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Ό πως είναι ήδη γνωστό σκοπός της 
Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και 

Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) 
είναι η συμβολή στη μελέτη, διάσω-
ση και διάδοση της τοπικής ιστορίας 
και της πολιτισμικής κληρονομιάς της 
Ημαθίας και των γειτονικών περιοχών, 
σε συνεργασία και με τους αρμόδιους 
φορείς. Από την αρχή της δράσης της η 
Ε.Μ.Ι.Π.Η. εργάζεται με γνώμονα τους 
επιδιωκόμενους στόχους, η επίτευξη 
των οποίων αποτελεί το μοναδικό μέ-
λημα του Δ.Σ. του συλλόγου και όλων 
των μελών του.

Στα πλαίσια επίτευξης των στό-
χων της η Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφάσισε 

τη διοργάνωση του Α΄ Επιστημονικού 
Συνεδρίου για την Ημαθία, Ιστορία – 
Αρχαιολογία – Τέχνη - Λαογραφία. Το 
συνέδριο θα διεξαχθεί στη Βέροια από 
29 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 
2010.  Ήδη στο προηγούμενο φύλλο 
δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των ομι-
λητών και τα θέματα των εισηγήσεών 
τους.

Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να είμαστε όλοι παρόντες 

στην έναρξη του Α΄ Επιστημονικού Συ-
νεδρίου για την Ημαθία. Στο Συνέδριο 
θα παρουσιαστούν εισηγήσεις με θέμα-
τα που αφορούν την ιστορία, την αρχαι-
ολογία, την τέχνη και την λαογραφία 
της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας 

από την προϊστορία μέχρι τους νεότε-
ρους χρόνους.  Ενδιαφέρον εκδήλωσαν 
περίπου εβδομήντα ερευνητές από την 
Ελλάδα και το Εξωτερικό, από Πανεπι-
στήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Π αράλληλα, σήμερα επιτυγχάνε-
ται ακόμη ένας πρωταρχικός στό-

χος της Ε.Μ.Ι.Π.Η., η έκδοση του Α΄ Τό-
μου του Επιστημονικού Περιοδικού της, 
με τον τίτλο «Μελετήματα Ημαθίας». 

Τ ο φύλλο των 
«Χρονικών» που 

κρατάμε στα χέρια 
μας αποτελεί αφι-
έρωμα στους δύο 
αυτούς στόχους της 
Ε.Μ.Ι.Π.Η. και θα 
χρησιμοποιηθεί ως 
έντυπο πολλαπλών 
χρήσεων. Σ’ αυτό δη-
μοσιεύονται ολόκλη-
ρο το πρόγραμμα του 
Συνεδρίου, οι περιλή-
ψεις των εισηγήσεων 
που θα παρουσια-
στούν στο συνέδριο, 
τα μέλη των επιτρο-
πών του συνεδρίου 
(Επιστημονική – Ορ-
γανωτική), τα ονό-
ματα των εισηγητών 
και τέλος παρουσιά-
ζεται ο Ά Τόμος του 

επιστημονικού περιοδικού 
Μελετήματα Ημαθίας.

Ε υελπιστούμε και ευ-
χόμαστε οι δύο νέες 

δράσεις της Ε.Μ.Ι.Π.Η. να 
σταθούν αφορμή και να βο-
ηθήσουν όλο και περισσότε-
ρους στην κατάκτηση νέων 
εκπαιδευτικών και ερευνη-
τικών στόχων.

Α΄ Επιστημονικο Συνεδριο ε.μ.ι.π.η. 
Ιστορια, Αρχαιολογια, Τεχνη ΚΑΙ Λαογραφια ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Π ρ ό γρ α μ μ α  Συ ν ε δ ρ ί ο υ ,  Π ε ρ ι λ ή ψ ε ι ς 
Ε ι σ η γ ή σ ε ω ν,  Ε ι σ η γ η τ έ ς

Βεροια 29 σεπτεμβριου - 03 οκτωβριου
αντωνιαδειοσ στεγη γραμματων και τεχνων
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΑνΑκοΙνώΣΕΙΣ

∙ Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη 
της «Εταιρείας Μελετών Ιστορίας 
και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας» μπορούν 
να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 
6946.901.531, 6972.549.557
∙ Η αποστολή άρθρων, μελετών, 
επιστολών, σχολίων, προτάσεων, 
παρατηρήσεων κ.α. για δημοσίευση 
στα «ΧΡονΙκΑ», γίνεται τόσο 
στην ταχυδρομική διεύθυνση της 
Ε.Μ.Ι.Π.Η., όσο και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση «xronika_emipi@yαhoo.gr» 
με την ένδειξη: Για τα «Χρονικά» 
(Τα άρθρα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν 
τις 5 σελίδες Α4 με μονό διάστιχο 
και μέγεθος γραμματοσειράς 12 στ. 
Δημοσιεύματα ή άρθρα με επιστημονικό 
υπόβαθρο θα πρέπει να συνοδεύονται 
από παραπομπές και ενδεικτική 
βιβλιογραφία). 
∙ Η έκδοση των «ΧΡονΙκών» στηρίζεται 
αποκλειστικά σε συνδρομές μελών 
και φίλων της Ε.Μ.Ι.Π.Η.,για τον 
λόγο αυτό, ζητούμε την οικονομική 
υποστήριξή σας. Για την προβολή της 
επιχείρησής σας μέσα από τις σελίδες 
των «ΧΡΟΝΙΚΩΝ», καθώς και για τις χο-
ρηγίες σας υπέρ της έκδοσης του εντύ-
που, καλέστε στο 6946.901.531
∙ Ο τραπεζικός λογαριασμός της 
Εταιρείας, όπου ο καθένας μπορεί να 
καταθέτει τις προσφορές του, είναι: 
Eurobank 0026-0077-10-0101737618
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Ιδιοκτησία
Εταιρεία Μελετών Ιστορίας 
και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας

Εκδότης
Αθανάσιος Βουδούρης
(Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διευθυντής
Εμμανουήλ Ξυνάδας

(Πρόεδρος Επιτροπής “Χρονικών”)

Αρχισυνταξία -
 Ηλεκτρονική σελιδοποίηση

Νικόλαος Γ. Βουδούρης
Επιτροπή των «ΧΡΟΝΙΚΩΝ» 

Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας
Χάιδω Τζήκα - Μπατσαρά

Νικόλαος Γ. Βουδούρης
Ιωάννα Α. Ζιώγα

Αναστασία Γ. Ταναμπάση
Εκτύπωση

Ν.Καραμανλίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Ν.Νικομήδεια Ημαθίας 23310 90234, 90339

Γραφεία
Δ.Δ. Φυτειάς Δοβρά  Τ.Θ. 149, Τ.Κ. 59100

τηλ: 6946.901.531 - 6972.549.557

Τα επώνυμα άρθρα 
εκφράζουν μόνο την άποψη 
του συντάκτη του κειμένου

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
μέρους ή ακέραιων κειμένων, 
αρκεί να αναφέρεται η πηγή

Η νέα ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Μ.Ι.Π.Η.

www.emiph.blogspot.com



Χρονίκα ε.μ.ι.π.η.         ίούλίοσ - αύγούσΤοσ - σέΠΤέμβρίοσ  2010           3

Β Ε Ρ Ο Ι Α
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Έλλης 8)

Βιβλιοπωλείο “Επίκαιρο” (Βενιζέλου 36)
Βιβλιοπωλείο “Πυρινός” (Βενιζέλου 50)

Start copy - Φωτοτυπίες (Πλ. Πλατάνων 1)
ΝΑΟΥΣΑ

Ευξείνος Λέσχη Ποντίων Νάουσας (Χατζηγρηγοριάδη 30)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Βιβλιοπωλείο Libro (Βετσοπούλου 32)
Α Θ Η Ν Α

“Βιβλιοθήκη του Ναυτίλου” (Χαρ. Τρικούπη 28)

Τα 
Χ ρ ο ν ί κ α

θ α  τ α  β ρ ε ί τ ε . . .

. . . κ α ι  σ τ ην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση

emiph.
blogspot.

com

DVD της Ε.Μ.Ι.Π.Η. 
για τον 

Μακεδονικό 
Αγώνα

Διατίθεται
από το 

Βιβλιοπωλείο 

“Επίκαιρο”
(Βενιζέλου 36 - Βέροια)Τιμή: 5 ευρώ

Βεροιώτικα Σημειώματα
Αποκλειστικά από την Ε.Μ.Ι.Π.Η. 

το νέο βιβλίο του Π. Πυρινού

Δ Ι Α Τ Ι Θ Ε Τ Α Ι :
√  Βιβλιοπωλείο “Πυρινός”  

√  Βιβλιοπωλείο “Επίκαιρο” 
√  “Βιβλιοθήκη του Ναυτίλου” (Αθήνα)

√ Ταχυδρομικά, με αντικαταβολή 

    (+ έξοδα αποστολής)

Τιμή: 10 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
1. Στα «Μελετήματα Ημαθίας» δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες 
για την αρχαιολογία, ιστορία, λαογραφία και γλωσσολογία, στην ελ-
ληνική γλώσσα. 
2. Οι προς δημοσίευση μελέτες θα πρέπει να βασίζονται σε πρωτογε-
νές  αδημοσίευτο υλικό, εμπλουτισμένες με ανάλογη βιβλιογραφική 
τεκμηρίωση. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναδημοσίευσης αυτούσι-
ων παλαιότερων μελετών, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στην ελληνική 
γλώσσα σε άλλα έντυπα ή περιοδικά. 
3. Παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης μελετών (παράλληλα πάντο-
τε με την ελληνική) και σε μετάφραση σε μία από τις εξής γλώσσες : 
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές 
και μελέτες δημοσιευμένες σε ξένη γλώσσα, μεταφρασμένες στην ελ-
ληνική, όταν αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ημα-
θία και την Μακεδονία. 
4. Τα θέματα των μελετών που αποστέλλονται προς δημοσίευση, θα 
πρέπει να σχετίζονται αποκλειστικά με τους εξής τομείς και τις διά-
φορες παραμέτρους τους : αρχαιολογία, ιστορία, λαογραφία, γλωσ-
σολογία. 
5. Η θεματική των μελετών θα πρέπει να αφορά γεωγραφικά τη Μα-
κεδονία,  με ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα της Ημαθίας. Σχετικές θεω-
ρούνται και μελέτες που σχετίζονται με τη ζωή και τη δράση κατοίκων 
της Ημαθίας και της Μακεδονίας και σε άλλες περιοχές (π.χ. Βαλκανι-
κή, Ευρώπη, Μ. Ασία, Αφρική κ.λ.π.). 
6.Οι μελέτες δημοσιεύονται στο μονοτονικό σύστημα. Παρέχεται η 
δυνατότητα παράθεσης πηγών, αποσπασμάτων κ.λ.π. και στο πολυ-
τονικό. 
7. Κάθε μελέτη θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομη περίληψη (όχι 
μεγαλύτερη από το 1/3 της μελέτης) σε μία από τις εξής γλώσσες : 
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική. 
8. Ο μέγιστος αριθμός των σελίδων των προς δημοσίευση μελετών, 
καθορίζεται στις 70 σελίδες. 
9. Οι προς δημοσίευση μελέτες θα πρέπει να υποβάλλονται απαραί-
τητα σε ηλεκτρονική μορφή και εκτυπωμένες, στην ταχυδρομική δι-
εύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Ηλεκτρονικά, θα πρέπει επίσης, να αποστέλ-

λονται οι εικόνες, χάρτες κ.λ.π. που συνοδεύουν του κείμενο, μαζί με 
τους σχετικούς υπότιτλους (λεζάντες). Το σχετικό οπτικό υλικό θα 
δημοσιεύεται στο τέλος κάθε μελέτης.
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  &  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 
1. Οι προς δημοσίευση στα «Μελετήματα Ημαθίας» μελέτες συγκε-
ντρώνονται από τα μέλη της συντακτικής επιτροπής. Ως ανώτατο 
χρονικό όριο για τη δημοσίευση μελετών στον τόμο του εκάστοτε 
έτους τίθεται η αποστολή τους μέχρι την 1η Αυγούστου. 
2. Οι μελέτες, αφού πρώτα κριθεί από τη συντακτική επιτροπή ότι 
εμπίπτουν στη θεματολογία του περιοδικού και ότι πληρούν τις απα-
ραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις, αποστέλλονται για την τελική αξιο-
λόγηση στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής. Η αξιολόγηση των με-
λετών θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο του «τυφλού» συστήματος, 
δηλαδή τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής δε θα γνωρίζουν εκ των 
προτέρων των συγγραφέα της μελέτης. 
3. Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, αφού πρώτα συγκεντρω-
θούν οι προς εξέταση μελέτες, συνέρχονται σε μία συνεδρίαση κατά 
την οποία μοιράζονται (ανάλογα με την ειδικότητά τους) το υλικό και 
αποφασίζουν να τις αποστείλουν σε δύο «κριτές» (εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο), οι οποίοι θα εκφράσουν τις απόψεις τους συμπληρώνο-
ντας μία φόρμα με τα απαραίτητα πεδία, προβαίνοντας παράλληλα 
στις σχετικές παρατηρήσεις. 
4. Η επιστημονική επιτροπή, έχοντας υπόψη της τη γνωμοδότηση των 
κριτών, κοινοποιεί στους συγγραφείς τα σχετικά αποτελέσματα, στέλ-
νοντάς τους παράλληλα το κείμενο με τις σχετικές παρατηρήσεις. 
5. Τα προς δημοσίευση άρθρα θα αποστέλλονται στους συγγραφείς σε 
δύο δοκίμια (διαδοχικά) προς διόρθωση, κατά τη διαδικασία σελιδο-
ποίησης του περιοδικού. Οι συγγραφείς θα πρέπει σε διάστημα λίγων 
ημερών να επιστρέφουν στη συντακτική επιτροπή τα διορθωμένα κεί-
μενα. 
Η έκδοση του περιοδικού συνοδεύεται και από συγκεκριμένο αριθμό 
ανατύπων, ο οποίος θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. 
της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Τα ανάτυπα θα αποστέλλονται στους συγγραφείς μαζί 
με το τεύχος του περιοδικού. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας www.emiph.blogspot.com

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  2 9 / 0 9

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
18:00-19.00

1) Χαιρετισμοί (Οργανωτικής Επιτροπής, Ε.Μ.Ι.Π.Η., 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης)  - Προβολή DVD
2) Παρουσίαση του 1ου τόμου του επιστημονικού 
περιοδικού «ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ» (2009). 
Ομιλητής: Παντελής Νίγδελης (Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.) 
3) Απόδοση τιμής στον ιστορικό Γεώργιο Χιονίδη

(Παρουσίαση εκδήλωσης Αγ. Τσιλιπάκου)

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

Προεδρείο: Αναστασία Χρυσοστόμου

19:00 – 
19:15

Μαρία Λιλιμπάκη – Ακαμάτη, Αρχαιό-
τητες Ν. Ημαθίας: Προστασία – Ανά-
δειξη – Διαχείριση

19:15 – 
19:30 

Αντώνιος Πέτκος, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης: Το έργο της 11ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

19.30 – 
19.45

Βασιλική Καλταπανίδου, Η ανάδειξη των 
«ανοιχτών» αρχαιολογικών χώρων των πόλε-
ων. Το παράδειγμα του αρχαιολογικού χώρου 
Αγίου Παταπίου στη Βέροια

19.45 – 
20.00

Χρυσάνθη Μαυροπούλου – Τσιούμη, 
11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 
Η αρχή της ίδρυσής της και η σαραντα-
πεντάχρονη πορεία της

20:00 – 
20:15

Γεωργία Στρατούλη, Από την Αρχαιολο-
γία της Προϊστορίας στην Κοινωνία της 
Ανάπτυξης: Οι διαστάσεις της πρότασης 
για την ανάδειξη του Νεολιθικού Οικισμού 
Νέας Νικομήδειας Ημαθίας

20:15 -  
20:30 

Αγγελική Κοτταρίδη, Μελέτη  Προστα-
σίας, Ενοποίησης και Aνάδειξης του 
αρχαιολογικού χώρου των Αιγών

20:30 – 
20:45

Τόνια Κουτσουράκη, Ένας περίπατος 
στο Νυμφαίο της Μίεζας

20:45 – 
21:30 Συζήτηση - Συμπεράσματα

Π Ε Μ Π Τ Η  3 0 / 0 9
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ -  Α΄
Προεδρείο: Ιωάννης Ασλάνης

9:30 – 

9:45 

Κοσμάς Τουλούμης, «Το αρχαιότερον 
προϊστορικόν χωρίον εις την περιοχήν 
Βεροίας»: Η ανασκαφή της Νέας Νικο-
μήδειας και η προϊστορική αρχαιολογία 
στη δεκαετία του 1960 

9:45 – 

10:00 

Νικόλαος Μερούσης, Η διακοσμημένη 
κεραμική της νεότερης νεολιθικής από 
την τούμπα Πολυπλάτανου

10:00 – 

10:15 

Αναστάσιος Σακαλής, Μελέτη νεολιθι-
κής κεραμικής από την περιοχή του Πο-
λυπλάτανου με την εφαρμογή φυσικοχη-
μικών τεχνικών και πολυ-παραμετρικής 
στατιστικής ανάλυσης

10:15 – 

10:30 

Ευαγγελία Στεφανή – Νικόλαος Μερού-
σης, Η κεραμική της Ύστερης Εποχής 
του Χαλκού από το Αγγελοχώρι Ημαθίας

10:30 – 

10:45 

Σταμάτης Χατζητουλούσης, Η ανατομία 
ενός οικήματος: Ένα παζλ από σκόρπια 
θραύσματα και αποτυπώματα για το Αγ-
γελοχώρι της ΥΕΧ

10:45 – 

11:30

Συζήτηση - Διάλειμμα - Παρουσίαση 
πινακίδας Ευρ. Κεφαλίδου, Ένα αρχαίο 
δημόσιο κτήριο της Βέροιας σε μια προ-
πολεμική φωτογραφία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ  -  Β΄

Προεδρείο: 
Μαρία Λιλιμπάκη - Ακαμάτη  

11:30 – 

11:45

Ευαγγελία Στεφανή, Η αρχαία τοπογρα-
φία της Ημαθίας με βάση τα δεδομένα 
των σύγχρονων ανασκαφών στον άξονα 
της Εγνατίας 

11:45 – 

12:00 

Ιωάννης Μανιάτης, Η χρονολόγηση πο-
λιτισμικών φάσεων με C14: Εφαρμογές 
στην Ημαθία 

12:00 – 

12:15 

Βικτωρία Αλλαμανή, Κλειστά ταφικά 
σύνολα από ένα νεκροταφείο υστεροαρ-
χαϊκών – πρώιμων ελληνιστικών χρό-
νων στη θέση Καψούρα Κοπανού

12:15 – 

12:30 

Στέλλα Δρούγου – Χρυσάνθη Καλλίνη - 
Λυδία Τρακατέλλη, Πρόσφατες ανασκα-
φικές έρευνες σε μνημεία της Βεργίνας

12:30 – 
12:45

Εύα Κοντογουλίδου, Αιγές – Βεργίνα: 
Ένα ταξίδι στο χρόνο

12:45 – 

13:00

Αθανασία Κυριάκου, Συνθέτοντας την 
εικόνα ενός ταφικού μνημείου: Ο μαρ-
μάρινος κρατήρας από τη στενόμακρη 
τούμπα της Βεργίνας 

13:00 – 

13:15 

Αγγελική Κουκουβού, Τα λατομεία πωρο-
λίθου των Ασωμάτων Βέροιας και τα μνη-
μεία των Αιγών: Μια αμφίδρομη σχέση

13:15 – 
14:00 Συζήτηση – Λήξη Πρωινής Συνεδρίας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ 

ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ  - Γ΄
Προεδρείο: Μιλτιάδης Χατζόπουλος 

18:00 – 

18:15

Πολυξένη Αδάμ - Βελένη, Βεροιαίοι τε-
χνίτες του Διονύσου. Υποκριτές, μουσι-
κοί, ακροβάτες

18:15 – 

18:30 

Κυριακή Μελέτση, Η Εβραϊκή Κοινό-
τητα της Βέροιας στα ρωμαϊκά χρόνια 
και την ύστερη αρχαιότητα

18:30 – 

18:45

Γεώργιος Μάλλιος, Η σύλληψη του 
Σιληνού στους Κήπους του Μίδα και 
ο «γόρδιος δεσμός» της φρυγικής πα-
ρουσίας στην Μακεδονία

18:45 -  
19:00

Γεώργιος Έξαρχος, Βρύγες - Φρύγες - 
Τρώες - Αρμάνοι / Βλάχοι

19:00 – 

19:15

Γεώργιος Βελένης, Επιγραφικά σύμ-
μεικτα ρωμαϊκών και βυζαντινών χρό-
νων από την περιοχή Ημαθίας

19:15 - 
20:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα

20:15 – 
21:00

Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Βέροιας (Λεωφ. Ανοίξεως)

21:00 – 
22:00

Μουσική εκδήλωση στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας

* Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  1 / 1 0  
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ - Α΄
Προεδρείο: 

Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη 

9:30 – 

9:45 

Φλώρα Καραγιάννη, Βυζαντινό μεταλλι-
κό εικονίδιο αγίου Νικολάου από το Βυ-
ζαντινό Μουσείο Βέροιας

9:45 – 

10:00 

Πασχάλης Ανδρούδης, Παρατηρήσεις σε 
υστεροβυζαντινά γλυπτά του 13ου-14ου 
αιώνα από τις εκκλησίες της Βέροιας

10:00 – 
10:15

Νικόλαος Σιώμκος, Φορητές εικόνες 
του 15ου αι. από τη Βέροια

10:15 – 

10:30

Ιωάννης Βαραλής, «Φεγγία αγιότητος», 
Φωτοστέφανοι αγίων σε εικόνες της 
Βέροιας γύρω στο 1400 και οι εκλεκτι-
κές τους συγγένειες

10:30 – 

10:45

Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νεότερες έρευ-
νες για ένα εργαστήριο ζωγράφων που 
δραστηριοποιείται στην Ημαθία στην 
περίοδο 1589-1607

Α΄  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ 
Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη – Λαογραφία

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
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10:45 – 

11:00

Εμμανουήλ Ξυνάδας, Η Ψαλτική Τέ-
χνη στη Βέροια 13ος – 17ος αι. Πα-
λαιότερες μαρτυρίες. Συμβολή στη 
μελέτη της Ψαλτικής Τέχνης στον μα-
κεδονικό χώρο

11:00 – 
11:45 Συζήτηση – Διάλειμμα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ  - Β΄
Προεδρείο: 

Κατερίνα Καλαμαρτζή- Κατσαρού 

11:45 – 
12:00 

Χαρίτων Καρανάσιος – Γεώργιος Μύ-
αρης, Τα ελληνικά χειρόγραφα της Βέ-
ροιας

12:00 – 
12:15 

Πορφύριος Μπατσαράς - Παναγιώτης 
Μανάφης, Χειρόγραφο με τις «Τρεις 
Λειτουργίες» από την Ι. Μ. Τιμίου Προ-
δρόμου Βέροιας

12:15 – 
12:30 

Βασιλική Νοτοπούλου, Ο Αναστάσιος Περ-
δικάρης ιατρός Βερροιαίος (18ος αι.)

12:30 – 

12:45 

Ευθυμία Αθανασιάδου, Η Βιβλιοθήκη 
της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Βέροιας - 
Πρώτες εκτιμήσεις

12:45 – 
13:00 

Συζήτηση - Συμπεράσματα - 
Λήξη Πρωινής Συνεδρίας

13:00 – 
14:30

Ξενάγηση στο Βυζαντινό Μουσείο
Βέροιας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Προεδρείο: 
Μιχαήλ Τρίτος

18:00 – 

18:15

Πορφύριος Μπατσαράς, Όρια και κτή-
σεις της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Βέ-
ροιας 

18:15 – 

18:30 

Δημήτριος Παπάζης, Ανέκδοτα επικυρω-
τικά των Σταυροπηγιακών προνομίων 
Γράμματα της Πατριαρχικής Σταυροπη-
γιακής Μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκή-
της) Βεροίας

18:30 – 

18:45

Κωνσταντίνος Σταλίδης, Τα ονόματα 
στον κώδικα «Κώδιξ λογαριασμών 
Επιτρόπων του Προδρόμου» της Ιε-
ράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Νάου-
σας 

18:45 –  

19:00 

Γλυκερία Χατζούλη, Επιγραφικές μαρ-
τυρίες σε λειψανοθήκη από τη Μονή 
του Σωτήρα της Νάουσας

19:00 –  

19:15 

Νικόλαος Μπονόβας, Ιστορικά στοιχεία 
του ναού του Αγίου Νικολάου του Ξυλο-
τραβηχτού στη Βέροια

19:15 – 
20.00 

Συζήτηση - Συμπεράσματα - 
Διάλειμμα

Σ Α Β Β Α Τ Ο  2 / 1 0 
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ-
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Προεδρείο: 
Φωκίων Κοτζαγεώργης

9:30 – 

9:45
Αντώνιος Αναστασόπουλος - Ελένη Γκαρά, 
Η ύπαιθρος της Βέροιας τον 18ο αιώνα

9:45 – 
10:00

Γεώργιος Λιακόπουλος, Οθωμανικές 
επιγραφές Ημαθίας και Πέλλας

10:00 – 

10:15

Αντώνιος Γκαλίτσιος - Αθανάσιος Βουδού-
ρης, Επιτύμβιοι σταυροί της οθωμανικής 
περιόδου στην Ημαθία (17ος-19ος αι.)

