαιο ό
καθηγητής 'Ανδρόνικος, όταν γράφει ότι παρόμοιο περιστατικό, — μέ σαρκοφάγο
και στον προθάλαμο, — δέν έχει συμβεί σέ κανέναν άλλο μακεδονικό τάφο. 'Ελπίζω
ότι αυτή ή μοναδική εξαίρεση έρμηνεύεται τώρα ικανοποιητικά άπό τήν εξήγηση
πού δίνω. 'Ερμηνεύεται δηλαδή άπό τό συγκεκριμένο γεγονός, ότι επρόκειτο γιά
μιά περίπτωση άποκρουστικής δολοφονίας και γιά τοΰτο ήταν άδύνατο νά άνοιχτεϊ
και πάλι ή μεγάλη μαρμάρινη θύρα, μιά και ειχε τελειώσει οριστικά ή τελετή τής
ταφής τοΰ «βιαιοθανάτου».

Γ'

"Ερχομαι τώρα νά εξετάσω ένα νέο πρόβλημα, αύτό πού άναφέρεται στό περί-
φημο ((αστρικό σύμβολ ο», όπως τό άποκαλοΰν όλοι έως τώρα. "Εχω σχημα-
τίσει τήν πεποίθηση ότι τό νέο τοΰτο πρόβλημα είναι λαογραφικά τό σπουδαιότερο
άπο όλα δσα μπορεί νά προκληθούν άπό τά αρχαιολογικά ευρήματα τοϋ τάφου τοϋ
Φιλίππου. Πιστεύω μάλιστα ότι δέν πρόκειται μόνο γιά ένα πρόβλημα αύτό
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καθ' έαυτό, άλλά καί γιά μιαν ομάδα άπο άλλεπάλληλες νέες προεκτάσεις καί νέες
λύσεις πού δημιουργούνται στή συνέχεια. Είναι φυσικό, λοιπόν, άρχίζοντας τώρα τό
λόγο γιά τό πρόβλημα τοΰτο, νά εχω τήν πρόθεση νά προχωρήσω καί πρός τις
δύο αύτές κατευθύνσεις: α) καί πρός τήν έρμηνεία τής καταγωγής τοΰ άστρικοΰ
συμβόλου τής άρχαίας Μακεδονίας, β) καί πρός τις μετέπειτα νέες προεκτάσεις
καί νέες λύσεις πού ενδέχεται νά προκύψουν.

Ή πρώτη μνεία τού άστρικοΰ συμβόλου, στή λεπτομερειακή έκθεση τών εύ-
ρημάτων της Βεργίνας, έχει γίνει άπό τόν καθηγητή Μανόλη 'Ανδρόνικο, όταν
άρχίζει νά κάνει ειδικό λόγο γιά τή χρυσή λάρνακα τοΰ κυρίως θαλάμου, αύτήν μέ
τά όστά τοΰ Φιλίππου. Ή λάρναξ εκείνη, όπως άλλωστε είναι γνωστό, είναι ολό-
χρυση, έχει βάρος ένδεκα περίπου κιλά χρυσού--fià τήν άκρίβεια 10.800 γραμ-
μάρια ·—καί οί διαστάσεις της είναι 0,40 μ. (στήν κύρια όψη) Χ 0,34 μ. (στήν
καθεμιά άπό τις δύο πλάγιες πλευρές) Χ 0,171 μ. (ύψος)1.

Τελειώνοντας ό άνασκαφέας μέ τήν περιγραφή της διακόσμησης τών τριών
ορατών πλευρών τής χρυσής λάρνακας, έρχεται άμέσως έπειτα στήν περιγραφή
τού καλύμματος. Είναι γνωστό σ' όλους μας ότι πάνω στό χρυσό κάλυμμα της
λάρνακας εικονίζεται άνάγλυφο ένα λαμπρό καί μεγάλο άστέρι. Γράφει γι' αύτό
τά έξής σημαντικά ό Μανόλης 'Ανδρόνικος: «'Επιβλητικό είναι το κόσμημα τον
καλύμματος: γύρω άπό ενα κεντρικό ρόδακα εκτινάσσονται δεκαεξ άνισομεγέθεις
άκτίνες, δημιουργώντας έτσι τό γνωστό άπό μακεδόνικες ασπίδες καί νομίσματα
άστρικό σύμβολο))2.

'Αλλά καί πιο κάτω, όταν γράφει γιά τό κάλυμμα της δεύτερης χρυσής λάρ-
νακας, έκείνης πού βρέθηκε στόν προθάλαμο, ό άνασκαφέας κάνει καί πάλι λόγο
γιά τό ίδιο σύμβολο: «Μιά δεύτερη χρυσή λ.άρνακα ...ή όποια εΐχε στό κάλυμμά της
τό ίδιο άστρικό σύμβολο πού κοσμούσε καί τό κάλυμμα τής άλαλης... Τό ίδιο σύμ-
βολο κοσμούσε πολυάριθμα χρυσά δισκάρια πού υπήρχαν σκορπισμένα στό δάπεδο
μπρος άπό τή σαρκοφάγολ»3.

Γίνεται φανερό ότι όλοι έως τώρα, χωρίς τήν παραμικρή έξαίρεση, μιλοΰν
γιά ένα «άστρικό σνμβο?Μ». "Ενα άστρο λάμπει, καί αύτό τούς άρκεϊ γιά νά θεω-
ρηθεί σάν έμβλημα τής μακεδόνικης δυναστείας. Δέν γνωρίζουμε όμως τίποτε άλλο
γι' αύτό τό σύμβολο. 'Αρκεί ότι έχει ζωηρές άκτίνες καί ότι εικονίζεται τήν ώρα πού

1. Άρχ. 'Ανάλ. σ. 27.

2. Άρχ. Άνάλ. σ. 27.

3. Άρχ. Άνάλ. σ. 31-32.
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λάμπει. Άλλά έτσι, μέ τις έως τώρα εξηγήσεις, αύτό τό άστρο δέν έχει ρίζες μέσα
στό χρόνο, δέν έχει προεκτάσεις στό χώρο τοϋ συμβολισμού, δέν έχει ούτε κάποιο
συγκεκριμένο δυναμισμό μέσα στόν ευρύτερο χώρο τών άρχαίων μακεδονικών μύθων.

Μήπως όμως μπορεί νά υπάρξει κάποια άλλη λύση, πού νά ικανοποιεί πολύ
περισσότερο, ιδίως επειδή Οά περιέχει όλα αύτά τά σπουδαία, δηλαδή καί τίς βα-
θειές ρίζες μέσα στό χρόνο, καί τίς ούσιαστικές προεκτάσεις μέσα στό χώρο τοΰ
συμβολισμού, άκόμη καί τόν εντυπωσιακό δυναμισμό πάνω στόν εύρύτερο χώρο
τοΰ μακεδονικοΰ μύθου;

Ε ι κ. 1. Ή μεγάλη χρυσή λάρνας, πού βρέθηκε στον κυρίως θάλαμο τοΰ τάφου. Έπάνω
στό κάλυμμά της εικονίζεται έπιβλητικό τό λεγόμενο έως τώρα «μακεδονικό άστέρι» ('Αρχ.

Άνάλ. 1977, σελ. 53).

Θά εγκαταλείψω αύτό τόν ομαδικό προσανατολισμό γιά ένα άστρικό σύμ-
βολο. Καί θά στραφώ νά δεχτώ σάν άφετηρία μου κάτι τελείως διαφορετικό.
Θά δεχτώ ότι αύτό τό λαμπρό κόσμημα, πού παριστάνεται άνάγλυφο πάνω στίς
δύο χρυσές λάρνακες τοΰ τάφου τοΰ Φιλίππου, δέν είναι άστρικό, άλλά ήλ.ιακό



262

ΚΩΣΤΑ ΡΩΜΑΙΟΥ

σύμβολο. Είναι ό ήλιος τή στιγμή πού λάμπει γύρω του καί το φώς του πέφτει
πάνω στή γή τής Μακεδονίας. Αυτή όμως ή στιγμή μιας τέτοιας ηλιακής λάμψης
σημαδεύει β αθ ε ι à τόν μεγάλο μύθο τής Μακεδονίας.

Που στηρίζω αύτό τον ισχυρισμό μου; 'Αρχικά τόν στηρίζω στά έξης: "Ολοι
γνωρίζουμε ότι στό κέντρο αύτοϋ τοϋ συμβόλου, πού βρίσκεται πάνω στις δύο χρυ-
σές λάρνακες, εικονίζεται Ινας γαλάζιος «ρόδαξ». 'Αλλά καί ολοι σχεδόν γνωρί-
ζουμε ότι τόν ρόδακα, άκόμη καί στούς μακρυνούς μινωικούς χρόνους, τόν χρησιμο-
ποιούσαν κυρίως σάν ένα «σύμβολο τοΰ ηλίου». Άφοΰ λοιπόν εικονίζεται ένας ρόδαξ
μέ δεκαέξη άκτίνες γύρω του, αύτό σημαίνει ότι συμβολίζεται ένας ήλιος τήν ώρα
πού λάμπει μέ τίς ολόχρυσες άκτίνες του. "Ας εγκαταλείψουμε λοιπόν τό άστρο
(τό μακεδονικό άστέρι, όπως γράφουν) καί μαζί του τό άστρικό σύμβολο, καί άς
δεχτοΰμε άποκλειστικά καί μόνο τό ηλιακό σύμβολο καί τόν ήλιο τήν ώρα πού
λάμπει μέ τίς άκτίνες του.

Τό πρόβλημα όμως δέν έλύθη. Θά έλεγα μάλιστα ότι τώρα μόλις άρχίζει τοΰ-
το νά άντιμετωπίζεται. Τό μόνο σημαντικό κέρδος εΐναι ότι τώρα — γιά πρώτη
φορά — τό πρόβλημα περιορίζεται καί γίνεται συγκεκριμένο, μέ τήν έξης νέα μορφή
του: Τί συμβολίζει αύτό τό ηλιακό σύμβολο γιά τήν άρχαία Μακεδονία; Πόσο
βαθειά, μέσα στό χρόνο, είναι δυνατό νά προχωρούν οί ρίζες του; Καί ποίος ακρι-
βώς μπορεί νά είναι ό δυναμισμός τον μέσα στό χώρο τών μακεδονικών μύθων;

'Αναζητώντας αύτό τόν άγνωστο ήλιο, θά σάς καλέσω νά άφήσουμε τά ευρή-
ματα τοΰ τάφου τοϋ Φιλίππου καί νά μετακινηθούμε 400 χρόνια παλαιότερα άπό
τόν ενταφιασμό τοΰ Φιλίππου. Συγκεκριμένα θά φτάσουμε γύρω στά 700 προ Χρί-
στου, γιά νά παρακολουθήσουμε κάποιες σπουδαίες λεπτομέρειες άπό τη ζωή
τριών άδερφών, πού ήσαν άπόγονοι τοΰ 'Ηρακλέους. Άφοΰ αυτοί έφτασαν στή Μακε-
δονία άπό τό "Αργός, έγιναν ιδρυτές τοΰ βασιλικοΰ οΐκου της Μακεδονίας.

Μέσα στην ιστορία τών τριών έκείνων άδερφών, πού λίγο πιό κάτω — σέ
νεοελληνική μετάφραση — θά τήν άκούσουμε νά μάς τή διηγείται μέ πολλές λεπτο-
μέρειες ό ΐδιος ό 'Ηρόδοτος, θά έχουμε τήν ευκαιρία νά ανακαλύψουμε τόν ήλιο
τής Μακεδονίας, τήν ώρα πον λαμποκοπούσε μέσα α ένα βασιλικό άνάκτορο τής
"Ανω Μακεδονίας γύρω στό. 700 προ Χριστοϋ. Τότε εκείνο τόν ήλιο τόν πήρε ό
μικρός Περδίκκας, ό ιδρυτής τής μακεδονικής δυναστείας. Τότε τόν πήρε καί τόν
έβαλε στόν κόρφο του, νόμιμη στό έξης καί μόνιμη προσωπική Ιδιοκτησία τον,
γιά νά τόν κληροδοτήσει στή συνέχεια στους βασιλικούς άπογόνονς τον, πον ήταν
πολν φυσικό νά τόν διατηρήσουν στόν μακεδονικό μϋθο και νά τόν κάμουν επίσημο
έμβλημα τής μακεδονικής δυναστείας.
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"Εχω τή γνώμη ότι, όταν τελειώσουμε μέ τον 'Ηρόδοτο και ιδίως όταν φτάσου-
με στό τέλος της άνακοίνωσής μου—καί, όπως έλπίζω, θά έχουμε πεισθεί τότε
για τήν άλήθεια τής έρμηνείας πού σήμερα προτείνω,—τότε ή έρευνητική προσπά-
θεια πού έχω κάμει θά ισοδυναμεί μέ μιά δεύτερη καί πολύ σημαντική άνασκαφή.
Μιαν ανασκαφή, που θά εχει γίνει και αυτή μέσα στον τάφο τοϋ Φιλίππου, θά
εχει ξεκινήσει άπό τό δήθεν αστρικό σύμβολο πού έχουν οί δυο χρυσές λάρνακες,
άναδρομικά όμως θά εχει βαθύνει περίπου 400 χρόνια πριν άπο τήν ταφή τοϋ Φι-
λίππου. Τελικά θά μας εχει παρουσιάσει καί μερικά άλλα ακόμη «ευρήματα»,
μερικά άγνωστα άλλα σπουδαία, πού ϊσως και αύτά προορίζονται νά είναι εξ ϊσου
συναρπαστικά, όπως και τά πρώτα.

Δ'

Ό 'Ηρόδοτος, — θέλοντας νά άποδείξει τήν έλληνική καταγωγή τοϋ βασιλιά
τής Μακεδονίας 'Αλεξάνδρου, πού είχε λάβει μέρος στούς άγώνες τής 'Ολυμπίας
παλαιότερα καί στή μάχη τών Πλαταιών έπειτα, — άρχίζει καί μας διηγείται μέ
πολλές λεπτομέρειες μιάν άρχαία λαϊκή παράδοση τής Μακεδονίας, πού άναφέρεται
στον γεννήτορα Περδίκκα, τόν ιδρυτή τής δυναστείας: ((τοϋ δε 'Αλεξάνδρου τούτου
έβδομος γενέτωρ Περδίκκης εστίν ό κτησάμενος τών Μακεδόνων τήν τυραννίδα
τρόπω τοιώδε»1. 'Αμέσως πιο κάτω (καί έως τό έπόμενο κεφάλαιο Ε') αναφέρω
τί μας διηγείται ό 'Ηρόδοτος, τοΰ όποιου παραφράζω τό κείμενο.

Άπό τόν 'Ηρακλείδη Τήμενον, πού ήταν άπό τό «πολυδίψιον» "Αργός τής
Πελοποννήσου, κατάγονταν — γράφει ό 'Ηρόδοτος — τρεις άδερφοί, πρώτος ό
Γαυάνης, δεύτερος ό Αέροπος καί τρίτος ό Περδίκκας, ό ((Περδίκκης» όπως τόν
άποκαλεΐ στήν ιωνική διάλεκτο ό 'Ηρόδοτος. Αύτοί οί τρεις άδερφοί, άπόγονοι
τοΰ Τημένου, έφυγαν άπό τό "Αργός καί πήγαν βορεινά στούς 'Ιλλυριούς. "Επειτα
έφυγαν άπό τούς 'Ιλλυριούς καί περνώντας άπό τά βουνά έφτασαν στήν Άνω Μα-
κεδονία, στήν πόλη Λεβαίη. Έκεΐ μπήκαν υπηρέτες, μέ διατροφή καί μισθό, στό
βασιλιά τοΰ τόπου. Άπό τούς τρεις άδερφούς ό μεγαλύτερος, ό Γαυάνης, έβοσκε
τά άλογα τοΰ βασιλιά, ό δεύτερος, ό Αέροπος, έβοσκε τά βόδια του, καί ό τρίτος
άπ' αυτούς καί ό μικρότερος, ((ό δέ νεώτατος αυτών Περδίκκης» όπως γράφει ό
'Ηρόδοτος, έβοσκε τά πρόβατα καί ιδιαίτερα τά μικρά άρνιά2.

