The many challenges of CONF12 organisation
• Item in the program on Makedonian tombs
of Vergina with no name assigned
• “Eforos archeotiton” invited and then “deputy”
but not possible
• Here an effort to highlight some points
• Special thanks to people that contributed
in particular Tacui, wife of Elias Kiritsis,
my daughter Katerina and my nice Lydia

Practical Details
• All buses will go to Vergina
and then for Dinner at Ktima Kalaitzi
• All buses will visit some other places before
(coffee foreseen)

IAC members pls go to the bus with label IAC
All other people pls fill the buses, as fast as possible
forget the coloured tickets (group with friends)
Buses waiting at EGNATIA the big avenue in front of the
building (no official parking place)

Lunch boxes inside the buses

Makedonia and its gradual expansion

•

Οι Μακεδόνες έζησαν για πολύ καιρό αποµονωµένοι από τους άλλους
Έλληνες στα βόρεια της χώρας.

• Makedonias lived in the North of the country
with no much interaction with the rest of the
greek towns
•

Επειδή είχαν να αντιµετωπίσουν πολλές επιδροµές από τους γειτονικούς
λαούς εξασκήθηκαν στον πόλεµο. Απέκτησαν πολεµική εµπειρία και
λειτούργησαν ως ασπίδα προστασίας για τους Έλληνες του νότου.

• Because they had to defend themselves against
neighboring tribes they gained experience with
war and acted as a “protection” for the greeks
of the south
•

Οι Μακεδόνες σχετίστηκαν περισσότερο µε τους υπόλοιπους Έλληνες
µετά τους Περσικούς πολέµους

• Makedonians interacted more with the rest of
the greeks during and after the “persian
campaign”

Important Locations of Makedon
•

Πρώτη πρωτεύουσα του κράτους τους είναι οι Αιγές.

First capital of Makedon was AIGES
•

Στη συνέχεια, καθώς το κράτος
αναπτύσσεται, η πρωτεύουσά τους
µεταφέρεται, τον 5ο αι.π.Χ, στην Πέλλα. Το Δίον γίνεται το ιερό κέντρο τους
ενώ σπουδαίοι πνευµατικοί άνθρωποι της εποχής συγκεντρώνονται στην
µακεδονική αυλή (πχ Ευρυπίδης).

• Then as their kingdom expands Pella
becomes the capital (5th century BC)
• Dion becomes the “sacred place”
• Many reknown people: Euripides, Aristotelis….
• Greek is the language they speak !
• And Greek are their names (verify in Vergina)

Makedonia and its gradual expansion

King Pilippos II
•

΄Οταν ανεβαίνει στον θρόνο ο Φίλιππος Β’, ο
πατέρας του Αλέξανδρου, αναδιοργανώνει τον
στρατό. Επιστρατεύει αγρότες και βοσκούς, τους
δίνει ένα µακρύ δόρυ (σάρισσα) και µια µικρή
ασπίδα.

• King Philippe II, father of Alexander
the Great restructures the army.
• First use of a long spear (sarissa) and
a small shield (aspida)
•

Οι στρατιώτες είναι ελαφρά οπλισµένοι, άρα
ευκίνητοι. Οι πολιορκητικές µηχανές ενισχύουν
τον µακεδονικό στρατό.

• Soldiers are more flexible due to
lighter weapons. The army is
supported by machines of siege

•
•

Οι πεδιάδες της Μακεδονίας ευνοούν την εξάσκηση του στρατού και του
ιππικού.
Ο Φίλιππος εφαρµόζει την λοξή φάλαγγα που µοιάζει µε κινούµενο φρούριο!

• The Makedonian planes make easier the practice of the
Makedonian army and cavalry
• King Philippos invents the “Makedonian phalanx” which
resembles a moving castle

King Pilippos II and south greece
•
•

Αφού εξασφαλίσει την ειρήνη στον βορρά, στρέφεται προς τις ελληνικές
πόλεις του νότου.
Καθώς αυτές είναι εξαντληµένες, τις νικά, το 338 π.Χ., στην µάχη της
Χαιρώνειας, όπου πρωταγωνιστεί ο 18χρονος Αλέξανδρος.