10:15 – 

10:30

Πασχάλης Ανδρούδης - Αναστασία Γκι-
όγκη, Ο οθωμανικός πύργος Ρολογιού 
(Saat Kulesi) της Βέροιας και ο αντί-
στοιχός του στα Γιαννιτσά: Τυπολογία 
- λειτουργία - κατασκευή

10:30 – 
10:45

Ιωάννης Μοσχόπουλος, Κονάκια και 
πυργόσπιτα στο Ρουμλούκι

10:45 – 
11:30 Συζήτηση – Διάλειμμα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - Α΄
Προεδρείο: 

Αντώνιος Αναστασόπουλος

11:30 – 

11:45
Άννα Ματσκάνη – Αναστασία Μαργιέ, Το νη-
ματουργείο βάμβακος «Βέρμιον» στη Βέροια

11:45 – 

12:00

Νικόλαος Σιώκης - Παναγιώτης Αργυ-
ρόπουλος, Οι δύο κανονισμοί των «εν 
Βεροία» Αδελφοτήτων «Αθηνά» και 
«Μέλισσα» και η κοινή πορεία τους

12:00 – 

12:15 

Γρηγόριος Γιοβανόπουλος, Ο Μακεδο-
νικός Αγώνας στο «Βάλτο» μέσα από 
τα απομνημονεύματα των πρωταγωνι-
στών του

12:15 – 

12:30

Φίλιππος Φιλίππου – Αθανάσιος Σταυρί-
δης, Το έθιμο Ρουγκάτσια και παραλλα-
γές του στο Ν. Ημαθίας

12:30 – 
13:00 

Συζήτηση - Συμπεράσματα - Λήξη 
Πρωινής Συνεδρίας

13:00 – 
14:30

Ξενάγηση συνοικίες Μπαρμπούτας - 
Κυριώτισσας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -Β΄

Προεδρείο: 
Ευστράτιος Δορδανάς

17:30 – 

17:45

Νικόλαος Σιώκης, Μια άγνωστη «Μελέτη 
περί Βλάχων» (1885) του Ναουσαίου δι-
δασκάλου Δημητρίου Πλαταρίδη

17:45 – 

18:00 

Γεώργιος Λιόλιος, «΄Η κάνεις μπλόφα 
κανόνι στην πόκα ή σου τα παίρνει ο 
Εβραίος». Tο «Πορτραίτο» του Εβραί-
ου της Βέροιας μέσα από τα κείμενα

18:00 – 

18:15 

Αθανάσιος Βουδούρης, Εθνικισμός 
και μειονότητες στα τέλη της οθωμα-
νικής περιόδου: Η έξαρση της ρουμά-
νικης προπαγάνδας στην περιοχή της 
Βέροιας και οι διαμάχες του Απόστο-
λου Χατζηγώγου με τον μητροπολί-
τη Βεροίας Απόστολο Χριστοδούλου 
(1906-1909)

18:15 – 

18:30
Τιμόθεος Χαλκιάς, Απαρχές του πα-
λαιοημερολογιτισμού στην Ημαθία

18:30 – 

18:45

Σταύρος Δεληγιάννης, Αναδρομή 
στην ιστορία της «Ελληνικής Ευαγγε-
λικής Εκκλησιάς Βέροιας» 

18:45 – 
19:30 

Συζήτηση – Διάλειμμα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - Γ΄
Προεδρείο: 

Νικόλαος Μαραντζίδης

19:30 – 

19:45

Ευστράτιος Δορδανάς, Από το Κά-
μπελ στη Βέροια: Η δίκη της Εθνικής 
Ένωσης «Η Ελλάς»

19:45 – 

20:00

Αθανάσιος Καλλιανιώτης, Ο κατο-
χικός εμφύλιος στην Ημαθία: 1941-
1944

20:00-

20:15

Πέτρος Παπαπολυβίου, Ένας Τουρκο-
κύπριος στρατιώτης του βρετανικού 
στρατού στη Βέροια του 1941-1942

20:15 – 

20:30

Χρήστος Σκούπρας, Η δεκαετία 1940-
50 μέσα από τις συλλογές του ΓΑΚ – 
Αρχεία Ν. Ημαθίας

20:30 – 

20:45

Ευγενία Καβαλλάρη, Πλευρές της 
δράσης της ΕΔΑ και της Δημοκρατι-
κής Νεολαίας Λαμπράκη στην Ημα-
θία τη δεκαετία του ’60

20:45 – 

21:00

Παναγιώτης Δαβόρας, Το Συντακτικό 
Δημοψήφισμα του 1974 και η Ημα-
θία, μία θεωρητική και πολιτικοϊστο-
ρική προσέγγιση

21:00 – 

21:30

Συζήτηση - Συμπεράσματα - 

Λήξη Συνεδρίου

Πρόεδρος Ε.Μ.Ι.Π.Η. (Αθ. Βουδού-
ρης), μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 
(Αγ. Τσιλιπάκου), μέλος Επιστημονι-
κής (Ν. Μαραντζίδης)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  3 / 1 0

Εκδρομή σε αρχαιολογικούς χώρους της 
Ημαθίας (Βεργίνα, Λευκάδια, Νάουσα)

Τόπος συνάντησης: 
Πλατεία Εληάς, χώρος στάθμευσης λεωφορείων

*Δήλωση συμμετοχών για την εκδρομή στη 
Γραμματεία, κατά την έναρξη του Συνεδρίου.

10:30 π.μ. – 3:30 μ.μ.
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ΑρχΑιότητες Ν. ημΑθιΑς: 
ΠρόςτΑςιΑ-ΑΝΑδειξη-διΑχειριςη»

 ΠεριΛηΨη
Η δραστηριότητα της ΙΖ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρ-

χαιοτήτων στο νομό Ημαθίας τα τελευταία χρόνια  καλύπτει  όλες τις 
πτυχές του αρχαιολογικού έργου: την ανασκαφή, την προστασία, τη 
μελέτη και δημοσίευση, τη συντήρηση, την αναστήλωση, την ανάδειξη, 
την προβολή. Έργο πολύπλευρο, δύσκολο, με  προβλήματα συνεχή, που 
αφορούν είτε στα ίδια τα μνημεία, είτε σε διοικητικές-γραφειοκρατικές 
παραμέτρους, είτε  στη καθημερινότητα των ανθρώπων που ασχολού-
νται μ’ αυτά   

     Στις Αιγές, την πρώτη πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας,  μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης της τούμπας 
των βασιλικών τάφων (έκθεση στο κέλυφος προστασίας των ταφικών 
μνημείων-διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου)  η ΙΖ΄ Εφορεία ανέ-
λαβε το έργο της συντήρησης-ανάδειξης του ανακτόρου και συνέταξε 
μελέτη συνολικής ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 
των Αιγών,

      Στη Μίεζα, αναστηλώθηκε και αναδείχθηκε ο  μακεδονικός τάφος 
της Κρίσεως, αναδείχθηκε ο μακεδονικός τάφος των Λύσωνος-Καλλι-
κλέους, προστατεύθηκαν και αναδείχθηκαν οι τάφοι των Ανθεμίων και 
Κίνχ. Στο θέατρο της Μίεζας διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης-απο-
κατάστασης, ανασκάφτηκε μεγάλο δημόσιο κτίριο της αρχαίας πόλης 
και αναδείχθηκε η Σχολή του Αριστοτέλους. 

     Στη Λευκόπετρα Ημαθίας πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναστή-
λωσης-ανάδειξης του ιερού της Μητρός Θεών Αυτόχθονος και εκπονή-
θηκε μελέτη προστασίας και ανάδειξης του σημαντικού προϊστορικού 
οικισμού της Νέας Νικομήδειας. Ανακαινίσθηκε το αρχαιολογικό μου-
σείο Βέροιας και οργανώθηκε νέα έκθεση με ανασκαφικά ευρήματα 
αντιπροσωπευτικά των αρχαιοτήτων του νομού Ημαθίας από την 6η 
χιλιετία π.Χ. ως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. 

     Οι ανασκαφικές έρευνες, τέλος, στο πλαίσιο κυρίως ιδιωτικών και 
δημόσιων έργων, φώτισαν άγνωστες ως πρόσφατα περιόδους ζωής και 
δραστηριότητας των κατοίκων της περιοχής που καταλάμβανε στην αρ-
χαιότητα  ο σημερινός νομός Ημαθίας. 

  Τα αρχαιολογικά έργα, που υλοποιήθηκαν, άλλα περατωμένα και 
άλλα με προοπτικές συνέχισης και ολοκλήρωσης τα αμέσως επόμενα 
χρόνια, προσφέρονται πλέον στην πολιτεία για να τα λειτουργήσει σω-
στά και να τα διαχειρισθεί «αναπτυξιακά» με αρχές που θα εξασφα-
λίζουν την ακεραιότητα και το σεβασμό στο  χαρακτήρα τους, αρχές 
που θα πρέπει έγκαιρα  να θεσμοθετηθούν με στενή συνεργασία της 
πολιτείας με την επιστημονική κοινότητα.

δρ  μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη
επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων  

Γ΄ ΚόιΝότιΚό ΠΛΑιςιό ςτηριξης

το έργο της 11ης εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η Εφορεία μας έθεσε ως στό-
χους: 

Α) την εκτέλεση εργασιών σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς 
χώρους που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ΄ Κ.Π.Σ.

Β) την προετοιμασία μελετών για μουσεία, μνημεία και αρχαιολογι-
κούς χώρους που θα προταθούν για υλοποίηση στη νέα προγραμματική 
περίοδο, και 

Γ) τη μελέτη και δημοσίευση μνημείων και ανασκαφικών συνόλων 
που συνδέονται με τα ανωτέρω. 

Ειδικότερα στην περιοχή αρμοδιότητας της Εφορείας (νομοί Ημαθί-
ας και Πέλλης) αλλά με σχετική υπουργική απόφαση και στους νομούς 
Φλωρίνης, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών εκτελέσθηκαν με χρημα-

τοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ. εργασίες σε συνολικά είκοσι δύο (22) μουσεία, 
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ. ή 
πρόκειται να προταθούν προς υλοποίηση στη νέα προγραμματική περί-
οδο είναι εργασίες ανάδειξης κορυφαίων μνημείων και αρχαιολογικών 
χώρων που έχουν σχετική αυτοτέλεια και δίδουν στον επισκέπτη τη δυ-
νατότητα να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για ένα αρχιτεκτονι-
κό, ζωγραφικό ή ανασκαφικό σύνολο. Πρόκειται για μνημεία και αρχαι-
ολογικούς χώρους που έχουν μελετηθεί και δημοσιευθεί και συνιστούν 
μια βασική «αρχαιολογική διαδρομή». Μια «αρχαιολογική διαδρομή» 
στα πλαίσια της περιοχής, η οποία έχει αφετηρία το νεοσύστατο Βυζα-
ντινό Μουσείο Βέροιας, το μουσειολογικό πρόγραμμα του οποίου είναι 
βασισμένο στην ιδέα ενός μουσείου με περιφερειακό χαρακτήρα, που 
παραπέμπει στον πολιτισμό της σύνολης κεντρικής και δυτικής Μα-
κεδονίας. Πρόκειται τέλος για μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους με 
προσβασιμότητα, με ευκολία δηλαδή προσέγγισης της θέσης με βάση 
το οδικό δίκτυο και μπορούν να αποτελέσουν πόλους τουριστικής έλξης. 

ό Προϊστάμενος της 11ης ε.Β.Α.
Αντώνιος ς. Πέτκος 

η ΑΝΑδειξη τωΝ «ΑΝόιχτωΝ» ΑρχΑιόΛόΓιΚωΝ 
χωρωΝ τωΝ ΠόΛεωΝ. τό ΠΑρΑδειΓμΑ τόυ ΑρχΑι-
όΛόΓιΚόυ χωρόυ ΑΓιόυ ΠΑτΑΠιόυ ςτη ΒερόιΑ.

ΠεριΛηΨη
Οι ανοιχτοί χώροι των αρχαιολογικών ευρημάτων στο κέντρο του 

δομημένου αστικού περιβάλλοντος  εμφανίζονται συχνά ως χώροι αδι-
αμόρφωτοι και παραμελημένοι, παρουσιάζοντας προβλήματα εγκα-
τάλειψης και σταδιακής καταστροφής των κινητών και ακίνητων ευ-
ρημάτων τους.  Οι ήπιες και αντιστρέψιμες επεμβάσεις διαμόρφωσης 
και ανάδειξης των χώρων αυτών έχουν διπλό στόχο: την προστασία και 
ανάδειξη του μνημειακού συγκροτήματος αφενός, ταυτόχρονα όμως 
την ένταξή τους στον ασφυκτικό περιβάλλοντα χώρο των πόλεων και 
τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επισκεψιμότητας. 

Ο αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Παταπίου βρίσκεται στο κέντρο 
της σύγχρονης πόλης της Βέροιας και αποτελεί σήμερα, το μοναδικό 
«ανοικτό» επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο της πόλης. Τα τοπογραφικά 
δεδομένα, μαρτυρούν ότι η θέση αυτή λειτουργούσε για αιώνες ως το 
λατρευτικό κέντρο της χριστιανικής Βέροιας, καθώς τα οικοδομικά λεί-
ψανα που συνυπάρχουν στο χώρο μαρτυρούν την αδιάκοπη ανθρώπινη 
παρουσία από το 2οαι. π.Χ. έως και τα όψιμα μεταβυζαντινά χρόνια. Οι 
επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξή του,  είχαν στό-
χο  να εντάξουν στον πολεοδομικό ιστό  και στη ζωή της σύγχρονης 
πόλης της Βέροιας ένα ζωντανό τμήμα του ιστορικού παρελθόντος της, 
εστία επιμόρφωσης και πολιτιστικός πυρήνας χωροθετημένος άριστα 
στο αστικό περιβάλλον.

Βασιλική Καλταπανίδου
Αρχιτέκτων μηχανικός – Αναστηλώτρια
11η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

11η εφόρειΑ ΒυζΑΝτιΝωΝ ΑρχΑιότητωΝ.
η Αρχη της ιδρυςης της ΚΑι η ςΑρΑΝτΑΠεΝτΑ-

χρόΝη ΠόρειΑ της.

ΠεριΛηΨη
Στην ανακοίνωση επιχειρείται να δοθούν στοιχεία για την ιστορία 

και την εξέλιξη της αρχαιολογικής μονάδας που έχει έδρα τη Βέροια. Τα 
στοιχεία που παρατίθενται αντλούνται από αρχειακές πηγές, από συ-
νεντεύξεις και από τις προσωπικές μνήμες μου ως πρώτης αρχαιολόγου 

ΜΝΗΜΕΙΑ:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
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που τοποθετήθηκε στην περιοχή το 1965.

Στα σαράντα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν οι αρχαιολόγοι που 
εργάστηκαν σε αυτήν προσπάθησαν να  δώσουν το δικό τους στίγμα, 
πάντα σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες και δυνατότητες, προ-
σφέροντας για μια περιοχή που  ήταν και είναι μεγάλο σχολείο για την 
αρχαιολογική έρευνα.

Στην ανακοίνωση σκιαγραφούνται οι εξελίξεις και αποτιμάται το 
αποτέλεσμα.

χρυσάνθη μαυροπούλου-τσιούμη, όμότιμη Καθηγήτρια Α.Π.θ.

ΑΠό τηΝ ΑρχΑιόΛόΓιΑ της ΠρόϊςτόριΑς ςτηΝ 
ΚόιΝωΝιΑ της ΑΝΑΠτυξης: όι διΑςτΑςεις της 

ΠρότΑςης ΓιΑ τηΝ ΑΝΑδειξη τόυ ΝεόΛιθιΚόυ όι-
Κιςμόυ ΝεΑς ΝιΚόμηδειΑς ημΑθιΑς

Αφιερώνεται στον R.J. Rodden, τον ανασκαφέα της Νέας Νι-
κομήδειας, που έφυγε από τη ζωή το 2008

ΠεριΛηΨη
Η ανακοίνωση πραγματεύεται μια περίπτωση δυναμικής συνάντησης 

της Πρoϊστορίας με τη σύγχρονη Κοινωνία της Ημαθίας και της Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Εστιάζει στις πολυσήμαντες διαστάσεις του εγχειρή-
ματος της ανάδειξης ενός από τους παλαιότερους οικισμούς αγροτών 
στο ευρωπαϊκό έδαφος, του Νεολιθικού Οικισμού της 7ης χιλιετίας στη 
Νέα Νικομήδεια Ημαθίας, πολύ γνωστού στη διεθνή επιστημονική κοι-
νότητα εδώ και 50 χρόνια. 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Προϊστορικής Τούμπας Νέας Νικομήδει-
ας, που αποτελεί σημείο εκκίνησης και αναφοράς της πρότασης ανάδει-
ξης, την οποία έχει επεξεργαστεί από τριετίας η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έχει εγκρίνει από διετίας το ΥΠ-
ΠΟΤ, απέχει περί τα 2 χλμ από το ομώνυμο χωριό και περί τα 8 χλμ από 
τη Βέροια. Η αρχαιολογική σκαπάνη διερεύνησε στα 1961, 1963 και 1964 
υπό την αιγίδα της Βρετανικής Σχολής Αθηνών με επικεφαλής τον R.J. 
Rodden και την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού τον παλαιότερο 
μόνο ορίζοντα του προϊστορικού αυτού οικισμού, δηλαδή οικοδομικές 
φάσεις της Αρχαιότερης Νεολιθικής σε επιφάνεια έκτασης 1800 τ.μ. στο 
ΝΑ τμήμα της θέσης, της οποίας η έκταση εκτιμάται σε περισσότερα 
από 24 στρέμματα.

Στην περιοχή της ανασκαφικής έρευνας αποκαλύφθηκαν 24 ανεξάρ-
τητα στο χώρο και σε αραιή διάταξη μονόχωρα και δίχωρα οικήματα 
ορθογώνιας και τετράγωνης κάτοψης, που ανήκουν σε τρεις ή τέσσερις 
οικοδομικές φάσεις. Επιπλέον, ερευνή θηκε ένα μεγάλο τριμερές οικο-
δόμημα με επιφάνεια 110-120 τ.μ., που λόγω του μεγέθους και της ιδιαί-
τερης αρχιτεκτονικής του καθώς και της σύνθεσης των ευρη μάτων του 
ερμηνεύεται ως κτίριο κοινοτικού χαρακτήρα με πιθανή τελετουργική-
συμβολική χρήση. Στα ενδιαφέροντα ευρήματα της θέσης συγκαταλέ-
γονται μονές, διπλές και τριπλές ταφές ενηλίκων και παιδιών κάτω από 
δάπεδα κτιρίων, αλλά και πολυάριθμα κατάλοιπα τροφοπαραγωγι-
κών δραστηριο τήτων, όπως η καλλιέργεια δημητριακών και η εκτροφή 
ζώων. Επιπλέον, στοιχεία της οικοτεχνίας και της οικονομίας, της ιδεο-
λογίας και της κοινωνικής ταυτότητας εμπεριέχονται και στο μεγάλο 
αριθμό κινητών ευρημάτων από τη θέση, όπως τα μονόχρωμα και τα 
διακοσμημένα αγγεία, τα ανθρωπόμορφα και τα ζωόμορφα ειδώλια, οι 
σφραγίδες και τα κοσμήματα, τα λίθινα και τα οστέινα εργαλεία.

Η δυνατότητα ανάγνωσης και από το μη ειδικό κοινό όψεων της πρώ-
ιμης αγροτικής κοινωνίας της Νέας Νικομήδειας συνιστά βασικό μέλη-
μα της πρότασης για την ανά δειξη της θέσης, η οποία αρθρώνεται σε 
δυο παράλληλες και συμπληρωματικές ενότητες δράσεων. 

Η μια ενότητα αφορά στην εκ νέου αποκάλυψη του ανασκαμμένου, 
αλλά καταχωμένου και γι’ αυτό μη επισκέψιμου τμήματος του νεολιθι-
κού οικισμού. Παράλληλα θα επεκταθεί η ανασκαφική και άλλη διερεύ-
νησή του με στόχο την τεκμηρίωση της έκτασής του στη διάρκεια τόσο 
της Αρχαιότερης, όσο και της Νεότερης Νεολιθικής, ενώ θα ολοκληρω-
θεί και η αποκάλυψη μερικών ακόμη σπιτιών με τη συμμετοχή -σε κά-
ποια στάδια των εργασιών- και εθελοντών, κυρίως μαθητών.       

Η άλλη ενότητα δράσεων περιλαμβάνει επεμβάσεις τόσο στον αρχαι-
ολογικό χώρο, όσο και στην ελάσσονα περιφέρειά του. Ιδιαίτερο στοι-
χείο της αποτελεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός Κέντρου Υποδοχής 
Επισκεπτών, το οποίο θα έχει ως κύρια χρήση έναν εκθεσιακό χώρο για 
την ενημέρωση του κοινού και την εισαγωγή του στον άγνωστο ιστορικό 
χρόνο των απαρχών της Νεολιθικής Εποχής με χρήση οπτικοακουστι-
κών μέσων και εποπτικού υλικού. Το Κέντρο αυτό, όπως και άλλες δρά-
σεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αλλά και πειραματικής αρχαιολογίας, 
θα χωροθετηθούν σε μεγάλο δημοτικό αγροτεμάχιο σε απόσταση περί-
που 400 μ. από το νεολιθικό οικισμό. Η σύνδεση των δυο χώρων θα γίνει 
μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης όδευσης. Επιπλέον, προβλέπεται να 
διαμορφωθεί το σύνολο του περιβάλλοντος υπαίθριου χώρου του νεο-
λιθικού οικισμού δίνοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα περιήγησης 
εντός του αρχαιολογικού χώρου με παράλληλη χρήση ενημερωτικού 
υλικού και των απαιτούμενων εξυπηρετήσεων.

 Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων θα διαμορφωθεί ένας 
νέος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος στη χώρα, που θα συμβάλει ου-
σιαστικά στη διεύρυνση των γνώσεων μαθητών και ενηλίκων. Παράλ-
ληλα, θα επεκταθεί σημαντικά ο υφιστάμενος ιστορικός-χρονολογικός 
ιστός σπουδαίων επισκέψιμων μνημείων της κλασικής, ελληνιστικής 
και ρωμαϊκής αρχαιότητας, αλλά και της βυζαντινής περιόδου στο Ν. 
Ημαθίας και γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, ανανεώνοντας το 
ενδιαφέρον των ταξιδιωτικών προορισμών προς τη Β. Ελλάδα και δημι-
ουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Γεωργία ςτρατούλη, Αρχαιολόγος υΠΠότ – ιζ΄ εΠΚΑ

εΝΑς ΠεριΠΑτός ςτό ΝυμφΑιό της μιεζΑς

ΠεριΛηΨη
Στο δρόμο που ενώνει τον Κοπανό με τη Νάουσα, σε ένα ειδυλλιακό 

τοπίο με πλούσια βλάστηση και κρυστάλλινα νερά, ιδρύθηκε στην αρ-
χαϊκή εποχή το Ιερό των Νυμφών. Στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., ο χώρος του 
Νυμφαίου διαμορφώθηκε από τον Φίλιππο σε Σχολή, στην οποία μα-
θήτευσε ο Αλέξανδρος Γ΄ υπό τη διδασκαλία του Αριστοτέλη. Η ηρεμία 
και η γαλήνη του φυσικού τοπίου συνέβαλαν με μοναδικό τρόπο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία εμπνέοντας δασκάλους και μαθητές. Σήμερα 
στον χώρο διασώζονται ελάχιστα κατάλοιπα, μάρτυρες της μοναδικής 
ιστορικής στιγμής κατά την οποία ο Αριστοτέλης αποκάλυψε στον νεα-
ρό Αλέξανδρο τα μονοπάτια της επιστημονικής σκέψης και μετέδωσε τη 
δική του θεώρηση του κόσμου. 

Το 2008 και 2009 το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επι-
κοινωνίας της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας και με τη συνδρο-
μή της ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προέβη 
στο σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής δράσης για τον αρχαιολογικό χώρο 
του Νυμφαίου της Μίεζας και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για 
μαθητές νηπιαγωγείων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης.

Η εκπαιδευτική δράση επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάδειξη της 
σπουδαιότητας του χώρου και της αίσθησης που αποπνέει, γεγονός που 
τη διαφοροποιεί από τα συνήθη θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
που υλοποιούνται στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της 
επικράτειας. 

Το Νυμφαίο της Μίεζας αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για δράσεις βιω-
ματικής προσέγγισης, ενώ οι χώροι τού γειτνιάζοντος Πολιτιστικού Κέ-
ντρου φιλοξενούν εποπτικό υλικό για την παρουσίαση του θεωρητικού 
μέρους του προγράμματος προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα 
συμμετοχής της τάξης αλλά και μεμονωμένων νεαρών επισκεπτών σε 
παιχνίδια επιδαπέδια ή χειροτεχνίας ως εναλλακτικούς τρόπους μάθη-
σης. 

τόνια Κουτσουράκη

 Αρχαιολόγος (υπουργείο Πολιτισμού και τουρισμού, διεύθυν-

ση μουσείων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 

τμήμα εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και επικοινωνίας)
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Α Π Ο  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α 
Σ Τ Η Ν  Υ Σ Τ Ε Ρ Η  Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Α

 «τό ΑρχΑιότερόΝ ΠρόϊςτόριΚόΝ χωριόΝ εις 
τηΝ ΠεριόχηΝ ΒερόιΑς»: η ΑΝΑςΚΑφη της ΝεΑς 
ΝιΚόμηδειΑς ΚΑι η ΠρόϊςτόριΚη ΑρχΑιόΛόΓιΑ 

ςτη δεΚΑετιΑ τόυ 1960. 
ΠεριΛηΨη 

Το καλοκαίρι του 1961 μια αποστολή από το πανεπιστήμιο του 
Cambridge, υπό την αιγίδα της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής 
Αθηνών,  με επικεφαλής τους G. Clark και R. Rodden ξεκίνησε την ανα-
σκαφή στο νεολιθικό οικισμό της Νέα Νικομήδειας κοντά στη Βέροια. 
Η παραπάνω έρευνα στόχευε, ακολουθώντας τις προγενέστερές της 
στην Εγγύς Ανατολή, στην ανακάλυψη θέσεων που θα μπορούσαν να 
συνδεθούν με την πρώτη εμφάνιση της γεωργίας στην Ευρώπη, καθώς 
και στη σύνδεση της βαλκανικής νεολιθικής με την αντίστοιχη θεσσα-
λική, μέσα από τη διερεύνηση της, άγνωστης μέχρι τότε για την έρευνα, 
μακεδονικής προϊστορίας.

Το ανασκαφικό πρόγραμμα οργανώθηκε στη βάση των θεωρητικών 
αντιλήψεων που κυριαρχούσαν τότε στην προϊστορική αρχαιολογία.  
Ο «λειτουργισμός», η αντίληψη, δηλαδή, ότι οι κοινωνίες είναι σύν-
θετα συστήματα που αποτελούνται από μέρη τα οποία λειτουργούν 
όλα μαζί προς την κατεύθυνση της αλληλεγγύης και της σταθερότη-
τάς τους, βρισκόταν σε άνθιση. Ο ίδιος ο  G. Clark, ως καθηγητής στο 
Cambridge, συνέβαλε, άλλωστε, τα μέγιστα στη διάδοσή του. Επισήμα-
νε ότι η αρχαιολογία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη μελέτη  με-
μονωμένων  τεχνουργημάτων, αλλά να προσπαθεί  να διερευνήσει τις 
προϊστορικές κοινωνίες με τις οποίες αυτά συνδέονται, αξιοποιώντας 
και τα αρχαιολογικά δεδομένα  για την οικονομία και το περιβάλλον 
τους όπως αυτά προκύπτουν μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 
Η ανάλυση των βιολογικών καταλοίπων, όπως τα οστά των ζώων και 
οι σπόροι των φυτών προστέθηκε στις παραδοσιακές προσεγγίσεις της 
κεραμικής και των λίθινων εργαλείων. Ο E. Higgs, ο οποίος συμμετείχε 
στην ανασκαφή της Ν. Νικομήδειας, πάνω σε αυτή τη βάση δημιούργη-
σε τη σχολή παλαιοοικονομίας του Cambridge, ένα από τα κύρια ζητού-
μενα της οποίας, ήταν η έρευνα της πρώιμης γεωργίας.

Από το 1962 μέχρι το 1965 που δημοσιεύθηκαν τα ευρήματα της Ν. Νι-
κομήδειας - η ταφή με τους σκελετούς της γυναίκας και τα δυο παιδιά, 
το γυναικείο ειδώλιο, η αναπαράσταση ενός πασσαλόπηκτου σπιτιού 
κ.ά. -  αποτέλεσαν τα κατατεθέντα σήματα για την εμφάνιση των πρώ-
των γεωργών στην Ευρώπη και την Πρώιμη Νεολιθική. Εικονογράφη-
σαν όλες τις επιτομές της ευρωπαϊκής προϊστορίας και επιδείχτηκαν 
στους φοιτητές των πανεπιστημίων ως αποδεικτικά στοιχεία της ύπαρ-
ξης ενός πρώιμου νεολιθικού χωριού αγροτών στην Ευρώπη, συμπλη-
ρώνοντας το χαμένο κρίκο στην εμφάνιση του λεγόμενου «νεολιθικού 
πακέτου» στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η είδηση της ανασκαφής μεταδόθηκε από την πρώτη στιγμή και στο 
ευρύτερο κοινό. Οι εφημερίδες της εποχής, για παράδειγμα, ανέλαβαν 
να μεταφέρουν τα νέα της εύρεσης του «αρχαιοτέρου χωρίου», όπως 
το αποκάλεσαν. Ο δημοσιογραφικός λόγος αναπλαισίωσε, έτσι, τον 
επιστημονικό της εποχής, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα, τις ανακοι-
νώσεις και τα δημοσιεύματα των αρχαιολόγων, και τον παρουσίασε 
εκ νέου στους ενδιαφερόμενους αναγνώστες του. Στην Ελλάδα του 
πρώτου μισού της δεκαετίας του ’60 η ανεύρεση, με τις επιστημονικές 
μεθόδους των φυσικών επιστημών μάλιστα, μιας πρώιμης, της «αρχαι-
ότερης» γεωργοκτηνοτροφικής κοινότητας, συνιστούσε ένα νέο τονωτι-
κό κρίκο στην αλυσίδα των «πρωτοκαθεδριών» που συνδέονταν με τον 
ελληνικό χώρο.  