'Εκείνο τόν παλαιό καιρό όχι μονάχα ό λαός, άλλ' άκόμη καί οί βασιλιάδες
δέν είχαν εύκολία σέ πλούτη. Γι' αύτό καί ή γυναίκα τοΰ βασιλιά εκείνου ζύμωνε

1. Ήρόδ. 8,137,1.

2. Ήρόδ. £νθ· άν. 2.
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μονάχη της ή 'ίδια τό ψωμί γιά τούς τρεις υπηρέτες. Καθώς λοιπόν έψηνε τοϋ καθε-
νός τό ψωμί, ή γυναίκα παρατήρησε ότι τό καρβέλι, πού τό προόριζε για τόν μικρό-
τερο άπό τούς τρεις υπηρέτες, φούσκωνε άπό μονάχο του καί γινόταν διπλάσιο
άπό τό κανονικό1. 'Επειδή τοΰτο δέν έγινε μιά μονάχα φορά, άλλά εξακολουθούσε
νά γίνεται τό ίδιο καί όλες τίς άλλες φορές, γιά τοΰτο ή γυναίκα πήγε καί τό εϊπε
στόν άντρα της. 'Εκείνος, μόλις τό άκουσε, άμέσως σκέφτηκε ότι ένα τέτοιο πράγ-
μα πρέπει νά είναι θεϊκό, πού κάτι προμηνούσε, καί γι' αύτό μπορεί νά οδηγεί
σέ κάτι πολύ μεγάλο. Έκάλεσε λοιπόν τούς τρεις υπηρέτες καί τούς ειδοποίησε
νά φύγουν άμέσως άπό τό δικό του βασίλειο2.

Τότε έκεϊνοι οί τρεις—-συνεχίζει ό 'Ηρόδοτος — είπαν στό βασιλιά ότι είναι
σωστό νά πάρουν πρώτα τό μισθό τους γιά όση δούλεψη τοΰ είχαν κάμει καί έπειτα
νά φύγουν έξω άπό τη χώρα του. Καθώς άκουσε ό βασιλιάς νά λένε γιά μισθό καί
καθώς έτυχε εκείνη τήν ώρα νά μπαίνει ό ήλιος άπό την καπνοδόχο καί νά πέφτει
πάνω σ' ένα σημείο τοΰ δαπέδου, τότε, — σίγουρα γιατί πρέπει νά είχε πάθει τή
στιγμή εκείνη κάποια θεϊκή βλάβη, — τούς είπε: ((Μισθό εγώ σέ σάς, πού νά είναι
αντάξιος σέ σάς, σάς δίνω αυτόν», και έδειξε ό βασιλιάς τόν ήλιο πού έπεφτε σέ
έκεΐνο τό σημείο3.

Τότε, τόσο ό Γαυάνης όσο καί ό 'Αέροπος, οί δύο μεγαλύτεροι άδερφοί, καθώς
άκουσαν αύτά τά λόγια στάθηκαν μέ έκπληξη καί άμηχανία. Ό μικρότερος όμως
άδερφός, πού έτυχε νά έχει μαζί του ένα μεγάλο μαχαίρι, είπε τά έξης: ((Δεχόμαστε,
βασιλιά, αυτά πού μας δίνεις». Καί μέ τό μαχαίρι του κάτω στό έδαφος τοΰ βασι-
λικού οΐκου χάραξε έναν κύκλο γύρω άπό τόν ήλιο*.

'Αμέσως έπειτα, καί άφοΰ τέλειωσε τή χάραξη τοΰ κύκλου, έκανε ότι τάχα
παίρνει μέ τή χουφτιά του άπό κάτω τόν ήλιο καί ότι τόν βάζει μέσα στόν κόρφο
του. Αυτό τό ίδιο τό έκαμε τρεις φορές. Καί έπειτα έφυγε καί αυτός καί οί άλλοι
δύο άδερφοί του. Αύτοί λοιπόν έφυγαν. Κάποιος όμως άπό έκείνους τούς άρχοντες
πού κάθονταν κοντά στό βασιλιά τοϋ εξηγεί τή σημασία τών λεπτομερειών άπό
εκείνα πού έκαμε ό μικρότερος υπηρέτης, καί προσθέτει στό τέλος ότι όλα αυτά
φανερώνουν ότι ό μικρότερος εκείνος τό έννοοϋσε αύτό πού έκαμε, έννοοΰσε δη-
λαδή οτι θά τά πάρει σίγουρα αύτά πού τοΰ δόθηκαν.Ό βασιλιάς τότε, άφοΰ άκουσε

1. Ήρόδ. bi%' άν. 3.

2. Ήρόδ. £νθ' άν. 3.

3. Ήρόδ. ενθ' άν. 4.

4. Ήρόδ. ενθ' άν. 5.
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αύτά, Θύμωσε καί άμέσως στέλνει έναντίον τους έφιππους στρατιώτες μέ τή διαταγή
νά τούς προφτάσουν καί νά τούς θανατώσουν καί τούς τρεις1.

Ένας ποταμός — συνεχίζει ό 'Ηρόδοτος — βρίσκεται σ' αύτή τή χώρα, καί
σ' αύτόν σάν σωτήρα προσφέρουν καί σήμερα θυσίες οί άπόγονοι αύτών τών τριών
άνδρών πού ήρθαν άπό τό Άργος. Λύτός λοιπόν ό ποταμός, άφού πρώτα πέρασαν
οί τρεις Τημενίδες, άρχισε ξαφνικά νά κατεβάζει τόσο πολύ νερό καί έγινε τόσο
μεγάλος, πού έφτασε νά γίνει τελείως άδύνατο νά τόν περάσουν οί καβαλάρηδες
πού εστάλησαν νά καταδιώξουν τούς τρεις άδερφούς2.

Τελικά οί τρεις αύτοί άδερφοί έφτασαν σέ άλλη περιοχή της Μακεδονίας καί
κατοίκησαν κοντά στούς κήπους, πού ονομάζονται «Κήποι τοΰ Μίδα άπό τό Γόρδιο».
Σ' αύτούς τούς κήπους φυτρώνουν άπό μόνα τους ένα είδος σπουδαία τριαντά-
φυλλα, πού καθένα τους έχει οχι τριάντα — πού είναι τό συνηθισμένο — άλλά
εξήντα φύλλα. Ώς πρός τό άρωμα ξεπερνάνε όλα τά άλλα τριαντάφυλλα. Σ' αύτούς
τούς κήπους καί ό Σιληνός αιχμαλωτίσθηκε, σύμφωνα μέ όσα λένε οί σημερινοί Μα-
κεδόνες. Πάνω άπό τούς κήπους είναι ένα βουνό, τό ονομά του είναι Βέρμιο καί τόν
καιρό τού χειμώνα δέν μπορεί κανείς νά τό περάσει. Αύτή τήν περιοχή οί τρεις
εκείνοι άδερφοί, άφοΰ πρώτα τήν έκαμαν δική τους, τή χρησιμοποίησαν έπειτα σάν
ορμητήριο καί κατάφεραν νά ύποτάξουν καί τήν ύπόλοιπη Μακεδονία3.

'Από εκείνο τόν Περδίκκα—συνεχίζει ό'Ηρόδοτος — έχει γεννηθεί ό 'Αλέ-
ξανδρος, πού έλαβε μέρος στή μάχη τών Πλαταιών. Καί ή γέννησή του άκολούθησε
τούς έξης ενδιάμεσους σταθμούς : Τοΰ 'Αμύντα γιος είναι ό 'Αλέξανδρος, ό 'Αμύν-
τας έξ άλλου ήταν γιός τού 'Αλκέτα, τοΰ 'Αλκέτα πατέρας ήταν ό 'Αέροπος, αύτοΰ
πατέρας ήταν ό Φίλιππος, τοΰ Φιλίππου ήταν ό 'Αργαίος, καί τέλος αύτοΰ τοΰ
'Αργαίου πατέρας ήταν ό Περδίκκας, «ό κτησάμενος τήν αρχήν», αύτός πού άπό-
κτησε πρώτος τήν εξουσία4.

Ε'

"Ερχομαι τώρα σέ ένα άλλο θέμα, πού τό θεωρώ έπίσης σπουδαίο. Πρόκειται
γιά τό όνομα τής πρώτης πρωτεύουσας της άρχαίας Μακεδονίας, γιά τό θρυλικό
ονομα Αίγαί. Τό τοπωνύμιο αύτό ετυμολογικά έχει άμεση συγγένεια μέ τά
ορμητικά νερά, μέ τις ((αίγες» όπως άποκαλοΰνται στήν άρχαιότητα. ((Καταιγις»

1. Ήρόδ. 2ν0' άν. 137,5-138,1.

2. Ήρόδ. 138,1 - 2.

3. Ήρόδ. 138,2 - 3.

4. Ήρόδ. 139,1.
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είναι ή δυνατή μπόρα, είναι ή «αίγίς» πού πέφτει μέ όρμή άπό ψηλά πρός τά κάτω.
Έξ άλλου, στό όνομα ΑΙγαΙ συναντούμε τήν ί'δια έτυμολογική ρίζα πού ύπάρχει
καί στό ονομα Αιγαίο. Αιγαίο πέλαγος καί Αίγές τής Μακεδονίας άνήκουν στό
'ίδιο γλωσσικό θέμα.

Δέν ήταν όμως εξακριβωμένο έως τώρα, πού μποροΰσε νά βρίσκονταν οί Αίγές
τής άρχαίας Μακεδονίας. Σχεδόν όλοι τό θεωρούσαν πολύ φυσικό, ότι αύτές οι
Αίγές, μέ τά ((απαραίτητα)) ορμητικά νερά τους, πρέπει νά ήσαν στήν "Έδεσσα,
έπειδή έκεϊ βρίσκονται οι ορμητικοί καταρράκτες τοϋ νεροϋ, πού άφήνουν κυριο-
λεκτικά έκπληκτο τό θεατή τους. Γι' αύτό καί περίπου όλοι οί παλαιότεροι τοπο-
θετούσαν, σχεδόν άνεπιφύλακτα, τίς αρχαίες Αίγές στήν "Εδεσσα. Πρέπει νά ομο-
λογήσουμε, ότι ή άποψη αύτή ήταν απόλυτα λογική, σχεδόν ή μόνη πού δικαιολο-
γείται άπό τή φύση τών πραγμάτων.

Ξαφνικά όμως παρουσιάζεται μιά έντελώς άπροσδόκητη γνώμη, ή άκόλουθη:
"Οτι οί Αίγές, ή πρώτη πρωτεύουσα τής άρχαίας Μακεδονίας, δέν ήσαν στήν "Εδεσσα
άλλά στή σημερινή Βεργίνα. Αύτή τή γνώμη τήν έχει διατυπώσει τό 1968 πρώτος
ό Άγγλος καθηγητής Ν. G. L. Hammond, ειδικός ερευνητής τών ιστορικών καί
γεωγραφικών θεμάτων καί προβλημάτων τής άρχαίας Μακεδονίας. Είναι γνωστό
ότι ό Hammond έχει περπατήσει ό 'ίδιος μέ έπιμονή τήν έλληνική μακεδονική
ύπαιθρο. Τή νέα άποψή του ό καθηγητής Hammond τήν έχει εκθέσει έκτενέ-
στερα στό βιβλίο του: A History of Ancient Macedonia (τόμ. A, Historical
Geography and Prehistory, 1972).

Δημοσιεύοντας ό καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος, κατά τό τέλος τοΰ 1972,
τόν «'Οδηγό τής Βεργίνας» στίς έκδόσεις Κέραμος, γράφει στό τέλος τά έξης:
«Στό ϊσωμα πού άπλώνεται κάτω άπό τό ανάκτορο βρέθηκαν θεμέλια άπό κτίσματα
καί άγωγοί νεροΰ. Φαίνεται ότι σ' αύτή τήν έκταση άπλωνόταν ή ελληνιστική πόλη,
στήν όποία άνηκε καί τό ανάκτορο. Ποία ήταν αύτή; Ό Heuzey (1876) είχε υπο-
θέσει πώς είναι ή λίγο γνωστή μακεδονική πόλη Βάλλα και αύτή τήν άποψη δεχό-
μαστε και οί ανασκαφείς πού συνεχίσαμε τό έργο του. Έντελώς πρόσφατα — συνε-
χίζει ό Ανδρόνικος — ό "Αγγλος καθηγητής Ν. Hammond διατύπωσε τήν υπό-
θεση πώς πρόκειται γιά τήν παλαιά πρωτεύουσα τών Μακεδόνων, τίς Αίγές. "Οσο
καί άν εΐναι ελκυστική μιά τέτοια θεωρία, είναι πολύ τολμηρή καί χωρίς περισ-
σότερα στοιχεία δέν μπορεί νά γίνει δεκτή»1.

"Επειτα άπό πέντε χρόνια ό καθηγητής Ανδρόνικος βρίσκεται υποχρεωμένος

1. Βεργίνα, σ. 20.
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νά άνασκευάσει τή γνώμη του τοΰ 1972. Υπάρχει μιά ρητή άρχαία μαρτυρία1
οτι οί Μακεδόνες βασιλείς έθάπτοντο στις Αίγές, στήν παλαιά πρωτεύουσα τής
Μακεδονίας. Άφοΰ λοιπόν τό Νοέμβρη τοΰ 1977 ό 'Ανδρόνικος εΐχε τήν καλή τύχη
νά άνακαλύψει τούς βασιλικούς τάφους στή Μεγάλη Τούμπα τής Βεργίνας, έγινε
αυτόματα βέβαιο ότι οί Αίγές πρέπει νά βρίσκονται πλέον στή Βεργίνα.
Στον "Αγγλο ιστορικό Ν. Hammond, ό όποιος πριν άπό τήν άνακάλυψη τών βασιλι-
κών τάφων εϊχε διακρίνει μέσα άπό τήν ομίχλη καί ειχε υποστηρίξει αύτή τή σωστή
γνώμη, άξίζουν συγχαρητήρια γι' αύτή του τή διορατικότητα.

Τό νέο όμως πρόβλημα, πού τώρα παρουσιάζεται οξύ, εϊναι άλλο. Δέν είναι
ή ταύτιση μέ τόν συγκεκριμένο τόπο, άλλ' είναι ή έρμηνεία πού
μας χρειάζεται τώρα γι' αύτό τό παράδοξο τοπωνύμιο. «Παράδοξο», άφοΰ εχει
τοποθετηθεί σ' έναν τόπο όπου δέν ύπάρχουν ορμητικά νερά, ή έστω άφθονα νερά.
Ή ταύτιση άνάμεσα στις Αίγες καί στή Βεργίνα έχει άποδειχθεΐ οριστικά μέ τήν
άνακάλυψη τοΰ τάφου τοΰ Φιλίππου καί έχει χαρακτηρισθεί σάν «συναρπαστική
ταύτιση». Ή αιτιολογία όμως αύτής τής ονοματοθεσίας παραμένει, έως καί αύτή
τή στιγμή, τελείως σκοτεινή. Σέ όλες τις προηγούμενες δεκαετηρίδες, όσο οί ερευ-
νητές έταύτιζαν τις Αΐγές μέ τήν Έδεσσα, υπήρχε πάντοτε ή ικανοποιητική προϋ-
πόθεση ότι έκεΐ τρέχουν ορμητικοί καταρράκτες πού δικαιολογούν τήν ονοματοθεσία.
Τώρα όμως στή Βεργίνα δέν υπάρχει τίποτε άπό αύτά. Δέν ύπάρχουν καταρ-
ράκτες, δέν ύπάρχουν ούτε οποιαδήποτε άλλα νερά. Καί ή ονοματοθεσία έχει χάσει
τό άπαραίτητο γεωλογικό στήριγμά της.

