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Ο αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων Καβάλας
«επισκέπτεται» την Βοστώνη
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Ιστορία, Αρχαιολογία, Παλαιογραφία, Στρατιωτικά και
Εθνικά θέματα

Yπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Βοστώνη το Μαλιώτειο
Πολιτιστικό Κέντρο ετοιμάζεται να καλωσορίσει τον αρχαιολογικό χώρο των
Φιλίππων Καβάλας μέσα από μία εξαιρετική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο
«Φίλιπποι, Ένα Μνημείο Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς» (Philippi: A Landmark of
European Heritage).

Ο Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων Καβάλας, ένα μνημείο μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρη
Γενικού Προξενείου Βοστώνης

Η παρουσίαση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Καβάλας

και

αποτελείται

από

14

πληροφοριακές

πινακίδες

(φωτογραφίες,

επεξηγηματικά κείμενα, και χάρτες) οι οποίες ταξιδεύουν τους επισκέπτες σε έναν
από τους πιο αξιοσημείωτους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας ο οποίος έχει
υπάρξει σταυροδρόμι για τον ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό καθώς και για την
διάδοση του χριστιανισμού.
Η αρχαία πόλη των Φιλίππων πήρε το όνομά της το 356 π.Χ από τον Φίλιππο Β’,
πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που επανοίκησε την πόλη. Τα τείχη της
εκτείνονταν από την κορυφή του λόφου της ακροπόλεως μέχρι τους πρόποδες του
λόφου στη νότια πλευρά και την γειτονική πεδιάδα. Αποτελεί έναν ολοκληρωμένο
ερειπιώνα καθώς ανασκαφές στον χώρο έχουν αποκαλύψει κτίσματα από την
ελληνιστική, την ρωμαϊκή, την βυζαντινή, και την παλαιοχριστιανική περίοδο, το
μεγαλύτερο τμήμα των δημόσιων χώρων της πόλης.
Η μάχη των Φιλίππων μεταξύ του Οκταβιανού και Μάρκου Αντώνιου από την μία
και του Βρούτου και Κάσσιου από την άλλη το 42 π.Χ. υπήρξε καθοριστική τόσο

για την πολιτική ιστορία του Ρωμαϊκού κράτους όσο και για την συνταγματική
ιστορία της Ευρώπης. Αργότερα, η επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου το 49 μ.Χ.
καθώς και η συγκρότηση της πρώτης Χριστιανικής κοινότητας στην Ευρώπη
αποτέλεσαν ορόσημο στην πορεία του Χριστιανισμού κατά την εξέλιξή του σε
παγκόσμια θρησκεία.
Ο Γενικός Πρόξενος Στράτος Ευθυμίου δήλωσε πως “με μεγάλη χαρά στηρίζουμε
και έχουμε θέσει υπό την αιγίδα μας την έκθεση των Φιλίππων που αναδεικνύει τον
ιστορικό πλούτο της πατρίδας μας και την ιδιαίτερη ελληνική αρχαιολογική
κληρονομιά της Μακεδονίας.”
Η Σταυρούλα Δαδάκη, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, τόνισε
ενδεικτικά την «ιδιαίτερη σημασία του χώρου ως συμβόλου της Ευρωπαϊκής
κληρονομιάς, καθώς σε αυτόν συναντιούνται οι τρεις βασικότεροι άξονές της: ο
ελληνικός πολιτισμός, το ρωμαϊκό δίκαιο και ο Χριστιανισμός».
Στόχος της έκθεσης είναι να δοθεί η ευκαιρία σε Έλληνες ομογενείς αλλά και
Αμερικανούς πολίτες στην Βοστώνη και την Νέα Αγγλία να ανακαλύψουν την
ιστορία των Φιλίππων και της γύρω περιοχής από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι
σήμερα, να εντοπίσουν τις ρίζες των βασικών αρχών και του αμερικάνικου
πολιτισμού και να ανοίξουν ένα παράθυρο σε μια ακόμη ενδιαφέρουσα περιοχή της
Ελλάδας.
Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο, από τις 15 Μαρτίου
ως τις 5 Απριλίου και θα είναι ανοιχτή στο κοινό Τρίτη με Πέμπτη, 10:00 π.μ.
– 3:00 μ.μ.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 15 Μαρτίου από τις 3:00 μ.μ-4:30
μ.μ στο Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο.
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