τουλούμης Κοσμάς, 
δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας

H διΑΚόςμημεΝη ΚερΑμιΚη της Νεότερης Νε-
όΛιθιΚης ΑΠό τηΝ τόυμΠΑ ΠόΛυΠΛΑτΑΝόυ

ΠεριΛηΨη
Η βιβλιογραφία για τη διακοσμημένη κεραμική της Νεότερης Νεο-

λιθικής στη Μακεδονία πριν δύο δεκαετίες ήταν ισχνή, τα τελευταία 
όμως χρόνια οι σχετικές μελέτες έχουν πληθύνει. Όσον αφορά όμως 
στη Δυτική Μακεδονία τα δημοσιευμένα κεραμικά σύνολα εξακολου-
θούν να είναι ελάχιστα, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη αξία στο υλικό από 
την ανασκαφή στην τούμπα του Πολυπλατάνου. Τα πλεονεκτήματα 
του συγκεκριμένου υλικού είναι  ο μεγάλος όγκος του, σε σύγκριση του-
λάχιστον με αυτά που έχουν ήδη δημοσιευτεί, καθώς και το γεγονός ότι 
προέρχεται από εσωτερικούς χώρους οικημάτων, δεδομένο που προ-

σφέρει τη δυνατότητα για να το προσεγγίσει κανείς εντάσσοντάς το 
στα συμφραζόμενά του και να μελετήσει πλευρές που έχουν σχέση  με 
την κατανομή στο χώρο και τη σχέση του με τις υπόλοιπες κεραμικές 
και όχι μόνο κατηγορίες. 

Στην ανακοίνωσή μου θα  εξετάσω δύο κατηγορίες διακοσμημένης 
κεραμικής : τα αλοιφωτά αγγεία και τα λεγόμενα διμηνιακά. Για την 
πρώτη κατηγορία το υλικό του Πολυπλατάνου δίνει ουσιαστικά την 
αφορμή για να μελετηθεί ολοκληρωμένα μια ομάδα διακοσμημένης 
κεραμικής που μέχρι σήμερα δεν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
ερευνητών, ενώ για τη δεύτερη με βάση το υλικό του Πολυπλατάνου 
και τις σχετικές αρχαιομετρικές έρευνες επανεξετάζονται και επανε-
κτιμούνται όλα όσα έχουν μέχρι σήμερα γραφεί σχετικά με την παρου-
σία αυτής κεραμικής στο χώρο της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας.    

Νίκος μερούσης, 
δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας

μεΛετη ΝεόΛιθιΚης ΚερΑμιΚης ΑΠό τηΝ Πε-
ριόχη τόυ ΠόΛυΠΛΑτΑΝόυ με τηΝ εφΑρμόΓη 

φυςιΚόχημιΚωΝ τεχΝιΚωΝ ΚΑι ΠόΛυ-ΠΑρΑμετρι-
Κης ςτΑτιςτιΚης ΑΝΑΛυςης

ΠεριΛηΨη
Έξι κατηγορίες διακοσμημένης Νεολιθικής Κεραμικής από τον Πο-

λυπλάτανο Ημαθίας (αλοιφωτά, κλασικό Διμήνι, λευκό σε κόκκινο, 
μαύρο σε κόκκινο, γραφίτη και ασημίζουσας βαφής) μελετώνται με φυ-
σικοχημικές τεχνικές και εφαρμογή πολύ-παραμετρικών στατιστικών 
εργαλείων. 

Ο προσδιορισμός της στοιχειακής σύστασης του υλικού επιτυγχάνε-
ται μη καταστρεπτικά, με τη χρήση της τεχνικής της μικρο Φασματο-
σκοπίας Φθορισμού Ακτίνων – Χ η οποία εξασφαλίζει ταχύτητα ανά-
λυσης και ταυτόχρονο πολύ-στοιχειακό προσδιορισμό με μια μέτρηση. 
Συγκεκριμένα προσδιορίζεται η σύσταση τόσο των πηλών όσο και των 
επιχρισμάτων και των βαφών σε βασικά στοιχεία (πυρίτιο_Si, ασβέ-
στιο_Ca, κάλιο_Κ, σίδηρος_Fe, μαγγάνιο_Mn), σε δευτερεύοντα στοι-
χεία (μαγγάνιο_Mn, τιτάνιο_Ti, χρώμιο_Cr), καθώς και σε ιχνοστοιχεία 
(νικέλιο_Ni, ψευδάργυρος_Zn, χαλκός_Cu). Επίσης προσδιορίζονται 
και λόγοι συγκεκριμένων στοιχείων όπως Ca/K και Fe/Mn. Ο σκοπός 
του στοιχειακού χαρακτηρισμού είναι να συμπληρωθούν και να επιβε-
βαιωθούν αρχαιολογικές πληροφορίες που αφορούν στην προέλευση 
των κεραμικών και στις τεχνικές που εφαρμόστηκαν για την κατα-
σκευή τους.

Η μελέτη του υλικού ενισχύεται με τον εποπτικό χαρακτηρισμό των 
οστράκων χρησιμοποιώντας την οπτική στερεοσκοπία καθώς και την 
πολυφασματική ανάλυση με τη χρήση πολυφασματικής κάμερας, κα-
τάλληλης για ανάλυση επιφανειών σε ένα ευρύ φάσμα πέραν του ορα-
τού (υπέρυθρο και υπεριώδες). Με τις δύο αυτές τεχνικές μελετώνται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του πηλού, των επιχρισμάτων και των βαφών 
των οστράκων.       

Τέλος, κατάλληλα πολύ-παραμετρικά στατιστικά εργαλεία όπως η 
Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis), Η Ανά-
λυση Ομάδων (Cluster Analysis) και η Ανάλυση Διάκρισης (Discriminant 
Analysis), χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων κυ-
ρίως της στοιχειακής ανάλυσης με Ακτίνες –Χ με σκοπό την καλύτερη 
δυνατή σύγκριση του υλικού και την ενίσχυση των αρχαιολογικών πλη-
ροφοριών με χρήσιμα αρχαιομετρικά δεδομένα.

δρ Αναστάσιος ςακαλής. 
χημικός, ερευνητής ι.Π.ε.τ. ξάνθης

η ΚερΑμιΚη της υςτερης εΠόχης τόυ χΑΛΚόυ 
ΑΠό τό ΑΓΓεΛόχωρι ημΑθιΑς 

ΠεριΛηΨη
Το Αγγελοχώρι αποτελεί τον μοναδικό ανασκαμμένο οικισμό της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ημαθία και την ευρύτερη περιοχή. 
Κατοικήθηκε από το 1650 π.Χ. περίπου μέχρι τον 11 αι. π.Χ. Κατά τις 
ανασκαφές αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα των πηλόκτιστων κατοικι-
ών και πλήθος ευρημάτων, ανάμεσα στα οποία περίοπτη θέση κατα-
λαμβάνει η κεραμική. Οι χαρακτηριστικότερες κατηγορίες διακοσμη-
μένης κεραμικής είναι η αμαυρόχρωμη και η εγχάρακτη. 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται οι πρώτες παρατηρήσεις 
από τη μελέτη της αμαυρόχρωμης κεραμικής σε ότι αφορά το σχημα-
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τολόγιο, τα διακοσμητικά θέματα αλλά και τις χρήσεις της κεραμικής 
αυτής κατηγορίας με βάση τα ανασκαφικά συμφραζόμενα.

ςτεφανή ευαγγελία, δρ. Αρχαιολόγος Α.μ.θ., υΠ.Πό.τ
Νίκος μερούσης, δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας

η χρόΝόΛόΓηςη ΠόΛιτιςμιΚωΝ φΑςεωΝ με 
ΑΝθρΑΚΑ-14: εφΑρμόΓες ςτηΝ ημΑθιΑ

ΠεριΛηΨη
 Η μέθοδος του Ραδιοάνθρακα ή Άνθρακα-14 είναι από τις πιο αξιό-

πιστες και ακριβείς μεθόδους που διαθέτουν σήμερα οι Φυσικές Αρχαι-
ολογικές Επιστήμες (Αρχαιομετρία) για την αντικειμενική χρονολόγη-
ση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η μέθοδος που ανακαλύφθηκε το 1949 
μετά από 50 χρόνια έρευνας και εφαρμογών έχει φέρει μια πραγματική 
επανάσταση στην Αρχαιολογία. Οι χρονολογήσεις με Ραδιοάνθρακα 
έχουν συμβάλει σημαντικότατα στη μελέτη της Προϊστορικής Εποχής 
με τη δημιουργία μιας απόλυτης παγκοσμίου εμβέλειας κλίμακας χρο-
νολόγησης πάνω στην οποία τοποθετούνται και συγχρονίζονται όλοι 
οι ανασκαφόμενοι οικισμοί. Ένας μεγάλος αριθμός χρονολογήσεων με 
Άνθρακα-14 έχουν παραχθεί κατά τα τελευταία χρόνια από αρχαιολο-
γικούς χώρους στο Αιγαίο οι οποίες έχουν φωτίσει την γνώση μας και 
έχουν ορίσει την απόλυτη αλληλουχία των γεγονότων από την Παλαιο-
λιθική μέχρι την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και ακόμη νεώτερα. 

Η Μονάδα Άνθρακα-14 του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος» έχει συμβάλει σημαντικότατα σε αυτή την προσπάθεια 
έχοντας ήδη χρονολογήσει πάνω από 2000 δείγματα. Το εργαστήριο 
χρησιμοποιεί την τεχνική του αερίου δείγματος (CO2) και μέτρηση του 
14C σε κυλινδρικούς αναλογικούς απαριθμητές. Δημιουργήθηκε το 1986 
και έκτοτε έχει περάσει συνεχή στάδια εξέλιξης και αναβάθμισης διεκ-
δικώντας υψηλή θέση στην ακρίβεια και αξιοπιστία των χρονολογήσε-
ων διεθνώς. Αποτελεί δε πλέον ένα αναπόσπαστο ερευνητικό εργαλείο 
της Ελληνικής Αρχαιολογίας ενσωματωμένο πλήρως στην διερεύνηση 
της Προϊστορίας και Ιστορίας του Αιγαίου.  

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός χρονολογήσεων αφορά την Βόρεια Ελ-
λάδα στην οποία το Εργαστήριο έχει επικεντρώσει την προσπάθειά του 
τα τελευταία χρόνια εκτελώντας διάφορα προγράμματα και εφαρμογές 
όπου εκτός των άλλων εντοπίζεται και μία έλλειψη συστηματικής αν-
θρώπινης κατοίκησης κατά την διάρκεια της 4ης  χιλιετίας η οποία εκτί-
νεται σε μεγάλο γεωγραφικό πλάτος προς νότο αλλά και προς βορά. 

Η Ημαθία είναι από τις περιοχές με σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις 
στις οποίες έχουν πολλές χρονολογήσεις με Άνθρακα-14, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 50 στον «Δημόκριτο». Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαί-
νεται να εμφανίζεται η πρώτη ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 6500 
π.Χ. (Αρχαιότερη Νεολιθική), ηλικία η οποία σηματοδοτεί την απαρχή 
του πολιτισμού γενικότερα στην Β. Ελλάδα. Το κενό της 4ης χιλιετίας 
είναι εμφανές και στην Ημαθία όπου μπορεί να έχει και μεγαλύτερες 
διαστάσεις.

Στην ομιλία θα περιγραφεί το απόλυτο χρονικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο τοποθετούνται και συγχρονίζονται οι διάφοροι οικισμοί και φά-
σεις στην περιοχή σε συσχετισμό και με παραπλήσιες αλλά και πιο απο-
μακρυσμένες περιοχές της Β. Ελλάδας.  

δρ. Γιάννης μανιάτης, 
διευθυντής ερευνών, Προϊστάμενος εργαστηρίου Αρχαιομε-
τρίας, ινστιτούτο επιστήμης υλικών, εΚεφε «δημόκριτος» 

η ΑΝΑτόμιΑ εΝός όιΚημΑτός: εΝΑ ΠΑζΛ ΑΠό 
ςΚόρΠιΑ θρΑυςμΑτΑ ΚΑι ΑΠότυΠωμΑτΑ ΓιΑ τό 

ΑΓΓεΛόχωρι της υεχ
ΠεριΛηΨη 

Η ανακοίνωση αυτή επιχειρεί να αναδείξει την αρχαιολογική σημα-
σία της μελέτης θραυσμάτων στερεοποιημένου αχυροπηλού, τα οποία 
φέρουν σε μία ή περισσότερες επιφάνειές τους αποτυπώματα δομικών 
στοιχείων ξυλώδους (πάσσαλοι, δοκοί, κλαδιά) ή και φυτικής προέλευ-
σης (καλάμια) και που είναι δυνατό να προέρχονται από διάφορα τμή-
ματα μίας κτηριακής κατασκευής (δάπεδο, τοιχοδομή, οροφή). Το υλικό 
αυτό έχει μελετηθεί συστηματικά από πολύ λίγους ερευνητές μέχρι σή-
μερα, αλλά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διερεύνηση των οικοδομικών 
επιλογών των προϊστορικών κοινοτήτων και στην ανασύνθεση των αρ-
χιτεκτονικών προγραμμάτων τους για τη διαμόρφωση του δομημένου 
τους χώρου. 

Τα εν λόγω οικοδομικά κατάλοιπα εντοπίστηκαν σε όλη την έκταση 
του ανασκαμμένου χώρου στον οικισμό της Ύστερης Εποχής Χαλκού 
στο Αγγελοχώρι Ημαθίας. Η έρευνα εστιάστηκε στην εξέταση των απο-
τυπωμάτων δομικών στοιχείων οργανικής προέλευσης, τα οποία δεν εί-
ναι δυνατό να διατηρηθούν αυτούσια (παρά μόνο σε αναερόβια ταφονο-
μικά περιβάλλοντα). Σε συμπληρωματικό επίπεδο εξετάστηκαν μακρο-

σκοπικά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του πηλού, που συμβάλουν 
στην κατανόηση της εφαρμογής του στην ανατομία του οικήματος. 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής κατέδειξαν (σε ενδοκοινοτικό 
επίπεδο) μία ιδιαίτερη προτίμηση της προϊστορικής κοινότητας στην 
τεχνική της πασσαλόπηξης (με την πυκνή τοποθέτηση ξύλινων υπο-
στυλωμάτων και την εφαρμογή πηλού ως βασικού υλικού πλήρωσης 
και επένδυσης του σκελετού των τοιχωμάτων και της οροφής των οικη-
μάτων) και μία σπανιότερη επιλογή των τεχνικών της πλινθόκτιστης 
(που κυριαρχούσε σε άλλες περιοχές του βορειοελλαδικού χώρου την 
ίδια περίοδο) και της πλεκτής (wattle-and-daub) τοιχοποιίας. Επιπλέον, 
επιχειρήθηκε η αποκατάσταση του πιθανού τρόπου διαμόρφωσης της 
οροφής των οικημάτων. Σε ένα ευρύτερο διακοινοτικό πλαίσιο αναφο-
ράς τα πορίσματα της έρευνας φωτίζουν περισσότερο το μη εντατικά 
ερευνημένο πεδίο της οικοδομικής δραστηριότητας στην επικράτεια του 
βόρειου ελλαδικού χώρου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, καθώς 
οι γνώσεις μας για τις οικοδομικές πρακτικές αυτής της περιοχής και 
περιόδου βασίζονται μέχρι σήμερα σε ελάχιστες δημοσιευμένες μελέτες 
και κυρίως σε σποραδικές ανασκαφικές αναφορές.

Κοσμάς χατζητουλούσης, 
Αρχαιολόγος

η ΑρχΑιΑ τόΠόΓρΑφιΑ της ημΑθιΑς με ΒΑςη τΑ 
δεδόμεΝΑ τωΝ ςυΓχρόΝωΝ ΑΝΑςΚΑφωΝ ςτόΝ 

ΑξόΝΑ της εΓΝΑτιΑς 
Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στα όρια του νομού Ημαθίας 

με αφορμή τη διάνοιξη του άξονα της Εγνατίας οδού από το 1999 έως το 
2004, είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την έρευνα νέων, άγνω-
στων αρχαιολογικών θέσεων. Έτσι σκιαγραφείται πλέον πληρέστερα ο 
αρχαιολογικός χάρτης της Ημαθίας και αυξάνονται σημαντικά οι γνώ-
σεις για την αρχαία τοπογραφία της περιοχής. Στις πολυάριθμες νέες 
αρχαιολογικές θέσεις, όπως η Λευκόπετρα, τα Ασώματα, η Τζαμάλα και 
η Μικρή Σάντα, αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες που χρονολογούνται από 
την προϊστορική εποχή έως τα όψιμα ρωμαϊκά χρόνια . Πρόκειται για 
οικισμούς, νεκροταφεία και ιερά, τα οποία αποδεικνύουν ότι τα δασωμέ-
να πρανή του Βερμίου κατοικήθηκαν αδιάλειπτα κατά την αρχαιότητα.

ςτεφανή ευαγγελία, 
δρ. Αρχαιολόγος Α.μ.θ., υΠ.Πό.τ

ΚΛειςτΑ τΑφιΚΑ ςυΝόΛΑ ΑΠό εΝΑ ΝεΚρότΑ-
φειό υςτερόΑρχΑϊΚωΝ - ΠρωιμωΝ εΛΛηΝιςτι-

ΚωΝ χρόΝωΝ  ςτη θεςη ΚΑΨόυρΑ ΚόΠΑΝόυ

ΠεριΛηΨη
 Γύρω στο ένα χλμ. ανατολικά των  μακεδονικών τάφων της Κρίσεως 

και των Ανθεμίων, στη θέση Καψούρα και στο αγρόκτημα Καβαλλά-
ρη, αποκαλύφθηκε το 1983 τμήμα νεκροταφείου με απλούς λακκοειδείς 
στην πλειονότητά  τους τάφους. Απ΄αυτούς λίγοι ανήκουν στον όψιμο 
6ο αι.  ή στις αρχές του 5ου π.Χ., ενώ οι περισσότεροι χρονολογούνται 
στο β΄μισό του 4ου αι. π.Χ. και κυρίως στο τρίτο του τέταρτο. Από τα κτε-
ρίσματα των τάφων που είναι λίγα και σχετικά ταπεινά,  ντόπια, αλλά 
και εισαγμένα από την Κόρινθο, την Ιωνία και την Αττική, αντιλαμβα-
νόμαστε πως πρόκειται για ένα νεκροταφείο απλών πολιτών που έζη-
σαν στην περιχή αυτή στο ως άνω χρονικό διάστημα.

 Με αφορμή τη θέση του συγκεκριμένου νεκροταφείου, που βρίσκεται 
πολύ μακρυά από το άλλο, σχεδόν σύγχρονο, αστικό νεκροταφείο στη 
θέση Καμάρα, αλλά και από τα υπόλοιπα κτίσματα του δημόσιου κέ-
ντρου της Μίεζας, γίνεται συζήτηση για την τοπογραφία της περιοχής 
πριν από την οργάνωση της Μίεζας ως ενιαία οικιστική μονάδα, στην 
εποχή  Φιλίππου Β’, καθώς και για τη συνεχιζόμενη χρήση των ίδιων 
θέσεων ενταφιασμού των νεκρών της, οι οποίες, όπως φαίνεται, προϋ-
πήρχαν της δημιουργίας της μακεδονικής αυτής πόλης. 

Βικτώρια Αλλαμανή - ςουρή,  
Αρχαιολόγος της  ιςτ΄ εΠΚΑ

η ΠΑΝεΠιςτημιΑΚη ΑΝΑςΚΑφη της ΒερΓιΝΑς

ΠεριΛηΨη
Η ανασκαφή στη Βεργίνα, μετά το μεγάλο εύρημα των βασιλικών τά-

φων (1976-78), συνεχίστηκε τόσο στο αρχαίο νεκροταφείο όσο και στον 
χώρο της αρχαίας πόλης των Αιγών με πολλά και συχνά εντυπωσιακά 
ευρήματα. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να εκτεθούν τα αποτελέ-
σματα της ανασκαφικής δραστηριότητας στο χώρο της Βεργίνας κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες. Περιοριζόμαστε στα πλέον πρόσφατα ευρήμα-
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τα, τα οποία είναι και τα λιγότερο γνωστά και τα οποία συμπληρώνουν 
την εικόνα της αρχαίας πόλης και της ιστορίας της.

Κατά τη διετία 2000/2001 ήρθαν στο φως και μελετήθηκαν, δίπλα στον 
από παλιά γνωστό μακεδονικό τάφο του Heuzey, δύο ακόμη μικροί κτι-
στοί τάφοι με αξιοπρόσεκτα ευρήματα. Οι τάφοι ονομάστηκαν «τάφος 
Heuzey α» και «τάφος Heuzey β», και βρέθηκαν ο πρώτος συλημένος, 
ενώ αντίθετα ο δεύτερος ασύλητος. Τόσο η μορφή τους όσο και τα σωζό-
μενα κτερίσματα είναι ξεχωριστά και προσφέρουν εξαιρετικά χρήσιμες 
πληροφορίες. Την ιδιαίτερη προσοχή κερδίζουν ο μεγάλος χάλκινος κα-
λυκωτός κρατήρας, («τάφος Heuzey β»), και το χρυσό νόμισμα του κάρα 
σατράπη Πιξώδαρου (337-336 π.Χ.), («τάφος Heuzey α»). Το σύνολο των 
τάφων χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4oυ αι. π.Χ.

Ο τάφος με την ιωνική πρόσοψη δίπλα στο κτήριο του Δημαρχείου της 
Βεργίνας ερευνήθηκε κατά τη δεκαετία του ’80, ωστόσο η νεότερη συ-
μπληρωματική εργασία στον «δρόμο» του τάφου έδωσε πολύ σημαντι-
κά στοιχεία για την χρονολόγηση και τον χαρακτηρισμό του μνημείου 
αυτού στο τέλος του 4ου αι. π.Χ..

Η δραστηριότητα στην αρχαία πόλη των Αιγών επικεντρώθηκε στην 
περιοχή του Μητρώου, όπου πριν από λίγα χρόνια άρχισε η έρευνα ενός 
ευρέως οικοδομικού τμήματος με εργαστήρια, αναλήμματα κλπ., κατά 
την όψιμη ελληνιστική περίοδο και κατά τους χρόνους της κατάλυσης 
του βασιλείου της Μακεδονίας και τους πρώτους χρόνους της ρωμαϊκής 
κατοχής.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες οι έρευνες των τελευταίων χρόνων  
στη Βεργίνα συνεχίζουν προφανώς να δίνουν χρήσιμα στοιχεία και ευ-
ρήματα, τα οποία πλουτίζουν την εικόνα της αρχαίας Μακεδονίας και 
ιδιαίτερα της αρχαίας πόλης των Αιγών.

ςτέλλα δρούγου, Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας ΑΠθ
χρυσάνθη Καλλίνη, δρ. Αρχαιολογίας ΑΠθ

Λυδία-Αντωνία τρακατέλλη, δρ. Αρχαιολογίας ΑΠθ
 

ΑιΓες – ΒερΓιΝΑ: εΝΑ τΑξιδι ςτό χρόΝό
ΠεριΛηΨη

Γύρω στα μέσα του 2ου προχριστιανικού αιώνα οι Αιγές, η πρώτη πρω-
τεύουσα των Μακεδόνων, καίγονται, γκρεμίζονται, περνούν στη λήθη. 
Έπειτα από μια ξαφνική καταστροφή τον 1ο αι. μ. Χ. οι κάτοικοι μετακι-
νούνται στον κάμπο ΒΑ της Νεκρόπολης, σ’ έναν οικισμό που μέχρι το 
τέλος της αρχαιότητας αποτελεί το διοικητικό κέντρο της περιοχής. Το 
όνομα των Αιγών παύει να υπάρχει, ωστόσο η ανάμνηση του θρυλικού 
βασιλικού οίκου εξακολουθεί να ζει στο βυζαντινό όνομα «Παλατίτζια», 
το γειτονικό με τις Αιγές χωριό που στέκει αδιάκοπα στους αιώνες ως 
σήμερα.

Στα κατοπινά χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι οικογένειες που κατοι-
κούσαν στα δυο αγροτικά χωριά της περιοχής Κούτλες και Μπάρμπες 
έχουν χτίσει τα σπίτια τους με αρχαία λίθινα μέλη και κοκκινωπό πηλό-
χωμα από το αρχαίο νεκροταφείο.

Μετά τα γεγονότα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τον ξεριζωμό του 
1922 ιδρύεται η σύγχρονη πόλη της Βεργίνας και οι πρόσφυγες Έλληνες 
δίνουν νέα μορφή στην πατρίδα τους χτίζοντας τα σπίτια, τα σχολεία, 
τους φούρνους, τις αποθήκες, τους νερόμυλους και τις εκκλησιές τους 
με αρχαίες πέτρες.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκει αρχαιολόγους, Βεργινιώτες και 
Παλατιτσιώτες να συνεχίζουν τις ανασκαφές στο ανάκτορο από εκεί 
που τις είχαν αφήσει οι Γάλλοι, στους οποίους οφείλεται η πρώτη «ανα-
κάλυψη» των ερειπίων στα Παλατίτσια το 1855, καθώς και μία σύντομη 
ανασκαφή το 1861.

Μετά την απελευθέρωση του 1945 τα γύρω βουνά των Πιερίων γίνο-
νται μάρτυρες της εμφύλιας σύρραξης. Μέρος του θεάτρου αυτής της 
σύγκρουσης θα αποτελέσει και η Βεργίνα με την περιοχή της.

Η μεταπολεμική εποχή βρίσκει τον τόπο και τους ανθρώπους του να 
μετρούν τις πληγές τους. Παράλληλα ξαναρχίζει η αρχαιολογική έρευ-
να που συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι τις μέρες μας, δίνοντας – σε συνδυ-
ασμό με άλλες εργασίες και επεμβάσεις – ξανά στην πόλη το λησμονη-
μένο της όνομα: ΑΙΓΕΣ

εύα Κοντογουλίδου
Αρχαιολόγος της ιζ΄ ε.Π.Κ.Α. 