Αύτό τό άπαραίτητο στήριγμα τής άρχαίας ονοματοθεσίας έρχομαι τώρα νά
άναζητήσω. Δέν θά τό άναζητήσω όμως στή γεωγραφία καί στή μορφολογία τής
περιοχής πού άλλωστε οδηγεί σέ αδιέξοδο, άλλά στή μυθολογία τής Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα ή άναζήτησή μου θά γίνει μέσα στόν άρχαΐο μύθο πού γνωρίσαμε
πιο πάνω, μέσα στό μΰθο γιά τόν Περδίκκα, τόν ιδρυτή τής μακεδόνικης δυνα-
στείας. Κατά τή γνώμη μου, σέ εκείνο τό μΰθο είναι δυνατό νά άνακαλυφθεΐ καί
ή νέα καί άπαραίτητη διέξοδος.

Άς συγκεφαλαιώσουμε λοιπόν τις γνώσεις μας πάνω σ' αύτό τό θέμα: α)
Έχουμε γίνει βέβαιοι, ότι ή παλιά πρωτεύουσα Αίγές πρέπει νά βρίσκεται στή
Βεργίνα, άφοΰ έκεΐ βρίσκονται καί οί βασιλικοί τάφοι, β) "Εχουμε γίνει επίσης
βέβαιοι, ότι σ' αύτές τις ταφές δεσπόζει μέ τήν ολόχρυση άνάγλυφη παρουσία του
ό θρΰλος ό σχετικός μέ τόν ήλιο τής Μακεδονίας, πού ό Περδίκκας τόν πήρε — σά

1. Διόδωρος (22, 12).
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μισθό του καί νόμιμη παραχώρηση — καί τόν έβαλε στόν κόρφο του. γ) Γνωρί-
ζουμε επίσης ότι οί τρεις εκείνοι άδερφοί περί τό 700 π.Χ. ήρθαν στό ορος Βέρμιο
καί κάτω άπ' αύτό έκαμαν τήν πρωτεύουσά τους καί τό ορμητήριο τους, γι ά νά
κατακτήσουν στή συνέχεια καί τήν υπόλοιπη Μακεδονία.

Ποιο λοιπόν όνομα μποροϋσε νά δώσουν οί τρεις εκείνοι άδερφοί στή νέα
πρωτεύουσά τους;

Τήν άπάντηση σ' αύτό τό ερώτημα μας την έχει δώσει, μέ έναν τρόπο πολύ σω-
στό άλλα καί ιδιαίτερα έμμεσο, ό ΐδιος ό'Ηρόδοτος, παρ' όλο ότι καί ό 'ίδιος
άγνοοϋσε τήν ορθή αιτιολογία. Γράφει λοιπόν ό 'Ηρόδοτος τά έξης σπουδαία, πού τά
γνωρίσαμε πιό πάνω (σελ. 265), άλλά πού οφείλουμε νά τά προσέξουμε πιό πολύ
τώρα: (("Ενας ποταμός βρίσκεται σ' αύτη τή χώρα, καί σ' αυτόν σαν σωτήρα
προσφέρουν καί σήμερα θ υ σ ί ε ς οί απόγονοι τών τριών ανδρών πού ήρθαν
άπό τό "Αργός. Αυτός λοιπόν ό ποταμός, άφοϋ πρώτα πέρασαν οί τρεις Τημενίδες,
άρχισε να κατεβάζει τόσο πολύ (ορμητικό) νερό καί έγινε τόσο μεγάλος,
πού έφτασε νά γίνει τελείως αδύνατο νά τόν περάσουν οί καβαλάρηδες πού εστάλη-
σαν νά καταδιώξουν (καί νά θανατώσουν) τούς τρεις αδερφούς»1.

Νομίζω ότι δικαιούμεθα νά θεωρούμε ότι έχει πλέον λυθεί τό δύσκολο πρό-
βλημα τής έρμηνείας τής ονοματοθεσίας γιά τήν πρωτεύουσα τής άρχαίας Μακε-
δονίας. Τά πράγματα δηλαδή, ενώ προχωρούσαν σέ ένα σίγουρο άδιέξοδο, ξαφνικά
έχουν γίνει πολύ άπλά. Γιατί; Διότι οί τρεις έκεΐνοι άδερφοί περί τό 700 προ Χρι-
στού δέν άρκέσθηκαν νά καθιερώσουν τό έθιμο τής συχνής εύχαριστήριας θυσίας
στόν ποταμό πού τούς έσωσε μέ τά ορμητικά νερά του, ουτε καί νά τόν άποκαλοϋν
μέ τό ειδικό όνομα «σωτήρα», άλλα καί έδωσαν επίτηδες στή νέα πόλη τους ένα
τέτοιο όνομα, ώστε νά θυμίζει εκείνη τήν ((ξαφνική κατεβασιά» τον ποταμού πού
τούς έσωσε. Συμβαδίζουν, τόσο οί θυσίες στόν «σωτήρα» ποταμό, όσο καί ή
ονομασία «Α ι γ αι» στήν πόλη πού άμέσως έπειτα ίδρυσαν καί τήν έκαμαν ποω-
τεύονσά τους.

"Εχω τή γνώμη ότι, άν δικαιολογημένα τό 1977 χαρακτηρίστηκε σάν «συναρ-
παστική» ή ταύτιση τής Βεργίνας μέ τίς Αίγές, ΐσως όχι λιγότερο συναρπα-
στική θά μπορούσε νά θεωρηθεί καί ή νέα ταύτιση, πού προτείνεται
σήμερα, άνάμεσα στό όνομα Αίγες καί στόν άρχαΐο θρύλο τής Μακεδονίας περί τό
700 προ Χριστού, τόν σχετικό μέ τά ορμητικά νερά πού έσωσαν τόν Περδίκκα
καί τούς δύο άδερφούς του.

1. Ήρόδ. 8,138,1 - 2.
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ΣΤ'

Τελευταίο άπο τά προβλήματα, πού θά έξετάσω σήμερα, είναι αύτό στό όποιο
έρχομαι τώρα. Πρόκειται γιά τή μεγάλη άλλά καί τήν τόσο αινιγματική κυκλική
αίθουσα, πού βρίσκεται στό άνάκτορο τής Βεργίνας. Τό έλληνιστικό τούτο άνάκτορο
είναι γνωστό ότι είναι πελώριο. Άρκεΐ ή πληροφορία οτι ή μία άπό τις πλευρές
του έχει μήκος 150 ολόκληρα μέτρα. Ένώ λοιπόν όλοι οί χώροι τοΰ άνακτόρου
είναι διαμορφωμένοι πάνω σέ ορθογώνια διάταξη, ξαφνικά καί χωρίς νά ύπάρχει
ειδικός άρχιτεκτονικός λόγος, παρουσιάζεται, άμέσως άριστεοά άπό την κεντρική
είσοδο τοΰ άνακτόρου, μιά μεγάλη αίθουσα πού άποτελεΐ έντονη καί μοναδική
έξαίρεση, άφοΰ είναι ή μόνη κυκλική.

μέτρα

4

ο so

I-1_1_ι_I_ι ' ■ '_ι_1_

Ε ί κ. 2. Τό μεγάλο έλληνιστικό άνάκτορο τής Βεργίνας (Μ. 'Ανδρόνικος, Βεργίνα, σελ. 15).
'Αριστερά στήν εϊσοδό του μέ άρ. 8 ή Θόλος, ό σπουδαιότερος χώρος τοϋ άνακτόρου. Ή σημα-
σία όμως τής παρουσίας της δέν έχει άκόμη προσδιορισθεί.

Γίνεται φανερό ότι ό κυκλικός αύτός χώρος, καί μονάχα μέ τό άρχαϊκό σχήμα
του, διαφοροποιείται άμέσως άπό όλους τούς άλλους χώρους τού μακεδονικοΰ άνα-
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κτόρου. Γι' αύτο καί νομίζω ότι πολύ σωστά έχει χαρακτηρισθεί σάν «δ σπουδαιό-
τερος χώρος» άπό όλους. Ό πρώτος άνασκαφέας τοΰ ανακτόρου, ό Γάλλος Heuzey
τό έτος 1876, ονόμασε «Θόλο» αύτό τόν κυκλικό χώρο «καί υπέθεσε ότι αποτελούσε
τήν επίσημη αίθουσα τοϋ ανακτόρου. Μέσα σ' αυτόν εΐχε βρει κομμάτια άπό ανά-
γλυφο και τελευταία--γράφει στόν 'Οδηγό της Βεργίνας ό 'Ανδρόνικος—βρέθη-
κε επιγραφή Ή ρ α κ λ ή π α τ ρ ω ω, πού βεβαιώνει τήν επισημότητα και ιερό-
τητα τοϋ χώρου»1. Ή έπιγραφή είναι πάνω σέ μάρμαρο.

Παρουσιάζεται, συνεπώς, ή μεγάλη κυκλική αίθουσα ότι είναι ό έπίσημος
καί ιερός χώρος τοΰ άνακτόρου. 'Επίσης προβάλλεται ώς ή έπίσημη αίθουσα τοΰ
άνακτόρου, τουλάχιστο σύμφωνα μέ τή γνώμη τοΰ Γάλλου Heuzey. Τόν απο-
καλούμε όμως Ιερό χώρο, ενώ δέν γνωρίζουμε τίποτε σχεδόν άπό τή λειτουργικότητα
καί τήν πιθανή λατρεία πού γινόταν έκεΐ. 'Απλώς γνωρίζουμε ότι υπήρχε καί μιά
έπιγραφή στόν 'Ηρακλή, ειδικά μάλιστα στόν «'Ηρακλή πατρώον».

"Εχω τή γνώμη οτι μπορώ νά προχωρήσω πιο πέρα άκόμη άπό αύτό τό
σημείο, ίδίως έπειτα άπό τά νέα δεδομένα πού έχουμε σήμερα στή διάθεσή μας.
Νομίζω λοιπόν ότι ισχύουν τά άκόλουθα:

1 ) "Οπως έχω δείξει πιο πάνω, ειδικά στις Αίγές έδέσποζε ό παλαιός καί
έντονα γοητευτικός θρΰλος γιά τόν Περδίκκα, τόν γενάρχη τής μακεδονικής
δυναστείας. "Οχι μόνο οί μικρές τελετουργικές άσπίδες είχαν στό κέντρο τους τό
ήλιακό σύμβολο τών τριών Τημενιδών, άλλ' άκόμη καί άκριβά μακεδονικά νομί-
σματα, όπως τά άργυρά είκοσάδραχμα πού έκοψαν οί Μακεδόνες βασιλείς, έφεραν
άνάγλυφο πάνω τους τό ΐδιο ήλιακό σύμβολο, τόν ήλιο πού λάμπει σκορπίζοντας
ολόγυρα τις άκτίνες του.

2) Στις Αίγές πρέπει νά είχαν ταφεΐ, πρώτοι - πρώτοι, οί ιδρυτές τής νέας
πόλης, δηλαδή οί τρεις έκεϊνοι άδερφοί, οί Τημενίδες άπόγονοι τοΰ 'Ηρακλέους,
πού είχαν φύγει άπό τό "Αργός τής Πελοποννήσου καί έπειτα άπό περιπέτειες
σώθηκαν τελικά καί κατέληξαν στις Αίγές.

3) Στις 'ίδιες Αίγές,— ακριβώς έπειδή έκεΐ έγινε ή πρώτη άρχή καί έτά-
φησαν οι τρεις Τημενίδες, — καθιερώθηκε ή παράδοση νά θάβονται στό έξής καί
όλοι οί μετέπειτα βασιλείς τής Μακεδονίας. Κάτω όμως άπ' αύτές τις συνθήκες
ό τόπος της Βεργίνας άπόκτησε τή μορφή μιας ιερής παραδοσιακής περιοχής. Οί
Αίγές έγιναν ένωρίς ή ρίζα καί ή κεντρική έστία τής 'Ελληνικής
Μακεδονίας.

1. Βεργίνα, σ. 21.
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4) "Επειτα άπό όλα τά προηγούμενα,—καί μέ έπιβλητική τήν παρουσία
τής Μεγάλης Τούμπας, όπου ήσαν θαμένοι βασιλείς πρόγονοι, — θά θεωρήθηκε
άπαραίτητο νά ύπάρχει μέσα στό μεγάλο έλληνιστικό άνάκτορο καί ένας μεγάλος
χώρος λατρείας, άφιερωμένος ειδικά στούς νεκρούς προγόνους.

5) Τό σχήμα ένός τέτοιου ιερού χώρου, επειδή ήταν άφιερωμένος σέ νε-
κρούς προγόνους καί γενικά σέ χθόνια λατρεία, έπρεπε, άκριβώς γ ι'αύ-
τό, νά είναι κυκλικό. Ή κυκλική λοιπόν μορφή της Θόλου ήταν ό,τι
χρειαζόταν. Ή καταγωγή αύτοΰ τοΰ χθονίου κυκλικοΰ σχήματος νομίζω ότι πρέ-
πει νά έχει τή μακρυνή άλλά πιθανή αιτιολογία του στούς κυκλικούς περιβόλους
τών προϊστορικών τύμβων. Έκεϊ ό κύκλος ήταν άρχικά έξωτερικός, ένώ άργότερα
στούς μεγάλους τύμβους ήταν εσωτερικός.

6) Μέσα σ' αύτό τόν ειδικό χώρο όπου έτιμώντο οί θαμένοι στίς Αίγές πρό-
γονοι, τό σωστότερο πού έπρεπε νά γίνει ήταν νά τιμηθεί πρώτος άπ' όλους,
καί σάν έκπρόσωπος όλων, ό πρώτος γενάρχης. Αύτός φυσικά δέν ήταν
ούτε ό Περδίκκας, ούτε οί άλλοι δύο Τημενίδες, άλλά ό ϊδιος ό 'Ηρακλής άπό τόν
όποϊο είχαν έκεΐνοι τήν καταγωγή τους. "Εχοντας συνεπώς τοποθετήσει μέσα στή
Θόλο τοΰ άνακτόρου τήν επιγραφή πού βρέθηκε καί άναφέρεται στόν «Ή ρ α κ λ έ α
π α τ ρ ω ο ν» καί τιμώντας μέσα έκεϊ τόν ήρωα, στήν ούσία συγκεντρώνουν
σ' αύτόν όλες τίς τιμές πού θά ήθελαν νά άποδίδουν οχι μόνο στόν «πατρώον» πρό-
γονο, άλλά καί στούς λοιπούς προγόνους πού όλοι τους βρίσκονταν θαμένοι έκεϊ
στίς Αίγές, τό ιερό κοιμητήριο τών μακεδόνων βασιλέων.

Ζ'

Ή «άνασκαφή» μέσα στόν τάφο τοΰ Φιλίππου, πού ύποσχέθηκα στήν άρχή
τής άνακοίνωσής μου ότι θά τήν επιχειρήσω μαζί σας, έχει φτάσει στό τέλος της.
Πιστεύω ότι τώρα μποροΰμε νά συμφωνήσουμε ότι καί ή λαογραφική αύτή άνα-
σκαφή μάς έδωσε άρκετά νέα στοιχεία, μερικά μάλιστα πολύ σπουδαία.