• After securing peace in the North he turns towards
the greek towns of the south
• In the decisive battle of Chaironia, Makedonians
win and Alexander the great plays an important
role at the age of 18

King Pilippos II and south greece
•

•

‘Ολοι οι Ελληνες, πλην των Σπαρτιατών, συµφωνούν µε την ιδέα του
Φιλίππου να γίνει εστρατεία στη Ανατολή κατά των Περσών, υπό την
αρχηγία του
Τελικά την εκστρατεία αυτή θα αναλάβει ο γιος του σε ηλικία µόνο 20
χρονών.

• All greeks except Spartans agree with the idea of
Philippos: a campaign against the persians under
his leadership
• A great politician and general; prepared the way
• It is his son that led this campaign at the age of 20
First time that “greece” appears as a unified country
as oppsoed to town-countries

Alexandros

•
•
•
•

Ο Αλέξανδρος γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας το 336 π.Χ.
Έχει ελληνική παιδεία. Είναι µαθητής του Αριστοτέλη, µελετά Ηρόδοτο,
Θουκυδίδη και λατρεύει τον Όµηρο.
Ονειρεύεται να πραγµατοποιήσει το όνειρο του πατέρα του : την συντριβή
των Περσών.
Στο συνέδριο των Ελληνικών πόλεων στην Κόρινθο ορίζεται «στρατηγός
αυτοκράτορας».

• Alexander the Great becomes king of Makedon in 336 BC.
• He studies “ancient greeks” like Herodotos, Thoukididis
and he is facinated by Homer. His teacher is Aristotelis.
• His goal is to make reality the dream of his father:
a campaign against the persians.
• In a council in Korinth of all greek towns
he is named “general, emperor”

•

•

Ξεκινά το 334 π.Χ. και µέσα σε 10 περίπου χρόνια, κατακτά το µεγαλύτερο
µέρος της ασιατικής ηπείρου και προσθέτει στην κληρονοµιά του πατέρα του
µια αχανή αυτοκρατορία.
He starts in 334 BC and in about 10 years Alexander the Great adds to
the kingdom he inherited from his father an immense empire

The legacy of Alexandros

An “endless” empire
Πλήθος λαών και πολιτισµών µε πολλές και διαφορετικές γλώσσες,
θρησκείες, νοοτροπίες.

Many different nations, cultures, languages….
“Macedoin” now means “a mix”
THE PROBLEM:
How to develop a policy acceptable by everybody

Some Solutions
1. Στρατολογεί νεαρούς Πέρσες στον µακεδονικό στρατό και τους διδάσκει
τα ελληνικά γράµµατα.
2. Διατηρεί το µοντέλο της περσικής διοίκησης σε σατραπείες.
3. Ενθαρρύνει τους µεικτούς γάµους.
4. Ιδρύει νέες πόλεις στους κατακτηµένους τόπους, φέρνει Έλληνες από την
Μακεδονία→ δηµιουργεί έτσι κυψέλες ελληνικού πολιτισµού

1.He trains in the army young persians and
teaches them greek
2.He retains the model of persian administration
and governing
3.Encourages mixed weddings
4.New towns, brings greeks, creates centers of
greek culture

Some Solutions
5. Καλεί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και οργανώνει µουσικούς και
γυµναστικούς αγώνες.
6. Είναι ανεξίθρησκος: αποδέχεται την θρησκεία των άλλων αν και ο ίδιος
λατρεύει τους ελληνικούς θεούς.
7.Εξασφαλίζει ανταλλαγές προϊόντων ανθρώπων.
8. Διευκολύνει τις µετακινήσεις (ανοίγει δρόµους,φτιάχνει γέφυρες και
διώρυγες)
9. Υιοθετεί ένα κοινό νόµισµα.
5. He invites from greece artists and organises music and athletic
events
6. He accepts all religions although himself worships the greek gods
7. He ensures exchanges of products
8. Facilitates communication constructing roads, bridges, aquaducts
9. Establishes common currency

• Μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου, η
αυτοκρατορία διασπάται σε βασίλεια
• After his death his empire is shared
and split in smaller kingdoms
Ptopemi in Egypt, Alexandreia
Cleopatra last Pharaon

VERGINA
•
•

Βρίσκεται στη θέση των Αιγών, την πρώτη
πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας.
Η Βεργίνα έγινε παγκοσµίως γνωστή το 1977, όταν
ο Μανόλης Ανδρόνικος, καθηγητής αρχαιολογίας
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, ανακάλυψε µε
τους συνεργάτες του, τους τόπους ταφής των
Μακεδόνων βασιλέων. Μεταξύ αυτών, υπήρχε
και το ταφικό µνηµείο του βασιλιά Φιλίππου Β΄,
πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Vergina is in the location of ancient Aiges,
the first capital of the Makedonian
In 1977 Manolis Andronikos, Professor of
archeology in APTh, Aristoteleio University,
discovered with his colleagues
the burial place of Makedonian kings.
Among them the tombs of the
Alexander the Great

father and son of

VERGINA
•
•
•

Όλα τα ευρήµατα βρίσκονται µέσα στο µουσείο που εγκαινιάσθηκε
το 1993.
Το µουσείο κατασκευάστηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να στεγάσει τα
ταφικά κτίσµατα, να προστατεύσει και να αναδείξει τα εκθέµατα.
Μέσα του υπάρχουν τέσσερις τάφοι και ένα µικρό ιερό, το Ηρώον. Οι
δύο σπουδαιότεροι τάφοι, του Φιλίππου Β΄ και του εγγονού του,
Αλεξάνδρου Δ΄, δεν ήταν συληµένοι. Από αυτούς προέρχονται οι
κύριοι θησαυροί του µουσείου.

All findings are presented in the museum that was
inaugurated in 1993
The way it was constructed is unique
There are 4 tombs and a small temple.
The most important tombs, the one of King Philippe
and his grandson were found intact and it is from
them that most exposed treasures come.

Ο τάφος του Φιλίππου Β΄
• Χωριζόταν σε δύο
θαλάµους (στον κύριο
θάλαµο βρέθηκαν τα
ο σ τ ά
τ ο υ
αποτεφρωµένου
νεκρού βασιλιά και στον
προθάλαµο τα οστά
µιας αποτεφρωµένης
νεκρής γυναίκας).
• Π ε ρ ι ε ί χ ε τ α
π ο λ υ τ ι µ ό τ ε ρ α
ευρήµατα.

• Η χρυσή λάρνακα που
περιείχε τα αποτεφρωµένα
οστά του βασιλιά Φιλίππου
Β΄ και το στεφάνι βελανιδιάς
που φορούσε ο νεκρός.
• Το χρυσό στεφάνι
βελανιδιάς είναι το πιο
βαρύτιµο στεφάνι που
σώθηκε από την ελληνική
αρχαιότητα. Αποτελείται
από 313 φύλλα και 68
βελανίδια, και ζυγίζει 714
γραµµάρια.

• Η χρυσή λάρνακα
φέρει στο επάνω
µέρος της το
δεκαεξάκτινο αστέρι,
το οποίο καθιερώθηκε
να ονοµάζεται Ήλιος
της Βεργίνας και
υιοθετήθηκε ως
σ ύ µ β ο λ ο τ η ς
ε λ λ η ν ι κ ή ς
Μακεδονίας.
• Βάρος λάρνακας :
11κιλά

Η χρυσελεφάντινη κλίνη του Φιλίππου µε εκπληκτικές
παραστάσεις σκαλισµένες σε ελεφαντοστό

• Η α σ η µ έ ν ι α
τεφροδόχος
και το χρυσό στεφάνι του
Αλέξανδρου Δ’
(γιου του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και της
πριγκίπισσας Ρωξάνης)