ςυΝθετόΝτΑς τηΝ ειΚόΝΑ εΝός τΑφιΚόυ μΝη-
μειόυ:  ό μΑρμΑριΝός ΚρΑτηρΑς ΑΠό τη ςτεΝό-

μΑΚρη τόυμΠΑ της ΒερΓιΝΑς
ΠεριΛηΨη 

Η Στενόμακρη Τούμπα της Βεργίνας βρίσκεται στις παρυφές του Νε-
κροταφείου των Τύμβων και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο τύμβο της 
νεκρόπολης των Αιγών μετά τη Μεγάλη Τούμπα. Η διεξοδική μελέτη 

των τριών τάφων που κάλυπτε, δύο κιβωτιόσχημων και ενός λακκοει-
δούς, οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι ταφές πρέπει να χρονολογηθούν 
στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., ενώ οι νεκροί φαίνεται πως ήταν εξέχοντα 
μέλη της κοινωνίας, κατά πάσα πιθανότητα εταίροι του μακεδονικού 
στρατού.

Οι τύμβοι των τριών τάφων με τους χαμηλούς περιβόλους τους εγ-
γράφονταν στο σύστημα των πολυάριθμων τύμβων του παλαιότερου 
τμήματος του νεκροταφείου. Τη συνοχή της οικογένειας και τη θέση της 
στην κοινωνία της παλιάς πρωτεύουσας της Μακεδονίας τόνιζε και το 
επίμηκες ταφικό μνημείο από το οποίο διατηρείται μόνο η θεμελίωση. 
Ονόματα ή επιγράμματα δεν σώζονται. Με τη σύληση και την κατα-
στροφή όχι μόνο αφαιρέθηκε το περιεχόμενο των τάφων, αλλά χάθη-
καν για πάντα τα στοιχεία εκείνα που θα μπορούσαν να παράσχουν συ-
γκεκριμένες πληροφορίες για την ταυτότητα των νεκρών. Ό,τι απέμεινε 
αναδεικνύεται πολύτιμο για τη μελέτη του συνόλου. 

Ο μαρμάρινος κρατήρας που βρέθηκε «θαμμένος» στο εσωτερικό της 
ορθογώνιας θεμελίωσης αποτελεί σε συνάρτηση με το ίδιο το μνημείο 
πολύτιμη μαρτυρία για την αποκατάσταση της εικόνας της Στενόμα-
κρης Τούμπας ως συνόλου.  Η εμπεριστατωμένη μελέτη του εστιάζει αρ-
χικά στην ανάλυση της τυπολογίας και της διακόσμησής του και διερευ-
νά τη σχέση του με παρόμοια αγγεία κατασκευασμένα από άλλα υλικά 
(πηλό, μέταλλο). Το καίριο ωστόσο στοιχείο για την έρευνα είναι ο συ-
σχετισμός του με το ταφικό μνημείο και την ταφική ιδεολογία ευρύτερα: 
η επιλογή του συγκεκριμένου σχήματος, ο συμβολισμός του, η θέση του 
στο μνημείο και οι υποθέσεις για την πιθανότητα ύπαρξης αντίστοιχου 
σήματος στην άλλη πλευρά του μνημείου αποτελούν σημαντικά θέμα-
τα προς συζήτηση που συμπληρώνουν την εικόνα. Επιπλέον ο κρατήρας 
από τη Στενόμακρη Τούμπα οφείλει να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο 
των μαρμάρινων αγγείων – επιτάφιων σημάτων που έχουν βρεθεί στη 
Βεργίνα, τόσο από άποψη σχήματος και διακόσμου, όσο και λειτουργί-
ας. Τέλος, συνιστά, με τις ιδιαίτερες συνθήκες καταστροφής και «απόθε-
σης» του, ακόμη ένα δεδομένο όπου αποτυπώνεται μέρος της ιστορίας 
του τύμβου, την οποία επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε.

Αθανασία Κυριάκου,
 Αρχαιολόγος

τΑ ΛΑτόμειΑ ΠωρόΛιθόυ τωΝ ΑςωμΑτωΝ Βε-
ρόιΑς ΚΑι τΑ μΝημειΑ τωΝ ΑιΓωΝ: 

μιΑ Αμφιδρόμη ςχεςη

ΠεριΛηΨη
Το 2001 ανασκάφηκαν στην περιοχή της αρχαίας Βέροιας τρία αρχαία 

λατομεία πωρολίθου. Τα λατομεία των Ασωμάτων -όπως ονομάζονται 
από τον ομώνυμο γειτονικό οικισμό- παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέ-
ρον. Αποτελούν τα πρώτα λατομεία πωρολίθου που ανασκάφηκαν και 
μελετήθηκαν αναλυτικά, όχι μόνο στη Μακεδονία, αλλά γενικότερα 
στον ελλαδικό χώρο. 

Η αρχαιολογική έρευνα εντόπισε στην περιοχή και άλλες θέσεις με 
ενδείξεις αρχαίας λατομίας, γεγονός που δείχνει ότι τα ανασκαμμένα 
λατομεία αποτελούν ένα μικρό μέρος των ενεργών λατομείων που βρί-
σκονταν στις χαμηλές νοτιοανατολικές υπώρειες του Βερμίου, σε μια 
ζώνη μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων, ανάμεσα στα Ασώματα και στη 
Βέροια. 

Η θέση των ανασκαμμένων λατομείων μεταξύ δύο σημαντικών μα-
κεδονικών πόλεων, της Βέροιας και των Αιγών (σημερινή Βεργίνα), 
δημιούργησε εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον προορισμό του λίθου 
που εξορύχθηκε. Για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι το υλικό αυτό προο-
ριζόταν για την ανέγερση κάποιου σημαντικού οικοδομικού έργου των 
Αιγών, όπου απουσιάζουν τα κοιτάσματα πωρολίθου, πραγματοποιή-
θηκε αρχαιομετρική έρευνα με στόχο τον προσδιορισμό προέλευσης του 
υλικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε ως 
πολύ πιθανή την προέλευση του δομικού λίθου των μνημείων των Αι-
γών από τα λατομεία των Ασωμάτων. 

Αγγελική Κουκουβού, 
δρ. Αρχαιολόγος Α.μ.θ., υΠ.Πό.τ.

ΒερόιΑιόι τεχΝιτες τόυ διόΝυςόυ. υΠόΚριτες, 
μόυςιΚόι, ΑΚρόΒΑτες  

ΠεριΛηΨη
Στο αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας φυλάσσονται ορισμένα μαρ-

μάρινα ενεπίγραφα και ανάγλυφα μνημεία τα οποία φανερώνουν τη 
θεατρική δραστηριότητα ή ενασχόληση με την τέχνη της μουσικής των 
κατόχων τους. Αυτά, και λίγα ακόμη δραματικά τεκμήρια, δίνουν στοι-
χεία για την τέχνη του θεάτρου και της μελωδίας και γενικά για τους 
διάφορους καλλιτέχνες που έδρασαν στη Βέροια κατά τους ρωμαϊκούς 
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χρόνους. Στην πόλη η οποία, ως έδρα του Κοινού των Μακεδόνων, γνώ-
ρισε κατά την εποχή αυτή μεγάλη ακμή, τελούνταν ανά τετραετία πα-
νελλήνιοι αθλητικοί και μουσικοί αγώνες και για το λόγο αυτό συγκέ-
ντρωνε το ενδιαφέρον πολλών καλλιτεχνών. Στην ανακοίνωση θα γίνει 
προσπάθεια να συνδυαστούν οι πληροφορίες μας για τα δραματικά τεκ-
μήρια και να αναπλαστεί, έστω και μερικώς, η εικόνα της καλλιτεχνικής 
ζωής της, σε συνδυασμό με τις πηγές και με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
από κτήρια θεαμάτων. 

Πολυξένη Αδάμ – Βελένη, 
διευθύντρια Αρχαιολογικού μουσείου θεσσαλονίκης

η εΒρΑϊΚη ΚόιΝότητΑ της ΒερόιΑς ςτΑ ρωμΑϊ-
ΚΑ χρόΝιΑ ΚΑι τηΝ υςτερη ΑρχΑιότητΑ

ΠεριΛηΨη
Οι Πράξεις είναι η μόνη φιλολογική πηγή, όπου αναφέρεται η ύπαρ-

ξη συναγωγής κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα στη Βέροια, γύρω από την οποία 
αναπτύσσεται η ιουδαϊκή κοινότητα. Τα μέλη της χαρακτηρίζονται από 
την επιθυμία για γνώση, ευγενική συμπεριφορά, είναι ανεξίθρησκα και 
έχουν οικονομική δύναμη. Παρά την αναφορά αυτή στις Πράξεις, μόνο 
μια επιτύμβια επιγραφή, που μάλιστα χρονολογείται στον 4ο ή 5ο μ.Χ. 
αιώνα αναφέρει την ύπαρξη συναγωγής. 

Η παρούσα εισήγηση, εξ αφορμής της αναφοράς στις Πράξεις και της 
επιτύμβιας επιγραφής, δοκιμάζει ένα ταξίδι στους πρώιμους ρωμαϊκούς 
χρόνους και την ύστερη αρχαιότητα με πυξίδα τα διάσπαρτα στο χρό-
νο αρχαιολογικά ευρήματα, που βεβαιώνουν την ύπαρξη Ιουδαίων στη 
Βέροια. Η εικόνα, που διαμορφώνεται αν και θολή ακόμα, δίνει πάντως 
το περίγραμμα μιας κοινότητας με έντονο θρησκευτικό συναίσθημα και 
δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα εγκλιματισμένης στο κοινωνικό και 
πολιτικό περιβάλλον της πόλης της και με επικοινωνία με τις άλλες ιου-
δαϊκές κοινότητες της Μακεδονίας.

Κυριακή μελέτση
υποψήφιος διδάκτορας θεολογίας (τομέας Βιβλικών ςπου-

δών και Πολιτιστικού Βίου της μεσογείου)

η ςυΛΛηΨη τόυ ςιΛηΝόυ ςτόυς ΚηΠόυς τόυ 
μιδΑ ΚΑι  ό «Γόρδιός δεςμός» της φρυΓιΚης ΠΑ-

ρόυςιΑς ςτηΝ μΑΚεδόΝιΑ 
ΠεριΛηΨη 

Στο 8.139 της Ιστορίης ο Ηρόδοτος αναφέρεται στην μακεδονική πα-
ράδοση που ήθελε τον Σιληνό, τον τροφό αυτόν του θεού Διονύσου, να 
συλλαμβάνεται από τους ακολούθους του Μίδα. Αυτό συνέβη μέσα 
στου Κήπους του Φρύγα βασιλιά, κάτω από το όρος Βέρμιο. Ο ίδιος ο 
Ηρόδοτος τονίζει χαρακτηριστικά ότι την πληροφορία αυτήν έλαβε από 
τους Μακεδόνες, οι οποίοι πίστευαν ότι  πρόγονοί τους ήταν σύνοικοι 
των Φρυγών. Η μαρτυρία του Ηροδότου αλλά και αντίστοιχες απόψεις 
μεταγενέστερων αρχαίων συγγραφέων αποτέλεσαν αφορμή να διατυ-
πωθεί η υπόθεση της παρουσίας των Φρυγών στην Βαλκανική και της 
μετανάστευσής τους προς την Ανατολία. Αν και τα τελευταία χρόνια η 
ιστορικότητα αυτής της παράδοσης έχει αμφισβητηθεί έντονα, ωστόσο 
οι περισσότεροι ερευνητές δέχονται ακόμη την πιθανότητα της φρυγι-
κής παρουσίας στον βαλκανικό χώρο και την Μακεδονία ειδικότερα. 

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι ο μύθος της σύλληψης του Σι-
ληνού είναι οργανικό τμήμα του ιδρυτικού μύθου της δυναστείας των 
Τημενιδών στην Μακεδονία. Ο Μίδας και οι Φρύγες του διαρθρώνουν  
ουσιαστικά την ιδέα του Άλλου στις συλλογικές αναπαραστάσεις των 
Μακεδόνων κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή. Η αντίληψη αυτή 
εξετάζεται μέσα στο γενικότερο ιδεολογικό πλέγμα που αφορά την «κα-
τασκευή» και την πρόσληψη της ταυτότητας των μη ελληνικών φύλων 
του Β. Αιγαίου ως απογόνων Φρυγών και Τρώων. Είναι πολύ πιθανόν 
ότι ο Αλέξανδρος είχε γνώση τόσο των παραδόσεων για την μετανά-
στευση των Φρυγών από την Μακεδονία στην Μ. Ασία όσο και του ρό-
λου των Φρυγών ως αντιπάλων των Μακεδόνων στον ιδρυτικό μύθο 
του μακεδονικού βασιλείου. Έτσι, όταν έλυνε μια και καλή τον γόρδιο 
δεσμό με την κόψη του σπαθιού του στην πρωτεύουσα της Φρυγίας, είχε 
διπλό σκοπό: αφενός παρουσιαζόταν στους Φρύγες ως συνεχιστής του 
Μίδα που εκπληρώνει τον χρησμό της κυριαρχίας στην Ασία, αφετέρου 
απευθυνόταν στους Μακεδόνες ως άξιος απόγονος του πρώτου εκείνου 
Τημενίδη βασιλιά που καθυπόταξε τους Φρύγες  στον μακεδονικό χώρο.

Γεώργιος Κ. μάλλιος, υπ. δρ. Αρχαιολογίας

ΒρυΓες – φρυΓες – τρωες – ΑρμΑΝόι / ΒΛΑχόι
ΠεριΛηΨη

Με βάση τις αρχαίες πηγές καταδεικνύεται ότι ο χώρος των Δ παραλι-
ών της Μικρασιατικής χερσονήσου εποικίστηκε από Βρύγες, κατοίκους 

του όρους Βέρμιο, οι οποίοι κατόπιν ονομάστηκαν Φρύγες και η χώρα 
τους Φρυγία.

Σπουδαία πόλη της Φρυγίας υπήρξε η φημισμένη Τροία, οι κάτοικοι 
της οποίας μιλούσαν –σύμφωνα με αρχαίες πηγές και νεότερες γλωσσο-
λογικές έρευνες που θα αποκαλύψουμε με την εισήγησή μας– γλώσσα 
προσιδιάζουσα με την ελληνική και τη λατινική.

Ιστορικά αυτή η γλώσσα πρέπει να είναι η μητέρα της λατινικής, με-
ταφερμένης στη Ρώμη με τους Τρώες του Αινεία, που εποίκισαν διάφο-
ρες περιοχές της Μακεδονίας και των Δαλματικών ακτών κατευθυνόμε-
νοι προς την Ιταλική χερσόνησο.

Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός λέξεων αυτής της γλώσσας υπάρ-
χει μέχρι και σήμερα στη γλώσσα των Αρμάνων / Βλάχων (θα καταχω-
ριστεί συγκεκριμένο λεξιλόγιο) και το γεγονός ότι όταν ήρθαν οι Ρω-
μαίοι και Λατίνοι το 196 π.Χ. στη Μακεδονία και κατήλθαν κατόπιν στη 
νοτιότερη Ελλάδα, συνάντησαν γηγενείς κατοίκους που μιλούσαν και 
κατανοούσαν τη γλώσσα τους, μπορεί να οδηγήσει στο αβίαστο συμπέ-
ρασμα ότι: Οι λεγόμενοι σήμερα Βλάχοι, οι και αυτοαποκαλούμενοι Αρ-
μάνοι, είναι ντόπιοι κάτοικοι της Ελληνικής χερσονήσου, προϋπάρχουν 
γλωσσικά πριν το 196 π.Χ., μιλούν γλώσσα προσιδιάζουσα εκείνης των 
Μακεδόνων Βρύγων και των ομοφύλων τους Μικρασιατών Φρυγών  / 
Τρώων, οπότε οι ίδιοι και η γλώσσα τους δεν είναι απόρροια της μετά 
το 147/6 π.Χ. κατάκτησης των ελληνικών χωρών από τους Ρωμαίους / 
Λατίνους ούτε απόρροια κάποιας αμαρτύρητης ιστορικά καθόδου «ομό-
γλωσσων» πληθυσμών από χώρες άνωθεν του Δουνάβεως.

Γεώργιος Έξαρχος,
τακτικός επίκουρος Καθηγητής Α-τει ςερρών

εΠιΓρΑφιΚΑ ςυμμειΚτΑ ρωμΑϊΚωΝ ΚΑι ΒυζΑ-
ΝτιΝωΝ χρόΝωΝ ΑΠό τηΝ Περιόχη ημΑθιΑς

ΠεριΛηΨη
Παρουσιάζονται επί μέρους ζητήματα που προκύπτουν από την επα-

νεξέταση κάποιων δημοσιευμένων επιγραφικών κειμένων από την Βέ-
ροια και την ευρύτερη περιοχή της. Με βάση τα εξωτερικά χαρακτηρι-
στικά των επιγραφικών φορέων και σε συνδυασμό με το περιεχόμενο 
των κειμένων τους προτείνονται άλλοτε πιο ακριβείς και άλλοτε νέες 
χρονολογήσεις. Ορισμένες από τις επιγραφές εξετάζονται και από πα-
λαιογραφική άποψη, μία παράμετρος που βοηθά στο να εκτιμηθεί κα-
λύτερα η ποιότητα της καλλιτεχνικής παραγωγής στη Βέροια και στους 
όμορους οικισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται σαφής διάκριση 
τοπικών εργαστηρίων παραγωγής εγχάρακτων και γραπτών επιγρα-
φών.

Γεώργιος Βελένης, 
όμότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Α.Π.θ.

 
εΝΑ ΑρχΑιό δημόςιό Κτηριό της ΒερόιΑς ςε 

μιΑ ΠρόΠόΛεμιΚη φωτόΓρΑφιΑ

ΠιΝΑΚιδΑ
Λίγο πριν από τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο ο Εμμανουήλ Κωστής, κά-

τοικος Βέροιας, βρήκε στο κτήμα του πολλούς μεγάλους πωρολιθικούς 
γωνιόλιθους και μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη και ειδοποίησε την 
Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Βεροίας. Ο ανθυπομοίραχος Παναγιώτης 
Δημητριάδης επισκέφθηκε τον χώρο και τον φωτογράφησε. Μία από 
αυτές τις φωτογραφίες διασώθηκε στο αρχείο της κόρης του  ιδιοκτήτη, 
Μαρίας Κωστή-Ζωγραφίδου, η οποία μου την έδειξε και μου υπέδειξε το 
συγκεκριμένο σημείο εύρεσης των αρχιτεκτονικών μελών. Η ίδια θυμά-
ται επίσης ότι ο πατέρας της είχε βρει, σε άλλο σημείο του αγροκτήμα-
τος, ένα πηγάδι καθώς και ορισμένους μικρούς αρχαίους τοίχους. 

Στην πορεία της έρευνας διαπίστωσα ότι στο συγκεκριμένο αγρόκτη-
μα  (Ο.Τ. 310-311) βρέθηκαν, σε μεταγενέστερα χρόνια, και άλλοι πω-
ρολιθικοί γωνιόλιθοι καθώς και δύο μαρμάρινα έδρανα (Αρχαιολογικό 
Δελτίο 31, 1976, Χρονικά, Β2, 256). Τα στοιχεία αυτά συνδυάστηκαν από 
την έρευνα τόσο με επιγραφικές μαρτυρίες όσο και με την ίδια τη θέση 
του αγροκτήματος, σε πλαγιά αμέσως έξω από τα τείχη της αρχαίας 
Βέροιας, και οδήγησαν στην πολύ πιθανή υπόθεση ότι εκεί θα πρέπει να 
αναζητηθεί το αρχαίο στάδιο της Βέροιας.

Στην προπολεμική φωτογραφία διακρίνονται ορισμένοι πωρολιθικοί 
γωνιόλιθοι καθώς και τρία μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη 
χρήση (από υπέρθυρο ή επίκρανο και γείσο), που είναι βέβαιο ότι ανή-
κουν σε δημόσιο κτήριο. Εάν πράγματι ο χώρος ταυτίζεται με το αρχαίο 
στάδιο τότε τα μέλη αυτά θα πρέπει να ανήκαν σε διάφορα προσκτί-
σματά του. 

ευρυδίκη Κεφαλίδου
δρ. Αρχαιολόγος υΠ.Πό.τ., Α.μ.θ.
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ΒυζΑΝτιΝό μετΑΛΛιΚό ειΚόΝιδιό ΑΓιόυ ΝιΚόΛΑ-
όυ ΑΠό τό ΒυζΑΝτιΝό μόυςειό ΒερόιΑς 

 ΠεριΛηΨη
Ανάμεσα στις βυζαντινές εικόνες που εκτίθενται στο Βυζαντινό Μου-

σείο Βέροιας ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα μεταλλικό εικονίδιο 
με παράσταση Αγίου Νικολάου, του 13ου αιώνα. Το εικονίδιο ανήκει 
στην κατηγορία μικρών διαστάσεων μεταλλικών εικόνων που θεωρού-
νται αντικείμενα ιδιωτικής ευλάβειας και λατρείας. Ο μικρός αριθμός 
βυζαντινών εικόνων αυτής της κατηγορίας που επιβεβαιώνεται από τη 
σπανιότητα με την οποία απαντούν σε συλλογές και μουσεία σε όλον 
τον κόσμο καθιστά το εικονίδιο της Βέροιας ξεχωριστό έκθεμα. 

Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστούν τα εικονογραφικά στοιχεία που 
σχετίζονται με την απεικόνιση του Αγίου Νικολάου, θα επισημανθούν 
ζητήματα τεχνοτροπικής απόδοσης του θέματος και θα γίνει προσπά-
θεια ακριβέστερης χρονολόγησης με βάσει παράλληλες απεικονίσεις 
του Αγίου σε ανάλογα είδη τέχνης. Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης, 
με αφορμή το εικονίδιο της Βέροιας θα συζητηθούν θέματα που σχετίζο-
νται με τη χρήση των μεταλλικών εικονιδίων στη βυζαντινή λατρεία, με 
τη θεματολογία και διακόσμησή τους. 

Καραγιάννη φλώρα, δρ. Αρχαιολόγος

ΠΑρΑτηρηςεις ςε υςτερόΒυζΑΝτιΝΑ ΓΛυΠτΑ 
τόυ 13όυ – 14όυ ΑιωΝΑ ΑΠό τις εΚΚΛηςιες της 

ΒερόιΑς 

ΠεριΛηΨη
 Στις εκκλησίες της Βέροιας φυλάσσονται και πολλά γλυπτά της πρώ-

ιμης υστεροβυζαντινής περιόδου (μέσα 13ου–μέσα του 14 ου αιώνα). 
Πρόκειται για γλυπτά από τέμπλα (επιστύλια, κιονίσκους), για γλυπτά 
που αποδόθηκαν από τον καθηγητή Θ. Παζαρά σε έναν άμβωνα που 
βρισκόταν στην Παλαιά Μητρόπολη, για καλυπτήριες πλάκες σαρκο-
φάγων, για μια λεκάνη αγιασμού, για θραύσματα επιγραφών με ανά-
γλυφα πλαίσια, κ.λ.π. Τα περισσότερα από αυτά τα γλυπτά εκτελέστη-
καν με την επιπεδόγλυφη τεχνική (γνωστή και ως champlevé, κατά την 
οποία, στη λεία επιφάνεια του μαρμάρου χαράσσεται μόνο το θέμα και 
στη συνέχεια αφαιρείται το βάθος, το οποίο γεμίζεται με έγχρωμη κηρο-
μαστίχη) και αποδόθηκαν από τον Θ. Παζαρά σε ένα εργαστήριο μαρ-
μαρογλυπτικής που έδρασε στο χώρο της Μακεδονίας (Βέροια, Θεσσα-
λονίκη, Αχρίδα, Μονή Χελανδαρίου) και στο χώρο του Πηλίου και είχε 
ως έδρα του τη Θεσσαλονίκη.

Στην ανακοίνωσή μας παρουσιάζουμε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία του 
διακόσμου των παραπάνω πλευρών, όπως και κάποια άγνωστα μέχρι 
τώρα υστεροβυζαντινά γλυπτά και επανεξετάζουμε τόσο το θέμα της 
προέλευσης και των προτύπων των γλυπτών αυτών, όσο και το θέμα 
της απόδοσής τους σε ένα (ή και περισσότερα εργαστήρια).

Πασχάλης Ανδρούδης, δρ. Αρχαιολογίας, Αρχιτέκτων 

φόρητες ειΚόΝες τόυ 15όυ ΑιωΝΑ ΑΠό τη ΒερόιΑ

ΠεριΛηΨη
Στην ανακοίνωση θα εξεταστούν φορητές εικόνες που βρίσκονται σε 

συλλογές αθηναϊκών μουσείων και αγιορείτικων μονών. Εικονογραφι-
κά και κυρίως τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται σε καλ-
λιτεχνικούς τρόπους εργαστηρίων της δυτικής Μακεδονίας του 15ο αι-
ώνα. Η τραχύτητα μάλιστα της έκφρασης αντικλασικού χαρακτήρα με 

την δέσμη των φώτων στα πρόσωπα των μορφών καθιστούν ιδιαίτερα 
στενή τη καλλιτεχνική συνάφεια των εικόνων με έργα που σώζονται 
κυρίως στην πόλη της Βέροιας.

Νικόλαος δ. ςιώμκος, δρ. Αρχαιολόγος

«φεΓΓιΑ ΑΓιότητός». φωτόςτεφΑΝόι ΑΓιωΝ ςε 
ειΚόΝες της ΒερόιΑς Γυρω ςτό 1400 ΚΑι όι εΚΛε-

ΚτιΚες τόυς ςυΓΓεΝειες

ΠεριΛηΨη 
Αντικείμενο της ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση των προτύπων ενός 

ζωγράφου που εργάστηκε στη Βέροια την εποχή γύρω στο 1400 και πα-
ρήγαγε ιδιότυπες εικόνες με ασυνήθεις φωτοστεφάνους. Πράγματι, 
παρουσιάζουν χαρακτηριστική διχρωμία: η περιφέρεια του φωτεινού 
δίσκου τους τονίζεται στη δεξιά πλευρά από λευκή μηνοειδή ταινία, 
η οποία σταδιακά σβήνει και βαθμηδόν αντικαθίσταται από κόκκινη, 
ανάλογα μηνοειδή, ταινία που ακολουθεί ακριβώς αντίστροφη φορά. Τα 
πρότυπα της ομάδας αυτής των εικόνων, που έχει πρόσφατα μελετη-
θεί εξαιρετικά, θα αναζητηθούν σε εικόνες των μέσων του 14ου αιώνα 
τόσο της ίδιας της Βέροιας, όπως αυτή του αγίου Νικολάου από το ναό 
της Γοργοεπηκόου, όσο και της Θεσσαλονίκης, όπως η ονομαστή του 
Χριστού με την επωνυμία «Η Σοφία του Θεού», που προέρχεται από το 
μητροπολιτικό ναό της Αγίας Σοφίας. Μάλιστα, ο συσχετισμός των προ-
τύπων αυτών με τις δεσποτικές εικόνες της μονής Markov, που σήμερα 
φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Σκοπίων, θα επιτρέψει τη 
διάκριση της τέχνης του Βεροιώτη ζωγράφου από αυτήν της καλλιτεχνι-
κής παραγωγής των εργαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

ιωάννης Βαραλής, Λέκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Νεότερες ερευΝες ΓιΑ εΝΑ ερΓΑςτηριό ζωΓρΑ-
φωΝ Πόυ δρΑςτηριόΠόιειτΑι ςτηΝ ημΑθιΑ ςτηΝ 

Περιόδό 1589-1607
 

ΠεριΛηΨη
Στη διατριβή μας για τη μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια το 17ο αι. 