Μπορεί νά μήν είναι ΐσως πολύ σπουδαία δσα γνωρίσαμε γιά τό άδύνατο
τοΰ συνενταφιασμοΰ τοΰ Φιλίππου καί τοΰ δολοφόνου του, ή όσα γνωρίσαμε γιά
τήν οριστικά κλειστή θύρα τοΰ κυρίου θαλάμου ειδικά γιά τήν περίπτωση ένός
βιαιοθανάτου, ή καί γιά τά ύπόλοιπα τμήματα τής χρυσής τελετουργικής πανο-
πλίας πού είχαν λησμονηθεί κατά τήν ταφή καί προστέθηκαν άργότερα, άλλά μόνο
στόν προθάλαμο όπου όμως ταίριαζαν μόνο γυναικεία κτερίσματα στήν έκεϊ θα-
μένη νεκρή.

"Εχουμε όμως μιά τριάδα νέων καί σημαντικών πορισμάτων: 1) Ένα δήθεν
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αστρικό σύμβολο, ενώ παρέμενε άχρωμο, άοσμο καί άγευστο, τώρα μεταμορφώ-
νεται καί γίνεται ό ήλιος της Μακεδονίας, πού άκτινοβολοϋσε στά 700 περίπου
προ Χριστού, τήν ώρα πού ό μικρός άλλ' έξυπνος Περδίκκας τον πήρε καί τόν
έβαλε στόν κόρφο του, μόνιμη πια καί νόμιμη ιδιοκτησία τών βασιλικών άπογό-
νων του. 2) "Επειτα τό θρυλικό άρχαΐο τοπωνύμιο Αίγαί, τό γεωγραφικά καί γεω-
λογικά άνεξήγητο γιά τόν άνυδρο χώρο της Βεργίνας, άποκτα επί τέλους τήν άρ-
χαιότατη καί γνήσια «ταυτότητά» του, καθώς ένώνεται μέ τόν ποταμό «σωτήρα»
τοϋ 700 προ Χρίστου καί μέ τά ορμητικά νερά του, τίς «αίγες» του. 3) Τέλος ό
σπουδαιότερος άπό τούς χώρους τοΰ μεγάλου άνακτόρου, ή αινιγματική Θόλος,
δέν συνεχίζει νά είναι ένας χώρος ανεξήγητος. Μέσα εκεί διαπιστώνεται μέ πολλές
πιθανότητες ή παρουσία μιάς χθόνιας λατρείας, πού κύρια άποστολή της θά είχε νά
τιμά τόν άφηρωϊσμένο πρόγονο, τόν 'Ηρακλή πατρώον, μαζί μέ τούς θνητούς άπο-
γόνους του, τούς Τημενίδες καί τούς άλλους βασιλείς τής Μακεδονίας, πού οί τάφοι
τους ύπήρχαν εκεί στις Αίγές ένώ ή συλλογική μνήμη τους έβρισκε τό λειτουργικο
της επίκεντρο μέσα στήν κυκλική Θόλο τοΰ άνακτόρου.

Νομίζω ότι έπειτα άπό όλα αύτά, όσα σήμερα είχα τήν εύκαιρία νά παρουσιάσω,
τό θέμα Βεργίνα παίρνει νέες διαστάσεις. Εκεί στις Αίγές, καί τό όνομα
τής πόλης, και τό ανάκτορο μέ τή Θόλο, και οί δύο χρυσές λάρνακες μέ τό ήλ.ιακό
σύμβολο, καί όλη ή ζωή τής Μακεδονίας τών Κλασσικών καί τών 'Ελληνιστικών
χρόνων, παρουσιάζονται νά είναι δεμένες σφιχτά μέ τόν άρχαΐο μϋθο τής Μακε-
δονίας τοϋ 700 προ Χριστοϋ.

Άπό τή «λαογραφική άνασκαφή», πού έπιχείρησα μαζί σας, έχω τή γνώμη
ότι τό μεγαλύτερο κέρδος πού έχουμε αποκομίσει πρέπει νά είναι ή διαπίστωση,
ότι στήν αρχαία Μακεδονία κυριαρχούσε παντού ή ελληνική της συνεί-
δηση. Αύτή ή συνείδηση — ισχυρή, σταθερή, πολύμορφη στις εκδηλώσεις της —
γίνεται φανερό ότι άνατρέχει τετρακόσια ολόκληρα χρόνια πριν άπό τήν ταφή τοΰ
βασιλιά Φιλίππου. "Εως έκεΐ, μέσα στόν χρόνο καί στόν μΰθο, έχει φτάσει σέ βάθος
ή άνασκαφή πού επιχειρήσαμε.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Τό δημοσιευμένο πιό πάνω κείμενο (βλέπε τίς σελ. 251-272) είναι άκριβώς
τό ΐδιο πού άναγνώσθηκε τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1979 στό Συνέδριο Λαογραφίας τοΰ
Βορειοελλαδικοΰ Χώρου, πού έγινε τότε στά 'Ιωάννινα.

'Επιθυμώ όμως νά προσθέσω τώρα μερικές μεταγενέστερες παρατηρήσεις μου,
πού δέν υπήρχαν τότε στό χειρόγραφο. Τή νέα αύτή προσθήκη τή χωρίζω σέ τρεις
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υποδιαιρέσεις. Στήν πρώτη δημοσιεύεται ολόκληρο τό κείμενο τοΰ 'Ηροδότου (8,137 -
139), για νά έχει ό άναγνώστης τήν εύκαιρία νά τό γνωρίσει στό πρωτότυπο καί νά
μπορεί νά τό συγκρίνει μέ την έλεύθερη μετάφραση πού έχει προηγηθεί (βλέπε
γι' αύτή πιο πάνω, σελ. 263-265). Πρόκειται γιά μιάν ενότητα τοΰ 'Ηροδότου,
πού έχει άποφασιστική σημασία γιά όσες ερμηνείες έ'χω προτείνει πιο
πάνω. Τό άρχαΐο κείμενο μάς επιτρέπει νά ξεκινήσουμε άπό τό ετος 336 π.Χ.
(δολοφονία τοΰ Φιλίππου) καί νά μετακινηθούμε στό 700 π.Χ. περίπου. Μερικά
σημεία τοΰ κειμένου δημοσιεύονται έπίτηδες μέ άραιά στοιχεία, έπειδή θά σχολια-
σθούν άμέσως πιο κάτω.

Στή δεύτερη ύποδιαίρεση διατυπώνονται τά σχόλια καί οί άλλες παρατηρή-
σεις, οί σχετικές μέ τά συγγενικά θέματα καί τις δοξασίες. Τέλος στήν τρίτη ύπο-
διαίρεση γίνεται λόγος γιά μερικά άκόμη άπό τά άρχαιολογικά ευρήματα, κυρίως
γιά τό μεγάλο χρυσό στεφάνι στή χρυσή λάρνακα τού κυρίως θαλάμου, γιά τήν τοπο-
θέτηση τής κυκλικής Θόλου ειδικά στήν είσοδο τοΰ έλληνιστικοΰ άνακτόρου τής
Βεργίνας, γιά τόν τρόπο πού χωρίζονται οί κυριότεροι χώροι τοΰ άνακτόρου καί
τέλος γιά τό λεγόμενο Φιλιππεϊον, πού βρίσκεται μέσα στήν 'Ιερή "Αλτη της
'Ολυμπίας.

Α'

137. f1) «Τοϋ δε 'Αλεξάνδρου τούτον έβδομος γενέτωρ Περδίκκης έστι ό κτη-
σάμενος τών Μακεδόνων τήν τυραννίδα τρόπω τοιωδε" έξ "Αργεος έφυγον ες 'Ιλλυ-
ριούς τών Τημένου απογόνων τρεις άδελφεοί, Γαυάνης τε και 'Αέροπος
και Περδίκκης, έκ δέ 'Ιλλυριών ύπερβαλόντες ές τήν άνω Μακεδονίην άπίκοντο ες
Αεβαίην πόλιν.(2) ένθαϋτα δέ έθήτενον έπί μισθώ παρά τω βασιλέΐ, ό μέν ίππους νέ-
μων, ό δέ βοϋς, ό δέ νεώτατος αυτών Περδίκκης τά λεπτά τών προβάτων, ήσαν δέ
το πάλαι καί ai τυραννίδες τών άνθρώπων άσθενέες χρήμασι, ού μοΰνον ό δήμος, ή
δε γυνή τοϋ βασιλέας αύτή τά σιτία σφι επεσσε.(3) δκως δέ δπτώη, δ άρτος τοϋ
π α ι δ δ ς τοϋ θητός, τοϋ Περδίκκεω, διπλήσιος έγίνετο αυτός έωυτοϋ.
έπεί δέ αίεί τώυτό τοϋτο έγίνετο, είπε πρός τόν άνδρα τόν έωυτής. τόν δέ άκούσαντα
έσήλθε αύτίκα ώ ς ε ι η τέρας καί φ έ ρ ο ι έ ς μέγα τι. καλέσας δέ τούς
θήτας προηγόρευέ σφι άπαλλάσσεσθαι έκ γης τής έωυτοϋ.(i) οί δε τόν μισθόν εφασαν
δίκαιοι είναι άπολαβόντες ούτως έξιέναι. ένθαϋτα ό βασιλεύς τοΰ μισθοϋ πέρι άκουσας,
ήν γαρ κατά τήν καπνοδόκην ές τόν οίκον έσέχων δ ήλιος, εϊπε θεοβλαβής γενόμε-
μενος "Μ ι σ θ ό ν δέ ύμίν έγώ ύ μ έ ω ν άξιον τόνδεάποδίδωμ ι))", δ έ-
ξ α ς τόν ή λ ι ο ν.(5) δ μέν δή Γαυάνης τε καί δ 'Αέροπος ο ί πρεσβύτεροι
έ σ τ α σ αν έκπεπληγμένοι, ώς ήκουσαν ταύτα, ό <5ε παις, ετύγχανε γάρ

18
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εχων μάχαιραν, εϊπας τάδε "Δεχόμεθα, ώ βασιλεϋ, τά διδοΐς", περιγράψει τή μαχαί-
ρη ες τό έδαφος τον οίκον τόν ήλιον, περιγράψας δε, ε ς τόν κ ό λ π ο ν τρις
ά ρ ν σ ά μ ε ν ο ς τοϋ ή λ ί ο ν, άπαλλάσσετο αύτό ς τε καί οί μετ' εκείνον.

138. Οί μεν δή άπήισαν, τω δε βασιλέϊ σημαίνει τις τών παρέδρων οΐόν τι χρή-
μα ποιήσειε ο παις καί ώς σύν νόω κείνων ό νεώτατος λάβοι τά διδόμενα. ό δε ταΰ-
τα άκουσας καί οξυνθείς πέμπει έπ' αυτούς ιππέας άπο λέοντας, ποταμός δε έστι
έν τή χώρη ταύτη, τω θ ν ο υ σ ι οί τούτων τών ανδρών άπ' "Αργεος απόγονοι
(ώς) σ ω τ ή ρ ι.(2) ούτος, έπείτε διέβησαν οί Τημενίδαι, μέγας ούτως έ ρ-
ρ ύ η ώστε τούς ιππέας μή οίους τε γενέσθαι διαβήναι. οί δέ άπικόμενοι ές άλλην
γήν τής Μακεδονίης οίκησαν πέλας τών κήπων τών λεγομένων είναι Μίδεω τοΰ Γορ-
δίεω, έν τοϊσι φύεται αυτόματα ρόδα, εν έκαστον έχον έξήκοντα φύλλα, όδμή τε ύπερ-
φέροντα τών άλλων.(3) έν τούτοισι καί ό Σ ι λ η ν ό ς τοϊσι κήποισι ήλω, ώς λέγεται
υπό Μακεδόνων, ύπέρ δέ τών κήπων ορος κείται Βέρμιον οϋνομα, άβατον ύπό χει-
μώνος. ένθεϋτεν δέ ορμώμενοι, ώς ταύτην έσχον, κατεστρέφοντο καί τήν άλλην Μα-
κεδονίην.

139. 'Από τούτον δή τοϋ Περδίκκεω 'Αλέξανδρος ώδε έγένετο' 'Αμύντεω παις
ην ό 'Αλέξανδρος, 'Αμύντης δέ 'Αλκέτεω, Άλκέτεω δέ πατήρ ήν 'Αέροπος, τοΰ δέ
Φίλιππος, Φιλίππου δέ 'Αργαίος, τοϋ δέ Περδίκκης ό κτησάμενος τήν άρχήν».

Β'

1. — «Ο ΐ τρεις άδελφεοί»: Άμέσως άπο τήν άρχή τοϋ κειμένου τοΰ
'Ηροδότου—καί μ' αύτήν ειδικά τή λεπτομέρεια ότι επρόκειτο γιά τρεις άδερφούς,—
δικαιολογημένα ύποπτεύεται κανείς ότι βρίσκεται άντιμέτωπος μέ ένα γνωστό πα-
ραμυθιακό μοτίβο. Σύμφωνα μ' αύτό τρεις άδερφοί (πού συχνότερα είναι τρία βα-
σιλόπουλα ή ό,τι παρόμοιο) ξεκινοΰν γιά κάποιο μεγάλο καί δύσκολο έργο. Στη συ-
νέχεια οί δύο μεγαλύτεροι, ή γενικά οί δύο πρώτοι, δέν τά καταφέρνουν. Αντίθετα
ό τρίτος καί δ μικρότερος—όπως έδώ «ό νεώτατος αύτών Περδίκκης»—φτάνει τε-
λικά στήν άπόλυτη επιτυχία.

Στά νεοελληνικά παραμύθια τό μοτίβο αύτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Γιά
τό θέμα τοΰτο ό άναγνώστης παραπέμπεται στό βιβλίο μου «Λαβύρινθος» (τόμ. Α',
1974, στίς σελ. 182-188), όπου τό κεφάλαιο «Ό νόμος τών τριών μέσα στά ελληνικά
παραμύθια». Έκεϊ γίνεται ειδικός λόγος γιά τίς τριαδικές μορφές πού πρωταγωνι-
στούν κάθε τόσο, όπως είναι οί τρεις κοπέλες, τά τρία βασιλόπουλα, τά τρία μαγικά
άντικείμενα, τά τρία ξεχωριστά περιστατικά, οί τρεις συναντήσεις τον ήρωα, οί
τρεις παράξενες έμφανίσεις καί άλλα παρόμοια τριαδικά σύνολα.

Αξίζει νά προσέξουμε ότι καί έδώ, στήν ιστορία τοΰ 'Ηροδότου, ή δομή της
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αφήγησης ακολουθεί πιστά τή δομή του παραμυθιού. "Ετσι, όταν ή ιστορία φτάνει
στο πιο κρίσιμο σημείο της,—νά διώχνει δηλαδή ό βασιλιάς τής πόλης Λεβαίης τούς
τρεις 'Ηρακλείδες, χωρίς όμως νά τούς πληρώνει τήν άμοιβή τους παρά μονάχα νά
τούς δίνει ειρωνικά τόν ήλιο τοϋ άνακτόρου του,—τότε οί δύο πρώτοι άδερφοί, καθώς
βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σ' αύτό τό νοηματικό παράδοξο, έστεκαν μέ άμηχανία,
άνίκανοι νά συλλάβουν τό μυστικό νόημα αύτής τής άπερίσκεπτης άλλ' αύτοπροαί-
ρετης προσφοράς τοΰ άνακτορικοΰ ήλιου: «ό μεν δη Γαυάνης τε και ό 'Αέροπος οί
πρεσβύτεροι εστασαν έκπεπληγμένοι, ώς ήκουσαν ταύτα». Συνήθως, στό νόμο τών
τριών στό παραμύθι, οί δύο πρώτοι δέν άποτυγχάνουν άπλώς, ούτε καί χρησιμεύουν
μόνο ώς απλοί κομπάρσοι μιας δύσκολης ιστορίας, άλλ' άκόμη—μέ τήν έμφαση καί
τήν προβολή τής δικής τους «άνικανότητας» πού προηγείται—συμβάλλουν καί στό
νά έξαρθεΐ άκόμη περισσότερο ή «έπιτυχία» τοΰ τρίτου πού άμέσως άκολουθεΐ.

Τό 'ίδιο τοΰτο συμβαίνει καί στή δική μας περίπτωση. 'Ενώ δηλαδή οί δύο
«πρεσβύτεροι άδελφεοί εστασαν έκπεπληγμένοι», ό ((νεώτατος αυτών Περδίκκης»
πετιέται ξαφνικά καί μέ ζηλευτή ετοιμότητα λέει στόν «θεοβλαβή» βασιλιά τής
"Ανω Μακεδονίας: <(Και βέβαια δεχόμαστε, βασιλιά, αύτά πού μας δίνεις.—Δεχό-
μεθα, ω βασιλεΰ, τά διδοίς».

Αύτή ή έξυπνη άποδοχή τοΰ ηλίου ισοδυναμεί, άντίστοιχα, καί μέ τήν πρώτη
στιγμή πού θεμελιώνεται στέρεα ή μετέπειτα σπουδαία μακεδονική δυναστεία τών
άπογόνων τοΰ 'Ηρακλέους.

2.—«Ό άρτος τοΰ παιδός,.,διπλήσιος έγίνετο»: Στό
χώρο τής νεοελληνικής λαογραφίας τό προζύμι έχει ειδική καί σπουδαία δύναμη,
τόσο γιά τό σπίτι όσο καί γιά τά άτομα τής οικογένειας. Γι' αύτό καί δέν δανείζε-
ται τό προζύμι, ουτε φεύγει έξω άπό τό σπίτι παρά μόνο κάτω άπό ορισμένους όρους.

'Εξ άλλου τ ό ζυμάρι πού πλάθεται περιέχει μαντικές δυνατότητες συμβο-
λισμού, πού βασικά ξεκινούν άπό μιάν άντίστοιχη «ομοιοπαθητική άντίληψη». 'Εάν
τό ζυμάρι φουσκώνει καί γίνεται μεγαλύτερο (τόσο πριν ψηθεί, όσο καί κατά τό
ψήσιμο στό φοΰρνο), τότε δείχνει ότι καί όλα τά σχετικά μέ τό σπίτι καί τούς
άνθρώπους του θά πάνε καλά, τόσο στό έγγύς μέλλον όσο καί σέ ολόκληρο τόν έ-
πόμενο κύκλο τοΰ έτους. 'Εάν όμως τό ζυμάρι δέν άνέβει άλλά άντίθετα μένει
καχεκτικό, τότε είναι σά νά μάς προλέγει ότι «άνάλογα» θά έξελιχθοΰν στό μέλ-
λον καί τά άντίστοιχα περιστατικά.

'Ιδιαίτερα προσέχουν τό ζυμάρι πού πλάθουν σέ τακτές καί μεγάλες έορτές,
ιδίως εκείνες πού σημαδεύονται άπό τά σπουδαιότερα «γυρίσματα» τοΰ χρόνου (ψω-
μιά, πίττες, κουλούρια καί τσουρέκια, τόσο στά Χριστούγεννα καί τήν Πρωτοχρο-
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νιά, δσο καί στή Λαμπρή). 'Αλλά καί στά ψωμιά τοϋ γάμου προσέχουν τίς ΐδιες
μεταβολές. Γενικά, το νά φουσκώνει το ψωμί και νά γίνεται μεγαλύτερο άπο το κα-
νονικά θεωρείται σάν ενα περιστατικό, πού ισοδυναμεί πάντοτε με ένα ευπρόσδεκτο
προμήνυμα γιά το μέλλον.

Το περιστατικό πού συνέβη, καί μάλιστα κατ' επανάληψη, μέ τό ψωμί πού προ-
οριζόταν γιά τόν μικρό Περδίκκα, δέν είναι απλώς παρόμοιο, άλλά είναι καί το
άρχαιότερο γνωστό μου παράδειγμα. "Ετσι, ή συχνότατη νεοελληνική δοξα-
σία γιά τό ψωμί πού ζυμώνεται, ιδίως τίς ημέρες τών μεγάλων εορτών, βρίσκει τήν
άρχαιότατη καταγωγή καί ταυτότητά της στό κείμενο τοϋ 'Ηροδότου.

Δικαιολογημένη ιδιαίτερα ήταν ή έκπληξη τής γυναίκας τοΰ βασιλιά, καθώς
εκείνη έβλεπε ότι τό ψωμί, πού ονομάτιζε νά τό δώσει στόν μικρό βοσκό, διαρκώς
φούσκωνε καί γινόταν διπλάσιο. Αύτό έσήμαινε κάτι πολύ καλό γιά εκείνον. 'Αλλά
τό ΐδιο φαινόμενο έσήμαινε καί κάτι πολύ έπικίνδυνο γιά τούς άλλους καί μάλιστα
γιά τόν άφέντη τοΰ τόπου. Πολύ σωστά λοιπόν ό βασιλιάς εκείνος άνησύχησε, σχη-
ματίζοντας γιά τό φαινόμενο τήν πεποίθηση <(ώς ε'ίη τέρας και φέροι ές μέγα τι)).

3.— «Έ ς τόν κόλπον τρις άρυσάμενος τοΰ ηλίου»: 'Αρ-
κούσε καί μονάχα ή μία φορά, γιά νά έχει πάρει «μιμητικά» ό μικρός Περδίκκας μέ
μιά μόνο χουφτιά του τόν ήλιο. "Οπως θά έλεγε κανείς ότι άρκεΐ, άντίστοιχα, καί ή
μιά μόνο άπάντηση στά σημερινά βαφτίσια, όταν ό ιερέας έρωτάτόν άνάδοχο, εάν τό
άβάφτιστο βρέφος «άποτάσσεται» τόν Σατανά. Τό ΐδιο καί στό στεφάνωμα, θά άρ-
κοΰσε νά έλεγε μιά φορά μόνο ό ιερέας τό «στέφεται ό δοΰλος τοΰ Θεοϋ (δεϊνα) τήν
δούλην τοΰ Θεοΰ (τάδε)». "Ολες όμως οί σπουδαίες τελετουργικές πράξεις, άρχαιό-
τατες ή καί χριστιανικές, καθαρά θρησκευτικές ή καί άπλώς μαγικές, πρέπει όλες
τους νά έπαναληφθοΰν τρεις φορές τίς ΐδιες στιγμές, γιά νά άποτελέσουν έτσι μιά
πλήρη τριαδική ενότητα. Μόνο τότε κατοχυρώνεται στήν έντέλεια ό επιδιωκόμενος
σκοπός.

Τρεις ολόκληροι γύροι χρειάζεται νά γίνουν στό «Χορό τοΰ Ησαΐα». "Οπως
τρεις παρόμοιοι γύροι χρειάζονται καί στά άρχαΐα άμφιδρόμια, ή καί στή χριστιανι-
κή βάπτιση, ή καί στή χειροτονία τών κληρικών, ή καί στό χορό στό σπίτι τής νύφης
ή στό σπίτι αύτοΰ πού έχει τήν ονομαστική εορτή του, ή σέ τόσες άλλες παρόμοιες
περιστάσεις. Ή παλαιότατη ελληνική τελετουργική συμπεριφορά τής τριπλής μορ-
φής παραμένει μόνιμα ώς ή κοινή αφετηρία όλων αυτών.

4. — «Ποταμός... τω θύουσι... ώς σωτήρι. ούτος...
μέγας ούτως έ ρ ρ ύ η» : Ή ιστορία θυμίζει την άντίστοιχη τής σωτηρίας
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τών Εβραίων μέσα άπο τήν 'Ερυθρά Θάλασσα ή όπου άλλου τοποθετείται άπο τούς
νεότερους έρευνητές. Στήν περίπτωση μάλιστα τών Εβραίων, οί έφιπποι διώκτες
καταποντίσθηκαν άπό τά ορμητικά νερά. Δέν υπάρχει όμως καμιά συσχέτιση άνά-
μεσα στις δύο αύτές άνεξάρτητες διηγήσεις.

Ωστόσο ή θυσία, πού άπό τούς Μακεδόνες βασιλείς γινόταν συχνά στόν «πο-
ταμόν σωτήρα» έως καί τούς χρόνους τοΰ 'Ηροδότου—καί άσφαλώς καί άργότερα—,
μας βεβαιώνει ότι ό βασιλικός οίκος τής Μακεδονίας διατηρούσε άσβηστη τή μνήμη
τοΰ περιστατικού τής σωτηρίας.

5.—Σ ι λη ν ό ς: «έν τούτοισι καί ό Σιληνός τοΐσι κήποισι ήλω, ώ ς λέ-
γεται ύπό Μακεδόνων»: Οί τρεις άδερφοί, όταν έφτασαν κοντά στή ση-
μερινή Βεργίνα, ((οίκησαν πέλας τών κήπων τών λεγομένων είναι Μίδεω τον Γορ-
δίεω». Κατοίκησαν λοιπόν «πέλας»—δηλαδή κοντά—στούς Κήπους τοΰ Μίδα, όπου
τά τριαντάφυλλα είναι διπλά καί φυτρώνουν άπό μόνα τους. Μέσα σ' αύτούς τούς
Κήπους συνελήφθη αιχμάλωτος καί ό Σιληνός. "Ετσι ύποστηρίζουν οί Μακεδόνες.

Αύτή τήν ειδική πληροφορία τοΰ 'Ηροδότου1 θά ήθελα τώρα νά τή συσχετίσω
άμεσα μέ τις άνάγλυφες μικρές άσημένιες μορφές τοΰ Σιληνοΰ, πού έχουν βρεθεί
μέσα στόν τάφο τοΰ Φιλίππου καί τούς άλλους τής Μακεδονίας. Εικονίζεται σ' αύτές
τις άνάγλυφες μορφές ένας ήρεμος, συμπαθητικός καί καλόκαρδος Σιληνός. Συμβο-
λίζει έναν παχουλό άνθρωπο πού είναι άπόλυτα εύχαριστημένος άπό τόν έαυτό του.
Δύο ολοσέλιδες φωτογραφίες τοΰ Σιληνοΰ αύτοΰ τοΰ τύπου έχει δημοσιεύσει ό καθη-
γητής Μανόλης 'Ανδρόνικος στά 'Αρχαιολογικά 'Ανάλεκτα τοΰ 1977 (βλέπε σελ.
34-35, όπου οί είκ. 15α καί 15β). Δέν συσχετίζει όμως τά δύο αυτά ξεχωριστά θέ-
ματα, ώστε νά τά ιδεί καί σάν άποτέλεσμα κάποιας ειδικής τοπικής άλ-
ληλεπίδρασης.

"Εχω τή γνώμη, ότι αύτή ή ιδιαίτερη προσοχή τοΰ άρχαίου τεχνίτη, νά άποδώ-
σει τόσο ωραία καί άξιοθαύμαστα τή μορφή τοΰ Σιληνοΰ, δέν οφείλεται άπλώς στήν
τύχη, ουτε μόνο στή δεξιοτεχνία του. Πρέπει ό τεχνίτης νά γνώριζε τήν προτίμηση,
καί άκόμη τήν ιδιαίτερη συμπάθεια, πού θά αισθάνονταν ό λαός καί τά μέλη τοΰ βα-
σιλικού οΐκου τής Μακεδονίας γι' αύτόν τόν «μυθολογικό γείτονά του ς»,
τόν Σιληνό, πού του άρεσε νά άπολαμβάνει ξένοιαστος τό ειδυλλιακό τοπίο τών Κή-
πων μέ τά τριαντάφυλλα. Πρέπει δηλαδή ό άρχαΐος τεχνίτης νά γνώριζε όλα αύτά,
γι' αύτό όχι μόνο προτίμησε νά εικονίσει τό παρόμοιο καί προσφιλές «μακεδονικό»
θέμα, άλλά καί φρόντισε νά τό έκτελέσει μέ ιδιαίτερη προσοχή καί άγάπη.

1. Ήρό8. 8, 138, 3.
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"Οπως όμως συμβαίνει μέ τήν κεφαλή τοϋ Σιληνοΰ, δμοια έχει συμβεί καί μέ
τήν κεφαλή τοΰ 'Ηρακλή. Καί οί όνο αντες κεφάλες χρησιμοποιούνται ειδικά γιά

τήν κόσμηση ασημένιων αγγείων πον βρέθηκαν στή Βεργίνα1. Δύο τέτοιες κεφαλές

Είκ. 3. Κεφαλή Σιληνοΰ άπό τήν κόσμηση άργυροΰ αγγείου (Άρχαιολ. 'Ανάλεκτα, 1977, σελ.

34, είκ. 15α).

1. Γράφει σχετικά ό Μ. 'Ανδρόνικος (Άρχ. Άνάλ. 1977, σελ. 24): «Στόν δεξιό τοίχο (τοΰ
κυρίως θαλάμου) βρέθηκε ή ομάδα τών άσημένιων άγγείων. . . Ή ποιότητα τής εργασίας τους
είναι έξαίρετη. Τίς κάτω προσφύσεις τών λαβών καλύπτουν μικρές κεφαλές Σιληνών. . .'Ηρακλή
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τοϋ 'Ηρακλή, σέ ολοσέλιδες φωτογραφίες, έχει δημοσιεύσει ό κ. Μ. 'Ανδρόνικος
(Άρχαιολ. 'Ανάλεκτα, 1977, σελ. 36-37, είκ. 15γ καί 15δ).

'Ενώ λοιπόν ό 'Ηρακλής λατρευόταν μέσα στήν κυκλική Θόλο τοϋ άνακτόρου,
άντίστοιχα ό Σιληνός είχε ζήσει καί είχε αιχμαλωτισθεί στούς γειτονικούς Κήπους.
Παράλληλα, ωστόσο, καί τών δύο οί μορφές βρίσκονται, επεξεργασμένες εξαίρετα,
πάνω στά άσημένια σκεύη τής Βεργίνας. Γιατί; Νομίζω ότι δέν πρέπει νά άποκλεί-
σουμε τήν εκδοχή, οτι μέσα στή συνείδηση τοΰ τεχνίτη ή τών τεχνιτών, πού σκάλισαν
αύτές τίς μορφές, κυριαρχοΰσε έντονα σάν κίνητρο ό άμεσος τοπικός σύνδεσμος άνά-
μεσα στις Αίγές, στόν «πατρφον» 'Ηρακλή καί στόν «μακεδόνα» καί «γείτονα»
Σιληνό.

Γ'

Στό τμήμα Γ' θά συνεχίσω μερικές παρατηρήσεις, πού όμως δέν άναφέρονται
στό άρχαΐο κείμενο, άλλά σέ μερικά άπό τά άρχαιολογικά ευρήματα. Ή άρίθμηση
τών θεμάτων συνεχίζεται ή αύτή.

6. — Τό χρυσό στεφάνι μέ φύλλα βαλανιδιάς: Μέσα στή
μεγάλη χρυσή λάρνακα πού βρέθηκε στόν κυρίως θάλαμο καί περιείχε προσεκτικά
βαλμένα τά όστά τοΰ μεγάλου νεκροΰ, τοΰ βασιλιά Φιλίππου καί κατά τη γνώμη
μου, ήταν τοποθετημένο ένα ολόχρυσο στεφάνι πού είναι γεμάτο μέ πολλές δεκάδες
χρυσά φύλλα βαλανιδιάς. Δέν είναι μόνο οί πολλοί καί λεπτοί κλώνοι του καί τά πά-
ρα πολλά φύλλα, άλλ' άκόμη καί οί πολλοί καρποί τής βαλανιδιάς πού βρίσκονται
στίς άκρες τών μίσχων. 'Ο άνασκαφέας βεβαιώνει ότι ((είναι τό εντυπωσιακότερο
άρχαΐο (χρυσό) στεφάνι πού βρέθηκε ώς τώρα»1.