και σε εισαγωγικό κεφάλαιο για την προγενέστερη καλλιτεχνική πα-
ραγωγή προβήκαμε σε μια εκ νέου κατάταξη των τοιχογραφημένων 
συνόλων του 16ου αι. και απόδοσή τους σε ζωγράφους και εργαστήρια 
επανεξετάζοντας τα δεδομένα της παλαιότερης έρευνας. Στα πλαίσια 
αυτά υποστηρίξαμε ότι η καλλιτεχνική παραγωγή της περιόδου 1589-
1607, η οποία μοιράζεται σε επτά τοιχογραφημένα σύνολα στην πόλη 
της Βέροιας και την περιοχή της (ιερό και κυρίως ναός Αγίων Κηρύκου 
και Ιουλίττας, ιερό Αγίου Ανδρέα, ιερό Αγίας Παρασκευής, αποτοιχι-
σμένες τοιχογραφίες Αγίας Βαρβάρας, κυρίως ναός και ιερό Αγίου Γε-
ωργίου Γραμματικού και Αγίου Προκοπίου, νάρθηκας Αγίου Δημητρί-
ου στα Παλατίτσια), δεν αποτελεί έργο ενός και μόνο ζωγράφου, αλλά 
ενός εργαστηρίου με κοινά εικονογραφικά και τεχνικά - τεχνοτροπικά 
χαρακτηριστικά, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τη ζωγραφική παράδοση 
της πόλης, ιδιαίτερα εκείνη που συνδέεται με τις προκοπές ενός προγε-
νέστερου χρονικά εργαστηρίου (1565-1580), του κύκλου του λεγόμενου 
ζωγράφου Ανωνύμου Α΄. Η παραγωγή των εργαστηρίων αυτών εντάσ-
σεται σε μια κυρίαρχη τάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής που εντο-
πίζεται σε ναούς της ευρύτερης περιοχής του μέσου ρου του Αλιάκμονα 
(Αιανή, Βελβεντό, βόρεια Πιερία).

Η μελέτη ενός άγνωστου στην έρευνα τοιχογραφημένου συνόλου που 
διασώζεται αποσπασματικά στο ναό της Αγίας Τριάδας, στον ομώνυμο 
οικισμό της Ημαθίας, έρχεται να προσθέσει νέα στοιχεία για το εργα-

BYZANTINH KAI METABYZANTINH 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
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στήριο του θέματος και όχι μόνον. Από την ανάγνωση της κτιτορικής 
επιγραφής του ναού αποκομίζουμε πληροφορίες για την ένταξη της 
περιοχής στην επισκοπή Κίτρους, για την αρχιερατεία του επισκόπου 
Ζωσιμά, για το έτος ιστόρησης του ναού (1589), τους δωρητές και τα ονό-
ματα των αγιογράφων Νικολάου και Ιωάννη. Το τελευταίο καθιστά το 
ανωτέρω σύνολο ιδιαίτερα σημαντικό, εφόσον αποκαλύπτει επώνυμους 
ζωγράφους ενός εργαστηρίου, για το οποίο δεν είχαμε μέχρι σήμερα 
αντίστοιχη πληροφορία. Πρόκειται για ένα εκλεκτικιστικό σύνολο. Τα 
εικονογραφικά πρότυπα των αγιογράφων ανιχνεύονται σε διαδομένους 
τύπους κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο μέσω της κρητικής σχολής και 
των έργων του Θεοφάνη, στην παλαιολόγεια παράδοση και ιδιαίτερα τη 
σερβική εικονογραφία και εκείνη της μείζονος Μακεδονίας των 14ου-
15ου αι., όπως επιβιώνει σε μεταβυζαντινά παραδείγματα του βορειο-
δυτικού ελλαδικού χώρου και της Μακεδονίας, στην προγενέστερη πα-
ράδοση των εργαστηρίων του μέσου ρου του Αλιάκμονα και της Βέροιας 
ειδικότερα. Δεν λείπουν και οι προσθήκες λεπτομερειών και σπανιότε-
ρων εικονογραφικών μοτίβων με ιδιαίτερες θεολογικές προεκτάσεις, τα 
οποία σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των οίκων του Ακαθίστου στον 
κυρίως ναό δημιουργούν ένα σύνολο ιδιαίτερης θεολογικής σημασίας.   

Αγαθονίκη τσιλιπάκου, δρ. Αρχαιολόγος 11ης ε.Β.Α.

η ΨΑΛτιΚη τεχΝη ςτηΝ ΒερόιΑ  13ος – 17ος Αι. – 
ΠΑΛΑιότερες μΑρτυριες – 

ςυμΒόΛη ςτηΝ μεΛετη της ΨΑΛτιΚης τεχΝης 
ςτό μΑΚεδόΝιΚό χωρό

 ΠεριΛηΨη
Η Ψαλτική υφίσταται ως Τέχνη με σημειογραφία και σύστημα ήδη 

από τον 10ο αι. Έφθασε στο απόγειο της τον 14ο αιώνα, ακολουθώντας 
και αυτή όλες τις Τέχνες του Βυζαντινού Πολιτισμού. Μετά την άλωση 
της Πόλης παρακμάζει για να αρχίσει και πάλι να ανακάμπτει από τα 
μέσα του 17ου αιώνα. Την πορεία αυτή ακολούθησε η Ψαλτική Τέχνη 
σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Βυζαντινής και μετέπειτα Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.

Στην Βέροια διασώζονται σπαράγματα δύο (2) χειρογράφων από την 
περίοδο ακμής της Ψαλτικής Τέχνης. Πρόκειται για σπαράγματα μου-
σικού κώδικα Στιχηραρίου Τριωδίου 14ου – 15ου αιώνα, τα οποία αποτε-
λούν την στάχωση παλαιτύπου βιβλίου και φυλάσσεται στην Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας και σπαράγματα ενός Στιχηραρίου του ενιαυτού, 
ίδιας χρονολόγησης, τα οποία φυλάσσονται στο Βλαχογιάννειο μουσείο 
σύγχρονης τέχνης της Ι.Μ. Βεροίας.

Με βάση αυτά τα δείγματα θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την 
περίοδο ακμής της Ψαλτικής στην Βέροια και τον ευρύτερο Μακεδονικό 
χώρο. Επίσης θα παρουσιάσουμε την κατάσταση που ακολούθησε την 
άλωση της Πόλης στο Μακεδονικό χώρο και θα προχωρήσουμε έως την 
ανάκαμψη της τέχνης και τον πρώτο εκπρόσωπο της Ψαλτικής Τέχνης 
που έλκει την καταγωγή του από τη Βέροια στα μέσα του 17ου αιώνα. 
Πρόκειται για τον ιερομόναχο Δαμιανό τον Βατοπαιδινό ο οποίος έχει 
να επιδείξει έργο μελοποιητικό και κωδικογραφικό τόσο στον αγιορείτι-
κο χώρο όσο και έξω από αυτόν αφού δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη 
και την Μολδοβλαχία.

εμμανουήλ ξυνάδας, υπ. δρ. θεολογίας

TA EΛΛHNIKA XEIPOΓPAφA THς BEPOIAς

ΠεριΛηΨη
Στη Bέροια φυλάσσονται τρεις ελλάσονες συλλογές χειρογράφων, οι 

οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 23 χειρόγραφα. H συλλογή της Δημόσι-
ας Bιβλιοθήκης αποτελείται από 13 χειρόγραφα, τα οποία συγκέντρωσε 
παλαιότερα ο γυμνασιάρχης Δημ. Παπαδόπουλος από διάφορους ναούς 
της πόλης. Eννέα από τα χειρόγραφα είναι λειτουργικά. Mεταξύ αυτών 
ξεχωρίζει ένα ευαγγελιστάριο του 11ου αιώνα, και ένας παλίμψηστος 
κώδικας. Στο Aρχαιολογικό Mουσείο σώζονται τρία λειτουργικά βυζα-

ντινά χειρόγραφα, ενώ στη Mητρόπολη άλλα επτά βυζαντινά χειρόγρα-
φα, επίσης βυζαντινά. Στην εισήγηση επιχειρείται παλαιογραφική και 
ιστορικοφιλολογική παρουσίαση των χειρογράφων.

Xαρίτων Καρανάσιος, 
Eρευνητής του Kέντρου Eρεύνης του Mεσαιωνικού και Nέου 

Eλληνισμού / Aκαδημία Aθηνών

Γιώργος μυάρης, φιλόλογος

χειρόΓρΑφό με τις τρεις ΛειτόυρΓιες ΑΠό τηΝ 
ι. μ. τιμιόυ Πρόδρόμόυ 

ΠεριΛηΨη
Παρουσιάζεται χειρόγραφο της Μονής, που περιέχει τις θείες Λει-

τουργίες Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και των 
Προηγιασμένων. Από το χειρόγραφο λείπουν τετράδια, αλλά σώζεται 
το βιβλιογραφικό-κτητορικό του σημείωμα, με χρονολογία και γραφέα. 
Σώζονται επίσης ολόσωμες ζωγραφισμένες εικόνες των συγγραφέων 
των λειτουργικών κειμένων. Μέσα από τις ενθυμήσεις του χειρογρά-
φου, φαίνεται η πορεία του μέχρι να καταλήξει στο Μοναστήρι του Προ-
δρόμου

Πορφύριος μπατσαράς, Αρχιμανδρίτης, 
φιλόλογος, Αρχαιολόγος, φ. θεολογίας 

μανάφης Παναγιώτης, 
μεταπτυχιακός φοιτητής μεσαιωνικής και Νεοελληνικής φιλολογίας

O ANAςTAςIOς ΠEPδIKAPHς IATPOς BEPPOIAIOς 
(18ος αι.)

ΠεριΛηΨη
O Aναστάσιος Περδικάρης έζησε κατά το β΄ μισό του 18ου αι., και κα-

ταγόταν από την επιφανή οικογένεια των Περδικάρηδων της Bέροιας. 
Για τον βίο του δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Πρέπει να σπούδασε ια-
τρική πιθανώς στη Bιέννη. Eξέδωσε το Mυθικόν (Bιέννη 1783), που σώ-
ζεται σε ένα μόνον αντίτυπο στην Eλληνική Kοινότητα του Kecskemét 
στην Oυγγαρία. Ως λανθάνοντα ισχύουν τα έργα του «Iατρικόν» καθώς 
και το «Eπιστολάριον», που περιείχε επιστολές του και το οποίο αφιέ-
ρωσε στον δάσκαλο Aναστάσιο εκ Nαούσης. Στην εισήγηση παρουσι-
άζεται το έργο του «Aποφθέγματα, Yποθήκαι και Προγυμνάσματα», 
Bιέννη 1785, στο οποίο ο Περδικάρης αναφέρεται αποφθεγματικά σε 
διάφορα, ηθικά, κοινωνικά, ζητήματα καθώς και στην ιατρική δεοντο-
λογία και την κοινωνική θέση των ιατρών.

Bασιλική Νοτοπούλου 
Bιολόγος, υποψήφια διδάκτωρ Nεότερης Iστορίας 

στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων

η ΒιΒΛιόθηΚη της ι.μ.τιμιόυ Πρόδρόμόυ Βε-
ρόιΑς-Πρωτες εΚτιμηςεις

ΠεριΛηΨη
Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστεί με συντομία μια  γενική άποψη 

της βιβλιοθήκης της μονής με ιδιαίτερη έμφαση στα παλαίτυπα που 
φιλοξενεί. Η αναλυτική μελέτη και καταγραφή των παλαιοτύπων της 
αναδεικνύει το  εξαιρετικό ενδιαφέρον που αυτά παρουσιάζουν ως προς 
την παλαιότητα, την στάχωση και την ταξινόμηση (διαφορετικές ταξι-
νομήσεις). Παρά τις κατά περιόδους αντιξοότητες και καταστροφές η 
βιβλιοθήκη της μονής παραμένει και μας προκαλεί να την γνωρίσουμε 
και να την αξιοποιήσουμε.

Αθανασιάδου ευθυμία, φιλόλογος - φ.Βιβλιοθηκονόμος
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ὍριΑ ΚΑι Κτηςεις της ἹερΑς μόΝης τιμιόυ 
Πρόδρόμόυ - ςΚητη ΒερόιΑς

ΠεριΛηΨη
 Σύμφωνα μέ τήν ἄποψη τοῦ μακαριστοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Σάβ-

βα(+1986), ἡ μοναστική ζωή τοῦ ἱδρύματός μας ἀρχίζει τό ἔτος 836. Κατά 
τό 1200 ἀπολαμβάνει αὐτοκρατορικῶν ἱδρυτικῶν Γραμμάτων. Ἡ ἄποψη 
αὐτή ἄν καί δέν παρουσιάζει πηγές, συμφωνεῖ μέ τήν παράδοση πού θέ-
λει τόν ἅγιο Κλήμη Ἀχρίδος (860-916) ἀδελφό τῆς Μονῆς. Ἔκτοτε τό μο-
ναστήρι πέρασε ποικίλες φάσεις, ἄνθισης καί παρακμῆς. Ἐξάλλου, στό 
μοναστηριακό Μετόχι Ἐξωβέργι ἐγκαταστάθηκαν πρόσφυγες καί δημι-
ουργήθηκε τό χωριό Μετόχι-συνοικισμός σήμερα τοῦ Δήμου Βεργίνας.

Σήμερα, στήν μεγάλη ἔκτασή του, περιλαμβάνονται πολλά διαλυμέ-
να μοναστήρια, πού ὁ π.Γεώργιος Ζέρης(+), ἡγουμενεύων τῆς Μονῆς, τά 
κατέγραψε σέ μία σύντομη δακτυλόγραφη ἱστορία, πού τήν μοίρασε σέ 
δεκαπέντε περίπου φίλους του.

Ἀναλαμβάνοντας τήν ἡγουμενεία τῆς Μονῆς, ὁ προηγούμενος π.Γρη-
γόριος(1987-2007) μᾶς παρέδωσε μοναστηριακόν Κώδικα τῶν ἐτῶν 1825-
1926. 

Μέσα λοιπόν ἀπό τήν Ἱστορία τοῦ π. Γεωργίου Ζέρη καί τόν Κώδικα 
τῆς Μονῆς, ἀναζητήσαμε τά διάφορα παλαιά μοναστήρια, καθώς καί 
ὁποιοδήποτε ἄλλο παλαιό κτίσμα, μέ ἐπιτόπια ἔρευνα, καί τά παρου-
σιάζουμε. Συγχρόνως, παρουσιάζουμε καί τίς μετοχιακές καί λοιπές 
κτήσεις τῆς Μονῆς στά Πιέρια καί τήν Βέροια. Ἡ ἐργασία μας αὐτή ἀπο-
τελεῖ συνέχεια τοῦ ἐρευνητικοῦ μας ἐνδιαφέροντος γιά τόν μοναχισμό 
στήν Ἠμαθία καί εἰδικά στά Πιέρια, θέμα γιά τό ὁποῖο ἤδη δημοσιεύσα-
με καί ἄλλη ἐργασία καί ἑτοιμάζουμε ἐκτενή μονογραφία.

Ἤδη ἐκδώσαμε σύντομον ὁδηγό τῆς Μονῆς, ἐνῶ παλαιότερα εἶχαν 
δημοσιευθεῖ Ἀρχειακό ὑλικό καί μία μεταπτυχιακή ἐργασία. Πολλά 
σχετικά ἄρθρα δημοσιεύσαμε κατά καιρούς στόν τοπικό Τύπο. Τώρα 
ἀνοίγονται νέα ἐρευνητικά πεδία γιά τούς μελετητές, ἱστορικούς καί 
ἀρχαιολόγους, ἀρχιτέκτονες καί μηχανικούς, συντηρητές κειμηλίων, βι-
βλιοθηκονόμους, τούς ὁποίους προσκαλοῦμε γιά ἔρευνα σχετική μέ τά 
ἐπιστημονικά τους ἐνδιαφέροντα. 

Ἀρχιμ. Πορφύριος μπατσαράς, 
Αρχιμανδρίτης, φιλόλογος, Αρχαιολόγος, φ. θεολογίας 

ΑΝεΚδότΑ εΠιΚυρωτιΚΑ τωΝ ςτΑυρόΠηΓιΑΚωΝ 
ΠρόΝόμιωΝ ΓρΑμμΑτΑ της ΠΑτριΑρχιΚης ςτΑυ-

ρόΠηΓιΑΚης μόΝης τιμιόυ Πρόδρόμόυ 

(ςΚητης) ΒερόιΑς

ΠεριΛηΨη
Στην παρούσα επιχειρείται η έκδοση και η αξιοποίηση τεσσάρων 

ανεκδότων πατριαρχικών σιγιλίων, τα οποία αφορούν τα πατριαρχικά 
και σταυροπηγιακά προνόμια της μονής του Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) 
Βεροίας και η επανέκδοση ενός ακόμη παρόμοιου περιεχομένου σιγιλί-
ου, του οποίου κρίθηκε απαραίτητη η αναδημοσίευση, καθότι παρουσι-
άζει ενότητα περιεχομένου με τα προγενέστερα ανέκδοτα, έτσι ώστε να 
υπάρχουν όλα συγκεντρωμένα. 

Στους Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας του Αρχείου του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου σώζονται πιστά αντίγραφα των τεσσάρων πρώ-
των πατριαρχικών σιγιλίων, τα οποία χρονολογούνται τον Mάρτιο του 
1692, τον Ιούλιο του 1742, τον Αύγουστο του 1750, το έτος 1815 και από 
το Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης αντλήθηκε η 
μικροταινία του πατριαρχικού σιγιλίου του Φεβρουαρίου του 1828 που 
επανεκδίδουμε, το πρωτότυπο του οποίου φυλάσσεται στο Βλαχογιάν-

νειο Μουσείο της Βέροιας.

Τα πρωτότυπα τέσσερα πρώτα πατριαρχικά σιγίλια κατά τη διάρκεια 
της έρευνάς μας δεν ευτυχήσαμε να εντοπίσουμε, και ως εκ τούτου δεν 
τα περιγράφουμε, με αποτέλεσμα να επιφυλασσόμαστε ως προς την έκ-
δοσή τους από τα πιστά αντίγραφά τους που σώζονται στους Κώδικες 
Πατριαρχικής Αλληλογραφίας του Αρχείου του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου. Το τελευταίο σιγίλιο περιγράφουμε λεπτομερώς και επανεκ-
δίδουμε, λαμβάνοντας υπόψη και την έκδοση που πραγματοποίησε στα 
1985 ο  θεολόγος καθηγητής κ. Παύλος Πυρινός.

Για την καλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων και την παρουσίαση του 
θέματος διαιρέσαμε την εργασία σε δύο μέρη. Στο πρώτο, που έχει χα-
ρακτήρα εισαγωγικό (η έκτασή του θα εξαρτηθεί από το χώρο που θα 
τεθεί στη διάθεσή μας), εκτίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορι-
σμένα στοιχεία για την ιστορία του σταυροπηγιακού θεσμού, με ανά-
λυση των όρων σιγίλιο, σταυροπήγιο κτλ.. Στο δεύτερο μέρος διαπραγ-
ματευόμαστε το περιεχόμενο των πέντε πατριαρχικών και συνοδικών 
σιγιλίων σχετικών με τα σταυροπηγιακά προνόμια της μονής. Στο τέλος 
εξάγονται γενικές διαπιστώσεις και ειδικά συμπεράσματα. Για να μη 
χαλαρώσει η συνοχή της μελέτης κρίθηκε  σκόπιμο να παρατεθούν ολό-
κληρα τα κείμενα των εγγράφων στο τέλος, ως Παράρτημα, αφού για 
την επεξεργασία τους είναι αρκετή μια περικοπή μόνο.

Τα πατριαρχικά και συνοδικά σιγίλια που εκδίδουμε είναι κατά γε-
νικό σχεδόν κανόνα ορθογραφημένα, γι’ αυτό και προτιμήσαμε να δι-
ορθώσουμε και τα ελάχιστα λάθη τους, αναφέροντας ταυτόχρονα στις 
υποσημειώσεις και τη γραφή του κειμένου. Παράλληλα προβαίνουμε σε 
ορισμένες γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τα γράμματα παλαιογρα-
φικής ως επί το πλείστον γραφής, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις 
δεν είναι ευανάγνωστα αλλά και τη γλώσσα που παρουσιάζουν κυρίως 
τα αντίγραφα των πατριαρχικών σιγιλίων που μελετήσαμε.

Στο σημείο αυτό, προτού προχωρήσουμε στα γνωστά αλλά ανέκδο-
τα τέσσερα πατριαρχικά σιγίλια ανανεωτικά των σταυροπηγιακών 
προνομίων της μονής, θα επιχειρήσουμε να προβούμε στη διατύπωση 
ορισμένων σκέψεων, οι οποίες οπωσδήποτε δεν αποτελούν καταστά-
λαγμα οριστικών απόψεων, αλλά μάλλον ενεργούν ως πρόκληση για 
μια βαθύτερη έρευνα και συζήτηση. Από το συνδυασμό διαφόρων ενδεί-
ξεων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται, και αυτό το 
διατυπώνουμε ομολογουμένως με επιφύλαξη, όχι μόνο η οργάνωση της 
μονής Προδρόμου σε κοινοβιακή αλλά και η ανάδειξη των σταυροπηγι-
ακών προνομίων της να σχετίζεται με τη δράση του Αγίου Διονυσίου, 
ο οποίος, στα 1524/5, έναν δηλαδή και πλέον αιώνα νωρίτερα από την 
τελευταία περίοδο πατριαρχίας  στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης του 
Κυρίλλου Α΄ Λούκαρη είχε συναντήσει στα Ιεροσόλυμα ως προσκυνη-
τής των Αγίων Τόπων τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Α΄ 
(1522-1546).

Ανεξάρτητα, πάντως, από το χρόνο κατά τον οποίο το μοναστήρι ανα-
κηρύχτηκε πατριαρχικό Σταυροπήγιο, κατά καιρούς το σταυροπηγιακό 
του καθεστώς, αμφισβητήθηκε εξαιτίας κυρίως καιρικών ανωμαλιών 
και περιστάσεων, με αποτέλεσμα να καταπατηθεί η σταυροπηγιακή 
αξία και η αρχαία τάξη του. Το ευτυχές γεγονός είναι πως ουδέποτε η 
μονή έφτασε στην ολοσχερή καταστροφή ούτε φαίνεται ότι διατέλεσε 
ποτέ έρημη και ακατοίκητη. Ένας από τους σημαντικότερους γι’ αυτό 
παράγοντες φαίνεται πως ήταν η συστηματική επαναβεβαίωση των 
σταυροπηγιακών προνομίων της από τον Οικουμενικό Θρόνο.

Υπάρχουν δύο αχρονολόγητες αναφορές, για την έκδοση πατριαρ-
χικών σιγιλίων σχετικά με τα σταυροπηγιακά προνόμια της μονής επί 
Κυρίλλου Α΄ Λουκάρεως και επί Διονυσίου Δ΄ Μουσελίμη Κομνηνού, τα 
οποία, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί.

Η πρώτη, κατά χρονολογική σειρά, μνεία για ύπαρξη σιγιλίου, ανάγε-
ται στα χρόνια του Κυρίλλου Α΄ του Λούκαρη και περιέχεται στο κατά 
μήνα Μάρτιο του έτους 1692 εκδοθέν από τον οικουμενικό πατριάρχη 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
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Καλλίνικο Β΄ τον Ακαρνάνα (β΄ 7 Μαρτίου 1689 -Αυγούστου 1693). Η κυ-
ρωτική των σταυροπηγιακών προνομίων της μονής απόφαση αυτή, η 
οποία ελήφθη πριν από τον Ιούνιο του έτους 1638, θεωρούμε ότι πρέπει 
να συνέβη κατά τη διάρκεια της στ΄ πατριαρχίας του στον Οικουμενικό 
Θρόνο (Μάρτιος 1637-†27 Ιουνίου 1638) και πιθανώς σχετίζεται με τον 
Βεροιώτη πατριάρχη Αλεξανδρείας Μητροφάνη Κριτόπουλο (1636-1639) 
και τον μητροπολίτη Βεροίας Ιωαννίκιο Διόδιο από την Αλεξάνδρεια (24 
Σεπτεμβρίου 1638-9 Ιουνίου 1645), μετέπειτα, επίσης, πατριάρχη Αλε-
ξανδρείας (9 Ιουνίου 1645-†15 Σεπτεμβρίου 1657).

Για την ανεπιβεβαίωτη αναφορά σχετικά με την έκδοση αχρονολόγη-
του σιγιλίου επί πατριάρχου Παϊσίου Α΄ (α΄ Ιούλιος 1652-Ιούλιος 1653), 
το οποίο αφορά τα σταυροπηγιακά δικαιώματα της μονής του Τιμίου 
Προδρόμου καταδεικνύεται ότι στη βιβλιογραφία συχγύστηκε ο Παΐσι-
ος Α΄ με τον Παΐσιο Β΄, ο οποίος πατριάρχευσε για πρώτη φορά από 20 
Νοεμβρίου 1726 έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 1732 και για δεύτερη φορά 
από τον Αύγουστο του 1740 μέχρι μετά τα μέσα Μαΐου του 1743, επί της 
δευτέρας πατριαρχίας του οποίου πράγματι εκδόθηκε σχετικό σιγίλιο.

Του σιγιλίου, επίσης, του πατριάρχη Διονυσίου Δ΄ Μουσελίμη-Κομνη-
νού δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία ούτε το έτος έκδοσής του. 
Πιθανολογήθηκε χωρίς, ωστόσο, να επιβεβαιώνεται από κάποια πηγή, 
ότι εκδόθηκε κατά τη δεύτερη περίοδο πατριαρχίας του Διονυσίου Δ΄, 
δηλαδή από 24 Οκτωβρίου 1676 έως 2 Αυγούστου  1679. 

Το αρχαιότερο σωζόμενο γνωστό επίσημο έγγραφο το οποίο αναφέ-
ρεται στην επικύρωση των πατριαρχικών και σταυροπηγιακών δικαίων 
της μονής χρονολογείται τον Μάρτιο του 1692 και εκδόθηκε κατά τη δι-
άρκεια της δεύτερης πατριαρχίας του από τον οικουμενικό πατριάρχη 
Καλλίνικο Β΄ τον Ακαρνάνα (β΄ 7 Μαρτίου 1689 -Αυγούστου 1693). Μη-
τροπολίτης Βεροίας στα χρόνια αυτά είναι ο Μακάριος Α΄ (ante 1 Νοέμ.  
1692 - post Αύγ. 1698).

Ανάλογο είναι και το περιεχόμενο του από 5 Ιουλίου 1742 πατριαρ-
χικού σιγιλίου, το οποίο εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης πα-
τριαρχίας του οικουμενικού πατριάρχη Παϊσίου Β΄ (7 ή 8 Αυγούστου 
1740-μέσα Μαΐου 1743) και το οποίο μνημονεύει τα ονόματα των οικου-
μενικών πατριαρχών Κυρίλλου Α΄ Λούκαρη, Διονυσίου Δ΄ Μουσελίμη-
Κομνηνού και Καλλινίκου Β΄ Ακαρνάνος. Μητροπολίτης της Βέροιας 
την περίοδο εκείνη ήταν ο Ιωακείμ ο Χίος (1726-1746).

Το  επόμενο σιγίλιο εκδόθηκε από τον πατριάρχη Κύριλλο Ε΄ τον Κα-
ράκαλο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας του (29 Σεπτεμβρίου 
1748-Ιούνιος 1751) στις 3 Αυγούστου 1750, επικύρωνε τα προηγούμενα 
σιγιλιώδη γράμματα και προέβαινε στην ανανέωση των σταυροπηγια-
κών προνομίων της μονής. Την εν λόγω εποχή μητροπολίτης στη Βέροια 
ήταν ο Ρόδιος Σαμουήλ (Απρίλιος 1746-†15 Ιουνίου 1763).