Τό στεφάνι όμως τοΰτο, καμωμένο μέ φύλλα βαλανιδιάς, νομίζω ότι μοΰ επι-
τρέπει νά προχωρήσω σέ κάποιες νέες σκέψεις. Πρώτα-πρώτα, στεφάνι μέ φύλλα
βαλανιδιάς φοράει ειδικά ό μεγάλος θεός τοΰ 'Ολύμπου, ό Ζεύς. Ή άρχαιότατη
σχέση του μέ τήν ιερή βαλανιδιά της Δωδώνης είναι γνωστή. 'Αλλά καί τό στεφάνι
τοΰ νικητοΰ στά «Νέμεια» γινόταν άπό κλωνάρι καί φύλλα βαλανιδιάς. Γιατί; Διότι
ήταν φυσικό ό νικητής τών άγώνων, σάν εκλεκτός τοΰ Διός στή Νεμέα, νά στεφα-

κλτΐ. πού αποτελούν δείγματα τής πιο έξοχης τορευτικής τέχνης καί θά προσφέρουν πολύτιμη συμ-
βολή στή γνώση τής ελληνικής πλαστικής τών μέσων τοϋ 4ου π.Χ. αιώνα».

'Αντί «μικρές κεφαλές Σιληνών», θά πρέπει νά έννοοϋμε μικρές κεφαλές «τοϋ Σιληνοΰ», τοΰ
'Ηρακλή κλπ.

1. Μουσείο Θεσσαλονίκης, 'Οδηγός τών άρχαιολογικών θησαυρών, σελ. 31, άρ. 6.
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νώνεται με ενα παρόμοιο στεφάνι. 'Επίσης μέ στεφάνι βαλανιδιάς εικονίζεται καί
ό Ζευς στά άργυρά νομίσματα τής Μακεδονίας1.

Τελευταίο στη συνέχεια αύτής τής «κληρονομιάς» έρχεται τό χρυσό στεφάνι
γιά τό όποιο μιλούμε. Τό στεφάνι τοΰτο άνηκε στόν μεγάλο νεκρό, τόν Φίλιππο. Ό
Φίλιππος όμως έχει «πατρώον» τόν 'Ηρακλή, άρα έμμεσα έρχεται άπό τόν Δία.
"Εχοντας λοιπόν παραγγείλει ό Φίλιππος νά τοΰ κατασκευάσουν ένα τόσο σπουδαίο
χρυσό στεφάνι, καμωμένο ολόκληρο άπό φύλλα καί καρπούς βαλανιδιάς, μας ά π ο-
δεικνύει, μ' αύτή του τήν ειδική ενέργεια, τά έξης: "Οτι ό ΐδιος είχε σαφή συ-
νείδηση αύτης της καταγωγής του καί αισθανόταν ύπερηφάνεια γι' αύτήν. Καί ότι
αύτή του τήν ιδιότητα άσφαλώς θά έπιθυμοΰσε νά τη διακηρύσσει επίσημα, ιδίως
στίς περιπτώσεις θρησκευτικών τελετουργιών, τότε πού θά τύχαινε νά παρουσιάζε-
ται στεφανωμένος μέ τά χρυσά φύλλα της βαλανιδιάς.

7.—Ή κυκλική Θόλος στό άνάκτορο: Δέν θά πρέπει νά προσπε-
ράσουμε τήν κάτοψη τοΰ μεγάλου έλληνιστικοΰ άνακτόρου της Βεργίνας, χωρίς νά
προσέξουμε τή συγκεκριμένη θέση όπου βρίσκεται ή Θόλος2. Βρίσκεται όχι άριστε-
ρά στόν εισερχόμενο στό άνάκτορο, όπως συνήθως τονίζεται, άλλά δεξιά στόν
εξερχόμενο άπό τό άνάκτορο. Τήν ειδική δηλαδή θέση τής κυκλικής Θόλου κοντά
στήν κύρια είσοδο τοΰ άνακτόρου πιθανότατα τήν έχει προκαθορίσει ((ή περίπτωση
τής εξόδου». Φαίνεται πιθανό ότι ό ένοικος τοΰ άνακτόρου ένδιαφερόταν, καθώς θά
έβγαινε κάθε φορά γιά κάποια σοβαρή προσπάθεια (εκστρατεία ή ό,τι παρόμοιο ),
νά αισθάνεται ότι έχει άκριβώς «στά δεξιά του», καί σάν στερνή στιγμή ένός καλο-
σήμαδου άποχαιρετισμοΰ του, τό χώρο μέ τη λατρευτική παρουσία τών προγόνων
του. Δέν τόν ενδιέφερε δηλαδή τόσο όταν έμπαινε στό άνάκτορο, δσο όταν έφευγε
άπ' αύτό. "Αλλωστε κάθε έξοδος του μποροΰσε νά ισοδυναμεί μέ μιάν άβεβαιότητα
ώς πρός τά μελλούμενα. Ή περίπτωση τοΰ Φιλίππου ήταν γνωστή καί μόνιμα χα-
ρακτηριστική: 'Από τόν ΐδιο τοΰτο χώρο, άπό τήν έξοδο ένός παλαιότερου άνακτό-
ρου χτισμένου στό ΐδιο σημείο, βγήκε πανευτυχής ό Φίλιππος, τήν ημέρα πού γιόρ-
ταζε τό γάμο τής κόρης του. Προχώρησε όμως μονάχα λίγα μέτρα μέσα στό Θέατρο,
τό γειτονικό μέ τό άνάκτορο του. Καί έκεϊ, άποφασισμένος γιά όλα, τόν περίμενε
ό δολοφόνος.

"Εχω προσέξει ότι τό φαινόμενο τοΰτο, πού τό χαρακτηρίζει ή ειδική παρουσία

1. Βλέπε τόν τόμο «Μακεδονία» τής 'Εκδοτικής 'Αθηνών (1982, σελ. 60-61). Τά σχε-
τικά μακεδονικά νομίσματα βρίσκονται στό Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών.

2. Ή κάτοψη τοϋ άνακτόρου είναι δημοσιευμένη πιό πάνω, στή σελ. 269.
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σπουδαίων τάφων άμέσως δεξιά άπό τήν πύλη, οχι μόνο ισχύει γενικότερα, άλλά
καί ακολουθεί μερικές «παραλλαγές». Ωστόσο μπορούμε νά τό συναντούμε νά έφαρ-
μόζεται άπό τούς μυκηναϊκούς χρόνους έως καί τήν έλληνιστική έποχή. 'Ιδίως ισχύ-
ει τούτο στις κύριες πύλες τοΰ τείχους μερικών πόλεων, άπό τις όποιες δέν άποκλεί-
εται ούτε καί ή 'Αθήνα μέ τό Δίπυλο. 'Αλλά γιά ένα τόσο γενικότερο θέμα, πού δια-
φοροποιείται κάθε τόσο μέ «παραλλαγές» μικρές πού άποκλίνουν, δέν άρκοΰν όσα
σημειώνονται έδώ. Χρειάζεται νά γίνει μακρότερος λόγος κάποτε στό μέλλον.

8.—Ά ρχιτεκτονική τοΰ άνακτόρου, μέ έμφαση σέ τρι-
αδικές μορφές: Μέσα στό ευρύχωρο ισόγειο τοΰ άνακτόρου τής Βεργίνας
έντύπωση προξενεί ή συχνή παρουσία μερικών άλλεπάλληλων ενοτήτων, πού καθε-
μιά τους σχηματίζει ένα κανονικό τριαδικό σύνολο. Ό κατασκευαστής μάλιστα τοΰ
άνακτόρου νομίζεις ότι επεδίωξε, εντελώς σκόπιμα, νά προκαλέσει τόν έπι-
σκέπτη τοΰ χώρου, ώστε έκεΐνος νά άντιληφθεΐ αύτή τήν ειδική διαρρύθμιση άμέ-
σως άπό τις πρώτες στιγμές τής εισόδου του.

Πραγματικά, καθώς ό έπισκέπτης έρχεται άπό τό δρόμο καί προχωρεί στήν
είσοδο, διαπιστώνει γρήγορα ότι οφείλει νά περάσει διαδοχικά άπό τρεις άλλεπάλ-
ληλες ορθογώνιες αίθουσες1, τις υπ' άριθμ. 1, 4 καί 7. Τρεις θύρες έχουν διαμορφωθεί
στήν έξωτερική κεντρική είσοδο τοΰ άνακτόρου καί τις άτενίζεις καθώς έρχεσαι άπέξω,
έτοιμος γιά νά μπεις στήν πρώτη αί'θουσα, τήν ύπ' άρ. Ι.Έξ άλλου, δεξιά καί άρι-
στερά της βρίσκονται δύο στενόμακροι χώροι, οί 2 καί 3, μέ τούς όποιους σχηματί-
ζεται μιά νέα καί άνεξάρτητη «τριάδα οριζόντιας μορφής» (άριθμ. 2, 1 καί 3).

Περνώντας έπειτα άπό μιάν άπό τις τρεις νέες ένδιάμεσες εισόδους, φτάνεις
στή δεύτερη αί'θουσα, τήν άρ. 4. Προσέχεις όμως ότι άκόμη καί αύτή έχει δεξιά καί
άριστερά της δύο νέους μακρόστενους χώρους, μέ τούς όποιους σχηματίζει μιά νέα
«τριάδα οριζόντιας μορφής». Πρόκειται γιά τό τριαδικό σύνολο 5, 4 καί 6. Σέ άνα-
μένει έπειτα μιά νέα τριπλή είσοδος, ή μεταξύ τών άρ. 4 καί 7, καί άμέσως κατόπι
περνάς στήν τρίτη αίθουσα, τήν άρ. 7. Είναι ή τρίτη καί ή μεγαλύτερη. 'Από έκεΐ
μέ ένα νέο σύνολο τριών θυρών πού παρεμβάλλεται, περνάς στόν τεράστιο έσωτερικό
χώρο τοΰ άνακτόρου, όπου ή εύρύχωρη αύλή του. Στό μεταξύ όμως έχεις άποκτήσει
μιάν άλλεπάλληλη έμπειρία άπό τήν πολύμορφη καί επίμονη άλυσιδωτή παρουσία
τής τριαδικής άρχιτεκτονικής. Κυριότερη, άνάμεσα σ' όλες τις τριαδικές ενότητες
πού είδες, άσφαλώς εϊναι αύτή πού γνώρισες μέ τήν ύποχρεωτική διαδρομή σου

1. Γιά όλα αύτά, γιά τούς αριθμούς τών χώρων καί γιά κάθε προσανατολισμό, ό άναγνώστης
παραπέμπεται πιό πάνω, στή σελ. 269, όπου ή εικόνα 2 με τήν κάτοψη τοϋ άνακτόρου.
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μέσα άπο τίς τρεις διαδοχικές αίθουσες, αυτές μέ τούς άρ. 1, 4 καί 7, καί μέσα
άπο τίς τρεις κάθε φορά ενδιάμεσες θύρες πού είχαν παρεμβληθεί.

Είναι φυσικά ότι έπειτα άπ' αύτά άνακαλύπτεις νά αισθάνεσαι τον πειρασμό
νά άναζητήσεις, μήπως υπάρχουν τίποτε βαθύτερα αίτια γι' αύτή τήν ιδιόρρυθμη
άρχιτεκτονική. Διστάζεις όμως νά προχωρήσεις, κυρίως επειδή κρίνεις ότι ένδέχε-
ται νά πρόκειται γιά κάποια συμπτωματική ιδιομορφία μόνο τής εισόδου. Τά πράγ-
ματα όμως δέν συμφωνούν. "Ετσι, καθώς προχωρείς μέσα στή μεγάλη αύλή τοϋ ά-
νακτόρου καί προσπαθείς νά κατατοπιστείς μέ τήν άπλοχωριά καί τήν κατανομή
τών χώρων, διαπιστώνεις πολύ γρήγορα ότι δέν άπουσιάζουν ουτε καί τώρα οί
νέες τριαδικές διαρρυθμίσεις.

Δέν θά επιμείνω στις μικρότερες περιπτώσεις, πού όμως δέν λείπουν. Θά άρ-
κεστώ μόνο σέ τρεις νέες καί φανερές τριαδικές άρχιτεκτονικές μορφές. 1) Ή πρώ-
τη βρίσκεται πλάι στήν κυκλική Θόλο. Πρόκειται γιά τό χώρο μέ τόν άριθμό 9,
πού χωρίζεται σέ τρία δωμάτια. 2) Δεύτερη έρχεται ή ένότητα πού αποτελείται
άπό τούς χώρους μέ τούς άρ. 14, 13 καί 15. Πρόκειται άσφαλώςγιά μιάν οικοδομι-
κή ένότητα, πού μετά τήν κυκλική Θόλο είναι ή πιό εντυπωσιακή καί ή σπουδαιότερη.
'Ακριβώς μάλιστα, έπειδή υπερέχει ή νέα ένότητα, γι' αύτό φέρει κατ' εξαίρεση στην
πρόσοψη τοΰ άρ. 14 τρεις κίονες, ώστε ή είσοδος εκεί νά υπογραμμίζεται ώς ή πιό
σημαντική σέ ολόκληρο τόν τεράστιο χώρο τής αύλής. 'Αξιοσημείωτο όμως είναι
καί τό ότι ή μνημειακή αύτη είσοδος είναι ή μόνη πού οδηγεί στό εσωτερικό τών
τριών αιθουσών 14, 13 καί 15. Τοΰτο άποδεικνύεται άπό τό γεγονός, ότι ή επικοι-
νωνία μέ τούς δύο πλάγιους χώρους 13 καί 15 γίνεται μόνο άπό τίς δύο εσωτερικές
καί κάθετες πλευρές της κεντρικής αίθουσας άρ. 14, πού είναι καί ή μεγαλύτερη
άπό τίς δύο άλλες τής αύτής τριάδας. 3) Τέλος δέν πρέπει νά άγνοήσουμε ότι στό
βάθος τής αύλής, στήν άντικρυνή δυτική πλευρά, βρίσκεται μιά νέα επιβλητική
τριάδα. Τήν άποτελοΰν στή σειρά τοποθετημένοι οί τρεις μεγάλοι καί τετράγω-
νοι χώροι, αυτοί μέ τούς άριθμούς 20, 21 καί 22. Άπό τό γεγονός ότι τά δά-
πεδά τους είναι επιμελημένα, οί τρεις αυτοί χώροι έχουν ερμηνευθεί ώς αίθουσες
συμποσίων.

Άν λοιπόν παραβλέψουμε τό χώρο άρ. 9, μέ τή φανερή τριμερή διαρρύθμιση του
άλλά καί τήν άγνωστή μας λειτουργικότητα, άπομένουν τρεις άλλοι κύριοι τριαδικοί
άρχιτεκτονικοί χώροι, άνεξάρτητοι μεταξύ τους, οί όποιοι όμως είναι ολοφάνερο
ότι έχουν δημιουργηθεί σκόπιμα καί μέ γνώμονα τήν «τριαδική κατανομή)). Άπό
αύτούς πρώτος, όπως είδαμε, είναι αύτός μέ τήν εντυπωσιακή τριαδική είσοδο
στό άνάκτορο (άριθμοί 1, 4 καί 7). Δεύτερος έρχεται ό ένιαΐος τριαδικός χώ-
ρος 14, 13 καί 15 στη νότια πτέρυγα. Καί τρίτος, άλλ' έπιβλητικός σέ μέγεθος,
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έρχεται ό τριπλός χώρος μέ τίς πανομοιότυπες τετράγωνες αίθουσες 20, 21 καί 22,
πού βρίσκονται στό βάθος της αύλής, στή δυτική πτέρυγα τοΰ άνακτόρου.

Τά άναπόφευκτα ερωτήματα, πού άνακύπτουν τώρα, είναι τά έπόμενα δύο:
1 ) "Ολες αύτές οί άλλεπάλληλες τριαδικές άρχιτεκτονικές ένότητες, πού προβάλ-
λουν έντονη τήν παρουσία τους μέσα στό άνάκτορο τοΰ 320 π.Χ. περίπου, έχουν
γίνει στήν τύχη; "Η ύπόκειται κάποια άγνωστή μας σκοπιμότητα; 'Απάντηση:
Νομίζω ότι πρέπει νά άποκλεισθεΐ ότι οί τριαδικές αύτές άλλεπάλληλες ένότητες
μπορεί νά έχουν γίνει συμπτωματικά καί δίχως λόγο. 2) Άφοΰ όμως έχουν γίνει
σκόπιμα, γιά ποιο σκοπό έχουν γίνει; Απάντηση: Μέ δεδομένη τήν άποψη ότι οπωσ-
δήποτε έχουν γίνει σκόπιμα, πιστεύω ότι δέν είναι δυνατό νά βρεθεί κάποιο άλλο
ισχυρότερο αΐτιο παρά μόνο ή σπουδαία, ή παλιά καί ή έντονη «μακεδονική παρά-
δοση» πού κυριαρχοΰσε στίς Αίγές. Αφετηρία δηλαδή παραμένουν οί τρεις έκεΐνοι
άδερφοί, οί τρεις Τημενίδες. Ξεκίνησαν καί οί τρεις μαζί, σώθηκαν μαζί καί 'ίδρυ-
σαν μαζί τίς Αίγές. Καί έπειτα νίκησαν μαζί καί κατάκτησαν τήν ύπόλοιπη Μακε-
δονία. Γι' αύτό καί ή μυθική παρουσία τους, ή επιβλητική μνήμη τους, ειδικά στίς
Αίγές παρέμενε πανίσχυρη. Βασιλιάδες πέθαιναν καί άλλοι έρχονταν, ή μνήμη όμως
καί ή τελετουργία πού τή συνόδευε παρέμεναν στίς Αίγές άναλλοίωτες. Πάντοτε
οί βασιλιάδες έκαναν τήν εύχαριστήρια θυσία στόν ποταμό-σωτήρα, επειδή είχε
σώσει κάποτε τούς τρεις άδερφούς. Καί πάντοτε οί Αίγές έφερναν στή μνήμη τους
τούς τρεις προγόνους. Ό 'Ηρόδοτος1 άντιπροσωπεύει τήν άναμφισβήτητη ιστο-
ρική μαρτυρία γι' αύτό τό ειδικό γεγονός.

9.—«Τό καλούμε ν ον Φιλιππεΐον» στήν 'Ολυμπία: "Οσα
έχουν γραφεί πιο πάνω, γιά νά έρμηνευθεΐ ή παρουσία καί ή λατρευτική χρήση τής
κυκλικής Θόλου στό έλληνιστικό άνάκτορο τής Βεργίνας, νομίζω ότι μπορούν νά
μας βοηθήσουν τώρα στό νά έρμηνευθεΐ πληρέστερα καί τό πρόβλημα πού είναι φυ-
σικό νά δημιουργείται άπό τό καλούμενο Φιλιππεΐον, πού βρίσκεται στήν 'Ολυμπία,
μέσα στόν ιερό χώρο τής 'Άλτης.

Τά δύο αύτά «μακεδονικά» οικοδομήματα, Φιλιππεΐον καί Θόλος στό άνάκτορο,
χρονικά άπέχουν μεταξύ τους οχι περισσότερο άπό μιά εικοσαετία περίπου. Άρα
είναι σχεδόν σύγχρονα. Τό Φιλιππεΐον έδωσε εντολή ό ίδιος ό Φίλιππος νά άρχίσει
νά κτίζεται μετά τή νίκη του στή Χαιρώνεια (338 π.Χ.), ένώ τό ελληνιστικό ά-
νάκτορο τής Βεργίνας τοποθετείται άπό τούς άνασκαφεΐς του κατά τό τελευταίο
τέταρτο τοΰ 4ου αιώνα, δηλαδή ίσως στά 325-310 π.Χ. Τότε κτίζεται τό νέο

1. Ήρόδ. 8, 138, 1-2. Βλέπε καί πιο πάνω, σελ. 205 καί 268.
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άνάκτορο. Άρα ή χρονολογική συγγένεια τών δύο τούτων κτισμάτων μας επιτρέ-
πει νά τά συσχετίζουμε άμεσότερα.

Περισσότερο όμως αύτή τή συγγένεια τήν έπιβάλλει τό κυκλικό σχήμα τους,
πού δέν παύει νά είναι σπάνιο καί παράδοξο. Τό Φιλιππεΐον, πού αρχίζει νά κτίζε-
ται στήν 'Ολυμπία περί τό 337 π.Χ., έχει τό σχήμα Θόλου. Τό κυκλικό τούτο σχήμα
είναι μοναδικό μέσα στήν "Αλτη του έτους 337, στοιχείο πού αύξάνει την πρωτο-
τυπία καί τό παράδοξο τής παρουσίας του. 'Αλλά καί στό άνάκτορο, πού άρχίζει νά
κτίζεται λίγο άργότερα στή Βεργίνα, παρουσιάζεται έπίσης καί εκεί ή Θόλος, πού
μάλιστα προβάλλεται ώς ό σπουδαιότερος λατρευτικός χώρος όλου τοΰ άνακτόρου.

Τό νέο λοιπόν πρόβλημα πού γεννιέται μπορεί νά διατυπωθεί ώς έξης: Είναι
δυνατό νά υπάρχει κάποια «άμεση συγγένεια» (ουσιαστικής όμως μορφής) άνάμεσα
σ' αυτά τά δύο οικοδομήματα; Ή άπάντησή μου είναι καταφατική. Καί τοΰτο, όχι
μόνο διότι τά δύο κτίρια είναι σκόπιμα κυκλικά καί κατασκευάζονται μέ ειδική πα-
ραγγελία Μακεδόνων βασιλέων, ενώ καί ή κατασκευή τους χρονικά είναι περίπου
σύγχρονη, μέ πιθανή άπόκλιση 20-25 ετών. Καταφατική γίνεται ή άπάντησή μου
γιά τόν έπόμενο κυρίως λόγο: Διότι μέσα στά δύο αύτά κυκλικά οικοδομήματα μπο-
ρούμε νά αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ή 'ίδια λατρευτική σκοπιμότητα. Και αύτή
είναι ή έκφραση σεβασμού και λατρείας στούς σπουδαίους προγόνους καί πάνω
άπ όλους στόν γενάρχη 'Ηρακλή.

Ώς προς τη λατρεία τοΰ «'Ηρακλέους πατρώου» στή Θόλο τοΰ άνακτόρου τής
Βεργίνας έχουμε ενημερωθεί ικανοποιητικά1. 'Αλλά καί ώς προς τό Φιλιππεΐον στήν
'Ολυμπία, τά πράγματα δέν παρουσιάζουν τελικά δυσκολία καί τοΰτο γιά τούς έπό-
μενους τέσσερες λόγους:

α) Τό Φιλιππεΐον άρχισε νά τό κτίζει ό Φίλιππος, άλλά εκείνο θά έμενε μισο-
τελειωμένο μετά τό 336 π.Χ. (έτος δολοφονίας τοΰ Φιλίππου), άν δέν τό συνέχιζε
ό 'Αλέξανδρος. Πιθανότατα μέ πρωτοβουλία τοΰ 'Αλέξανδρου τοποθετήθηκαν μέσα
στό Φιλιππεΐον τά πέντε χρυσελεφάντινα άγάλματα πού είχαν παραγγελθεί στόν
γνωστό γλύπτη Λεωχάρη. Άπό αύτά, τά τρία άνδρικά τά είδε μέσα στό Φιλιππεΐον
ό Παυσανίας, ενώ τά δύο γυναικεία είχαν μεταφερθεί στόν γειτονικό ναό τής "Ηρας,
πού είχε γίνει ειδικός χώρος γιά τή συγκέντρωση σημαντικών άφιερωμάτων. Τά
πέντε άγάλματα ήσαν ένα τοΰ Αμύντα, πατέρα τοΰ Φιλίππου, δεύτερο τής μητέρας
τοΰ Φιλίππου Ευρυδίκης, τρίτο τοΰ ΐδιου τοΰ Φιλίππου, τέταρτο τοΰ Αλέξανδρου
πού θά ήταν ό δωρητής, καί πέμπτο τής μητέρας του 'Ολυμπιάδας. Ουσιαστικά
δηλαδή έχομε τρία άγάλματα πού εικονίζουν νεκρούς προγόνους.

I. Βλέπε πιά πάνω, σελ. 270-271.
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β) Το οικοδόμημα όμως στήν Άλτη δέν γνωρίζουμε, τί όνομα είχε παλαιότερα.
Δέν αποκλείεται τό σημερινό όνομα,— γνωστό μόνο άπό όσα γράφει ό Παυσανίας έ-
πειτα άπό πεντακόσια χρόνια μετά τό θάνατο τοϋ Φιλίππου,— νά τό έδωσε ό Αλέ-
ξανδρος, γιά νά τιμήσει τόν νεκρό πατέρα του. Δέν άποκλείεται όμως τό ΐδιο τοΰτο
ονομα νά δόθηκε άργότερα ή νά ήταν άνεπίσημο. Μιά τέτοια έκδοχή επιτρέπεται καί
άπό τό ύφος τοΰ Παυσανία, ό όποιος καί τις δύο μοναδικές φορές πού άναφέρει τό
όνομα, τό συνοδεύει μέ έναν περίεργο χαρακτηρισμό: Είναι ((τό καλούμενον Φι-
λιππεΐον» ή είναι ((οίκημα περιφερές ονομαζόμενοι' Φι?.ιππεΐον» (Παυσ. 5, 17, 4
καί 5, 20,9).

γ) Τί θά είχε όμως συμβεί μέ τό οικοδόμημα τής 'Ολυμπίας, εάν ό Φίλιππος
δέν είχε δολοφονηθεί; Ποία δηλαδή θά ήταν ή «άρχική πρόθεση» τοΰ Φιλίππου;

Νομίζω οτι ό Φίλιππος—πού σίγουρα καμάρωνε γιά τό χρυσό στεφάνι του
τής βαλανιδιάς, σύμβολο τής καταγωγής του άπό τόν 'Ηρακλή—τό μεταγενέ-
στερα «καλούμενον Φιλιππεΐον» θά τό άφιέρωνε ΐσως στόν «Ήρακλέα πατρωον».
Τό έκτιζε ό Φίλιππος κοντά στήν Παλαίστρα, επίσης κοντά στό ΓΙρυτανεΐον οπού
οί 'Ηλείοι τιμοΰσαν τούς δικούς τους προγόνους, καί οπωσδήποτε μέσα στήν Άλτη,
μέσα δηλαδή στόν ιερό χώρο πού μόνο θεοί έχουν αρμοδιότητα. Έκεΐ όμως, στόν
ίδιο χώρο τής Άλτης, ό 'Ηρακλής έστω ώς Ίδαΐος εΐχε γίνει ό ιδρυτής τών άγώνων
τής 'Ολυμπίας καί παρέμενε μόνιμα ώς ό κατ' εξοχήν «Καλλίνικος τών άέθλων».
'Εξ άλλου πάνω στόν επιβλητικό ναό τοϋ Διός έδέσποζαν οί δώδεκα θαυμάσιες μετό-
πες μέ άνάγλυφους τούς δώδεκα άθλους τοΰ μεγάλου «προγόνου» τών βασιλιά-
δων τής Μακεδονίας. "Ολα συνεπώς έκεΐ γύρω μιλούσαν μέ θαυμασμό γιά έκεΐνον
τόν «Πατρωον».

δ) 'Οπωσδήποτε ό Φίλιππος, ζωντανός άκόμη, ποτέ δέν θά ήθελε, ούτε θά
τολμούσε, νά άφιερώσει ένα παρόμοιο κτίριο στόν έαυτό του, ουτε καί νά τό ονομάσει
άπό τόν έαυτό του. Ύπάρχουν άνθρώπινα όρια, ύπάρχει καί «ή έλλοχεύουσα ύβρις».
Τό μόνο, πού θά αισθανόταν κατά τή γνώμη μου ό Φίλιππος, θά ήταν—κυκλικό όπως
είναι τό κτίριο εκείνο, άρα προετοιμασμένο γιά χθόνιο χαρακτήρα,—νά τό άφιερώσει
γιά νά τιμήσει τούς νεκρούς προγόνους του πού ήσαν θαμένοι στις Αίγές. Θά
ισοδυναμούσε μέ εύχαριστήριο άφιέρωμα γιά τήν ευνοιά τους καί γιά τή μεγάλη νίκη
του στή Χαιρώνεια : ((Φιλίππω δέ έποιήθη μετά τό έν Χαιρώνεια τήν 'Ελλάδα ό-
λισθεϊν» (Παυσ. 5, 20, 10).

10. — Σέ ποιο «πρότυπο» οδηγεί ή συσχέτιση Φιλιπ-
πείου καί άνακτορικής Θόλου; "Ενα νέο ερώτημα προβάλλει τώ-
ρα, τό άκόλουθο: "Ωστε, λοιπόν, ό Φίλιππος είναι εκείνος πού έμπνεύσθηκε ή έπινό-
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ησε πρώτος αύτή τήν άρχιτεκτονική μορφή τοϋ κυκλικού χώρου στή Μακεδονία,
γιά νά δηλώσει το σεβασμό του στούς νεκρούς προγόνους του;

Τά σημάδια δείχνουν ότι οδηγούμεθα σίγουρα πρός αύτή τήν κατεύθυνση: "Οτι
δηλαδή πρέπει πρώτος νά είναι ό Φίλιππος, άφού αύτός τό 338 π.Χ. προστάζει καί
άρχίζουν νά κτίζουν στήν 'Ολυμπία μιά κυκλική Θόλο γιά νά τιμηθοΰν νεκροί πρό-
γονοι. 'Αργότερα λίγο, περί τό 320 π.Χ., αύτός, πού άρχίζει νά κτίζει τό άνάκτορο,
άπλώς μιμείται τό σπουδαίο πρότυπο. Καί τότε κτίζεται, καί μέσοι στό νέο άνάκτο-
ρο στις Αίγές, ή σπουδαία άνακτορική Θόλος.