Το τέταρτο στη σειρά των γνωστών αλλά ανέκδοτων μέχρι σήμερα σι-
γιλίων εκδόθηκε στα χρόνια της πατριαρχίας του Κυρίλλου Στ΄ (4 Μαρ-
τίου 1813-13 Δεκεμβρίου 1818). Τότε μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης 
ήταν ο Ζαχαρίας (1811-1822).

Τέλος, τον Φεβρουάριο του 1828, εκδόθηκε το πέμπτο και τελευταίο 
γνωστό (ήδη  εκδεδομένο μια φορά) σιγίλιο του πατριάρχη Αγαθαγ-
γέλου (26 Σεπτεμβρίου 1826-5 Ιουλίου 1830), το οποίο με τη σειρά του 
ανανέωνε και επικύρωνε τα προγενέστερα σιγίλια που κατοχύρωναν τα 
σταυροπηγιακά προνόμια της μονής και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν 
εντοπίστηκε στους ΚΠΑ του ΑΟΠ ούτε στους σχετικούς εκδεδομένους 
καταλόγους. Την υπόψη περίοδο μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης 
ήταν ο Μεθόδιος Σαπουντζάκης (1823-1831).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

- Ο Αγιώτατος Αποστολικός, Πατριαρχικός και Οικουμενικός Θρό-
νος της Κωνσταντινουπόλεως, που όφειλε κατά γεραρόν προνόμιον να 
φροντίζει περί των ιερών του Θεού Εκκλησιών και των θείων σκηνωμά-
των, κατέβαλλε διηνεκή πρόνοια υπέρ της μονής του Τιμίου Προδρό-
μου (Σκήτη) Βεροίας. Αυτό καταδεικνύει όχι μόνο την Εκκλησιαστική 
πρόνοια αλλά και πόσο συνδεδεμένη με τη ρίζα του Ορθόδοξου γένους, 

την τροφό Αγία Μητέρα Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ήταν η μονή 
Προδρόμου.

- Τα δίκαια όχι μόνον των επαρχιών των υποκείμενων στον Οικου-
μενικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης αλλά ιδίως των σταυροπηγια-
κών μονών διατηρούνταν απαράτρεπτα και απαρασάλευτα· όσες φορές 
όμως αυτές υπέκυπταν, εξαιτίας της εξαφάνισης των γραμμάτων ή της 
εξασθένησης των σταυροπηγιακών προνομίων, σε καταχρήσεις, το Πα-
τριαρχείο τις απέκρουε με νέα πατριαρχικά και συνοδικά γράμματα.

- Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία πρωτίστως βεβαιωνόταν ότι το μο-
ναστήρι ήταν από αρχαίων χρόνων τετιμημένον δια της σταυροπηγια-
κής αξίας και υπαγόταν στον Οικουμενικό Θρόνο. Γι’ αυτό κάθε έγγρα-
φη ανανέωση των σταυροπηγιακών προνομίων της μονής του Τιμίου 
Προδρόμου στηριζόταν στα σιγίλια που εκδόθηκαν επί των αρχαιοτέ-
ρων αγιωτάτων πατριαρχών, εν τοις έμπροσθεν χρόνοις, δηλαδή των 
προγενεστέρων πατριαρχών (αν και τα πρώτα δύο από αυτά, δηλαδή 
των πατριαρχών Κυρίλλου Λούκαρη και Διονυσίου Δ΄ Μουσελίμη-Κο-
μνηνού δεν έχουν βρεθεί).

- Μετά την έγγραφη ανανέωση των σταυροπηγιακής αξίας της μο-
νής, επ’ ευλόγοις και ασφαλέσιν αιτίαις (συνήθως δηλαδή ύστερα από 
τις εύλογες και δίκαιες από κοινού παρακλήσεις του ηγουμένου και των 
προκρίτων ή ύστερα από την απώλεια των υπαρχόντων σιγιλίων κτλ.), 
η για διάφορους λόγους αθέτηση επανειλημμένα των προνομίων της 
οδηγούσε συχνά το Οικουμενικό Πατριαρχείο να εκδίδει νέα σιγίλια 
υπέρ αυτής.

- Η συνηθέστερη αιτία αθέτησης των σταυροπηγιακών δικαίων της 
μονής είχε να κάνει με τη στάση της Τοπικής Εκκλησίας  και των τοπι-
κών αρχόντων έναντι των προνομίων της μονής, η οποία δεν ήταν η αρ-
μόζουσα. Με άλλα λόγια, οι μητροπολίτες της Βέροιας ή άλλοι αρμόδιοι 
παράγοντες δεν σέβονταν πάντοτε (πρόβαλλαν τις κυριαρχικές τους 
διεκδικήσεις) και ενίοτε επιχειρούσαν να καταπατήσουν τα προνόμια 
που είχε το μοναστήρι ως σταυροπηγιακό. 

- Φαίνεται ότι το μοναστήρι υπήρξε ανέκαθεν σταυροπηγιακό, δηλα-
δή η σταυροπηγιακή τάξη  καθιερώθηκε από τη σύσταση-ανακαίνισή 
του και διατηρήθηκε η ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητό του καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ιστορίας του μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, καθότι δεν 
βρέθηκε ούτε ένα πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλιο που να επαναβε-
βαιώνει τον ενοριακό χαρακτήρα της σταυροπηγιακής μονής Τιμίου 
Προδρόμου.

- Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι το μοναστήρι, με βάση το σιγίλιο του 
έτους 1692, όφειλε κατ’ έτος να δίνει 2 χρυσά φλωρία.

- Οι ηγούμενοι και οι πατέρες, έκριναν αναγκαία όχι μόνο την ανα-
πλήρωση του απωλεσθέντων γραμμάτων με την έκδοση νέων που ανα-
νέωναν και επικύρωναν όλα είχαν οριστεί Συνοδικώς αλλά και την προ-
σθήκη επιπλέον ωφέλιμων διατάξεων, αναφερομένων στην ασφαλή 
και μόνιμη εξωτερική οικονομία της μονής.

- Δεν υπάγονταν εξαρχής στη μονή άλλα μοναστήρια ή μετόχια, 
εκτός Βεροίας. Επομένως η μονή δεν είχε την τύχη να είναι προικισμέ-
νη με πλούσια μετόχια ούτε έγινε ποτέ πατριαρχική εξαρχία, ώστε να 
ασκεί πνευματική και εκκλησιαστική εποπτεία σε οικισμούς-χωριά και 
να γνωρίσει χρόνια ακμής. Αντιθέτως, εξαιτίας δεινών περιστάσεων 
(ενδεχομένως ολιγωρίας των διοικούντων αυτήν ή και ιδιοτελών επεμ-
βάσεων και άλλων καταχρήσεων) είχε όχι μόνον μικρές και ασήμαντες 
πηγές εισοδημάτων αλλά επιπλέον στερήθηκε επανειλημμένα την αρ-
χαία σταυροπηγιακή τάξη και λαμπρότητά της, δίχως όμως να περιέλ-
θει ποτέ σε ερειπιώδη και αθλία κατάσταση.

Καταληκτικά υπάρχει η πρόθεση, εάν δοθεί δυνατότητα χώρου, να 
γίνουν αναφορές, κατά χρονολογική σειρά, για τη σταυροπηγιακή τάξη 
της μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βεροίας μετά το 1828, τόσο στα 
Συνταγμάτια του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, όσο και σε διά-
φορους σχετικούς καταλόγους μονών, στα οποία περιλαμβάνονται και 
οι υποκείμενες στον Οικουμενικό Θρόνο σταυροπηγιακές μονές.

δημήτριος Αγγ. Παπάζης, Αν. καθηγητής ΑεΑθ
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τΑ όΝόμΑτΑ ςτόΝ ΚωδιΚΑ «Κωδιξ Λ/ςμωΝ1 ἐΠι-

τρόΠωΝ τόυ Πρόδρόμόυ» της ιερΑς μόΝης 

τιμιόυ Πρόδρόμόυ της ΝΑόυςΑς

ΠεριΛηΨη
1. Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου της Νάουσας είναι μια από τις 36 

καταγεγραμμένες μονές της Ιεράς Μητροπόλεως Βερροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας και στην καθημερινή γλώσσα των Ναουσαίων είναι  
γνωστή με το όνομα «Ο Έξω Πρόδρομος».

2. Η μονή βρίσκεται βορειοδυτικά από τη Νάουσα, στην πορεία προς 
το χωριό Γιαννακοχώρι, και απέχει απ’ αυτήν περίπου τέσσερα χιλιόμε-
τρα ή μια ώρα περίπου με τα πόδια.

3. Σύμφωνα με τις σωζόμενες πηγές, η πρώτη γνωστή γραπτή μαρτυ-
ρία για το όνομα και τη λειτουργία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου 
αναφέρεται σε πρακτικό σωζόμενου κώδικα της τότε Ιεράς Μητροπόλε-
ως Βοδενών, της σημερινής δηλαδή Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλ-
λης και Αλμωπίας, με ημερομηνία 11 Μαΐου 1785. Σ’ αυτό αναφέρεται 
αυτολεξεί ότι γίνεται «ἃπασα ἡ καταγραφὴ τῆς ὁλομελείας τοῦ χρέους 
τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου τοῦ τιμίου Προδρόμου»2.

4. Όπως προκύπτει από τις διάφορες πηγές, η μονή παλαιότερα ανήκε 
διοικητικώς και εκκλησιαστικώς στην τότε Ιερά Μητρόπολη Βοδενών3. 

Ενδεικτικώς, αναφέρουμε ότι στο υπέρθυρο του καθολικού της μονής 
σώζεται η παρακάτω κεφαλαιογράμματη κτητορική επιγραφή: 

«Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ-
ΚΟΔΟΜΗΘΗ ΩΣ / ΠΥΡΠΟΛΥΘΕΙΣ ΤΟ 1844 ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΕ-
ΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΣ / ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΔΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΚΥΡΟΥ 
ΜΕΛΕΤΙΟΥ4 ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ / ΤΑΥΤΗΣ 
ΜΟΝΗΣ / ΑΝΘΙΜΟΥ / ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ»5. 

5. Η μονή από το έτος 1950 ανήκει πλέον στην Ιερά Μητρόπολη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας.

6. Σύμφωνα με τις πηγές η μονή ήταν ανέκαθεν ανδρώα, ενώ από το 
έτος 1995 λειτουργεί πλέον ως γυναικεία μονή.

7. Στα αρχεία της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπί-
ας, η οποία έχει κληρονομήσει την τότε Ιερά Μητρόπολη Βοδενών σώ-
ζονται διάφοροι κώδικες, ανάμεσα στους οποίους και ο «Κῶδιξ λ/σμῶν 
ἐπιτρόπων τοῦ Προδρόμου».

Σ’ αυτόν υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, ανάμεσα στις οποίες και 
πληροφορίες για ονόματα.

Στην παρούσα εισήγηση αναφερόμαστε στα καταγεγραμμένα στον 
κώδικα αυτόν ονόματα και τα αναλύουμε ιστορικώς, γεωγραφικώς, ετυ-
μολογικώς κλπ.

Κωνσταντίνος Γ. ςταλίδης
φιλόλογος

εΠιΓρΑφιΚες μΑρτυριες ςε ΛειΨΑΝόθηΚη ΑΠό 
τη μόΝη τόυ ςωτηρΑ της ΝΑόυςΑς

ΠεριΛηΨη
Μεταξύ των κειμηλίων της Συλλογής του Εθνικού και Ιστορικού Μου-

σείου  της Σόφιας περιλαμβάνεται και η λειψανοθήκη με αριθμό ταξινό-
μησης 29116. Πρόκειται για μια οκταγωνική λειψανοθήκη - διαστάσεων 
21,5Χ20,5Χ22 εκ.- η οποία στηρίζεται σε οκτώ χαμηλά πόδια. Στις κάθε-

1 . Δηλαδή, «λογαριασμῶν».
2 . Κώδιξ τῶν Ἁγίων Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Βοδενῶν, φ. 

98α(11-05-1785), βλ. και φ. 98α-102β (1785-1786). 
3 . Βλ. ενδεικτ. Σταλίδης, «Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου της Νάουσας», 

ό.π., σ. 257-258, βλ. και Κώδιξ, ὁ τὸ πρῶτον συστηθείς, ἅμα τῇ συστήσει τῆς 
Ἑλληνικῆς Σχολῆς, ἐν τῇ πολιτείᾳ Βοδενῶν, ἐν ἔτει ,ΑΨΠΕ’, φ. 12β(18-07-
1785), στίχ. 1-22, Κωνσταντίνου Γ. Σταλίδη, Κώδιξ, ὁ τὸ πρῶτον συστηθείς, 
ἅμα τῇ συστήσει τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς, ἐν τῇ πολιτείᾳ Βοδενῶν, ἐν ἔτει 
,ΑΨΠΕ’, Ἔδεσσα 1979, σ. 24, Νο 11, φ. 12β(18-07-1785), στίχ. 1-22.

4 . Για τον τότε μητροπολίτη Βοδενών Μελέτιο Γ’ (1840-1848) βλ. ενδεικτ. 
Κωνσταντῖνος Γ. Σταλίδης, Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ 
Ἀλμωπίας, Τόμος Α’ Ἐπίσκοποι, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, 
Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας, Έδεσσα 2006, σ. 141-156, όπου και βιβλιογραφία.

5 . Σταλίδης, Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας, Τόμος Α’ 
Ἐπίσκοποι, ό.π., σ. 149, όπου και βιβλιογραφία.

τες πλευρές της ιστορείται ο βίος της αγίας Ματρώνας, η οποία έζησε 
στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 4ο αιώνα, όπου ίδρυσε την ομώνυμη 
μονή. Στο κάλυμμα του σκεύους εικονίζεται ολόσωμη η ίδια προανα-
φερόμενη αγία κρατώντας στο δεξί χέρι τον σταυρό και υψώνοντας το 
αριστερό σε στάση δέησης.

Στην επιγραφή της θήκης του κρανίου αναφέρεται το όνομα του 
ηγουμένου Θεωνά (1798), ενώ στη λειψανοθήκη διαβάζουμε το όνομα 
του ιερομόναχου Αγαπίου, ηγουμένου της Μονής του Σωτήρα της Νά-
ουσας (1811). Εξάλλου η δυναμική παρουσία του ιερομόναχου Αγαπίου 
επισημαίνεται και σε άλλες επιγραφές και πιστοποιεί την ύπαρξη της 
μοναστικής κοινότητας. Σήμερα ένα μικρό παρεκκλήσι στον επαρχιακό 
δρόμο της Νάουσας προς το Σέλι θυμίζει την άλλοτε ακμάζουσα μονή 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Άγιο Σωτήρη), όπως αναφέρεται 
στα κείμενα των πηγών. 

   

Γλυκερία μ. χατζούλη, επίκουρος θεολογικής ςχολής Α.Π.θ.

ιςτόριΚΑ ςτόιχειΑ τόυ ΝΑόυ τόυ ΑΓιόυ ΝιΚό-
ΛΑόυ τόυ ξυΛότρΑΒηχτόυ ςτη ΒερόιΑ

ΠεριΛηΨη
  Η Βέροια έχει να επιδείξει σαράντα οκτώ βυζαντινούς και μεταβυζα-

ντινούς ναούς στον πολεοδομικό της ιστό. Τρεις ακόμη ναοί είναι γνω-
στοί από τις τοιχογραφίες τους που αποτοιχίσθηκαν πριν την κατεδάφι-
ση, ενώ τα ονόματα άλλων είκοσι ναών διασώζονται σε ιστορικές πηγές.  

Στα παραπάνω αξίζει να προστεθούν οι πληροφορίες της αρχειακής 
έρευνας για το ναό του Αγίου Νικολάου του Ξυλοτραβηχτού που είναι 
ταυτόσιμος με τον Άγιο Νικόλαο Ξυλοτραφτή, χρονολογείται στους με-
ταβυζαντινούς χρόνους και είναι ελάχιστα γνωστός. Μαζί του πρέπει 
να συσχετισθεί πωλητήριο έγγραφο που σώζεται στο αρχείο της μονής 
Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη. 

Στις 30 Αυγούστου 1804 ο μητροπολίτης Βεροίας Χρυσόστομος επικυ-
ρώνει με την υπογραφή του την εκποίηση ακίνητης περιουσίας του Αγί-
ου Νικολάου του Ξυλοτραβηχτού για την αποπληρωμή χρεών του ίδιου 
ναού. Ένα σπίτι και το οικόπεδό του πωλούνται για τετρακόσια γρόσια 
στην Περουτζή, γυναίκα του Μανώλη του Κουλουργιώτου στην πόλη 
της Βέροιας.    

Τα εσωτερικά στοιχεία του εγγράφου αφήνουν να διαφανεί ότι ο Άγι-
ος Νικόλαος είναι προσηλωμένος ως προσκυνηματικός, πιθανόν, ναός 
σε κάποιον μεγαλύτερο ναό, με τον οποίο θα πρέπει να συσχετισθεί. 
Αυτό διαφαίνεται από την εμφάνιση του άρχοντα χατζή Θωμά ως υπεύ-
θυνου επιτρόπου αγνώστου αριθμού εκκλησιών που αναφέρεται ότι 
ανήκουν στο ναό του Αγίου Ιωάννη.  Μαζί με τον Θωμά υπογράφουν 
τέσσερις ακόμη μάρτυρες το πωλητήριο. Από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι ο Άγιος Νικόλαος υπάγεται στη μεγάλης, προφανώς, έκτασης ενο-
ρία του Αγίου Ιωάννη. 

Το επόμενο ζήτημα που εγείρεται είναι ποιοί στην πραγματικότητα 
είναι οι δύο ναοί του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωάννη. Η αναφο-
ρά τους, που με την πρώτη ματιά είναι αόριστη και δίχως τοπογραφική 
ένδειξη, αδιαμφισβήτητα ακολουθεί την τρέχουσα αντίληψη των κατοί-
κων ως απόρροια της κομβικής θέσης του ναού του αγίου Ιωάννη στο 
κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Βέροιας. Ο τρόπος αναφο-
ράς παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον προσδιορισμό, στον οποίο θα πρέ-
πει να αναγνωρίσουμε την αξία μίας αποτίμησης του ναού του αγίου 
Ιωάννη. 

Επιπλέον, πέρα από τα στοιχεία εκκλησιαστικής ιστορίας, αρχιτεκτο-
νικής και προσωπογραφίας με καθολικότερη αξία για τη μελέτη της 
Βέροιας στις αρχές του 19ου αι., το έγγραφο από το αρχείο της μονής 
Βλατάδων έχει σημασία πρωταρχική για το ναό του Αγίου Νικολάου 
του Ξυλοτραβηχτού, καθώς παρουσιάζει ένα χρονικό σημείο της ιστο-
ρίας του.

Νικόλαος μπονόβας, Αρχαιολόγος μΒΠ



Χρονίκα ε.μ.ι.π.η.         ίούλίοσ - αύγούσΤοσ - σέΠΤέμβρίοσ  2010         17

η υΠΑιθρός της ΒερόιΑς τόΝ 18ό ΑιωΝΑ

ΠεριΛηΨη
 Ο 18ος αι. είναι γενικά εποχή μεγάλων αλλαγών στον βαλκανικό αγρο-
τικό χώρο, τόσο σε σχέση με το καθεστώς γαιοκτησίας, όσο και σε σχέση 
με το οικιστικό δίκτυο. Στην περίπτωση της αγροτικής περιφέρειας της 
Βέροιας, ο 18ος αι. συνδέεται με τρεις εξελίξεις που φαίνεται να βαίνουν 
παράλληλα: τη μείωση του αριθμού των οικισμών σε σχέση με την προ-
γενέστερη περίοδο, τον πολλαπλασιασμό των εκτάσεων με καθεστώς 
τσιφλικιού, και την επέκταση των βοσκότοπων. Ταυτόχρονα, οι διοικη-
τικές και φορολογικές αλλαγές της εποχής επιτείνουν τις παλαιότερες 
διαιρέσεις και δείχνουν να οδηγούν στην επί της ουσίας κατάτμηση του 
καζά Βεροίας σε τέσσερις «επαρχίες», με κέντρα αντιστοίχως τη Βέροια, 
τη Νάουσα, το Κίτρος και τη Μελίκη. Στόχος της ανακοίνωσης, η οποία 
βασίζεται στην ανάλυση φορολογικών καταστίχων καταχωρισμένων 
στους ιεροδικαστικούς κώδικες της Βέροιας, είναι να ανιχνεύσουμε τις 
οικιστικές μεταβολές στον καζά της Βέροιας και γενικότερα τις νέες δια-
συνδέσεις και ιεραρχίες οικισμών που φαίνεται να δημιουργούνται στην 
περιοχή στη διάρκεια του 18ου αι. και οι οποίες αποτελούν το υπόβαθρο 
για τις εξελίξεις της ύστερης οθωμανικής περιόδου, του κατεξοχήν οθω-
μανικού παρελθόντος στη συλλογική μνήμη.

Αντώνης Αναστασόπουλος: 
επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 

ελένη Γκαρά: 
επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

όθωμΑΝιΚες εΠιΓρΑφες ημΑθιΑς ΚΑι ΠεΛΛΑς

ΠεριΛηΨη
Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας επί 
του οθωμανικού επιγραφικού υλικού των νομών Ημαθίας και Πέλλας. 
Το σύνταγμα των επιγραφών περιλαμβάνει συνολικά 107 μνημεία που 
ανήκουν στις ΙΑ΄ Ε.Β.Α. και ΙΖ΄ Ε.Π.Κ.Α., και φυλάσσονται στις συλλο-
γές: των Δίδυμων Λουτρώνων Βέροιας (37), του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Βέροιας (6), του Γενί Τζαμιού Έδεσσας (38), του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πέλλας (12), του Θεάτρου Γιαννιτσών (12), ενώ δύο επιγραφές 
βρίσκονται in situ σε μνημεία των Γιαννιτσών: Ρολόι Γιαννιτσών (1) και 
Μαυσωλείο του Εβρενός Μπέη (1). Το υλικό εξετάζεται από τυπολογική 
άποψη, ενώ παρατίθεται η κριτική, υπομνηματισμένη έκδοση και η από-
δοση στην ελληνική των κειμένων τους. Στην συντριπτική τους πλειο-
ψηφία οι επιγραφές αφορούν σε επιτύμβιες στήλες (102)· οι εναπομείνα-
σες πέντε είναι οικοδομικές-κτιτορικές. Τα δημογραφικά και ονοματο-
λογικά στοιχεία που προκύπτουν ρίχνουν φως στην κοινωνική ιστορία 
του μουσουλμανικού πληθυσμού της περιοχής κατά τους 17ο-20ο αι. 

Γεώργιος Κ. Λιακόπουλος
ιστορικός-όθωμανολόγος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

εΠιτυμΒιόι ςτΑυρόι  της όθωμΑΝιΚης Περιό-
δόυ ςτηΝ ημΑθιΑ (17ός-19ός ΑιωΝΑς)

ΠεριΛηΨη
Στην προσπάθειά μας για συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων 
στοιχείων και πληροφοριών για την ιστορική εξέλιξη των οικισμών του 
Ανατολικού Βερμίου και του κάμπου της Ημαθίας, πραγματοποιήσαμε, 
στις παραπάνω περιοχές, επιτόπιες έρευνες και καταγραφές των σωζό-
μενων επιτύμβιων σταυρών της Οθωμανικής περιόδου, με αρχικό σκο-
πό τη διάσωση του υπάρχοντος υλικού. 
Στην επικείμενη ανακοίνωση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε, 
μέσα από επιτόπιες καταγραφές και εκτιμήσεις, αξιοποιώντας παράλ-
ληλα την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τους επιτύμβιους σταυρούς του 
17ου έως 19ου αιώνα που σώζονται «διάσπαρτοι» σε κατεστραμμένα 
χωριά του Βερμίου (Ντουρμάνι, Μαρούσια, Ξηρολίβαδο, Λοζίτσι, Κο-
μανίτσι, Δοβρά κ.λ.π.), στα μοναστήρια της περιοχής (Ι. Μ. Τιμίου Προ-
δρόμου, Θεοτόκου Καλλίπετρας, Αγ. Αναργύρων Νησίου) καθώς και σε 
άλλα χωριά των πεδινών περιοχών της Ημαθίας. Στην έρευνα θα συ-
μπεριληφθούν, επίσης, επιτύμβιου σταυροί που σήμερα φυλάσσονται 
στις συλλογές της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βέροιας και της 11ης Ε.Β.Α. 
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι αφ’ ενός η καταγραφή και παρουσίαση 

του σωζόμενου υλικού (το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται εκτε-
θειμένο και απροστάτευτο), με σκοπό τη διάσωσή του από τη φθορά, 
και αφ’ ετέρου η αξιοποίηση των πληροφοριών, που προέρχονται από 
αυτό, στην έρευνα της ιστορίας και της προσωπογραφίας των παραπά-
νω περιοχών. 

Αντώνιος Β. Γκαλίτσιος, Αρχαιολόγος
Αθανάσιος Γ. Βουδούρης,  υποψ. δρ. εκκλ. ιστορίας 

ό όθωμΑΝιΚός ΠυρΓός ρόΛόΓιόυ (SAAT KulESI) 
της ΒερόιΑς ΚΑι ό ΑΝτιςτόιχός τόυ ςτΑ ΓιΑΝΝι-

τςΑ – τυΠόΛόΓιΑ –  ΛειτόυρΓιΑ – ΚΑτΑςΚευη 

ΠεριΛηΨη 
Με την ανακοίνωσή μας παρουσιάζουμε τους οθωμανικούς πύργους 
Ρολογιών (Saat Kulesi) της Βέροιας και των γειτονικών Γιαννιτσών 
(Yenice-i Vardar), η αρχική μορφή των οποίων είναι γνωστή από παλιές 
φωτογραφίες. Από τους παραπάνω πύργους, σώζεται μόνο αυτός των 
Γιαννιτσών, ο οποίος αποτελεί και πρότυπο μελέτης για τον σχεδόν πα-
νομοιότυπό του στη Βέροια, που κατεδαφίστηκε αναίτια, στερώντας την 
πόλη από ένα σημαντικό στο είδος του μνημείο. Πύργοι Ρολογιών υπήρ-
χαν, δίπλα ή κοντά στα διοικητήρια, σε όλες τις σημαντικές πόλεις της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Με σχεδόν ορθογώνια κάτοψη, ο πύργος των Γιαννιτσών (1753/4) απο-
τελείται από λιθόκτιστη βάση, πλινθόκτιστο εξωτερικά και ενισχυμένο 
εσωτερικά με ξυλοδεσιές κορμό και τέλος από τετράρριχτη στέγη που 
αρχικά επικαλυπτόταν με μολύβι. Επάνω της στερεωνόταν ανοικτό ξύ-
λινο κουβούκλιο με οξυκόρυφη κωνική στέγη, που προστάτευε την κα-
μπάνα που χτυπούσε με κανονικό ρυθμό τις ώρες της ημέρας. Στο εσω-
τερικό του πύργου - το οποίο φωτίζεται με λιγοστές φωτιστικές σχισμές 
που διευρύνονται εσωτερικά  - δεν υπάρχουν πια τα ξύλινα πατώματα. 
Δεν σώζεται ούτε και η ξύλινη κλίμακα ενδοεπικοινωνίας στις διάφο-
ρες στάθμες του, σε μια από τις οποίες ήταν αναρτημένος ο «πρωτόγο-
νος», παλαιού τύπου μηχανισμός του ρολογιού του, που αντί μεταλλι-
κού ελατηρίου είχε ένα σχοινί που στα άκρα του κρέμονταν δύο λίθοι. 
Περιγραφή του μηχανισμού αυτού έχουμε από τον αντίστοιχο πύργο 
Ρολογιού της Βέροιας (Γ. Αλεξιάδης, Βεροιώτικες αράδες, Θεσσαλονίκη 
1983, σ. 49) : «Κτίσμα κατακόρυφο, ψηλό, τρανό, κτισμένο από ογκόλιθους 
στη βάση και πιο πάνω πέτρινα ντουβάρια με τσατμάδες μέχρι και την 
κορυφή. Και μια τεράστια και φαρδιά σκάλα στο εσωτερικό του, που άρχι-
ζε από την ξύλινη πόρτα του, τοποθετημένη στην κορυφή της τεράστιας 
φαρδιάς σκάλας με τους ογκόλιθους από τη βάση του … Απ’ αυτήν την 
ξύλινη πορτούλα έμπαινε ο Χότζας και το κούρδιζε [το ρολόι του πύργου]. 
Αυτός ο Χότζας, μέχρι το 1924, το κούρντιζε, τραβώντας προς τα κάτω 
τα μακριά σχοινιά του. Στην κυκλική σκάλα του εσωτερικού, την ξύλινη, 
δεν ήταν ανάγκη κανείς να ανεβεί, ούτε και ο Χότζας. Απ’ εκεί έβλεπε όλο 
τον κάμπο. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, έφυγε και ο Χότζας, 
ως ανταλλάξιμος, και έμεινε παραπονεμένο το Ωρολόγι, μια που αυτός 
ήξερε την τακτική του». 
Έχοντας εκπονήσει την αποτύπωση του πύργου Ρολογιού των Γιαννι-
τσών και με τη βοήθεια παλιών φωτογραφιών επιχειρούμε και μια πρό-
ταση αποκατάστασης της μορφής που είχε ο αντίστοιχος πύργος στη 
Βέροια πριν από την κατεδάφισή του. 