Καί όμως, νομίζω ότι δέν πρέπει νά συμβαίνει τοΰτο, καί άς φαίνεται τόσο άπλό
καί σωστό. Γιατί; Διότι ή Μακεδονία τής έποχής εκείνης δέν είναι περιοχή κατάλ-
ληλη γιά λατρευτικούς νεωτερισμούς. Έκεΐ, ώς πρός τή λατρεία,
δέν άποφασίζει ό ένας μέ ό,τιδήποτε θά εμπνευσθεί σέ κάποια στιγμή, άλλά δεσπόζει
ή «παράδοση» μέ όσα εκείνη έχει καθιερώσει. Είναι μάλιστα τόσο πανίσχυρος ό
λατρευτικός συντηρητισμός τής άρχαίας Μακεδονίας, πού κυριολεκτικά εκπλήσσει
τόν έρευνητή. 'Αρκεί τό παράδειγμα μέ τή χρυσή προσωπίδα πού έμ-
παινε πάνω στόν θαμένο σπουδαίο νεκρό. Τό ταφικό τοΰτο έθιμο γνώρισε άκμή
στις Μυκήνες κατά τό 1550 π.Χ. περίπου. Πέρασαν όμως χίλια ολόκληρα χρόνια
άπό τότε. Καί όμως ιδού ότι βεβαιώνεται ξαφνικά ότι καί ή Μακεδονία έφαρμόζει
τό ίδιο ταφικό έθιμο γιά τούς δικούς της σπουδαίους νεκρούς. Οί πέντε χρυσές προ-
σωπίδες, πού βρέθηκαν τελευταία πάνω σέ ισάριθμους νεκρούς στό νεκροταφείο
τής Σίνδου, γειτονικής μέ τή δυτική Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνουν τήν άλήθεια. Οί
τάφοι, όπου βρέθηκαν οί προσωπίδες, άνήκουν περίπου στό 550-500 π.Χ.

'Αφού λοιπόν ισχύει στή Μακεδονία αύτός ό γενικότερος λατρευτικός συντηρη-
τισμός, δέν είναι δύσκολο νά άναζητηθεΐ πρός τά έκεΐ καί τό άγνωστο «πρότυπο»
πού θά προϋπήρχε καί τό άκολούθησε κατά τό 338 π.Χ. καί ό Φίλιππος. Δέν νομίζω
όμως, ούτε καί περιμένω, ότι ένα παρόμοιο πρότυπο θά έπιβεβαιωθεΐ, κάποτε στό
μέλλον, καί μέ άνασκαφικές άποδείξεις. Αύτό θά τό περίμενα μέ βεβαιότητα, άν τά
διάφορα κατά καιρούς άνάκτορα στις Αίγές δέν ήσαν κτισμένα πάνω στόν ίδιο χώρο.

Τώρα όμως φαίνεται ότι κάθε νεότερο άνάκτορο, γιά νά γίνει σπουδαιότερο,
ξεθεμέλιωνε κάθε παλαιότερη οικοδομική μορφή. Οί συλλογισμοί μου, ώστόσο, μέ
όδηγοΰν άναδρομικά σέ μιά σταθερή «λύση». Καί αύτή ή λύση νομίζω ότι θά πρέπει
νά βρίσκεται σέ συνάρτηση μέ τά άκόλουθα πέντε εξελικτικά στάδια:

α) 'Αφού οί τρεις άδερφοί, οί τρεις Τημενίδες, έφτασαν στις Αίγές, τή σημερι-
νή Βεργίνα, ήταν φυσικό νά φτιάξουν γιά κατοικία τους κάποιον οικοδομικό χώρο,
πού θά έπρεπε νά έχει τρεις ένότητες, περίπου ισοδύναμες μεταξύ τους, προο-
ρισμένες γιά τά τρία άδέρφια.
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β) Αύτη ή συνεχόμενη τριαδική άρχιτεκτονική κατασκευή, όσο καί αν ήταν
ταπεινή, ή όσο καί αν είχε γίνει μέ τά πρόχειρα οικοδομικά ύλικά τής εποχής, ήταν
φυσικό νά μείνει σεβαστή καί σιγά-σιγά νά παραμείνει σάν άνακτορική παράδοση,
ιδίως στίς Αίγές.

γ) "Οταν άρχισαν έπειτα οί ταφές, οχι μόνο τών τριών ιδρυτών άλλά καί τών
μετέπειτα βασιλέων, δημιουργήθηκε κάποτε καί μέσα στό άνάκτορο ένας μικρός
χώρος γιά τή λατρεία τών προγόνων. Τότε ό μεγάλος πρόγονος, ό «'Ηρακλής πα-
τρώος», άναδείχθηκε ώς ό καταλληλότερος γιά νά εκπροσωπεί συλλογικά έκεϊ μέσα
όλους τούς θαμένους βασιλείς, τούς νεκρούς «άπογόνους» του. Ό μικρός όμως
έκεινος άνακτορικός χώρος, έπειδή ήταν άμεσα σχετικός μέ λατρόία χθόνιας μορφής,
έγινε άρχικά κυκλικός. Στή συνέχεια παρέμεινε ώς παραδοσιακά κυκλικός.

δ) Τέτοιος στή μορφή κυκλικός λατρευτικός χώρος πρέπει νά ύπήρχε καί στό
άνάκτορο, πού τό γνώρισε μικρός καί τό κληρονόμησε άργότερα στίς Αίγές ό ϊδιος
ό Φίλιππος. Καί φυσικά, όταν έκεϊνος νίκησε στή Χαιρώνεια καί θέλησε νά τιμήσει
καί μέσα στήν "Αλτη τής 'Ολυμπίας τόν πρόγονο του 'Ηρακλή πατρώον μαζί μέ
τούς προγόνους του καί τούς δύο γονείς του, ό Φίλιππος δέν είχε παρά νά διατάξει
νά έφαρμοσθεϊ καί στήν 'Ολυμπία τό γνωστό κυκλικό άνακτορικό σχέδιο, τό ήδη
παραδοσιακό στή Μακεδονία. Βέβαια τό νέο σχέδιο στήν 'Ολυμπία πλουτίζεται μέ
τήν άρχιτεκτονική εμπειρία τής Θόλου τών Δελφών καί τής 'Επιδαύρου, καί επίσης
προοριζόταν άπό τήν άρχή νά έξελιχθεΐ σέ ένα «περιφερές οίκημα»—όπως τό άπο-
καλεΐ ό Παυσανίας—πού θά ήταν πολυτελέστερο άπό τό άντίστοιχο άνακτορικό στίς
Αίγές. 'Ωστόσο τό κυκλικό σχήμα τής μακεδονικής λατρευτικής άνακτορικής παρά-
δοσης παρέμεινε ώςτό βασικό άρχιτεκτονικό πρότυπο καί γιά τό οικο-
δόμημα στήν 'Ολυμπία.

ε) "Οταν σέ λίγα χρόνια, περίπου κατά τό 325-310 π.Χ., άρχίζει νά κατασκευά-
ζεται—πάλι άπό τήν άρχή—τό σημερινό άνάκτορο τής Βεργίνας, όλα τότε κτίζονται
μεγαλοπρεπέστερα. Τά παλαιά όμως καί σεβαστά στοιχεία, όπως ήσαν ή Θόλος
καί μερικοί ένιαϊοι τριαδικοί χώροι, όχι μόνο διατηρούνται άλλά καί βελτιώνονται
γιά νά γίνουν περισσότερο έπιβλητικοί. Τώρα ή είσοδος τοΰ νέου άνακτόρου γίνεται
έπίτηδες μνημειακή μέ τριαδική σύνθεση, γιά νά παίρνει τόν έπισκέπτη καί νά τόν
οδηγεί μέσα άπό τρεις διαδοχικές αίθουσες. Πλάι στήν εϊ'σοδο ό επισκέπτης άτενί-
ζει τή μεγάλη Θόλο, μέ τόν 'Ηρακλή πατρώον νά τιμάται στό έσωτερικό της. Έξ
άλλου στό μέσο τής νότιας πτέρυγας, πού φαίνεται στά άριστερά, βρίσκεται μιά άλ-
λη τριαδική ένότητα, πλουτισμένη στήν προστάδα μέ τρεις κομψούς ιωνικούς κίονες
καί μέ πολυτελή μωσαϊκά έξαίρετης τέχνης στό δάπεδο της. Είναι στολισμένη, έπει-
δή περιμένει τήν άφιξη τής βασιλικής οικογένειας πού τής άρεσε νά έχει έκεϊ, σέ
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αύτή τήν τριάδα τών δωματίων, το κατάλυμά της. Τέλος, άντίκρυ στο βάθος τής
αύλής, ειδικά στή δυτική πτέρυγα τοΰ άνακτόρου, προευπρεπισμένοι γιά τό βασι-
λικό συμπόσιο, περιμένουν οί τρεις τεράστιοι, τετράγωνοι καί πανομοιότυποι χώροι.
Έκεΐ θά κατανεμηθούν οί πολλοί επίσημοι, καί εκείνοι άπό τις Αίγές καί ο ί άλλοι
πού θά φτάσουν άπό τήν Πέλλα.

"Ολα είναι έτοιμα. 'Αρκεί νά άρχίσει ή τακτή παραδοσιακή θυσία, πού θά τήν
κάμει ό βασιλιάς γιά νά τιμήσει τόν «ποταμό-σωτήρα» ή πού θά γίνει καί γιά οποίαν
άλλη λατρευτική αιτία. Καί κατόπι, έπειτα άπό μιά σύντομη θρησκευτική τελετουρ-
γία στή Θόλο, οί τρεις τεράστιες αίθουσες, οί ειδικές γιά τό συμπόσιο (άρ. 20, 21 κα1·
22), θά άνοίξουν γιά νά δεχτούν τούς άξιωματούχους τής Μακεδονίας, τής όποιας
ό δυναμικός στρατός είχε φτάσει έως τις 'Ινδίες, έως τά πέρατα τής Οικουμένης.

Λ'

Έφτάσαμε στό τέλος τής έρευνητικής προσπάθειας, πού τήν είχαμε άρχίσει
τόν 'Οκτώβριο τού 1979 μέ τήν άντίστοιχη τότε άνακοίνωση. Δεκαπέντε ξε-
χωριστές περιπτώσεις έξετάσθηκαν. Καί ισάριθμες λύσεις άναζητήθηκαν καί τελικά
έχουν προταθεί.

Τις ύπενθυμίζω μέ μεγάλη συντομία, άναφέροντας σχεδόν μόνο τούς βασικούς
τίτλους: 1 ) Πρώτη ήταν ή μαρτυρία τοΰ Justinus γιά τήν περίπτωση συνενταφιασμοΰ
τοΰ Φιλίππου καί τοΰ δολοφόνου του (σελ. 253-255). 2) Ή ειδική περίπτωση τών
βιαιοθανάτων στή Μακεδονία, ή οριστικά κλειστή θύρα τοΰ θαλάμου τοΰ τάφου, ή
άνορθόδοξη γυναικεία ταφή στόν προθάλαμο καί τά άπροσδόκητα άνδρικά κτερί-
σματα έπίσης στόν προθάλαμο (σελ. 255-259). 3) Τό μακεδονικό άστέρι ώς ήλι-
ακό σύμβολο καί ό πρωταγωνιστικός ρόλος του στόν μεγάλο μΰθο τής Μακεδονίας
τοΰ 700 π.Χ. (σελ. 259-265). 4) Τό όνομα Αίγαί, πού άπροσδόκητα δίνεται σέ έναν
τόπο δίχως ορμητικά νερά, δίχως τις άπαραίτητες «αίγες» (σελ. 265-268). 5) Ή
κυκλική Θόλος τοΰ έλληνιστικοΰ άνακτόρου τής Βεργίνας καί ή νέα έρμηνεία γιά
τήν άκαθόριστη λατρευτική λειτουργικότητά της (σελ. 269-272). 6) Οί «τρεις άδελ-
φεοί» τού 'Ηροδότου, ώς παραμυθιακό μοτίβο πού έχει ώς δομή καί λειτουργική
βάση τό νόμο τών τριών πρωταγωνιστούντων προσώπων (σελ. 274-275). 7) Ό άρ-
τος πού ζυμώνεται καί φουσκώνει διπλάσιος, προφητεύοντας έτσι σπουδαία μελλοντικά
γεγονότα (σελ. 275-276). 8) «Τρις άρυσάμενος τοΰ ηλίου» ό μικρός Περδίκκας, παραι-
τείται άπό κάθε άλλη χρηματική άμοιβή (σελ. 276). 9) Ό «ποταμός-σωτήρ», πού
σώζει ξαφνικά τούς τρεις άδερφούς, θά δέχεται γιά έκατονταετηρίδες στό μέλλον
τις εύχαριστήριες θυσίες τής μακεδόνικης δυναστείας πού εύγνωμονεΐ (σελ. 276-277 ).
10) Ό Σιληνός, μέ τή «μακεδονική» του ιθαγένεια, αιχμαλωτίζεται κοντά στό άνά-



ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

289

κτορο καί γίνεται άγαπητό θέμα τής μακεδονικής άργυροχοίας (σελ. 277-279). 11 ) Το
χρυσό στεφάνι τοϋ Φιλίππου μέ τά φύλλα βαλανιδιάς, ύπερήφανο σύμβολο γιά τήν κα-
ταγωγή του άπο τον 'Ηρακλή καί συνεκδοχικά άπο τον'Ολύμπιο Δία (σελ. 279-280).
12) Ή θέση τής Θόλου ειδικά πλάι στήν εΐσοδο καί ποία είναι ή άγνωστη σημασία
αυτής τής ιδιορρυθμίας (σελ. 280-281 ). 13) Οί παράδοξες τριαδικές ένότητες πού επι-
κρατούν στήν άρχιτεκτονική ρύθμιση τών χώρων τοΰ ελληνιστικού άνακτόρου (σελ.
281-283). 14) «Τό καλούμενον Φιλιππεΐον» στήν ιερή "Αλτη τής 'Ολυμπίαςκαί ή
πιθανή ερμηνεία τής καταγωγής τοΰ σχήματος καί τής λατρευτικής άπο στολής τοΰ
οικοδομήματος (σελ. 283-285). 15) Τό πιθανό παλαιό «πρότυπο» άπό τό όποιο
κατάγεται τό ιδιόρρυθμο κυκλικό σχήμα, πού τό συναντοΰμε στήν άρχιτεκτονική τής
έλληνιστικής Μακεδονίας (σελ. 285-288).

Πολύμορφη σέ θέματα ήταν ή προσπάθεια πού έγινε. 'Αλλά πιστεύω ότι καί
πολύμορφα καί σημαντικά είναι καί τά κέρδη πού έχουμε άποκομίσει. Τό τελικό
συμπέρασμά μου,—πέρα άπό τίς ειδικές λεπτομέρειες τών επιχειρημάτων καί τών
πορισμάτων,—παραμένει όπως τό έχω διατυπώσει πιό πάνω, στή σελ. 272: Πρώτο,
ότι τό θέμα Βεργίνα, μετά καί τή λαογραφική διερεύνηση του, παίρνει νέες διαστά-
σεις μέσα στό μΰθο καί τήν ιστορία. Καί δεύτερο, ότι τελικά άποκομίζουμε τήν
πολύτιμη διαπίστωση ότι στήν άρχαία Μακεδονία—καί όχι μόνο στό χώρο τής δυνα-
στείας της—κυριαρχούσε ή έλληνική συνείδηση τής χώρας. Κυριαρχοΰσε επίσης ή
πίστη ότι ό 'Ηρακλής, ό μέγιστος άπό τούς ελληνικούς ήρωες, ήταν άντίστοιχα ό
«πατρώος» συμπαραστάτης τών βασιλέων καί τοΰ λαοΰ τής Μακεδονίας.

RÉSUMÉ

Vergina-Les trouvailles de la tombe de Philippe et leur interprétation folklorique

par C. Romaios

L'auteur étudie les trouvailles les plus importantes de la tombe de
Philippe à Vergina (Macédoine), mises à jour en 1977, et les rapproche du
texte d'Hérodote relatif à l'origine des rois de Macédoine, qui remonte aux
alentours de 700 av. J. Christ. En conclusion, il propose une nouvelle inter-
prétation de quinze problèmes différents, qui sont directement liés aux
trouvailles en question, ainsi qu'au nom de la ville d'Aigai, et à son palais
de la période hellénistique, au monument dit «Philippeion» de l'ancienne

Olympie et aux croyances s'y rattachant.
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