Πασχάλης Ανδρούδης, 
δρ. Αρχαιολόγος, Αρχιτέκτων

Αναστασία Γκιόγκη, 
Αρχαιολόγος

ΚόΝΑΚιΑ ΚΑι ΠυρΓόςΠιτΑ ςτό ρόυμΛόυΚι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
1) Περιγραφή και σύντομο ιστορικό για τα σωζόμενα σήμερα κονάκια 
και πυργόσπιτα στην περιοχή του Ρουμλουκιού (πεδιάδα Ημαθίας που 
τη διασχίζει ο ποταμός Αλιάκμονας), 
2) εικόνες - φωτογραφίες και σύντομο ιστορικό από τα μη σωζόμενα και
3) ιστορικές αναφορές για σημαντικά  κονάκια – πυργόσπιτα που δεν 
σώζονται, ούτε έχουμε δείγματα απεικόνισής τους.

Ιωάννης Μοσχόπουλος, 
Δικηγόρος - Ερευνητής

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  -  ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
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TO ΝημΑτόυρΓειό ΒΑμΒΑΚός 

«ΒερμιόΝ» ςτη ΒερόιΑ

ΠεριΛηΨη

Η Βέροια, η Νάουσα και η Έδεσσα, είχαν ανέκαθεν το φυσικό προ-
νόμιο της δυνατότητας εκμετάλλευσης της υδραυλικής δύναμης από 
υδατοπτώσεις. Στηριζόμενες σε αυτό τέθηκαν οι βάσεις για την πρώιμη 
βιοτεχνική και βιομηχανική ανάπτυξή τους από τις αρχές του 19ου έως 
τα μέσα του 20ου αιώνα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κατασκευ-
άστηκαν αξιόλογα βιομηχανικά κτίρια, τα οποία αποτελούν μάρτυρες 
μιας πλούσιας και δημιουργικής περιόδου, της οποίας ο αντίκτυπος 
φτάνει μέχρι τις μέρες μας.

Ένα από κτιριακά συγκροτήματα που κατασκευάστηκαν την περίο-
δο αυτή στη Βέροια (1902) είναι το υδροκίνητο νηματουργείο βάμβακος 
«Βέρμιον». Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά συγκρο-
τήματα της περιοχής και αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα βιομη-
χανικών συγκροτημάτων στην Ελλάδα στο οποίο συνυπάρχουν χώροι 
παραγωγής, διοίκησης και εργατικές κατοικίες.

Το βιομηχανικό συγκρότημα «Βέρμιον» αναπτύσσεται σε επικλινές 
βραχώδες έδαφος και περιβάλλεται από λίθινα τείχη και πύργους, που 
παραπέμπουν σε κατασκευές οχυρωματικού χαρακτήρα. Έχει τυπολο-
γία που συνδυάζει χαρακτηριστικά παραδοσιακής και εκκλησιαστικής 
αρχιτεκτονικής και μορφολογία στην οποία διακρίνονται αναφορές 
στον κλασικισμό, καθώς και γνωρίσματα που συναντώνται σε ανάλογα 
ευρωπαϊκά συγκροτήματα του 19ου αιώνα.

Από την ανέγερσή του έως τη διακοπή της λειτουργίας του, το νη-
ματουργείο «Βέρμιον» υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις της αρχικής 
του μορφής, αλλά και προσθήκες, λόγω του εκσυγχρονισμού του εξο-
πλισμού, της αύξησης της παραγωγής και του αριθμού του εργατικού 
προσωπικού, αλλά και εξαιτίας της φυσικής φθοράς που επήλθε με την 
πάροδο του χρόνου.

Η εισήγηση θα περιλαμβάνει την ιστορική ανάλυση του βιομηχανι-
κού συγκροτήματος, την περιγραφή του δομικού του συστήματος, τα τυ-
πολογικά και μορφολογικά του χαρακτηριστικά, καθώς και τον τρόπο 
λειτουργίας του νηματουργείου. 

ματσκάνη ς.  Άννα, 
MSc Αρχιτέκτων μηχανικός Α.Π.θ.

μαργιέ ι. Αναστασία, 
MSc Aρχιτέκτων Mηχανικός Α.Π.θ.

όι δυό ΚΑΝόΝιςμόι τωΝ «εΝ ΒερόιΑ» 
ΑδεΛφότητωΝ «ΑθηΝΑ» ΚΑι «μεΛιςςΑ» 

ΚΑι η ΚόιΝη ΠόρειΑ τόυς 

 ΠεριΛηΨη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και κυρίως το δεύτερο μισό καταλυ-
τικό ρόλο στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του ελληνισμού 
και στη στήριξη της εκπαίδευσης των κοινοτήτων διαδραμάτισαν οι 
σύλλογοι και οι αδελφότητες που ιδρύθηκαν τόσο στο ελεύθερο ελληνι-
κό κράτος όσο και στις ορθόδοξες χριστιανικές κοινότητες της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας. 

Δύο τέτοια σωματεία, η «Αθηνά» και η «Μέλισσα», συστήθηκαν και 
δραστηριοποιήθηκαν στη Βέροια, διαδραματίζοντας σπουδαίο ρόλο στη 
στήριξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, στην ανόρθωση του μορφωτι-
κού επιπέδου, στην επίδειξη φιλανθρωπικού έργου με περίθαλψη ενδε-
ών, ασθενών και φυλακισμένων και στην εν γένει πρόοδο.

Ο πρόσφατος εντοπισμός των κανονισμών λειτουργίας των Αδελφο-
τήτων αυτών μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τον σπουδαίο και δια-
κεκριμένο ρόλο που διαδραμάτισαν στην κοινωνική, εκπαιδευτική και 
εθνική δραστηριοποίηση του υπόδουλου ελληνισμού της Βέροιας, και να 
γνωρίσουμε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους

ςιώκης Νίκος, 
υπ. δρ. Α.Π.θ.

Αργυρόπουλος Παναγιώτης, 
φιλόλογος-ερευνητής

ό μΑΚεδόΝιΚός ΑΓωΝΑς ςτό «ΒΑΛτό» μεςΑ ΑΠό 

τΑ ΑΠόμΝημόΝευμΑτΑ τωΝ  ΠρωτΑΓωΝιςτωΝ τόυ

ΠεριΛηΨη

Στις αρχές του 20ου αιώνα η Μακεδονία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας 
έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων , που προσπα-
θούσαν να επιβάλλουν τη δική τους εθνική ταυτότητα στην ταραγμένη 
αυτή και πολύπαθη γη της Μακεδονίας .

Ήταν ο «Μακεδονικός αγώνας». 

  Ο Μακεδονικός Αγώνας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «πόλεμος» με 
τη στενή έννοια του όρου. Ήταν ένας ιδιότυπος- παράξενος πόλεμος, 
κυρίως Ελληνοβουλγαρικός που διεξάγεται σε ξένο έδαφος, το έδαφος 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκειά του δεν έγινε καμιά 
ανοιχτή μάχη Ελληνικών  – Βουλγάρικών στρατευμάτων και ούτε υπήρ-
ξε επίσημη κήρυξη πολέμου από τη μια χώρα στην άλλη.(αυτό θα γίνει 
το 1913).  

  Έτσι από τη μια τα ελληνικά σώματα προσπαθούσαν να προστατέ-
ψουν τον εξασθενημένο μακεδονικό Ελληνισμό που υπέφερε κάτω από 
τον τουρκικό ζυγό αλλά και από τη βουλγαρική τρομοκρατία ολόκληρες 
δεκαετίες. 

   Από την άλλη οι Βούλγαροι Κομιτατζήδες χρησιμοποιώντας την τρο-
μοκρατία τις δολοφονίες και τον εκφοβισμό ήθελαν να δημιουργήσουν 
βουλγαρική εθνική συνείδηση στους Ελληνόφωνους και σλαβόφωνους 
κατοίκους της Μακεδονίας ,με απώτερο σκοπό αρχικά την αυτονόμηση 
της Μακεδονίας και την τελική  ενσωμάτωσή της στο βουλγαρικό κρά-
τος αργότερα ,όπως έπραξαν νωρίτερα με την Ελληνικότατη ανατολική 
Ρωμυλία.

    Στην περίπτωση της Μακεδονίας ,όπως και στην περίπτωση των 
κρητικών επαναστάσεων, στο πανεθνικό προσκλητήριο που σήμανε, 
έτρεξαν αγωνιστές από όλη την ελληνική γη μέσα και έξω από τα σύ-
νορα του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Κρητικοί , Μανιάτες , Ρουμε-
λιώτες, Νησιώτες Ηπειρώτες Έλληνες της διασποράς.   Η περιοχή 
της Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε από την αρχή στον αγώνα και 
σ’αυτήν την περιοχή ,ιδίως δε στον θρυλικό «Βάλτο», σημειώνεται η 
ελληνική αντεπίθεση που σήμανε και την αρχή του τέλους των βουλ-
γαρικών διεκδικήσεων στη Μακεδονία. Η Πηνελόπη Δέλτα περιγράφει 
ιδιαίτερα γλαφυρά και ρεαλιστικά στο αριστούργημά της «ςτα μυστικά 
του Βάλτου» την λίμνη και την περιοχή γύρω της.  «……η Λίμνη ήταν 
αρκετά κατοικημένη ,όχι μόνιμα ,αλλά από χωρικούς που από τα περί-
χωρα έμπαιναν στα νερά της για ψάρι, κυνήγι ή για να κόψουν καλάμια 
και ιδίως ραγάζι, ένα χόρτο που φύτρωνε στο Βάλτο και με το οποίο 
σκέπαζαν τις στέγες των σπιτιών, γέμιζαν τα σαμάρια ,έπλεκαν ψά-
θες για το πάτωμα και άλλα. επίσης η λίμνη έβριθε από βδέλλες και οι 
χωρικοί τις πουλούσαν στο εξωτερικό…..η βλάστηση της λίμνης ,ήταν 
πλουσιότατη …………καλάμια παντού , που πετάγονταν ως τέσσερα 
μέτρα ψηλά ,τοίχος πράσινος το καλοκαίρι ,κίτρινος και ξερός το χειμώ-
να ,σκεπάζοντας με το σφύριγμα και το μουρμούρισμα του κάθε ύποπτο 

Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
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  Ο πρώτος οπλαρχηγός που μπήκε στο βάλτο ήδη από το 1903 για 
να προστατέψει τους ψαράδες από την τρομοκρατία των κομιτατζήδων 
ήταν ο Τζόλας Περήφανος από το Γιδά με ολιγομελές  σώμα από ντό-
πιους. Μετά ακολούθησε ο Θεοχάρης Κούγκας από το Γιδά κι αυτός.  
Ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που μπαίνει στο βάλτο είναι ο Κων-
σταντίνος Μπουκουβάλας και ακολουθούν ο Δεμέστιχας , ο Παπα-
τζανετέας ο Σάρρος και φυσικά ο «ιδανικός ήρωας» καπετάν Άγρας 
(Τέλλος Αγαπηνός).Αρκετοί από αυτούς τους αγωνιστές ευτυχώς για 
μας αλλά και για την ιστορία , εντυπωσιασμένοι από τις εκπληκτικές 
τους εμπειρίες θα καταγράψουν τις αναμνήσεις τους με την μορφή απο-
μνημονευμάτων δίνοντάς μας μια άμεση εικόνα του αγώνα στον «βάλ-
το». Τα απομνημονεύματα αυτά είναι πολύτιμες πληροφορίες για τους 
ερευνητές στην προσπάθειά τους να καταγράψουν και να κατανοήσουν 
τα συγκεκριμένα γεγονότα.

Με τη βοήθεια αλλά και τις θυσίες όλων αυτών των αγωνιστών κα-
θώς και όλων των αφανών ηρώων η Μακεδονία απαλλάχτηκε από τη 
βουλγαρική επιβουλή και μετά από τέσσερα χρόνια ενσωματώθηκε 
στον εθνικό κορμό.

Γρηγόρης Γιοβανόπουλος
δάσκαλος με ειδίκευση στην ιστορία 

της νεότερης ελλάδας και του Νεοελληνικού πολιτισμού 

τό εθιμό ρόυΓΚΑτςιΑ 

ΚΑι ΠΑρΑΛΛΑΓες τόυ  ςτό Ν. ημΑθιΑς

 ΠεριΛηΨη

Το Δωδεκαήμερο (παραμονή Χριστουγέννων – παραμονή Θεοφανεί-
ων) κατέχει ξεχωριστή θέση στο λαϊκό εορτολόγιο της Βόρειας Ελλάδας 
με πλούσια εθιμολογία στη διάρκεια των τριών μεγάλων εορτών που 
περιλαμβάνει. Ιδιαίτερη θέση σ’ αυτές τις γιορτές κατέχει το έθιμο Ρου-
γκάτσια και οι παραλλαγές του στο Ν. Ημαθίας. 

Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εθίμων στο χώρο της Μακεδονίας 
με αφετηρία τα σατουρνάλια και τις άλλες μεγάλες γιορτές του ρωμαϊ-
κού ημερολογίου. Πρόκειται για διαβατήριο- ευετηριακό έθιμο που συ-
ναντάται σε όλες τις εθνοτοπικές ομάδες που συμβιούν στην ευρύτερη 
περιοχή της Ημαθίας και με διαφορετικές ονομασίες όπως: ρουγκάτσια 
στα χωριά του κάμπου της Ημαθίας, λιγκουτσάρια στους Βλάχους του 
Βερμίου, λαγκουτσάρια στα χωριά των Πιερίων και μωμόγεροι στους 
Πόντιους κατοίκους της περιοχής. 

Συμμετέχουν μόνον άνδρες νεαρής κυρίως ηλικίας στην διάρκεια του 
δωδεκαημέρου και έχει σαν σκοπό την κοινοτική προσφορά. Σκοπός της 
εργασίας είναι να διερευνήσει τις τυχόν διαφορές στην επιτέλεση του 
εθίμου από όλες τις παραπάνω πολιτισμικές ομάδες. 

Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε αφενός, της σχε-
τικής με το υπό διαπραγμάτευση θέμα, βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
αφετέρου βιντεοσκόπηση τη επιτέλεσης του εθίμου από τους εθνοτοπι-
κούς πολιτιστικούς συλλόγους. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησι-
μοποιήθηκε η συγκριτική ανθρωπολογική μέθοδος. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι δεν υφίστανται ουσι-
ώδεις διαφορές όσον αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων,(συμμετέχουν 
μόνο άνδρες). Ο σκοπός τέλεσης του εθίμου είναι ο ίδιος καθώς συμμε-
τείχαν στο έθιμο για ευετηριακούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Οι δια-
φορές εντοπίζονται στην ονομασία του εθίμου, στην παρουσία χορού 
στα περισσότερα όπως  και στις μετακινήσεις του ομίλου των μεταμφι-
εσμένων. 

φιλίππου φίλιππος, 
Λέκτορας δημοκρίτειου Πανεπιστημίου θράκης

ςταυρίδης Αθανάσιος, 
μ.s.c. φυσικής Αγωγής, Α.Π..θ.

μιΑ ΑΓΝωςτη «μεΛετη Περι ΒΛΑχωΝ» (1885) τόυ 
ΝΑόυςΑιόυ διδΑςΚΑΛόυ δημητριόυ ΠΛΑτΑριδη

 ΠεριΛηΨη
Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει μια άγνωστη «Μελέτη περί Βλά-

χων» που συνέγραψε ο Ναουσαίος διδάσκαλος του Σελίου Δημήτριος 
Πλαταρίδης τον Φεβρουάριο του 1885 και την απέστειλε από τη Βέροια 
στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη προς ενημέρωση 
των υπευθύνων. 

Ο συντάκτης ερμηνεύει τους όρους Βλάχοι, Ελληνόβλαχοι, Βουλγα-
ρόβλαχοι, Αλβανόβλαχοι ή Αρβανιτόβλαχοι, Κοπατσιάριδες και Σαρ-
κατσιάνοι και επιχειρεί βάσει των επαγγελματικών ενασχολήσεων την 
κατηγοριοποίησή τους σε «πολίτες», δηλαδή αστούς, και σε «νομάδες 
ή σκηνίτες», δηλαδή ποιμένες και κτηνοτρόφους. Παράλληλα, αναφέ-
ρεται στην ελληνική καταγωγή τους, στην γλωσσική και εκπαιδευτική 
τους κατάσταση, στα φυσικά και ηθικά χαρακτηριστικά τους και στον 
εν γένει κοινωνικό βίο τους. 

ςιώκης Νίκος, 
υποψ. δρ. Α.Π.θ.

«΄η ΚΑΝεις μΠΛόφΑ ΚΑΝόΝι ςτηΝ ΠόΚΑ η ςόυ 
τΑ ΠΑιρΝει ό εΒρΑιός». Tό «ΠόρτρΑιτό» τόυ 
εΒρΑιόυ της ΒερόιΑς μεςΑ ΑΠό τΑ ΚειμεΝΑ

ΠεριΛηΨη 

Στη Βέροια ζούσε μια πολυπληθής κι ακμαία εβραϊκή κοινότητα, η 
οποία είχε παράδοση εβραϊκής ζωής και παρουσίας (περίπου 400 χρόνια 
σεφαραδικής παρουσίας και πάνω από 2000 χρόνια σχεδόν συνεχούς ορ-
γανωμένης κοινοτικής ζωής –από τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους 
και μέχρι το ξεκλήρισμα της κοινότητας στα ναζιστικά στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης το 1943 και σε ποσοστό που αγγίζει το 80% του πληθυσμού 
της).

Επρόκειτο για ένα millet του Οθωμανικού κόσμου, και μια εθνοτι-
κή-θρησκευτική μειονότητα του Ελληνικού κράτους. Μια μειονοτική 
παρουσία, η οποία συμβίωνε με τον κυρίαρχο πληθυσμό (κάποτε τον 
μουσουλμανικό και στη συνέχεια τον Χριστιανικό), άλλοτε με εντάσεις, 
κάποτε με ανταγωνισμούς και σε ένα κλίμα αμοιβαίας καχυποψίας και 
κάποτε και αλληλοϋπονόμευσης.

Πόσο η διαφορετικότητα των πληθυσμών (κι όχι μόνο του εβραϊκού) 
επηρέασε την γραμματολογία του 20ου αι.;

Πως προσλαμβάνεται ο Εβραίος της εποχής και ο Εβραίος της Βέροιας 
στα κείμενα των ντόπιων και των περαστικών;

Πως προσλαμβάνεται ο Εβραίος μετά την Shoah στα μεταπολεμικά 
κείμενα; 

Αποτυπώνεται η ατομική ή η συλλογική μνήμη της εικόνας και της 
παρουσίας του Εβραίου στη σύγχρονη μας γραφή και με ποιους τρό-
πους;

Με εφόδιο τα μεθοδολογικά εργαλεία της ερμηνείας της αφηγημα-
τικής τεχνικής, της ανάλυσης των ρευμάτων της πεζογραφίας κατά 
εποχές και κυρίως τα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα αλλά και 
πως αυτά επηρεάζουν την ιδεολογική και ψυχολογική πλατφόρμα των 
συγγραφέων στην διαμόρφωση της εικόνας του Άλλου (όπως εισάγεται 
ο όρος στην πολιτισμολογία από τον Lacan)  μιας προηγούμενης εικό-
νας ενός πολυπολιτισμικού παρελθόντος, ενός απόντος πολυπολιστι-
σμικά μεσοδιαστήματος κι ενός πολυεθνικού παρόντος, επιχειρείται η 
ανάλυση των κειμένων Βεροιαίων και μη συγγραφέων (πεζογράφων, 
ηθογράφων, περιηγητών, ανταποκριτών) που έγραψαν και δημοσίευ-
σαν σε όλη την διάρκεια του 20ου αι. με αφορμή την εικόνα του Εβραίου 
της Βέροιας.   

Γιώργος Λιόλιος, 
δικηγόρος - ςυγγραφέας
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εθΝιΚιςμός ΚΑι μειόΝότητες ςτΑ τεΛη της 
όθωμΑΝιΚης Περιόδόυ: η εξΑρςη της ρόυμΑ-

ΝιΚης ΠρόΠΑΓΑΝδΑς ςτηΝ Περιόχη της ΒερόιΑς 
ΚΑι όι διΑμΑχες τόυ ΑΠόςτόΛόυ χΑτζηΓωΓόυ 
με τόΝ μητρόΠόΛιτη ΒερόιΑς ΑΠόςτόΛό χρι-

ςτόδόυΛόυ (1906 – 1909)

ΠεριΛηΨη
Το ζήτημα της ρουμάνικης προπαγάνδας στη Βέροια (τέλη 19ου – αρ-

χές 20ου αι.) έχει απασχολήσει την επιστημονική έρευνα ελάχιστα, κυ-
ρίως μάλιστα σε ό,τι αφορά στον τομέα των πολιτικών και διπλωματι-
κών διεργασιών. 

Οι απαρχές του ζητήματος εντοπίζονται ήδη στη δεκαετία του 1860, 
με την προσπάθεια ίδρυσης ρουμάνικων σχολείων στο Ξηρολίβαδο και 
στη Βέροια. Το ζήτημα περνάει σε νέα φάση με το Συνέδριο του Βερο-
λίνου (1878) και την έξαρση των εθνικιστικών εκδηλώσεων και διεκδι-
κήσεων στη Μακεδονία, γεγονός που οδηγεί τις κυρίαρχες χριστιανικές 
κοινότητες  (Έλληνες, Βούλγαρους, Σέρβους, Βλάχους) να εμπλακούν 
σε ένοπλη διαμάχη για την προώθηση των συμφερόντων και των διεκ-
δικήσεών τους.  

Σταθμό στην ιστορία του ζητήματος αποτελεί, επίσης, η περίοδος που 
ταυτίζεται με την αρχιερατία του μητροπολίτη Βεροίας Κοσμά Ευμορ-
φόπουλου (1892 – 1895), κατά την οποία θεσπίστηκε και ο πρώτος «Κα-
νονισμός της Ορθοδόξου Κοινότητος Βεροίας». Στα επόμενα χρόνια, 
1895 – 1906 (περίοδος αρχιερατίας Κωνστάντιου Ισαακίδη), η ρουμάνι-
κη προπαγάνδα παρουσιάζει θεαματικά βήματα εξέλιξης και προόδου, 
για να φτάσει στο απόγειό της κατά την περίοδο της αρχιερατίας του 
μητροπολίτη Βεροίας Απόστολου Χριστοδούλου (1906 – 1909), με κύριο 
εκφραστή της τον επικεφαλής των ρουμανιζόντων Βλάχων της περιο-
χής Απόστολο Χατζηγώγο. Η περίοδος συνδέεται με τα πρώτα θετικά 
αποτελέσματα, σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, υπέρ της ρουμά-
νικης προπαγάνδας, καθώς και με την έξαρση των εθνικιστικών διεκ-
δικήσεων και τακτικών, μεταξύ Ελλήνων και Ρουμανιζόντων Βλάχων 
της περιοχής. 

Στην επικείμενη ανακοίνωση θα επιχειρήσουμε να εστιάσουμε στην 
έρευνα της ιστορικής εξέλιξης και των βασικότερων παραμέτρων του 
ζητήματος της ρουμάνικης προπαγάνδας στη Βέροια και την ευρύτερη 
περιοχή, με επίκεντρο την περίοδο 1906 – 1909, αξιοποιώντας ανέκδοτο, 
κατά βάση, αρχειακό υλικό, το οποίο προέρχεται από το Αρχείο της Ι. 
Μ. Βεροίας και Ναούσης, το Αρχείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το 
Αρχείο της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης, τα Γ.Α.Κ. – Ι.Α.Β., τα Αρχεία Μακεδονι-
κού Αγώνα περιοχής Βερμίου, καθώς και από δημοσιεύματα του ελλη-
νόγλωσσου Τύπου της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και της Κωνσταντι-
νούπολης. 

Ως κύριο ερευνητικό διακύβευμα της ανακοίνωσης τίθεται η διερεύνη-
ση των σχέσεων και των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων και διεργασιών 
μεταξύ Ρουμανιζόντων – Ελλήνων – Οθωμανικών αρχών, καθώς και τα 
αποτελέσματα των παραπάνω συνιστωσών. 

Αθανάσιος Γ. Βουδούρης 
υποψ. δρ. εκκλ. ιστορίας 

ΑΠΑρχες τόυ 
ΠΑΛΑιόημερόΛόΓιτιςμόυ  ςτηΝ ημΑθιΑ

ΠεριΛηΨη
Η διαφοροποίηση από την θρησκευτική παράδοση στην ελληνική 

επικράτεια είχε και έχει σαφώς αισθητές κοινωνιολογικές προεκτάσεις. 
Η ύπαρξη παλαιοημερολογιτών στην Ημαθία μέχρι τις ημέρες μας ως 
συνέπεια του ζητήματος του 1924 αποτελεί έναυσμα για έρευνα. Με δε-
δομένη την συμβατική τήρηση του παλαιού ημερολογίου από τις οικο-
γένειες αυτές, απλά και μόνο ως παράδοση που παρέλαβαν από τους 
γονείς τους, χωρίς πλέον τις οξύτητες του παρελθόντος, κρίνεται επιτα-
κτική η μελέτη που θα κατευθυνθεί στις απαρχές της εμφανίσεως του 
ζητήματος στην περιοχή μας, με βάση αδημοσίευτο αρχείο εκείνων των 
ημερών. 

Μελετάται η στάση των μητροπολιτών Βεροίας, από την αλλαγή του 

1924 μέχρι την οριστική διαμόρφωση των παλαιοημερολογιτικών κοινο-
τήτων, μέσα από επιστολές των μητροπολιτών από το ιστορικό αρχείο 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συγχρόνως γίνεται πα-
ράλληλη συνεξέταση της γενικότερης εξέλιξης του ζητήματος στην Ελ-
λάδα μέσα από εγκυκλίους της Συνόδου,αφού η Βέροια αποτελεί μικρο-
γραφία πανομοιότυπη. Καταδεικνύονται παρεξηγήσεις και λάθος ερ-
μηνείες, επισημαίνονται ιστορικά στοιχεία που οδήγησαν στην οριστική 
διαμόρφωση των παλαιοημερολογιτικών κοινοτήτων στην Ημαθία.

τιμόθεος χαλκιάς 
Αρχιμανδρίτης, ιερά μητρόπολις Βεροίας

ΑΝΑδρόμη ςτηΝ ιςτόριΑ της εΛΛηΝιΚης 
ευΑΓΓεΛιΚης εΚΚΛηςιΑς της ΒερόιΑς

 ΠεριΛηΨη  
1. Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Βέροιας* [*για λόγους συ-

ντομίας θα αναφέρεται ως Ε.Ε.Ε. Βέροιας], στο επίκεντρο της μικρής 
Ευαγγελικής κοινότητας της Βέροιας, έχει ιστορία άνω των 80 ετών. Η 
αρχή της ανασύρει μνήμες του ξεριζωμού του ποντιακού ελληνισμού 
και των χαμένων πατρίδων ενώ η  ζωή της, ταυτισμένη με τη ζωή των 
μελών της, αποτελεί, όλα αυτά τα χρόνια, αναπόσπαστο και δημιουργι-
κό κομμάτι της πόλης της Βέροιας και όχι μόνο. Τέλος, η Ε.Ε.Ε. Βέροιας 
διαρκώς αναζητά – και καλείται να αναζητά – τόσο τον πνευματικό όσο 
και το δημιουργικό ρόλο της στο πλαίσιο που είναι ενταγμένη.

2. Πηγές: Το υλικό της αναδρομής στην ιστορία της Ε.Ε.Ε. Βέροιας 
πρόκειται να βασιστεί στο και αντληθεί από: α) το αρχείο της, β) το αρ-
χείο της εν γένει Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, γ) αρχειακό υλικό 
από άλλες πηγές και δ) διάφορα επίσημα έγγραφα της Ελληνικής Πο-
λιτείας.

3. Που αποσκοπεί: Η αναδρομή αυτή έχει ως σκοπό να αναδεί-
ξει την ιστορία της Ε.Ε.Ε. Βέροιας και της μικρής Ευαγγελικής κοινότη-
τας (αυτή πλέον, εδώ και μερικές δεκαετίας, δεν εξαντλείται μόνο στην 
Ε.Ε.Ε. Βέροιας) και να την κάνει γνωστή στο ευρύ κοινό της Βέροιας και 
της Ημαθίας. Αυτό από μόνο του κρίνεται θετικό και μόνο καλά αποτε-
λέσματα μπορεί να έχει..

ςταύρος Α. δεληγιάννης, 
Ποιμένας ελλην. ευαγγ. εκκλησίας, μΑ θεολογίας

ΑΠό τό ΚΑμΠεΛ ςτη ΒερόιΑ:  
η διΚη της εθΝιΚης εΝωςης «η εΛΛΑς»

ΠεριΛηΨη
Ο εμπρησμός του εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ της Θεσσαλονίκης 

το βράδυ της 29ης Ιουνίου 1931 από οπαδούς των ΕΕΕ (Εθνική Ένωση 
«Η Ελλάς») έθεσε με τον πιο εμφατικό τρόπο ενώπιον της κοινωνικής 
και πολιτικής ζωής του τόπου το ζήτημα των διακοινοτικών σχέσεων, 
καθώς επίσης και της μέχρι τότε δράσης, όχι σπάνια έκνομης και ανε-
ξέλεγκτης, των διαφόρων εθνικιστικών οργανώσεων. Λειτουργώντας 
οι τελευταίες ως θεματοφύλακες των εθνικών συμφερόντων, πήραν το 
νόμο στα χέρια τους με σκοπό να τιμωρήσουν τους Εβραίους της πόλης 
που «συνωμοτούσαν» με όσους επιβουλεύονταν την ελληνική Μακεδο-
νία. Τα θύματα και οι καταστροφές που προκλήθηκαν στον συνοικισμό 
από την επιδρομή προσφύγων από την Καλαμαριά και τους γειτονικούς 
δήμους, ως αποτέλεσμα και της εμπρηστικής αρθογραφίας της Μακεδο-
νίας, οδήγησαν τους πρωταίτιους στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Η δίκη της ηγεσίας των ΕΕΕ και όσων συμμετείχαν στους βανδαλι-
σμούς, διεξήχθη στη Βέροια τον Απρίλιο του 1932 και συγκέντρωσε το 
αμείωτο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Στον απόηχο της πολιτικής 
αντιπαράθεσης μεταξύ της Δημοκρατικής Ένωσης του Αλέξανδρου Πα-
παναστασίου και των Φιλελευθέρων του πρωθυπουργού Ελευθερίου 
Βενιζέλου αναφορικά με τη δράση και τους στόχους των εθνικιστικών 
σωματείων, το δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει για τους υπευθύνους 
των αιματηρών επεισοδίων, εξετάζοντας πλήθος μαρτύρων κατά τη δι-
άρκεια μιας μακράς ακροαματικής διαδικασίας.

 Η πολύκροτη δίκη ολοκληρώθηκε με την απαλλαγή των ηγετικών 



Χρονίκα ε.μ.ι.π.η.         ίούλίοσ - αύγούσΤοσ - σέΠΤέμβρίοσ  2010         21

στελεχών, ενώ εκεί όπου το δικαστήριο πείστηκε για την ενοχή κάποιων 
από τους κατηγορουμένους, δικαιολόγησε την πράξη του εμπρησμού 
προσφεύγοντας στα φοβικά σύνδρομα που προκαλούσε ο κίνδυνος 
απόσπασης της Μακεδονίας από τον εθνικό κορμό. Στη Θεσσαλονίκη, 
ομοϊδεάτες περίμεναν τους αθωωθέντες για να τους αποθεώσουν· ένα 
κομβόι αυτοκινήτων, αφού διέσχισε τα κεντρικά σημεία της πόλης, με-
τέφερε τα πρωτοκλασάτα στελέχη στα γραφεία των ΕΕΕ. Η Βέροια απο-
τελούσε πλέον μια δυσάρεστη παρένθεση για την οργάνωση, η οποία 
μέχρι τότε είχε αποδυθεί σε αγώνα για να συνεισφέρει στην τόνωση του 
εθνικού φρονήματος, με αιχμή του δόρατος την πολεμική εναντίον των 
κομμουνιστών και των Εβραίων.

ευστράτιος δορδανάς, 
Λέκτορας Πανεπιστημίου δυτ. μακεδονίας

ό ΚΑτόχιΚός εμφυΛιός ςτηΝ ημΑθιΑ: 1941 - 1944 

ΠεριΛηΨη
Στην αρχή της Κατοχής διαμορφώθηκαν στην Ημαθία τρεις αντιτι-

θέμενες μεταξύ τους συσσωματώσεις πολιτών με εμφανές κριτήριο τη 
γλώσσα: οι πιστοί στην Ελληνική Πολιτεία, οι Ρουμανίζοντες (Βλαχό-
φωνοι) και οι Βουλγαρίζοντες (Σλαβόφωνοι).

Ελάχιστοι σε σχέση με τους αριθμητικά ισχυρότερους πρώτους οι Ρου-
μανίζοντες διασπάστηκαν σε ιταλόφιλους και εξαφανίστηκαν από τη 
σκηνή μετά την εμφάνιση των ανταρτικών ομάδων. Οι Βουλγαρίζοντες, 
αμελητέοι, δεν έπαιξαν ουδένα ρόλο.

Στα τέλη του 1942 εμφανίστηκαν στο πεδίο αντάρτες της οργάνωσης 
ΥΒΕ/ΕΚΑ και το επόμενο έτος αντίστοιχοι του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Με αντιρου-
μανική και αντιβουλγαρική σημαία οι πρώτοι (αξιωματικοί, χωροφύλα-
κες και μέλη της κρατικής διοικητικής μηχανής), με διεθνιστικό λόγο 
οι δεύτεροι (κομουνιστές, ορεινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι), ήλθαν σε 
ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τους την άνοιξη του 1943 με αποτέλεσμα τη 
νίκη του δυναμικότερου ΕΑΜ/ΕΛΑΣ.

Το καλοκαίρι του 1943 με βρετανική επίνευση οι εθνικιστές επανεμ-
φανίζονται ως ΠΑΟ, όμως νέος πόλεμος με το ΕΑΜ, το οποίο επιδίωκε 
την κατάληψη της εξουσίας, οδηγεί πάλι στην ήττα των πρώτων το φθι-
νόπωρο του ιδίου έτους. Τότε εθνικιστές προς επιβίωσίν τους οπλίστη-
καν με την άδεια (κι ενίσχυση) των Γερμανών κατά των ανταρτών.

Οι επιθέσεις του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ εναντίον των οπλισμένων χωριών, η 
γενική διαπάλη «Αριστεράς» και «Δεξιάς» και τα συνακόλουθα δεινά 
διατρέχουν το 1944 χαρακτηρίζοντάς το ως έτος σοβαρού εμφυλίου σπα-
ραγμού.

θανάσης Καλλιανιώτης, 
δρ. ιστορίας

εΝΑς τόυρΚόΚυΠριός ςτρΑτιωτης τόυ ΒρετΑ-
ΝιΚόυ ςτρΑτόυ  ςτη ΒερόιΑ τόυ 1941-1942

ΠεριΛηΨη
Στο συμμαχικό εκστρατευτικό σώμα, που πολέμησε στην Ελλάδα το 

1941 περιλαμβάνονταν και 5.000 - 6.000 άνδρες του «Κυπριακού Συντάγ-
ματος» (Έλληνες και Τούρκοι). Οι μονάδες του «Κυπριακού Συντάγμα-
τος» είχαν βαρύτατες απώλειες στην Ελλάδα, αφού αιχμαλωτίστηκαν 
περίπου 2.000 - 2.500 άνδρες. Πολλοί κατάφεραν να δραπετεύσουν ή να 
μείνουν ασύλληπτοι, προσπαθώντας να επιβιώσουν στις σκληρές κατο-
χικές συνθήκες ή να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή. Ένας από αυτούς, ο 
Μουσταφά Σακίρ, από τη Λεύκα, κατέληξε, από την περιοχή του Κιλκίς, 
στα χωριά της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και από εκεί, στα τέλη του 1941, 
κατέφυγε στη Βέροια όπου έζησε για αρκετούς μήνες. Η ανακοίνωση 
παρουσιάζει την προσωπική του ιστορία και τις αναμνήσεις του από τη 
Βέροια της γερμανικής κατοχής, καθώς και το μικρό αρχείο που διέσωσε 
με φωτογραφίες από τους Βεροιώτες φίλους και προστάτες του.

Πέτρος Παπαπολυβίου
Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου 

τμήμα ιστορίας και Αρχαιολογίας

η δεΚΑετιΑ 1940-50 μεςΑ ΑΠό τις ςυΛΛόΓες τόυ 
ΓΑΚ- ΑρχειΑ Ν. ημΑθιΑς

ΠεριΛηΨη
 Η ανακοίνωση αναφέρεται στις Ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές του 

ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Ημαθίας που παρουσιάζουν γεγονότα της Κατοχής, της 
περιόδου 1945-46 και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-49). 
Η ανακοίνωση περιγράφει και αξιολογεί τις μαρτυρίες σημαντικών προ-
σώπων κυρίως της πόλης της Βέροιας αλλά και της ευρύτερης περιοχής 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας. Μέσα από τη περιγραφή των τεκμηρί-
ων επιχειρείται η ανασύνθεση του κλίματος της εποχής, η ρευστότητα 
των πολιτικών συνθηκών και η ανάδειξη της σημασίας της  προσωπικής 
μαρτυρίας σε συνάρτηση πάντα με το χρόνο γραφής και κατάθεσης της 
προσωπικής μνήμης. Η χαρτογράφηση σημαντικών γεγονότων για την 
πόλη της Βέροιας αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της όξυνσης και της 
σύγκρουσης τελικά ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα καθώς και την 
καταλυτική επίδραση της σύγκρουσης στη ζωή των κατοίκων της πόλης.

χρήστος ι. ςκούπρας, 
φιλόλογος

ΠΛευρες της δρΑςης της εδΑ ΚΑι της δημό-
ΚρΑτιΚης ΝεόΛΑιΑς ΛΑμΠρΑΚη ςτηΝ ημΑθιΑ τη 

δεΚΑτετιΑ τόυ ‘60 
ΠεριΛηΨη 

Η δράση της ΕΔΑ και της Νεολαίας Λαμπράκη ήταν ιδιαίτερα σημα-
ντική στην περιοχή της Ημαθίας. Εκατοντάδες Ημαθιώτες συμμετείχαν 
στις οργανώσεις αυτές, ενώ χιλιάδες παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις 
τους και στήριζαν τα ψηφοδέλτια τους. Στην ανακοίνωση θα παρουσι-
αστούν πλευρές αυτής της δράσης, μέσα από αρχειακό υλικό, ενώ θα 
γίνουν και νύξεις για το γενικότερο πολιτικό κλίμα της εποχής.

ευγενία Καβαλλάρη, 
Καθηγήτρια - φιλόλογος 

τό ςυΝτΑΚτιΚό δημόΨηφιςμΑ τόυ 1974 ΚΑι η 
ΠεριΠτωςη της ημΑθιΑ. μιΑ θεωρητιΚη ΚΑι Πό-

ΛιτιΚόιςτόριΚη ΠρόςεΓΓιςη
ΠεριΛηΨη

  Η Συντακτική Πράξις της  1ης  Αυγούστου 1974 επανέφερε σε ισχύ το 
Σύνταγμα του 1952 με εξαίρεση τις διατάξεις περί μορφής του Πολιτεύ-
ματος. Στόχος ήταν η επαναφορά της δημοκρατικής νομιμότητας, ανα-
θέτοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες του Ανώτατου Άρχοντα, έως την 
ψήφιση του νέου Συντάγματος, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ταυτό-
χρονα καταργούσε συγκεκριμένα άρθρα, καθώς και άλλα τροποποιού-
σε. Η δεύτερη Συντακτική Πράξις της 3ης  Οκτωβρίου 1974 καθόρισε τις 
διαδικασίες και τις προθεσμίες σχετικά με τη διεξαγωγή του δημοψηφί-
σματος για τον καθορισμό του πολιτεύματος.

  Το δημοψήφισμα έλαβε χώρα  μετά ένα μήνα από τις γενικές βουλευ-
τικές εκλογές του Νοεμβρίου, στις 8 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους (1974), 
και έδωσε τέλος στο θεσμό της μοναρχίας που είχε επιβληθεί από τις 
Προστάτιδες Δυνάμεις στην Ελλάδα, ως αντάλλαγμα για την ανεξαρ-
τησία της. Στα συνολικά αποτελέσματα της επικράτειας υπέρ της Αβα-
σίλευτης Δημοκρατίας ψήφισε το 69,18 % του εκλογικού σώματος έναντι 
του 30,82 % που ψήφισε υπέρ της Βασιλευόμενης.

  Η Ημαθία υπήρξε πεδίο αντανάκλασης των αυτών αποτελεσμάτων 
της επικράτειας, καθώς μέσα από τις σελίδες  των τοπικών εφημερίδων 
του 1974 γινόμαστε ετεροχρονισμένοι μάρτυρες και κοινωνοί του μεγά-
λου ρεύματος των υποστηρικτών της αβασίλευτης δημοκρατίας.

  Μέσα από την καταλυτική βοήθεια της θεωρίας βασικών εννοιών 
του Συνταγματικού δικαίου θα γίνει μια προσπάθεια σφαιρικής προ-
σέγγισης του όλου θεσμού των δημοψηφισμάτων, συντεταγμένων και 
συντακτικών. Έπειτα ακολουθώντας τα χνάρια των ιστορικών πηγών 
θα παρατηρήσουμε και θα αφουγκραστούμε την τοπική κοινή γνώμη 
του 1974.

Παναγιώτης δ. δαβόρας

Πολιτικός επιστήμονας
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τεδΚ Ν. ημαθίας, 11η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 

ιζ΄ εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 

δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Γραμματεία Συνεδρίου
Επικεφαλής: ξυνάδας εμμανουήλ
Μέλη: Βουδούρης Νικόλαος, Λιόλιος ιωάννης, ζιώγα ιωάννα, ταναμπάση 
Αναστασία, μπέτσα όλυμπία

Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ 
ίστορια - αρχαιολογια - Τεχνη - λαογραφια 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ -Επιτροπεσ - 

συνεργαζομενοι φορεισ -γραμματεια - χορηγοι

Πρόεδροι Συνεδριών
• Αναστασία Χρυσοστόμου, Ανα-

πληρώτρια Διευθύντρια ΙΖ΄ Εφο-
ρείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, ΥΠ.ΠΟ.Τ.

• Ιωάννης Ασλάνης, Διευθυντής 
Ερευνών, Ινστιτούτο Ελληνικής 
και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Ε.Ι.Ε.

• Μαρία Λιλιμπάκη - Ακαμάτη, 
Επίτιμη Διευθύντρια ΥΠ.ΠΟ.Τ.

• Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Διευ-
θυντής Κ.Ε.Ρ.Α., Ε.Ι.Ε.

• Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιού-
μη, Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

• Κατερίνα Καλαμαρτζή- Κατσα-
ρού, Βυζαντινολόγος-Ερευνήτρια 
του ΠΙΠΜ Θεσσαλονίκης

• Μιχαήλ Τρίτος, Κοσμήτωρ - Kα-
θηγητής Θεολογικής Σχολής 
Α.Π.Θ.

• Φωκίων Κοτζαγεώργης, Επίκου-
ρος Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχο-
λής Α.Π.Θ.

• Αντώνιος Αναστασόπουλος, Επί-
κουρος Καθηγητής Φιλοσοφικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

• Ευστράτιος Δορδανάς, Λέκτορας 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας

• Νικόλαος Μαραντζίδης, Ανα-
πληρωτής Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας

Ιταλικό εστιατόριο - Restaurant 

Pappagallo 
Ανοίξεως 104, Βέροια
τηλ. 23310 66 444
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Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ 
ίστορια - αρχαιολογια - Τεχνη - λαογραφια 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Αδάμ – Βελένη Πολυξένη, Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσ/νίκης (ΑΜΘ)

Αθανασιάδου Ευθυμία, Φιλόλογος, Βιβλιοθηκονόμος

Αλλαμανή-Σουρή Βικτώρια, Αρχαιολόγος ΥΠ.ΠΟ.Τ. (ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ)

Αναστασόπουλος Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Οθωμ. Ιστορί-
ας, Επιστημονικός Συνεργάτης Ι.Τ.Ε. 

Ανδρούδης Πασχάλης,  Δρ. Αρχαιολόγος - Αρχιτέκτων

Αργυρόπουλος Παναγιώτης, Φιλόλογος, Ερευνητής

Βαραλής Ιωάννης, Λέκτορας Βυζ. Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας

Βελένης Γεώργιος, Ομότ. Καθηγητής Βυζ. Αρχ. ΑΠΘ

Βουδούρης Αθανάσιος, Υπ. Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας Α.Π.Θ.

Γιοβανόπουλος Γρηγόρης, Εκπαιδευτικός

Γκαλίτσιος Αντώνιος, Αρχαιολόγος

Γκαρά Ελένη, Επίκ. Καθ. Ιστορίας του βαλκανικού χώρου, (15ος-18ος 
αι.), Παν.  Αιγαίου 

Γκιόγκη Αναστασία, ΜΑ Αρχαιολόγος

Δαβόρας Παναγιώτης,  Πολιτικός επιστήμονας, φοιτ. Νομικής ΑΠΘ

Δεληγιάννης Σταύρος, Ποιμένας Ελλην. Ευαγγ. Εκκλησίας, ΜΑ 
Θεολογίας

Δορδανάς Ευστράτιος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας

Δρούγου Στέλλα, Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. 

Έξαρχος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Α-ΤΕΙ Σερρών, συγγρα-
φέας-ερευνητής, δημοσιογράφος

Καβαλλάρη Ευγενία, Καθηγήτρια Φιλόλογος

Καλλιανιώτης Αθανάσιος, Δρ. Ιστορίας Α.Π.Θ.

Καλλίνη Χρυσάνθη, Δρ. Αρχαιολόγος

Καλταπανίδου Βασιλική, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναστηλώτρια

Καραγιάννη Φλώρα, Δρ. Αρχαιολόγος

Καρανάσιος Χαρίτων, Ερευνητής ΚΕΜΝΕ Ακαδημία Αθηνών

Κεφαλίδου Ευριδίκη, Δρ. Αρχαιολόγος ΥΠ.ΠΟ.Τ. (ΑΜΘ) 

Κοντογουλίδου Εύα, Αρχαιολόγος

Κουκουβού Αγγελική, Δρ. Αρχαιολόγος Α.Μ.Θ., ΥΠ.ΠΟ.Τ

Κουτσουράκη Τόνια, Αρχαιολόγος ΥΠ.ΠΟ.Τ, ΔΜΕΕΠ

Κοτταρίδη Αγγελική, Δρ. Αρχαιολόγος, ΙΖ΄ ΕΠΚΑ

Κυριάκου Αθανασία, Αρχαιολόγος

Λιακόπουλος Γεώργιος, Ιστορικός – Οθωμανολόγος Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Λιλιμπάκη-Ακαμάτη Μαρία, Δρ.,Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων

Λιόλιος Γεώργιος, Δικηγόρος, Συγγραφέας

Μάλλιος Γεώργιος,Υποψ. Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας

Μανάφης Παναγιώτης, μεταπτυχιακός φοιτητής Μεσαιωνικής & 
Νεοελληνικής Φιλολογίας

Μανιάτης Ιωάννης, Δρ. Διευθυντής, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.Ε. Δημόκριτος

Μαργιέ Αναστασία, ΜSc Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Ματσκάνη Άννα, ΜSc Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Μαυροπούλου - Τσιούμη Χρυσάνθη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ 

Μελέτση Κυριακή, Υπ. Διδάκτωρ Θεολογίας

Μερούσης Νικόλαος, Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Μοσχόπουλος Ιωάννης, Δικηγόρος, Ερευνητής

Μπατσαράς Πορφύριος, Αρχιμανδρίτης, Φιλόλογος-αρχαιολόγος

Μπονόβας Νικόλαος, Αρχαιολόγος

Μύαρης Γεώργιος, Φιλόλογος, αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου

Νοτοπούλου Bασιλική, Βιολόγος, Υποψ. Διδάκτωρ Νεότερης Ιστο-
ρίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ξυνάδας Εμμανουήλ, Υπ. Δρ. Θεολογίας

Παπάζης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.

Παπαπολυβίου Πέτρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

Πέτκος Αντώνιος, Προϊστάμενος 11ης Ε.Β.Α.

Σακαλής Αναστάσιος, Δρ. Χημικός, Ερευνητής Ι.Π.Ε.Τ. Ξάνθης

Σιώκης Νικόλαος, Υπ. Δρ. Α.Π.Θ.

Σιώμκος Νίκος, Δρ. Αρχαιολόγος

Σκούπρας Χρήστος, Φιλόλογος

Σταλίδης Κων/νος, Φιλόλογος

Σταυρίδης Αθανάσιος, MSc Φυσικής Αγωγής

Στεφανή Ευαγγελία, Δρ. Αρχαιολόγος Α.Μ.Θ., ΥΠ.ΠΟ.Τ 

Στρατούλη Γεωργία, Δρ. Αρχαιολόγος ΥΠ.ΠΟ.Τ

Τουλούμης Κοσμάς, Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Τρακατέλλη Λυδία, Δρ. Αρχαιολόγος

Τσιλιπάκου  Αγαθονίκη, Δρ. Αρχαιολόγος ΥΠ.ΠΟ.Τ  (11η Ε.Β.Α.)

Φιλίππου Φίλιππος, Λέκτορας Δ.Π.Θ.

Χαλκιάς Τιμόθεος, Αρχιμανδρίτης

Χατζητουλούσης Σταμάτης, Αρχαιολόγος

Χατζούλη Γλυκερία, Επίκουρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

ονομαΤέΠώνύμο - ίδίοΤηΤα
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Κυκλοφόρησε από την Εταιρεία 
Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού 
Ν. Ημαθίας ο 1ος Τόμος του Επι-
στημονικού Περιοδικού «μελε-
τήματα ημαθίας». 

Η Ε.Μ.Ι.Π.Η. αφιερώνει τον 
τόμο στον ιστορικό – δικηγόρο και 
ςυγγραφέα κ. Γεώργιο χ. χιονί-
δη, εκτιμώντας την προσφορά του 
στην ιστορική έρευνα της Ημαθί-
ας. 

Στα «μελετήματα ημαθίας» 
παρουσιάζονται δέκα επιστημονι-
κές μελέτες σχετικές με την ιστο-
ρία και τον πολιτισμό της Ημαθί-
ας. Πιο συγκεκριμένα στον τόμο 
γράφουν οι:  

√ Ιωάννης Θ. Γραικός, η μέρι-
μνα για το ανθρώπινο σώμα στη 
ρωμαϊκή Βέροια: Πολυτέλεια, 
καλλωπισμός και μια περίπτωση 
χειρουργικού τραύματος στο δυ-
τικό νεκροταφείο της αρχαίας πό-
λεως.

√ Νεκτάριος Μ. Πουλακάκης, 
Ψηφιδωτά δάπεδα στη μακεδο-
νία κατά την κλασική και ελληνι-
στική εποχή.

√ Αντώνιος Σ. Πέτκος, O αρχαι-
ολογικός χώρος αγίου Παταπίου 
Βέροιας.

√ Φλώρα Γ. Καραγιάννη, ζητή-
ματα τοπογραφίας της Βυζαντι-
νής Βέροιας.

√ Μαρία Πολατίδου, Μαρία Χει-
μωνοπούλου, Βασιλική Καλτα-
πανίδου, Ο Ιερός Ναός του Αγίου 
δημητρίου στα Παλατίτσια Νομού 
ημαθίας.

√ Αγαθονίκη Δ. Τσιλιπάκου, 
Πρώτες ειδήσεις για το ναό του 
αγίου δημητρίου στην ξεχασμένη 
ημαθίας.

√ Αντώνης Β. Γκαλίτσιος, η παράσταση του αγίου Νικολάου, στην πρόσοψη του ναού του αγίου Νικολάου της Γούρνας, στη 
Βέροια.

√ Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας, η ψαλτική παράδοση στη Νάουσα - Ναουσαίοι μελουργοί του β΄ μισού του ιη΄ αιώνα.

√ Δημήτριος Αγγ. Παπάζης, Βεροιείς και Ναουσαίοι συνδρομητές σε έντυπα του 19ου αιώνα.

√ Αθανάσιος Γ. Βουδούρης, η επισκοπή Καμπανίας κατά την περίοδο της προσωρινής υπαγωγής της στη μητρόπολη θεσ-
σαλονίκης (1876 – 1883) με βάση την επιστολογραφία (1881 – 1883) του αρχιδιακόνου μελετίου, προς τον μητροπολίτη θεσσα-
λονίκης Καλλίνικο φωτιάδη και άλλες πηγές.

Σ ε  ε π ι λ ε γ μ έ ν α  β ι β λ ι ο π ω λ ε ί α  κ α ι 
τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ά ,  μ ε  α ν τ ι κ α τ α β ο λ ή 

διάθεση:


