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ΕΙΣΑΓΩΓΗ** 

Κ άθε ανθρώπινη κοινότητα προσδιορίζεται σέ σχέση με άλλες από τον τρόπο και τον 

τύπο οργάνωσης της σέ κοινωνικό σώμα. Και είναι ή οργάνωση αυτή πού αντικα

τοπτρίζεται στις διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμοί] της με προεξάρχουσα τήν παιδεία, 

ή όποια τήν ορίζει, διαχωρίζοντας την συγχρόνως άπό αυτό πού χαρακτηρίζεται ως 

χάος, άμορφο, άγριο και βάρβαρο. 

Με ανάλογο τρόπο κάθε οργανωμένη κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει και τό φαι

νόμενο τής φυσικής απώλειας, του θανάτου τών μελών της, τήν κατάσταση δηλαδή τής 

μή ύπαρξης τους και, με τον έ'να ή τον άλλο τρόπο, να προσπαθεί να τό εντάξει στην 

πνευματική της σφαίρα, στο σύστημα τών άξιων της, στην πολιτική της δομή και στις 

πολιτειακές της πρακτικές. 

Ή φυσική εξαφάνιση ενός προσώπου σημαδεύεται άπό έναν de facto αποκλεισμό του 

άπό μια κοινωνία, στην οποία ή συμμετοχή στα κοινά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παρό-

λον οτι οι νεκροί θάβονται έξω άπό τα τείχη τής πόλης και ό φυσικός διαχωρισμός τους 

άπό τον κόσμο τών ζωντανών είναι σαφής, οι 'Αρχαίοι «συζοΰν» κατά κάποιο τρόπο μέ 

τους νεκρούς τους, και ή στάση τους αυτή εξηγεί τό παράδοξο, άπό τή μια τοΰ αποκλει

σμού τοΰ νεκροϋ, και από τήν άλλη τής συνεχούς παρουσίας του μέσω τής μνήμης. 

Στον χώρο τού ελληνικού και τοΰ ελληνορωμαϊκού κόσμου, τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

τών Αρχαίων για τήν «κοινωνική ένταξη» τών νεκρών και τή διατήρηση τής μνήμης τους 

εξηγεί και τή μεγάλη άνθηση τής ταφικής τέχνης. Οι επιτύμβιες στήλες και τα επιτάφια 

μνημεία, απλό «σήμα» ενός ανώνυμου τάφου στην αρχή, καθίστανται άπό τήν αρχαϊκή 

κιόλας εποχή μέ τή γενίκευση τής χρήσης τών ενεπίγραφων επιτύμβιων μνημείων, τό σύμ-

βολον τοΰ νεκροΰ, «απόδειξη τής κοινωνικής του αποδοχής» μέσω τής μνήμης. Αφοΰ 

τύμβω τε, στήλη τε- τό yàp γέρας εστί θανόντων φίλιας Π 457 και 675). 

* Τραγική μοίρα θέλησε το κοινό μας αυτό άρ
θρο, πού προορίζαμε ώς ένδειξη τιμής στο πρόσωπο 
τής Φανούλας Παπαζογλου, τελικά να δημοσιευθεί 
ώς επιτάφιο, τρόπον τινά, επίγραμμα, υστέρα άπό 
τήν απροσδόκητη απώλεια της. 

**Τό χειρόγραφο είχε κατατεθεί προς δημοσί
ευση πριν άπό τήν έκδοση τοΰ IG Χ 2. 2 (Βερολίνο 

1999) στο όποιο συμπεριλαμβάνονται οι επιγραφές 
άπό τό Τμήμα τής αρχαίας Μακεδονίας, πλην Παιο-
νίας, σήμερα στην επικράτεια τοΰ FYROM. Στο νέο 
αυτό σύνταγμα περιέχονται και οί αντιστοιχίες τών 
αριθμών τών λημμάτων μέ τις παλαιότερες δημο
σιεύσεις (Spomenik, Ziva Antika κλπ.). 



238 Ά . Ρ ι ζ ά κ η - Ί . Τουράτσογλου ΑΕ 2000 

Ή αρχιτεκτονική μορφή τών επιτύμβιων μνημείων, ή εικονογραφία και τα συνοδευ
τικά κείμενα εκφράζουν τή στάση του άνθρωπου απέναντι στον συγκεκριμένο νεκρό και 
γενικότερα στον θάνατο, στάση πού καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο, τον τόπο και τις 
κοινωνικές συνθήκες που κατά καιρούς επικρατούν και αντικατοπτρίζει, κατά κάποιο 
τρόπο, τήν κοινωνία τών ζωντανών. Ή σχέση ανάμεσα στο μήνυμα πού εκπέμπει το επι
τύμβιο κείμενο από τή μια μεριά, καί σε εκείνο πού αποπνέει ή αρχιτεκτονική μορφή και 
ή ανάγλυφη ή γραπτή διακόσμηση από τήν άλλη, δέν είναι ισοβαρής. 'Εξαρτάται άπό 
τον χρόνο, τον χώρο, τον συρμό της εποχής, καί ασφαλώς άπό τήν κοινωνική θέση καί 
τήν οικονομική κατάσταση του μεταστάντος καί της οικογενείας του. Σε κάθε περίπτωση 
ή ανάγνωση αυτών τών μηνυμάτων δέν είναι πάντοτε ευχερής, καθώς αναφέρονται 
άλλοτε στο θρησκευτικό, άλλοτε στο τελετουργικό, άλλοτε στην υπόσταση καί τήν προ
σωπικότητα τού νεκρού, πολύ περισσότερο τή στιγμή πού, σέ πλήθος περιπτώσεων, τα 
στοιχεία αυτά συγχέονται μεταξύ τους ή εκφράζονται με συμβολικό τρόπο. 

Όπωσδήποτε, ή αποκρυπτογράφηση αυτών τών μηνυμάτων πρέπει να αποτελεί τήν 
κύρια μέριμνα τών ερευνητών, όπως επίσης καί ή αναζήτηση της ειδοποιοί) εκείνης σχέ
σης ανάμεσα στή «γλώσσα» τών realia καί τήν πραγματικότητα, αυτήν ακριβώς πού βίω
σαν οι άνθρωποι τήν εποχή κατά τήν όποια τα συγκεκριμένα μνημεία κατασκευάστη
καν. Ή τελική εικόνα, συνθετική κατεξοχήν, είναι δυνατόν να καταδείξει κατά πόσον μια 
κοινωνία διαφοροποιείται διαχρονικά σέ σχέση με αυτήν τήν ϊδια ή σέ ποιο ποσοστό 
παραλλάσσει ώς προς τις ιδεολογίες της, τις μεταφυσικές ή τις φιλοσοφικές της αρχές, 
τήν ταφική πρακτική καί τήν κοινωνική της γενικά οργάνωση, αναφορικά προς άλλες, 
ενδεχομένως σύγχρονες μέ αυτήν1. 

Ή παρούσα μελέτη άφορα στα ταφικά μνημεία της 'Άνω Μακεδονίας καί εξετάζει 
εξίσου τα επιγραφικά κείμενα τών στηλών καί τών λοιπών φορέων τους (αγάλματα, βω
μοί, σαρκοφάγοι, κλπ.), καί αυτά καθεαυτά τα μνημεία άπό αρχιτεκτονικής απόψεως. 
Μέ στόχο ωστόσο μια σφαιρική, όσο καί συγκριτική σέ σχέση μέ άλλες όμορες ή μή περιο
χές, διαπραγμάτευση του φαινομένου θάνατος στο τμήμα αυτό τού μακεδόνικοι) χώρου 
κατά τήν κλασική καί τήν ελληνιστική αρχαιότητα, καθώς καί κατά τήν περίοδο της 
ρωμαιοκρατίας, ή έρευνα επεκτείνεται, για ευνόητους λόγους, καί στή θεώρηση τών 
ταφικών εθίμων εκείθεν τών ορίων, τόσο της 'Άνω Μακεδονίας, οσο καί αυτής τής ϊδιας 
τής Μακεδονίας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Ό όρος Άνω Μακεδονία έχει μια γεωγραφική καί μια διοικητική διάσταση, οι όποιες 

δέν είναι ταυτόσημες καθόλη τή διάρκεια τής αρχαιότητας. Καί ενώ ή πολιτική συγκρό

τηση άπό τις επιμέρους ενότητες δέν βρίσκει σύμφωνους τους μελετητές, ό γεωγραφικός 

1. J. Μ. C. Toynbee, Death and Burial in the Roman 1982) 5-7. F. Hinard (έκδ.), La mort, les morts et l'au-

World (London 1971) 61-62. G. Gnoli, J.-P. Vernant, La delà dans le monde romain (Caen 1987) Introduction 

mort, les morts dans les sociétés anciennes (Cambridge 8-9. 
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και πολιτισμικός προσδιορισμός τους είναι σαφέστερος. Πρόκειται για την ορεινή πε

ριοχή πού εκτείνεται δυτικά του Βερμίου έως τήν Πίνδο, και από τα Πιερία, τα Χάσια 

και τα Καμβούνια στον Νότο, ως τα όρη Dautica, Babuna και Dren προς Βορραν, περι

λαμβάνοντας τήν Πελαγονία, τή Δερρίοπο και τή Λυγκηστίδα στα βόρεια, με τήν Ελί

μεια, τήν Τυμφαία και τήν Όρεστίδα στα νότια2. 

Μετά τήν ενσωμάτωση της περιοχής από τον Φίλιππο Β' στο βασίλειο της Μακεδο

νίας, παρόλον οτι οι οποιεσδήποτε πολιτισμικές διαφορές στο εσωτερικό αυτής της ενό

τητας σταδιακά αμβλύνθηκαν, εντούτοις επιβίωσαν τοπικές ιδιαιτερότητες και ειδοποιοί 

διαφορές πού αναγνωρίζονται και στην ταφική πρακτική: 

Ή περιοχή, ή οποία γενικά χαρακτηρίζεται για τήν κωμηδόν οργάνωση, γνώρισε σχε

τικά όψιμα και σέ περιορισμένη έκταση τήν αστικοποίηση, σέ αντίθεση προς τήν Κάτω 

Μακεδονία. Τα σημαντικότερα κέντρα της 'Άνω Μακεδονίας υπήρξαν ή Αίανή, ή Ηρά

κλεια ή Λυγκηστική, ή Στύβερρα και οι Στόβοι. 'Από αυτά προέρχεται και τό μεγαλύτερο 

μέρος του επιγραφικού υλικοί), χωρίς ωστόσο να υπολείπεται και ή συμβολή των μικρό

τερων πολισμάτων και κωμών (Άργος, Τέλα, Εύδάριστος, Γρήια, Πελαγονία, Άλκομε-

ναί). Τό τελευταίο χαρακτηριστικό διαφοροποιεί τήν Άνω άπό τήν Κάτω Μακεδονία, 

στην όποια οι επιγραφές στην πλειονότητα τους εντοπίζονται στις πόλεις και αποδίδουν 

τήν ιδεολογία των αστικών στρωμάτων. 

Παρά τό γεγονός οτι ή πολιτική ιστορία της περιοχής είναι σέ γενικές γραμμές γνω

στή, ή πολιτισμική της ταυτότητα, όπως στοιχειοθετείται άπό τις καλλιτεχνικές δημιουρ

γίες, είναι ζητούμενο και μάλιστα σέ διαχρονική βάση. Ό σκοπός δύναται να επιτευχθεί 

όχι όπως συχνά επιχειρείται μέ τήν τυπολογική κατηγοριοποίηση τών μνημείων, άλλα μέ 

τήν κωδικοποίηση του ύλικοϋ κατά πόλεις ή μικρές πολιτισμικές ενότητες. Όπωσδήποτε, 

στο θέμα αυτό, ή μελέτη κατεξοχήν τών επιτύμβιων σημάτων επιτρέπει κατά τρόπο 

ικανοποιητικό τήν ανίχνευση τών αντιλήψεων μιας κοινωνίας για τή ζωή και τον θάνατο, 

προσδιορίζοντας αφενός τα τοπικά ιδεολογικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά και 

αφετέρου καταγράφοντας τις ενδεχόμενες επιδράσεις πού ασκούνται μέ τρόπο, άλλοτε 

άμεσο και άλλοτε έμμεσο, άλλα αναγνωρίσιμο άπό τα συμφραζόμενα. 

Τρεις είναι δυνατό να θεωρηθούν ώς αποφασιστικής σημασίας περίοδοι στον πολιτι

σμικό ορίζοντα της Μακεδονίας, ειδικότερα εκείνες πού επηρέασαν τις μεταφυσικές αντι

λήψεις και τήν εικαστική τους έκφραση: ή πρώιμη ελληνιστική, ή πρώιμη αυτοκρατορική 

και ή ύστερορρωμαϊκή. Στην πρώτη, τα στοιχεία άφοροϋν στή διάδοση νέων τύπων 

επιτύμβιων μνημείων και κατασκευών, 'ιδιαίτερα πλούσιων, νέων εικονογραφικών θεμά

των και νέων εκφράσεων, απόηχων τών νέων αντιλήψεων πού κυριάρχησαν στον ελλη

νιστικό κόσμο τών 'Επιγόνων. Στή δεύτερη, αφενός οι δημογραφικές αναστατώσεις και 

αλλοιώσεις πού προκλήθηκαν άπό τήν εγκατάσταση ρωμαϊκών πληθυσμών τόσο στις 

αποικίες, οσο και στις ελεύθερες ή φόρου υποτελείς πόλεις, και αφετέρου οί ευνοϊκές για 

τή διακίνηση ιδεών συνθήκες άπό τήν επιβολή της pax romana, διευκόλυναν τή διείσδυση 

2. Βλ. ΕΑΜ 1-12 και κυρίως τή διεξοδική συζή- Ή δυτική Παιονία εντάχθηκε στο σχήμα μετά το 167 

τηση τοϋ θέματος άπό τήν Papazoglou 1988, 227-233. π.Χ., δταν οργανώθηκαν οί «μερίδες». 
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νέων αξιών που ανιχνεύονται στην αρχιτεκτονική μορφή τών μνημείων, στην εικονο

γραφία τους καί τέλος στις επιτύμβιες εκφράσεις. Ή τελευταία περίοδος, τέλος, είναι 

αυτή της μετάβασης άπο τον ειδωλολατρικό στον χριστιανικό κόσμο. Περίοδος ευδιά

κριτη καί για τήν ιδεολογική άλλα καί γιά τήν εικαστική απεικόνιση τών νέων μεταφυ

σικών αντιλήψεων. 

Παρόλον οτι ή 'Άνω Μακεδονία αποτελεί μια κλειστή γεωγραφική ενότητα, εντοπί

ζονται, εντούτοις, στο εσωτερικό της επί μέρους διαφοροποιήσεις πού οφείλονται στην 

παρουσία χαμηλών διαχωριστικών οροσειρών καί τήν ύπαρξη οδικών καί υδάτινων 

αξόνων μέ αποτέλεσμα να δημιουργούνται τόσο ζώνες φυσικής «απομόνωσης», θύλακοι 

τρόπον τινά πολιτισμικού συντηρητισμού, οσο καί περιοχές διαμπερείς, ανοικτές στις 

οποιεσδήποτε εξωγενείς επιδράσεις εξαιτίας της βατότητας πού προσφέρει τό έδαφος. 

Στις τελευταίες αυτές, ή ύπαρξη οδών πρόσβασης καί ή παρουσία αστικών ή ημιαστικών 

κέντρων διευκόλυνε τήν ανάπτυξη πόλων έλξης καί εστιών πολιτισμικής ακτινοβολίας 

στην ευρύτερη περιοχή. 

Κατά τους ύστεροκλασικούς χρόνους εμφανής προβάλλει ή επαφή στον καλλιτεχνικό 

τομέα μέ τα μεγάλα αστικά κέντρα του ελληνικού Νότου, εϊτε κατά τρόπον άμεσο, εϊτε 

κατά τρόπον έμμεσο δια της Θεσσαλίας3. Ή επαφή αυτή, εντούτοις, άφορα μόνο στα 

ανώτερα στρώματα του πληθυσμοί] καί πιστοποιείται άπό έπείσακτα κατεξοχήν έργα. 

Ωστόσο, θεωρείται μάλλον απίθανο οι ιδιοκτήτες αυτών τών μνημείων να υπήρξαν 

έπήλυδες. Κατά τήν περίοδο αυτή, άλλα καί στους επόμενους αιώνες, σημαντικό ρόλο 

στή διαμόρφωση του πολιτισμικού ορίζοντα θα διαδραμάτισαν καί οι παντοδαπές μετα

κινήσεις πληθυσμών, τόσον οι προγραμματισμένες άπό τήν πολιτική ηγεσία4, οσο καί 

εκείνες πού συντελέστηκαν μέ νομαδική ή μέ οποιαδήποτε άλλη μορφή, ανατολικών 

όπως καί δυτικών, στο πλαίσιο οικονομικών, άλλα καί μεταναστευτικών φαινομένων. 

Άλλα καί ή pax romana, ήδη άπό τήν τελευταία φάση τών χρόνων της Δημοκρατίας 

καί εκείνων της πρώιμης αυτοκρατορίας, συνετέλεσε στην προώθηση της εγκατάστασης 

Ρωμαίων ή 'Ιταλών ατύπως σέ πολλές πόλεις της Άνω Μακεδονίας (Ηράκλεια, Στύ-

βερρα) καί διευκόλυνε τις ελεύθερες μετακινήσεις πληθυσμιακών ομάδων, τόσο άπό τήν 

'Ιταλία καί τις δυτικές επαρχίες, οσο καί άπό τήν Ανατολή. Καί στις δύο περιπτώσεις ή 

'Εγνατία λειτούργησε ώς δίαυλος αμφίδρομης επικοινωνίας, πού πιστοποιείται καί στον 

τομέα τής επιτύμβιας τέχνης καί πρακτικής. Ή λεγόμενη ρωμαϊκή κοινή - προσαρμο-

3. G. Lukas, Les cités antiques de la haute vallée du σαλία δ.π. 249-254. 

Titarèse (Thessalie). Étude de topographie historique antique 4. Για τις μετακινήσεις πληθυσμών στην 'Άνω 

avec corpus des inscriptions (αδημ. δ.δ. Πανεπ. Lyon II, Μακεδονία έπί Φιλίππου Β', βλ. J. R. Ellis, Population 

1992). Chr. Wolters, Thessalische Grabstelen, στό: Θεσ- Transplants under Philip Π, Μακεδόνικα 9, 1969, 9-16 

σαλία, Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, καί στην Παιονία έπί Φιλίππου Ε', F. W. Walbank, 

1975-1990. 'Αποτελέσματα και προοπτικές. Πρακτικά Philip V of Macedon (Cambridge 1940, 19672) 224 καί 

Διεθνούς Συνεδρίου, Λυών, 17-22 Απριλίου 1990 243-244. Πρβ. Ν. G. L. Hammond - F. W. Walbank,/! 

(Αθήνα 1994) 277-298. Πρβ. M. Hatzopoulos, Thés- History of Macedonia III (Oxford 1988) 458-459. 

salie et Macédoine: affinités et convergences, στο Θεσ-
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Εικ. Ι. Αίανή. 'Επιτύμβια στήλη με παράσταση δεξιώσεως, Είκ. 2. Crnobuki. Επιτύμβια στήλη με 

4ος αι. π.Χ. Μουσείο Λούβρου. (Μακεδονία. 4000 χρό- παράσταση δεξιώσεως, περ. 350 π.Χ. 

νια ελληνικού πολιτισμοί] α. 82.) Μουσείο Bitola. (IGΧ2.2, άρ. 2, πίν. 1,2.) 

σμένη βεβαίως στην τοπική παράδοση - βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε οικισμούς πού 
εκτείνονται κατά μήκος τής Εγνατίας· άπό τις δυτικές επαρχίες υιοθετείται ή αρχιτε
κτονική των επιτύμβιων μνημείων, ή εικονογραφία, άλλα και οι πληθωρικές επιτύμβιες 
εκφράσεις. Οι τελευταίες αυτές συνδέουν τή Μακεδονία μέ τη Θράκη και τήν ενδοχώρα 
τής Μ. 'Ασίας. 

Άπό τους γνωστούς στον ελληνικό κόσμο τύπους επιτύμβιων μνημείων, στην 'Άνω 
Μακεδονία των υστεροκλασικών χρόνων επικρατέστερες οπωσδήποτε εμφανίζονται οί 
στήλες μέ το θέμα τής δεξίωσης, μέσα ή όχι σέ ναΐσκο (Ηράκλεια και περιοχή της, Α'ιανή) 
(εικ. 1-2). Κατά τήν ελληνιστική περίοδο, οπότε ό αριθμός των μνημείων αυξάνεται 
αισθητά, τους πλέον συνήθεις αρχιτεκτονικούς τύπους αποτελούν οί ραδινές στήλες μέ 
άνθεμωτή επίστεψη (Όρεστίς, 'Εορδαία, Λυγκηστίς) (ε'ικ. 3-4) και οί στήλες μέ εγγε
γραμμένο αέτωμα και μέ ή χωρίς ανάγλυφη παράσταση (Ελίμεια, Δερρίοπος) (είκ. 5-8). 
Λιγότερο διαδεδομένες είναι οί πεσσόσχημες στήλες, άλλοτε μέ και άλλοτε χωρίς 
ανάγλυφο έπίκρανο (Εορδαία), και οί παραλληλεπίπεδες πλάκες μέ ανάγλυφες ή γρα
πτές παραστάσεις σέ ορθογώνια βαθύσματα (Ελίμεια, Εορδαία) (είκ. 10). 

Ό αριθμός των επιτύμβιων μνημείων άπό τή ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο είναι 
αισθητά μεγαλύτερος άπό εκείνο των προηγουμένων, μέ παράλληλη τήν ευρύτερη γεω
γραφική τους διάδοση. Τώρα, ωστόσο, απέναντι στην πολυφωνία των ελληνιστικών χρό-
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Εικ. 3. Κορησσός. Επιτύμβια στήλη με ανθεμωτή επίστεψη, 1ος al π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ. (ΈΑΜ 191.) 
Εικ. 4. Πέτρες. Επιτύμβια στήλη με ανθεμωτή επίστεψη, 2ος αι. π.Χ. Μουσείο Φλωρίνης. (ΈΑΜ 
118.) Εικ. 5. Αίανή. Επιτύμβια στήλη με αετωματική επίστεψη και ανάγλυφη παράσταση σε 
παραλληλεπίπεδο^) βάθυσμα, 2ος αι. π.Χ. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Αίανής. (ΈΑΜ 41.) 

νων, πού οφειλόταν στην ύπαρξη πολλών και ανεξαρτήτων μεταξύ τους κέντρων παρα

γωγής και επιρροής, ή παραγωγή κωδικοποιείται σε μια περιορισμένη ομάδα τύπων στη

λών πού ανήκουν στή λεγόμενη «κοινή» τών Επαρχιών. Στήλες απλές, παραλληλεπίπε

δες, χωρίς κάποια αρχιτεκτονική διαμόρφωση (εικ. 11) συνυπάρχουν στην περιοχή με 

άλλες με αετωματική επίστεψη, άλλοτε ελεύθερη - οξυκόρυφη ή άψιδόμορφη - και 

άλλοτε εγγεγραμμένη (εικ. 12-14). 'Από τις πρώτες, οι μικρών διαστάσεων πλάκες εντο

πίζονται στην 'Ελίμεια, ενώ οι υπόλοιπες, μεγαλύτερες και παχύτερες, απαντούν στή 

Λυγκηστίδα, τήν Πελαγονία καί τήν Όρεστίδα. 

Οι εξαιρέσεις στον κανόνα της ανάστασης στήλης ώς σήματος είναι ελάχιστες καί 

αφορούν σέ αγάλματα, κιονόκρανα, βάσεις καί πλάκες προς έντοιχισμό σε κτιστές κατα

σκευές5. 

5. Ριζάκης - Τουράτσογλου 1993, 1285-1300. 



Εικ. 6. Στύβερρα. Επιτύμβια στήλη με αέτωμα εγγεγραμμένο σε τριγωνικό επίθημα και ανάγλυφη 
παράσταση σε βάθυσμα. Τέλος 2ου αϊ. π.Χ. (Bitrakova 1987, πίν. Ι, 2.) 
Εικ. 7. Περιοχή Prìlep. Επιτύμβια στήλη με αέτωμα εγγεγραμμένο σε τριγωνικό επίθημα και 
ανάγλυφη παράσταση σε βάθυσμα. "Υστερη ελληνιστική εποχή (Bitrakova 1987, πίν. Π, 4.) 
Εικ. 8. Demir Kapija. Επιτύμβια στήλη με αέτωμα εγγεγραμμένο σε ορθογώνιο επίθημα καί άνά-
γλυφη(;) παράσταση σε βάθυσμα. 'Αρχές 3ου αϊ π.Χ. (Bitrakova 1987, πίν. II, 3.) 
Εικ. 9. Μαυροπηγή. Επιτύμβια στήλη με έπίκρανο και ανάγλυφη παράσταση σε βάθυσμα, 2ος ai. 
π.Χ. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Κοζάνης. (ΈΑΜ 119.) 

Εικ. 10. Μαυροπηγή. Επιτύμβια στήλη με οριζόν
τιο γείσο και γραπτή παράσταση σε παραλληλε
πίπεδο βάθυσμα, 2ος-1ος αϊ π.Χ. Αρχαιολογικό 
Μουσείο Κοζάνης. (ΈΑΜ 120.) 
Εικ. 11. Σύνδεδρον. Παραλληλεπίπεδη στήλη με 
ανάγλυφη παράσταση, β' μισό τοϋ 2ου αι. μ.Χ. 
Συλλογή Τσοτυλίου. (ΈΑΜ 53.) 
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Εικ. 12. Άνω Βεύη. Επιτύμβια αετωματική στήλη με ανάγλυφη παράσταση σε παραλληλεπίπεδο 

βάθυσμα, 2ος-3ος αι. μ.Χ. Μουσείο Φλωρίνης. (ΈΑΜ 164.) 

Εικ. 13. "Αγιος Χριστόφορος. Επιτύμβια στήλη με αψιδωτή απόληξη και ακρωτήρια και ανάγλυφη 

παράσταση σε βάθυσμα, α'μισό 3ου αι. μ.Χ. Μουσείο Φλωρίνης. (ΈΑΜ 136.) 

Εικ. 14. Μελίτη. Επιτύμβια παραλληλεπίπεδη στήλη με 

εγγεγραμμένο αέτωμα και ανάγλυφη παράσταση σε βά

θυσμα, α μισό 3ου αι. μ.Χ. Μουσείο Φλωρίνης. (ΈΑΜ 166.) 

Παρόλον οτι δέν είναι άγνωστη ή ύπαρξη στη 

Μακεδονία των αυτοκρατορικών χρόνων και πολυ

δάπανων μνημείων, όπως οι σαρκοφάγοι 6, ή παρου-

6. G. Koch - Η. Sichtermann, Römische Sarkophage (1982) 346 
κέ., πίν. 373-393 (Μακεδονία). G. Koch, Sarkophage der römischen 
Kaiserzeit (Darmstadt 1993) 140-143 (Μακεδονία). Πρβ. και Η. 
Herdejürgen, Frühkaiserzeitliche Sarkophage im Griechenland, Jdl 
96,1981, 413-435. Στή ρωμαϊκή αποικία των Φιλίππων ιδιαίτερα 
διαδεδομένος, άπο τον Ιο μ.Χ. αι., είναι ό τύπος της ενεπίγρα
φης σαρκοφάγου χωρίς βάση, γείσο και γλυπτή διακόσμηση, 
πού κατά τον Ρ. Collart, Philippes, ville de Macédoine (Paris 1937) 
372 (πρβ. και Herdejürgen δ.π. 413-415) υιοθετήθηκε άπό τους 
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σία τους στην 'Άνω Μακεδονία, άπο την οποία είναι γνωστές δύο μόνο περιπτώσεις 

(ΕΑΜ 60 και άλλη άνεπίγραφη από το Κέντρον), είναι μηδαμινή. 'Αντίθετα, αστικά κέν

τρα όπως ή Βέροια και ή Θεσσαλονίκη έχουν να επιδείξουν έναν υπολογίσιμο αριθμό7. 

Και ένώ τα παραδείγματα από την 'Άνω Μακεδονία μαρτυρούν επίδραση των αττικών 

εργαστηρίων, στην Κάτω Μακεδονία συνυπάρχουν δημιουργίες, έπείσακτες ή μή, κατά 

τα πρότυπα τών αττικών και τών μικρασιατικών εργαστηρίων. 

ΟΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Α. ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Ή εμφάνιση επιτύμβιων στηλών μέ ανάγλυφες παραστάσεις στο βασίλειο της Μακε

δονίας8 ανάγεται στον πρώιμο 5ο αι. π.Χ. Τα έργα αυτά, πού εντοπίζονται στα αστικά 

κέντρα της Κάτω Μακεδονίας, ένώ παρουσιάζουν τεχνοτροπική συγγένεια, όσον άφορα 

στα πρότυπα τους, προς τα προϊόντα τών αττικών και τών νησιωτικοϊωνικών εργαστη

ρίων, αποκλίνουν και διαφοροποιούνται άπό αυτά στον τρόπο μέ τον όποιο οι εγχώριοι 

τεχνίτες τα προσαρμόζουν στις αντιλήψεις για τον θάνατο και την έπέκεινα ζωή τών 

Μακεδόνων9. Τα πρώιμα αυτά έργα τέχνης είναι οπωσδήποτε ολιγάριθμα και κατά 

κανόνα άνεπίγραφα. 

Κατά τους όψιμους κλασικούς χρόνους (4ος αι. π.Χ.) παρατηρείται μια ολοένα αυ

ξανόμενη χρήση επιτύμβιων, ενεπίγραφων πλέον, στηλών, ή πλειονότητα τών οποίων 

προέρχεται άπό το νεκροταφείο της Πέλλας, της Βεργίνας και της Μίεζας (Λευκάδια). 

Στα μνημεία αυτά ή επιτύμβια έκφραση είναι ιδιαίτερα βραχεία και συνίσταται στην 

αναγραφή, εϊτε απλώς τοϋ ονόματος τοϋ νεκρού στην ονομαστική10, εϊτε στην παράθεση 

και τοϋ πατρωνυμικού. Σέ ορισμένες περιπτώσεις ή πληροφόρηση για τον αποθανόντα 

συμπληρώνεται και μέ τήν αναγραφή τοϋ έθνικοΰ (αλλοδαποί νεκροί). Για τους νεκρούς 

θηλυκοϋ γένους, εφόσον αυτές ήταν ϋπανδρες, αναγράφεται αφενός το όνομα τοΰ 

πατρός, αφετέρου και εκείνο τοΰ συζύγου11. 'Ενίοτε τό θνγάτηρ παραλείπεται, καθώς 

και τό πατρώνυμο12. 

ευκατάστατους κατοίκους της αποικίας, κατά το 
πρότυπο τών Ιταλών γαιοκτημόνων. 

7. Βλ. ΕΚΜ Ι και IG Χ 2.1, σποράδην. 

8. Εξαιρούνται άπό τήν ανασκόπηση οι αποικίες 
τών νοτίων Ελλήνων και οί «χώρες» τους. 

9. F. Feiten, Themen makedonischer Grabdenkmäler 
klassischer Zeit, 'Αρχαία Μακεδονία V, 1 (1993) 405-
414, είκ. 1-14 (σ. 419-431). 'Από τον δειγματοχώρο, 
όπως έξαλλου ήταν αναμενόμενο, δέν λείπουν και τα 
έπείσακτα μνημεία. 

10. Βεργίνα: Σαατσόγλου-Παλιαδέλη 1984, 165-
169- 207-209· 209-211· 217-219· 259-260. Πέλλα: SEG 

24, 1969, 543. Π. Χρυσοστόμου, Νέες επιγραφές άπό 
τήν Πέλλα κα'ι τήν περιοχή της, στό: Μνείας χάριν, 
Τόμος στη μνήμη Μαίρης Σιγανίδον (Θεσσαλονίκη 
1998) 366-367. Βέροια: ΕΚΜ Ι 172. 

11. Βεργίνα: Ή δείνα τοϋ δεινός θνγάτηρ, τοϋ 
δεινός γυνή (Σαατσόγλου-Παλιαδέλη 1984, 135-138, 
άρ. κατ. 15). Πέλλα: Ήδίστη Νεάνδρο[υ] | Έτπκρά-
Tou γυν[ή] (SEG 24, 1969, 549). 'Αρχοντικό Πέλλης: 
Μαμαλα Εύκολίνο[υ] Διόδωρου γυνή (BCH 117, 
1993, 387-388). Βέροια: ΕΚΜ Ι 149. 

12. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη 1984, 233-235, άρ. 
κατ. 57 και 139-143, άρ. κατ. 16 (πατρώνυμο). 
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Στην Ι'δια χρονική περίοδο εμφανίζονται, σέ σπάνια ωστόσο παραδείγματα, επιτύμ
βιες εκφράσεις πού αναφέρονται και στον άναθέτη τοΰ μνημείου13. 

'Από αρχιτεκτονικής απόψεως, τα μνημεία της Βεργίνας ανήκουν σέ δύο κατηγορίες: 
εκείνη των ναόσχημων και ψευδοναόσχημων στηλών και εκείνη τών παραλληλεπιπέδων 
απλών, ή μέ έπίκρανο, ή με άνθεμωτή άλλα και με άετωματική επίστεψη στηλών14. Το 
αυτό παρατηρείται και στην Πέλλα15. 

Στην Άνω Μακεδονία τα παλαιότερα χρονολογικά μνημεία ανάγονται στο β' μισό του 
4ου αι. π.Χ., είναι ευάριθμα κα'ι στην πλειονότητα τους άνεπίγραφα. Προέρχονται άπό 
τα λίγα αστικά κέντρα (Αίανή, Ηράκλεια) πού υπήρχαν στην περιοχή16. Παρόλον ότι ή 
παραγωγή παρουσιάζει μια κάποια άνοδο στα ελληνιστικά χρόνια και τα σχετικά 
μνημεία προέρχονται και άπό άλλες νέες περιοχές, ωστόσο παραμένει περιορισμένη σέ 
σχέση μέ εκείνη της επόμενης περιόδου, τής ρωμαϊκής αυτοκρατορικής εποχής. 

'Εκείνο πού χαρακτηρίζει τα μνημεία τών ύστεροκλασικών χρόνων είναι αναμφισβή
τητα ή βέβαιη εξάρτηση τους άπό αττικά πρότυπα μέ εμφανή τα επαρχιακά χαρακτη
ριστικά στή σύλληψη, περισσότερο όμως στην εκτέλεση. Ή διάδοση τών προτύπων 
αυτών μπορεί να συντελέστηκε και μέ τή μεσολάβηση άλλων γειτονικών κέντρων και 
περιοχών, κυρίως στην Κάτω Μακεδονία. Άπό τήν τελευταία φαίνεται να επηρεάζονται 
τα μνημεία τής 'Εορδαίας και τής 'Ελίμειας, ή οποία ήδη άπό τήν εποχή τοΰ 'Αμύντα Γ 
επεκτεινόταν και σέ τμήμα τής θεσσαλικής Περραιβίας. 

Ώ ς επικρατέστερο εμφανίζεται το θέμα τής δεξίωσης, μέσα ή όχι σέ ναΐσκο, πού εντο
πίζεται κυρίως στον χώρο τής Λυγκηστίδος (Ηράκλεια και περιοχή της), άλλα και έξω 
άπό αυτήν, δηλαδή στην 'Ελίμεια (Αίανή)17 (εικ. 1). Χαρακτηριστική είναι ή απουσία 
σύγχρονων μνημείων μέ γραπτές συνθέσεις ή γραπτή διακόσμηση, όπως αυτά πού 
απαντούν στην Κάτω Μακεδονία και ιδιαίτερα στή Βεργίνα18. 

Μοναδικό παράδειγμα ενεπίγραφου μνημείου αυτής τής περιόδου αποτελεί ή επιτύμ
βια στήλη τής Άριστονίκης άπό τή Στύβερρα (Δερρίοπος), μέ εγγεγραμμένο αέτωμα και 
βάθυσμα μέ ανάγλυφη παράσταση, πού χρονολογείται στο τέλος τοΰ 4ου αί. π.Χ.19 

Στα ελληνιστικά χρόνια ό απλός τύπος επιτύμβιας έκφρασης μέ το όνομα και τό 
πατρώνυμο τοΰ νεκρού εξακολουθεί να χρησιμοποιείται20, επιβιώνοντας μάλιστα μέχρι 

13. Αυτόθι 192-194, άρ. κατ. 26. 17. Άπό τήν Αμφαξίτιδα (Isar Marvinci) είναι 

14. Αυτόθι 248-252. γνωστό άπότμημα επιτύμβιας στήλης τοΰ τέλους τοΰ 

15. Φ. Μ. Πέτσας, A Few Examples of Epigraphy 4ου α'ι. π.Χ. μέ παράσταση δεξιώσεως (Bitrakova 1987, 

from Pella, BSt IV, 1963, 155-170. 193, άρ. 1, πίν. 1,1). 

16. Η. Biesantz, Die thessalischen Grabreliefs (Mainz 18. Ριζάκης - Τουράτσογλου 1993, 1287-1288. 

1965) 27-28, άρ. 56, πίν. 23 = Μακεδονία, 4000 χρό- 19. D. Vuckovic, Arch.Jugosl. 4, 1963, 68. F. Papa

via ελληνικής Ιστορίας και πολιτισμοί! (Αθήνα 1982) zoglou, BCH 98,1974, 279 εικ. 3c. F. Papazoglou, ZAnt 

82, ε'ικ. 48. R. Vasic, A Contribution to the Dating of the 27, 1977, 137, σημ. 4. 

two Attic Grave-reliefs Found in Macedonia, ZAnt 21, 20. Παραδείγματα είναι γνωστά άπό τήν Παιονία 

1971,279-286. Παράδειγμα άπό τήν Αμφαξίτιδα (Isar και τήν Αμφαξίτιδα και χρονολογούνται στον 3ο αί. 

Marvinci Πδομεναί) βλ. Bitrakova 1987, 113-115 και π.Χ. (Demir Kapu: Bitrakova 1987, 193, άρ. 3, εικ. ΙΙ.3. 

195, πίν. 11,1. BCH 97, 1974, 279, εικ. 3a) κα'ι στον 2ο αί. π.Χ. (Isar 
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και τήν αυτοκρατορική εποχή21. Παράλληλα, ωστόσο, στή μέση ελληνιστική περίοδο, 
εμφανίζεται και ή καταληκτική επίκληση χαίρε ή ήρως χαίρε, ή οποία θα διαδοθεί ακόμα 
περισσότερο στους τρεις πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες22. 

Β. ΤΑ Μ Ν Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η ! Κ Α Ι Τ Η Σ Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 

1. 'Επιτύμβιες εκφράσεις 

α. Ό χαιρετισμός τοϋ νεκρού 

Ή καταληκτική επίκληση χαίρε εμφανίζεται στις επιτύμβιες εκφράσεις, ήδη από τήν 
ελληνιστική εποχή, σέ διάφορα μέρη του ελληνικοί) κόσμου23. 'Αποδέκτης τοϋ χαιρετι
σμοί} είναι ό νεκρός, άσχετα μέ το κατά πόσον τό όνομα του αναγράφεται στην κλητική 
ή σέ κάποια άλλη πτώση24. Ή χρήση τής κλητικής, στα μνημεία αυτής της κατηγορίας 
μέ τό χαίρε, είναι σπάνια στή Μακεδονία (κατ' επιλογή IG Χ 2.1, 316, 373, *677, *901), 
οπού χρησιμοποιείται - όπως και σέ πολλές__άλλες περιοχές - περισσότερο ή ονομαστική 
πτώση για τό όνομα τοϋ νεκρού25. Στην περίπτωση των αναθηματικών επιτύμβιων επι
γραφών ή παρουσία τοϋ χαίρε είναι σπάνια και φαίνεται πώς άπαντα συχνότερα σέ 
μνημεία στα όποια τό όνομα τοϋ νεκροΰ παρατίθεται στή δοτική (Sporn. 75, 1933, 39, άρ. 
128: Παιονία), σπανιότερα ωστόσο σέ εκείνα όπου τό όνομα παρατίθεται στή γενική 
(ΕΑΜ 49: Ελίμεια). 

Ή επίκληση χαίρε επιβιώνει και στα αυτοκρατορικά χρόνια26, είτε μέ τή μορφή χρη
στέ χαίρε27 (ε'ικ. 15) - αποκλειστικά και μόνο στην Ελίμεια κατ' επίδραση τής γειτο
νικής Θεσσαλίας, όπου ή έκφραση αυτή είναι κοινή28 -, εϊτε μέ τήν προσθήκη τής άντι-

Marvinci / Ίδομεναι: Bitrakova 1987,194, άρ. 9 και είκ. 

II.2), τήν Ελίμεια (ΕΑΜ 42-43: 2ος αϊ. π.Χ.), τήν 

Εορδαία (ΕΑΜ 118: 2ος αι. π.Χ.), τή Λυγκηστίδα 

(ΕΑΜ 15) και τήν Όρεστίδα [ΕΑΜ 190 (3ος αι. π.Χ.), 

191 (1ος αι. π.Χ./Ιος αι. μ.Χ.)]. 
21. Εορδαία: ΕΑΜ 126 (2ος αι. μ.Χ.). 

22. Για παραδείγματα άπο τή Θεσσαλονίκη και 

τή Βέροια βλ. IG Χ 2.1 και E KM Ι, σποράδην. 

23. Βλ. U1. Kahrstedt, Das wirtschaftliche Gesicht Grie

chenlands in der Kaiserzeit (Bern 1954) 261 κέ. και τε

λευταία A. D. Rizakis, στό: I. Papapostolou, Achaean 

Grave-Stelai (Athens 1993) 112. 

24. G. Daux, BCH 94, 1970, 602-604. 

25. Πρβ. αυτόθι 604, σημ. 28. Στην Α ν ω Μακε

δονία τα ελληνιστικά παραδείγματα είναι ολιγά

ριθμα κα'ι εντοπίζονται στην Ελίμεια (ΕΑΜ 45-46), 

στην Πελαγονία (Prilep: BCH 98, 1974, 275.817-818. 

Bitrakova 1987, 105, πίν. ΙΙ,Ι) και στή Δασσαρητια 

(Όχρίς: ZAnt 6, 1956, 169, άρ. 4). 

26. Μέ τήν απλή της μορφή άπαντα (όνομα τοϋ 

νεκροΰ στην ονομαστική + πατρώνυμο + χαίρε, ή όνο

μα τοϋ νεκροΰ στή δοτική) μόνο στην Κάτω Μακε

δονία (βλ. IG Χ 2. 1, σποράδην). 

27. ΕΑΜ 49. 

28. Β. Helly, Gonnoi, IL Les inscriptions (Paris 1973) 

σποράδην. Ή συνήθεια είναι γνωστή σέ πολλές 

άλλες ελληνικές περιοχές, δπως τή Λακωνία, τήν 

Αρκαδία και τή Βοιωτία, άπ ' οπού πιθανώς διαδό

θηκε στα νησιά τοΰ Αιγαίου (πρβ. Ph. Zaphiropoulou, 

Banquets funéraires sur les reliefs de Paros, BCH 115, 

1991, 525-543) και τή Μικρά Ασία, χώρο στον όποιο 

άπαντοΰν και τα περισσότερα παραδείγματα (Latti-

more 1942, 97-99). Τελευταία, μέ ολη τήν προγενέ

στερη βιβλιογραφία, βλ. P. Herrmann, Γέρας θανόν-
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Είκ. 15. Καισαρεία. Επιτύμβια τριγωνική στή

λη με ανάγλυφη παράσταση, 125/126 μ.Χ. Μου

σείο Αίανής. (ΈΑΜ 49.) 

Είκ. 16. Κοζάνη. Επιτύμβιο φοινικόμορφο κιο

νόκρανο, β' μισό 2ου ai. μ.Χ. 'Αρχαιολογικό 

Μουσείο Κοζάνης. (ΈΑΜ 54γ.) 

φώνησης του νεκρού προς τον θεατή: χαίρε τταροδειτα29, χαίρε και σύ κι εύόδει (είκ. 

16)30. Προς τον θεατή απευθύνεται και ό καταληκτικός χαιρετισμός (ευτυχείτε) σέ 

των. Totenruhm und Totenehrung im städtischen Leben 

der hellenistischen Zeit, στό: Stadtbild und Bürgerbild im 

Hellenismus, Kolloquium, München, 24. bis 26. Juni 1993 

(München 1995) 190, σημ. 8. 

29. Πελαγονία: Sporn. 71, 1931, 159-160, άρ. 414. 

Παιονία: Sporn. 71, 1931, 64, άρ. 138- 67, άρ. 149, add. 

69, άρ. 154 και 71, άρ. 161. Sporn. 75, 1933, 34, άρ. 94 

(χαίρεται παροδϊτε). Πρβ. και τήν έκφραση μνείας 

χάριν, σύ δα'ι χαΐραι παρωδϊτα (Παιονία: AM 27, 

1902, 319, άρ. 48). Ενδιαφέρουσα παραλλαγή τής 

κατηγορίας αυτής αποτελεί ή έκφραση σέ μνημείο 

τής Παιονίας: χαίρε σή παριδεΐν ήτε ξένοξ ήτε ΤΤΟ-

λείτης {Sporn. 71, 1931, 69, άρ. 153). 

30. 'Ελίμεια: ΕΑΜ 54. Ό π ω ς έχει παρατηρηθεί 

άπό τον D. Levi (The Evil Eye and the Lucky Hunch

back, στό: R. Stillwell [hib.],Antioch-on-the-Orontes, III. 

The Excavations 1937-39, Princeton 1941, 220-232), ή 

σημασία τοΰ κα'ι σύ είναι αμφίσημη, δηλαδή και δη-
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αναθηματική επιτύμβια στήλη από τή Struga (Sporn. 71,1931, 222, άρ. 590), έκφραση πού, 

οπωσδήποτε, αποτελεί δάνειο από τήν αλληλογραφία31. Ή παρουσία παρόμοιων αντι

φωνήσεων, σπάνιων οπωσδήποτε στον χώρο της Μακεδονίας32, επικεντρώνεται στή Θεσ

σαλονίκη, οπού ό αριθμός τών παραδειγμάτων είναι εντυπωσιακός33. Τόσο τό παλιό 

σχήμα μόνο μέ τό χαίρε, οσο και τό νέο μέ τις αντιφωνήσεις, εμπλουτίζονται ενίοτε και 

με αναλυτικότερες πληροφορίες για τον αποθανόντα και τήν οικογένεια του. 

Ό διάλογος ανάμεσα στους τεθνηκότας και τους ττεριόντας34 ϊσως απηχεί κάποιαν 

αντίληψη για τήν μή εξαφάνιση του νεκροΰ ως οντότητας μετά τον φυσικό του θάνατο, 

ή άλλως τήν πεποίθηση οτι, παρά τήν απουσία του, ό νεκρός διατηρεί στενές σχέσεις μέ 

τήν κοινωνική ομάδα, στην όποια αυτός εξακολουθεί να ανήκει μέ έναν ιδιαίτερο, 

ωστόσο, τρόπο πού δηλώνεται μέ τήν συμβολική, μέσω της στήλης, παρουσία του στα 

όρια της πόλης και συνηθέστατα κατά μήκος τών οδικών αξόνων διακίνησης αυτών τών 

ϊδιων τών ζώντων35. 

λώνει χαιρετισμό τοΰ νεκρού προς τον περαστικό και 

απευθύνει έμμεση απειλή προς τον άσεβη, τον δυνά

μει βάνδαλο του μνημείου (πρβ. F. Ε. Brenk, The καί 

συ Stele in the Fitzwilliam Museum, ZPE 126,1999,169-

176, ειδικότερα 173). 

31. Βλ. F. Ziemann, De epistularum graecarum formu-

lis solemnibus (Halle 1940) 350-356. 'Αντίστοιχη είναι ή 

λατινική προσφώνηση vale [πρβ. ανάλογα παραδείγ

ματα άπό λατινόφωνες περιοχές: Ν. Gnaille, Inscriptions 

funéraires romaines, στό: Y. Le Bohec (έκδ.), L'Afrique, 

la Gaule, la religion à l'époque romaine, Mélanges à la 

mémoire de M. Le Glay (Bruxelles 1994) 800-801], πού 

άπαντα σέ επιτύμβια στήλη άπό τή Νέα Νικομήδεια 

Ημαθίας (ΕΚΜ Ι 501). 

32. Παραδείγματα είναι γνωστά άπό τήν Πρώτη 

Σερρών (Ήδωνίς-Πιερίς): BCH 47, 1923, 57, άρ. 13 

και άπό τή Βέροια: ΕΚΜ Ι 362. 

33. Για τή χρήση τής έκφρασης και τών παραλ

λαγών της, χαίρε και συ τίς ττοτ' εί (Sporn. 98, 1941-

48, 58, άρ. 120), χαίρε κα'ι συ ιτολλά' τίς ποτ' εΤ, βλ. L. 

Robert, RPh 48, 1974, 224. Ή αντίστοιχη λατινική 

έκφραση, αυτούσια ή σέ παραλλαγές (et tu salve 

quisquis es, κλπ.), γνωστή άπό πλήθος επιγραφών τών 

δυτικών επαρχιών τής αυτοκρατορίας (Ν. Gnaille, 

Inscriptions funéraires romaines, στο Y. Le Bohec 

(έκδ.), L'Afrique, la Gaule, la religion à l'époque romaine, 

Mélanges à la mémoire de M. Le Glay, Bruxelles 1994, 

800-891), στή Μακεδονία εμφανίζεται, παράλληλα μέ 

τήν ελληνική εκδοχή (Οικονόμος 1915, 13, άρ. 7. KJio 

52,1970, 61-62, άρ. 14. SEG 38,1988, 618) κυρίως στις 

αποικίες (CIL III 594: Νέα Έ φ ε σ ο ς Πιερίας [Δίον]). 

Δέν είναι άγνωστη ή έκφραση καί στα μεγάλα αστι

κά κέντρα, είτε τής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη: L. 

Robert, RPh 1974, 224, σημ. 259-268), εϊτε τής επαρ

χίας τής Αχαΐας [Α. Rizakis, Achate Π. La cité de Patras: 

Epigraphie et histoire (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 25, Athènes 

1998) 115, άρ. 82]. 

34. Τό θέμα τής συνομιλίας τοΰ νεκρού μέ τους 

επιζώντες άπαντα τόσο στην επιτύμβια τέχνη δσο 

καί στή φιλολογική παράδοση ήδη άπό τήν αρχαϊκή 

εποχή. Πρβ. D. C. Kurtz - J. Boardman, Greek Burial 

Customs (London 1971) 262. Οί τεχνικοί μάλιστα δροι 

πού χρησιμοποιούνται γι' αυτή τήν προσέγγιση (πα-

ροδείτης, παροιχόμενος κλπ.) επιβεβαιώνουν αυτήν 

τήν αμεσότητα. Πρβ. Lattimore 1942, 230-232. 

35. Βλ. για παράδειγμα τήν περίπτωση τής Θεσ

σαλονίκης [Μ. Vitti, Ή πολεοδομική εξέλιξη τής Θεσ

σαλονίκης. 'Από τήν ϊδρνσή της εως τον Γαλέριο, 

Αθήνα 1996, 134 κέ. (τα νεκροταφεία)] καί εκείνη 

τής Βέροιας (Στ. Δρούγου - Γ. Τουράτσογλου, Ελλη

νιστικοί λαξευτοί τάφοι Βέροιας, Αθήνα 19982, 112 

καί χάρτη). Γενικά για τήν οργάνωση τών νεκροτα

φείων κατά μήκος τών οδικών αξόνων αμέσως εξω 

άπό τις πύλες τών τειχών τών πόλεων, κυρίως στή 

Δύση, βλ. Römische Gräbstrassen, Selbstdarstellung-Status-

Standart, Kolloquium in München vom 28. bis 30. October 
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β. Ό άφηρωισμος τών νεκρών 

Ό άφηρωισμός των κοινών νεκρών αποτελεί ϊδιον γνώρισμα των ελληνιστικών χρό

νων και αντικατοπτρίζει τις δοξασίες τής εποχής για την επέκεινα του τάφου ζωή36. Το 

γεγονός δτι ή 'Αττική και ή Πελοπόννησος (με εξαίρεση τή Λακωνία και λιγότερο τήν 

Αρκαδία) εξαιρούνται από τή γεωγραφική διάδοση τής λέξης ήρως στις επιτύμβιες 

εκφράσεις, ϊσως να αποτελεί απόδειξη ότι ή δοξασία του άφηρωισμοΰ τοΰ νεκρού βρήκε 

πρόσφορο έδαφος σέ περιοχές που διετέλεσαν κάτω από τήν άμεση ή έμμεση επιρροή 

τών Μακεδόνων τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου και τών Επιγόνων, άφοΰ είναι γνωστή ή 

βαθιά προσήλωση τοΰ μεγάλου στρατηλάτη στις δοξασίες τής ομηρικής εποχής37. 

Ή ευρεία αποδοχή τής δοξασίας αυτής αναγνωρίζεται άπό τήν πληθώρα τών επιτύμ

βιων μνημείων μέ εκφράσεις άφηρωισμοΰ τοΰ νεκροΰ. Στην ϊδια τή Μακεδονία, ή Βέροια 

μόνο έχει να επιδείξει έναν υπολογίσιμο αριθμό περιπτώσεων38. Όποτε, ορθώς ή com

munis opinio, μέ λίγες εξαιρέσεις, θεωρεί τό επίθετο ήρως ως κοινότυπο ορο39, ισότιμο μέ 

εκείνον τοΰ τεθνηκότος, χωρίς κάποια ιδιαίτερη θρησκευτική διάσταση40 (ε'ικ. 17). 

Παρά τό πρώιμο τοΰ φαινομένου, τό πλήθος τών επιτάφιων στηλών στην 'Άνω Μακε

δονία προέρχεται άπό τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Οι περιπτώσεις τών ελληνιστικών 

1985 (München 1987). Πρβ. και Η. von Hesberg, Römische Grabbauten 
(Darmstadt 1992) 26 κέ. (Konkurrenz und Angleichung: Gräberstrassen 
in spätrepublikanischer und frühaugusteischer Zeit), και ίδιαίτ. 45 κέ. 
(Der neue Wohlstand in der Provinz: Nekropolen des 1.-3. Jh. n. Chr. 
in den Städten des Imperium Romanum). 

36. Fr. Graf, Nordionische Kulte (Zürich 1985) σποράδην. 
37. Πρβ. τήν πυρά τοΰ Ηφαιστίωνος στή Βαβυλώνα: W. 

Völcker-Janssen, Kunst und Gesellschaft an den Höfen Alexanders d.Gr. 
und seiner Nachfolger (München 1993) 100 κέ. 

38. Ή συνήθεια επιβιώνει και στα αυτοκρατορικά χρόνια, 
παρόλον οτι τά παραδείγματα είναι λιγότερα άπό εκείνα τής ελλη
νιστικής: πρβ. Α. Tataki, Ancient Beroea. Prosopography and Society 
(ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 8, Athens 1988) 502-3. Πρβ. και ΕΚΜ Ι, σπορά
δην. 

39. Για τή γεωγραφική διάδοση τοΰ επιθέτου ήρω$, σέ ορισμέ
νες κατά προτίμηση περιοχές τοΰ έλληνικοϋ κόσμου, βλ. Lattimore 
1942, 97-99. 

40. Βλ. Fr. Graf, Nordionische Kulte (Zürich 1985) 128, σημ. 55 μέ 
τήν προγενέστερη βιβλιογραφία. Τό γεγονός οτι ό όρος ήρωον χρη
σιμοποιείται ώς συνώνυμον τοΰ ορού σήμα αποδεικνύει τήν απου
σία οποιασδήποτε θρησκευτικής ή άλλης διάστασης άπό τό έπί-

ΕΙκ. 17. Ρυάκι. Επιτύμβια στήλη με ανάγλυφες παραστάσεις σε δύο επάλληλα τετράπλευρα βαθύ-

σματα, 1ος αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Κοζάνης. (ΈΑΜ 121.) 
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μνημείων είναι ολιγάριθμες και εντοπίζονται στην Ελίμεια και την Εορδαία4 1. Στην τελευ

ταία αύτη περίοδο ανήκουν και τα πρώτα αναθηματικά επιτύμβια, στα όποια το όνομα 

του νεκρού παρατίθεται στή δοτική συνοδευόμενο άπό τό πατρωνυμικό (ΕΑΜ 120) και 

το επίθετο ήρως/ήρώισσα στή δοτική (ΕΑΜ 41· 44: Ελίμεια. 119: Εορδαία). Τα πολυ

πληθέστερα παραδείγματα της αυτοκρατορικής περιόδου εντοπίζονται κυρίως στην 

Όρεστίδα42, τήν Πελαγονία43, τήν Παιονία44 και τή Λυγκηστίδα45· αισθητά λιγότερες πε

ριπτώσεις μαρτυροϋνται άπό τήν Ελίμεια46, τήν Εορδαία4 7 και τή Δερρίοπο48. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ή παραλλαγή εκείνη του άπλοϋ αύτοΰ τύπου, όπου τό όνομα 

του νεκρού παρατίθεται στην ονομαστική, ενώ ή επίκληση ήρως στή δοτική. Ό άναθέ-

της, οπωσδήποτε, παραμένει άγνωστος (πρβ. Πελαγονία: Sporn. 71,1931,154, άρ. 386-387). 

θετό ήρως κατά τα αυτοκρατορικά, κυρίως, χρόνια. 

Βλ. Chr. Habicht, Gottmenschentum und griechische 

Städte (München 19702) 179 κέ. Lattimore 1942, 99, 

σημ. 89. 

41. ΕΑΜ 53 (Ελίμεια): ήρως, ΕΑΜ 121 (Εορ

δαία): ήρωες στην αρχή τοϋ κειμένου και στή συνέ

χεια ακολουθούν τα ονόματα των νεκρών. 

42. ΕΑΜ 159: ήρωι Συνεγδήμ[ωι] νέω, 165: ήρως 

χαίρε, 195: ήρως χέρε (πιθανώς αναθηματική επιτύμ

βια), 197: ήρως χαίριν, 192: ήρώϊσσα, 196: ήρω[ί]ς 

χαίρε, 206: τήνδε πλάκα θήκε, ήρω'ις χαίρειν. 

43. Ό δείνα τοϋ δεινός ήρωι: Sporn. 71, 1931, 154, 

άρ. 386· πρβ. ZAnt 27, 1977, 146 σημ. 27. - Sporn. 71, 

1931, 154, άρ. 387· πρβ. ZAnt 27, 1977, 138 είκ. 26. -

Sporn. 71, 1931, 167, άρ. 439· πρβ. ZAnt 27, 1977, 146, 

σημ. 27. - ήρως χαίρε: Sporn. 75, 1933, 14· Sporn. 77, 

1934, 38, άρ. I l · πρβ. F. Papazoglou, ZAnt 27, 1977, 

140, σημ. 16· Papazoglou, Héraclée I 25 σημ. 62. F. 

Papazoglou, ZAnt 27, 1977, 139-140 = SEG 27, 1977, 

289. F. Papazoglou, ZAnt 27, 1977, 135-37 = SEG 27, 

1977, 278. Με περισσότερα βιογραφικά στοιχεία, 

ήρωι ετών...: Sporn. 71, 1931, 241, άρ. 642. F. Papazo

glou, BCH 98,1974, 297· Papazoglou 1988, 285, σημ. 36. 

- Sporn. 71, 1931, άρ. 430: τω υϊω ήρωι και έαυτώ 

ζών. Μ. Μέστριος 'Ιουλιανός εποίει. - Sporn. 71,1931, 

άρ. 385: εαυτή κα'ι Βάσσω τω υ'ιώ ήρω. 

44. Ό δείνα τοϋ δεινός ήρως: Sporn. 98, 1941-48, 

77 άρ. 165. ZAnt 27, 1977, 137 σημ. 4. - ήρως χϊρε: 

Sporn. 98, 1941-48, 201, άρ. 395· BullÉpigr 1950, 135. -

ήρως χαίρε: Sporn. 75, 1933, 128- ή τελευταία είναι 

αναθηματική επιτύμβια. Χρονολογούνται στην αυτο

κρατορική εποχή (2ος/3ος αι. μ.Χ.), ή δεύτερη ακρι

βώς 231/2 μ.Χ. Ή πλειονότητα ωστόσο τών επιτύμ

βιων επιγραφών της Παιονίας μέ τήν καταληκτική 

έκφραση ήρως ή ήρως χαίρε είναι αναθηματικές επι

τύμβιες και εμπεριέχουν περισσότερα στοιχεία σέ 

σχέση μέ τις προηγούμενες ελληνιστικής παράδοσης. 

Ζώντες μνήμης χάριν. "Ηρωες χαίριν: Sporn. 75, 1933, 

39, άρ. 123. ...εποίησαν τό ήρόων. Ήρωσι χαίριν: ZAnt 

3, 1953, 239-41, άρ. 8, είκ. 8 (σ. 243). SEG 16, 1959, 

407. - εποίησεν ... ζώς, μνήμης ενεκον. "Ηρωες χαίρετε, 

χαίρε και συ τις ττοτ' ει: Sporn. 98,1941-48, 58, άρ. 120. 

εποίησαν κα'ι έαυτοϊς ζώσιν. "Ηρώς χαίρε: Sporn. 98, 

1941-48, 67, άρ. 140. 

45 ... ήρωες: Sporn. 75, 1933, 14, άρ. 26. Sporn. 77, 

1934, 38, άρ. 12 (αναθηματική επιτύμβια). - τω δείνα 

του δεινός ήρωι: F. Papazoglou, ZAnt 27, 1977, 141-2 

(SEG 27, 1977, 276)· πρβ. Papazoglou, Héraclée I 25 

σημ. 62 (σ. 26). - ήρως χαίρε: Sporn. 75, 1933, 14, άρ. 

25· Sporn. 77, 1934, 38, άρ. 11. F. Papazoglou, ZAnt 27, 

1977, 140, σημ. 16. Papazoglou, Héraclée I 25, σημ. 

62.26. Μέ επιπλέον στοιχεία, π.χ. ηλικία τοϋ νεκροϋ+ 

ήρως: Sporn. 71,1931, άρ. 47. Papazoglou, Héraclée I 25, 

σημ. 62. F. Papazoglou, ZAnt 27, 1977, 142-5 (SEG 28, 

1978, 317). Αυτή ή στήλη έχει τή μορφή menhir και 

προσομοιάζει προς τις άνθρωπόμορφες στήλες της 

Πελαγονίας. Τό Zivojno, πάντως, δπου βρέθηκε, 

κείται στα σύνορα μέ τήν Πελαγονία και ή ένταξη 

του στή Λυγκηστίδα δέν είναι βέβαιη: Papazoglou 

ό.π. Οι επιγραφές αυτές χρονολογούνται στον 2ο/3ο 

αί. μ.Χ. μέ βάση τή γραφή. Sporn. 71, 1931, 241 άρ. 

642: Π. Αΐλίω ...στρατιώτη εστησεν ό πατήρ ήρωι 

έτ(ών) ΙΖ. ΕΑΜ 164, 168, 170: αναθηματικές επιτύμ

βιες μέ τό όνομα τοϋ νεκροΰ στην αίτιατική+ήρωα. 

46. ΕΑΜ 48: ήρωες χαίρετε. ΕΑΜ 51, 56: ονόματα 

νεκρών + ήρωα. 

47. ΕΑΜ 131: Κοπρία 'Αλεξάνδρου ήρωίδι τή συμ-

βίω, έκ τών εκείνου μνήμης χάριν. 

48. Άντιγόνω Ζωπύρου ήρωι: Sporn. 71, 1931,148, 

άρ. 370. Πρβ. F. Papazoglou, Stèles anthropomorphes et 

amorphes de Pélagonie, ZAnt 27, 1977, 140, είκ. 4b. 
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'Αναφορικά μέ τήν τυπολογία, τα μνημεία πού φέρουν εκφράσεις με το καταληκτικό 

ήρως ή ήρως χαίρε (στην ονομαστική ή τη δοτική) και ή πλειονότητα των οποίων εντο

πίζεται σέ περιοχές ορεινές και οπωσδήποτε δυσπρόσιτες, ενώ παρουσιάζουν μια σχε

τική ποικιλία στην περιοχή της Όρεστίδος μέ προεξάρχοντα τον τύπο της στήλης μέ 

άετωματική απόληξη, στην Πελαγονία επικεντρώνονται στις σχιστολιθικές λεπτές παραλ

ληλεπίπεδες πλάκες, ορισμένες άπό τις όποιες ανήκουν στις λεγόμενες άνθρωπόμορφες 

στήλες49. Το φαινόμενο της επιβίωσης παρόμοιων ταφικών εκφράσεων, πού ανάγουν τή 

γένεση τους στην ελληνιστική εποχή50, ερμηνεύεται πιθανότατα άπό τήν απομόνωση τών 

περιοχών, όπου αυτά ανευρίσκονται, και τή συνεπακόλουθη εμμονή τους στην παρά

δοση. Όπωσδήποτε ή έμμονη αυτή άφορα στην ουσία, δηλαδή στή δύναμη τοΰ λιτού 

μηνύματος, πού αποτελεί ταυτόχρονα και κωδικοποίηση μιας κοσμοθεωρίας, και όχι στα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως είναι ή αρχιτεκτονική μορφή του μνημείου. Ή τελευ

ταία, εξάλλου, ευκολότερα υπόκειται στις επιδράσεις τοΰ συρμού. "Ετσι οί στήλες μέ 

άετωματική απόληξη τής Όρεστίδος καί ιδιαίτερα της Παιονίας μόνο σέ γενικές γραμ

μές ενθυμίζουν τις ελληνιστικές τού αυτού τύπου, ενώ κατά τα λοιπά (διαστάσεις, αναλο

γίες καί διακοσμητικά στοιχεία) εντάσσονται σέ ένα κοινό για πολλές 'Επαρχίες τύπο 

πού κάνει τήν εμφάνιση του στους αυτοκρατορικούς χρόνους. 'Αμεσότερα ανιχνεύεται ή 

ρωμαϊκή επίδραση στις στήλες μέ αψιδωτό αέτωμα πού προφανώς είχαν ώς πρότυπο 

τους τις imagines clipeatae, καθώς καί στήλες άπλες, στις όποιες ή επιγραφή εντάσσεται 

σέ tabula ansata51. 

y. 'Αναθηματικές επιτύμβιες στήλες 

Ό τύπος τής έκφρασης ό όποιος κατεξοχήν επικρατεί στον αρχαίο κόσμο κατά τους 

αυτοκρατορικούς χρόνους εΐναι εκείνος τής αναθηματικής επιτύμβιας. Τα πρωιμότερα 

παραδείγματα, στα όποια ώς επί το πλείστον παραλείπεται το όνομα τοΰ άναθέτη52, 

ανάγονται στην ελληνιστική εποχή. Ή περισσότερο κοινή εκδοχή τοΰ τύπου αυτού κατά 

τήν αυτοκρατορική εποχή είναι εκείνη, στην οποία το όνομα τοΰ νεκρού παρατίθεται στή 

δοτική καί τοΰ άναθέτη στην ονομαστική, ενώ λιγότερο διαδεδομένη εμφανίζεται ή 

χρήση τής γενικής για το όνομα τοΰ νεκρού καί ακόμα λιγότερο ή χρήση τής αιτιατικής53. 

Ή τελευταία αυτή χρησιμοποιείται καί στην περίπτωση τής άνάθεσης/άνάστασης επιτύμ

βιων αγαλμάτων (είκ. 18). Μέ εξαίρεση τους βωμούς (ε'ικ. 19), ή επιτύμβια αυτή έκφραση 

δέν συνδέεται μέ κάποιο χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό τύπο μνημείου54. 

49. Αυτόθι 135-150. 53. Έν είδει παραδείγματος βλ. τις επιγραφές 
50. Βλ. Μ. Λαγογιάννη, Πορτραίτα σε ταφικά μνη- στους επιτύμβιους βωμούς άπό τή Θεσσαλονίκη 

μεϊα τής Μακεδονίας κατά τήν περίοδο τής ρωμαίο- (Άδαμ-Βελένη 1996, 183-236, αρ. 72-228) κα'ι τή Βέ-
κρατίας (Θεσσαλονίκη 1983) 34-37. ροια (αυτόθι 251-298, άρ. 259-374). 

51. Βλ. Ριζάκη-Τουράτσογλου 1993,1293, σημ. 36. 54. Τόσον οί τιμητικοί, δσο καί οί επιτύμβιοι βω-
52. Π.χ. 'Εορδαία: ΕΑΜ 120 (μόνο ονόματα νε- μοί πού πρωτοανεγείρονται στή Ρώμη κατά τον Ιο 

κρών στή δοτική). ΕΑΜ 119: όνομα νεκροΰ+ήρωι. αι. μ.Χ. (D. Böschung, Antike Grabaltäre aus den Nekro-
Έλίμεια: ΕΑΜ 41.44: όνομα νεκροΰ+ήρωι. polen Roms, 1987) για να διαδοθούν στή συνέχεια στις 
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Είκ. 18. Καλαμίτσι. Επιτύμβιο άγαλμα. Μέσα 2ου ai. μ.Χ. Γρε

βενά. (ΈΑΜ 51.) 

Είκ. 19. Gomo Srpci. 'Επιτύμβιος βωμός, 3ος αι. μ.Χ. (IG Χ 2.2, 

άρ. 46.) 

Στις ακριβώς χρονολογημένες αναθηματικές επιτύμβιες 
επιγραφές από την 'Άνω Μακεδονία ή χρήση της δοτικής 
κυριαρχεί και επικεντρώνεται στον 2ο και 3ο αι. μ.Χ. Το 
μοναδικό παράδειγμα μέ γενική χρονολογείται στις αρχές 
του 2ου αι. μ.Χ. (Ελίμεια: ΕΑΜ 49) και επιβεβαιώνει ότι 
ή χρήση τής πτώσης αυτής ανάγεται σέ χρόνους προγενέστερους τής χρήσης τής δοτικής. 

Ή απλούστερη μορφή επιτύμβιας αναθηματικής έκφρασης, άσχετα μέ τήν πτώση, 
είναι χρονολογικά και ή αρχαιότερη. Στοιχεία αναφερόμενα στην οποιαδήποτε σχέση 

γερμανικές επαρχίες, κάνουν τήν εμφάνιση τους στή 
Μικρά 'Ασία και τή Μακεδονία (στην επαρχία τής 
Αχαΐας αποτελούν μάλλον αμελητέα ποσότητα) άπό 
τον 2ο αι. μ.Χ. και έξης (βλ. και Η. von Hesberg, 
Römische Grabbauten, Darmstadt 1992, 171-181). Ώ ς 
απόδειξη ευμάρειας τής ανώτερης τάξης τής τοπικής 
κοινωνίας κα'ι καταξίωσης ορισμένων από τα μέλη 
της, άλλα και ώς δείγμα αποδοχής ρωμαϊκών προ
τύπων, άπαντοΰν κυρίως στα αστικά κέντρα. Στή 
Μακεδονία των ρωμαϊκών χρόνων, ή Θεσσαλονίκη 
και ή Βέροια (Αδάμ-Βελένη 1996), κατά προτεραιό
τητα, και ή Έδεσσα (Α. Tataki, Macedonian Edessa. 
Prosopography and Onomasticon, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 18, 
Athens 1994, σποράδην) μέ τήν Ηράκλεια Λυγκη-
στική (Sporn. 71, 1931, 14, άρ. 19 = F. Papazoglou, 
Herakleija I (Bitola 1961) 30. Sporn. 71,1931, 24, άρ. 46. 
Sporn. 98, 1941-48, 16, άρ. 40) έχουν να επιδείξουν 
έναν αναλογικά κατά περίπτωση υπολογίσιμο αριθ
μό παραδειγμάτων τής κατηγορίας αυτής των μνη

μείων, τόσο απλών ενεπίγραφων, οσο και φορέων 
ανάγλυφων παραστάσεων. Αντίθετα, ή ύπαιθρος 
χώρα, ιδιαίτερα μάλιστα τής 'Άνω Μακεδονίας, μέ τή 
διαίρεση της σέ κώμες και μικρούς συνοικισμούς, 
παρουσιάζει μια χαρακτηριστική σπάνι επιτύμβιων 
βωμών και οχι μόνον (Εορδαία: ΕΑΜ 138, Λυγκη-
στίς: ΕΑΜ 160 και 168. Sporn. 77, 1934, 33-34, άρ. 5. 
Όρεστίς: ΕΑΜ 165 και 219. Πελαγονία: Sporn. 71, 
1931, 148, άρ. 369, add. 246 και 183, άρ. 492. Παιονία: 
Sporn. 71,1931, 98, άρ. 231, add. 245). Σπάνι πού γίνε
ται περισσότερο ανάγλυφη στην «ελληνιστική» 'Ελί
μεια. 'Οπωσδήποτε, άξια μνημόνευσης είναι ή διαφο
ρετική απόληξη τής επίστεψης τών βωμών, μέ ελεύ
θερο κατά κανόνα τό αέτωμα στή Ρώμη (πρβ. και D. 
Ε. Kleiner, Roman Imperial Funerary Altars with Portraits, 
Roma 1987), εγγεγραμμένο αντίθετα (σχεδόν πάν
τοτε) στο επίθημα στή Μακεδονία (Αδάμ-Βελένη 
1996, 49, μέ τή σχετική βιβλιογραφία). 



254 Ά . Ρ ι ζ ά κ η - Ί . Τ ο υ ρ ά τ σ ο γ λ ο υ ΑΕ2000 

ανάμεσα στον άναθέτη και τον νεκρό, στους λόγους της ανάθεσης, στην ηλικία τοϋ 
νεκροϋ ή στην αιτία τοϋ θανάτου, προστίθενται προϊόντος τοϋ χρόνου. Συνηθέστατα το 
επιτύμβιο κείμενο συνοδεύεται άπό τήν καταληκτήρια έκφραση μνήμης ή μνείας χάριν. 
Παραλλαγές τοϋ άπλοϋ τύπου αναθέσεως με το μνήμης ή μνείας χάριν άποτελοϋν οί 
περιπτώσεις εκείνες, στίς όποιες προστίθενται διάφορα ρήματα, σχετικά με τήν ανέγερση 
τοϋ μνημείου (βλ. παρακάτω) ή διευκρινίσεις αναφερόμενες στή φυσική κατάσταση τοϋ 
άναθέτη (ζών, ζών και φρονών κλπ.)55. 

Μεμονωμένα λιτά παραδείγματα τοϋ άπλοϋ τύπου της αναθηματικής επιτύμβιας έκ
φρασης (όνομα άναθέτη στην ονομαστική, όνομα νεκροϋ στή δοτική), χωρίς τό μνήμης 
ή μνείας χάριν, εντοπίζονται στην Όρεστίδα (ΕΑΜ 198), τή Λυγκηστίδα56, τήν Πελαγο-
νία και τήν Παιονία57. Πολύ περισσότερα άπαντοϋν στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κάτω 
Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Βέροια). Πολυπληθέστερα είναι τα παραδείγματα της κατη
γορίας αυτής πού συνοδεύονται άπό τό καταληκτήριο μνήμης χάριν58. Οί περιπτώσεις 
με μνείας χάριν υπολείπονται σέ αριθμό59. 

Έκτος άπό τήν Ελίμεια, τήν Όρεστίδα και τή Δερρίοπο, όλες οί υπόλοιπες περιοχές 
της 'Άνω Μακεδονίας έχουν να επιδείξουν ικανό αριθμό παραδειγμάτων μέ τήν έκφραση 
μνήμης χάριν, στην πλειονότητα τους τοϋ 3ου αι. μ.Χ. Ή καταληκτήρια έκφραση μνείας 
χάριν άπαντα σέ επιτύμβιες επιγραφές της αυτοκρατορικής περιόδου άπό τήν 'Εορ
δαία60, τήν 'Ελίμεια (ΕΑΜ 63), τήν Παιονία61, τή Λυγκηστίδα62 και τήν Πελαγονία (Sporn. 
71, 1931, άρ. 414). 

'Αναθηματικές εκφράσεις μέ τό όνομα τοϋ άναθέτη στην ονομαστική και τό όνομα 
τοϋ νεκροϋ στή γενική (+μνήμης ή μνείας χάριν), στην Άνω Μακεδονία άπαντοϋν σέ 
υψηλά ποσοστά στή Λυγκηστίδα63, τήν Παιονία (Sporn. 71, 1931, άρ. 83· 89· 130· 632-3) 
και σέ οπωσδήποτε χαμηλότερα στην Εορδαία (ΕΑΜ 124-55,130), τήν Πελαγονία64 και 
τήν 'Ελίμεια (ΕΑΜ 61). 

55. Ό εμπλουτισμός των επιτύμβιων κειμένων μέ 

ρήματα δηλωτικά των αναθέσεων/κατασκευών και 

μετοχών ή επιθέτων αναφερομένων στή φυσική κα

τάσταση των αναθέτων είναι κοινή πρακτική στή 

Μικρά 'Ασία, βλ. Stemler 1909, 33-34. 

56. ΕΑΜ 198, 156, 159. Sporn. 71, 1931, 241, άρ. 

642: Π. Αίλίω... στρατιώτη... εστησεν ό πατήρ 'Αν

τίγονος ήρωι. έτ(ών) ΙΖ. Sporn. 98, 1941-1948, 26, άρ. 

62. ZAnt 33, 1983, 43, άρ. 8 (SEG 33, 1983, 531). 

57. Πελαγονία: Sporn. 71, 1931, άρ. 385, 430, 439: 

όνομα νεκρού στή δοτ. + ήρωι. Παιονία: Sporn. 71, 

1931, άρ. 151, 174. 

58. Εορδαία: ΕΑΜ 131: Κοπρία 'Αλεξάνδρου 

ήρωίδι τη συμβίω έκ των εκείνης μνήμης χάριν + 

μακεδόνικη χρονολογία. 

59. Ό τύπος αυτός μέ τήν καταληκτήρια έκφρα

ση μνήμης ή μνείας χάριν άπαντα, έκτος της Μακε

δονίας, και στή Θράκη και σέ περιοχές τής Μικρός 

'Ασίας, όπως ή Φρυγία, ή Γαλατία, ή Λυκαονία και ή 

Ίσαυρία: Βλ. IGBR, σποραδην, για τή Θράκη και για 

τή Μικρά 'Ασία, Stemler 1909, 32-33. 

60. ΕΑΜ 122, 123, 128, 129, 136, 140. 

61. Sporn. 71, 1931, άρ. 54, 138, 139, 140, 142, 154, 

161, 162, 164, 175. Sporn. 75,1933, άρ. 90, 91, 98. 

62. ΕΑΜ 162· Sporn. 71, 1931, άρ. 17, 631. 

63. ΕΑΜ 152· Sporn. 71, 1931, άρ. 496· Sporn. 98, 

1941-48, 31, 55· ZAnt 33,1983, 39, άρ. 5 και 41, άρ. 6. 

Λιγότερο διαδεδομένη εμφανίζεται ή χρήση τοϋ 

τύπου στή Μικρά Ασία (βλ. Stemler 1909, 34) και τή 

Θράκη (IGBR, σποραδην). 

64. Sporn. 71,1931, άρ. 431· CIL III 7318· Sporn. 98, 

1941-1948, add. 300 άρ. 50· F. Papazoglou, Héraclée I 
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'Ανάλογη διάδοση μέ τη γενική έχει και ή αιτιατική (-ι-μνήμης ή μνείας χάριν). Ό τύπος 
άπαντα σέ υψηλά ποσοστά στή Λυγκηστίδα65, τήν Παιονία66 και σέ αισθητά χαμηλότερα 
στην 'Ελίμεια (ΕΑΜ 51· 56· 57-58). 'Ελάχιστα παραδείγματα είναι γνωστά και άπό τή 
Θεσσαλονίκη67. 

Άπό τις δύο κατηγορίες επιτύμβιων εκφράσεων, στις όποιες το όνομα του νεκροί) 
παρατίθεται στην αιτιατική, ή μία χαρακτηρίζεται άπό το σύντομο του κειμένου πού 
περιλαμβάνει το όνομα του άναθέτη και του νεκρού και ή άλλη άπό τις πολύστιχες 
επιγραφές, οπού κατατίθενται πλήθος πληροφοριών. Το όνομα τοΰ νεκρού στην πρώτη 
κατηγορία πολλές φορές παραλείπεται ύποκαθιστώμενο άπό ορο δηλωτικό της συγγε
νικής σχέσης (άνδρα, θυγατέρα, υίόν). 

Ή χρήση τής αιτιατικής στις ελληνικές επιγραφές είναι συνήθης στην περίπτωση 
ανάθεσης τιμητικών ή επιτύμβιων αγαλμάτων, σέ αντίθεση προς τά αντίστοιχα λατινικά 
κείμενα, οπού χρησιμοποιείται ή δοτική. Ή διάκριση γίνεται εμφανής στα δίγλωσσα κεί
μενα68. 

Στις επιγραφές άπό τήν 'Άνω Μακεδονία ή αιτιατική άπαντα σέ κείμενα απλών άκό-
σμητων στηλών. Συνηθέστερα, ωστόσο, εμφανίζεται και σέ κείμενα μνημείων μέ ανάγλυ
φες παραστάσεις, οπού προφανώς τό ανάγλυφο τής μορφής υποκαθιστά τό ολόγλυφο 
άγαλμα. 

Στο δειγματολόγιο τών ρημάτων πού χρησιμοποιούνται ως δηλωτικά τής ανάθεσης 
συγκαταλέγονται τά: τιθέναι, άνατιθέναι/άνατίθεσθαι69, ίσταναι, άνιστάναι70, τιμάν71, 

27· Dull 1977, 408, άρ. 266 (Πελαγονία [159/60 μ.Χ.]): 

δίγλωσση μέ D(iis) m{anibus) για τον στρατιώτη 

Flavius Capito. -Πελαγονία: μέ D(iis) m(anibus): Δήμι-

τσας, BCH 1880, 104, άρ. 7. - Πελαγονία μέ D(iis) 

m{anibus) Vetattae libertae et nutrici. 

65. ΕΑΜ 163-164, 166, 167, 169, 170· Sporn. 71, 

1931, 13, άρ. 16· Sporn. 98, 1941-48, 28. 

66. Sporn. 71, 1931, 141, άρ. 340· 144, άρ. 353· 147, 

άρ. 364· 164, άρ. 428· 164-165, άρ. 429. 

67. IG Χ 2.1, 289, 291, 296, 414 και 902- πρβ. L. 

Robert, RPh 1974, 225 και σημ. 275. 

68. Για τή χρήση τής αιτιατικής και τής δοτικής 

στα ελληνικά κείμενα τής αυτοκρατορικής περιόδου, 

βλ. Α. Rizakis, Achate II. La cité de Patras: Épigraphie et 

histoire (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 25, Athènes 1998). Πρβ. J. 

Touloumakos, Bilingue (griechische-lateinische) Weihin

schriften der römischen Zeit, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1, 1995, 79-

129, σποράδην. 

69. Λυγκηστίς: ζών άνεθηκεν: ΕΑΜ 152. άνέθηκαν 

μνήμης χάριν: Sporn. 71, 1931, άρ. 183. τήν μητέρα 

άνεθηκεν: Sporn. 71, 1931, άρ. 16. ζών άνεθηκεν εαυ

τού...κέ Τερτίας της σεμνότατης συμβίου κέ συνευ-

αρεστούντων μο[ι] [τ]ών θειοτάτων μου πενθερών: 

Δήμιτσας 1896, 259-260, άρ. 222 -Όρεστίς: ZAnt 36, 

1986, 62-64, άρ. 1 = SEG 36, 1986, 634: [ζ]ών κέ ών 

άνεθηκεν...- Πελαγονία: Sporn. 71, 1931, άρ. 359. τον 

πατέρα και τήν μητέρα ττεριοΰσαν άνεθηκεν μνήμης 

χάριν: Sporn. 71, 1931, άρ. 428. Ό ν ο μ α τοΰ νεκρού 

στην αιτιατική + έθηκεν μνήμης χάριν: Sporn. 71,1931, 

άρ. 429. -Παιονία: άνέθετο [-]: Sporn. 75, 1933, 19-20, 

άρ. 37. άνεθηκεν Ιαυτώ ζών καί τή συμβίω ζώση: 

Sporn. 71,1931, 68, άρ. 151. τήν στήλλην τήνδε άνεθη

κεν: Sporn. 77, 1934, 58, άρ. 62. εκ τών ιδίων έθηκαν: 

Sporn. 91, 1941-1948, 202, άρ. 402. 

70. Εορδαία: άνέσ[τησαν μέ]νοντες: ΕΑΜ 129. 

-Λυγκηστίς: εκ τών ιδίων έστησαν: Sporn. 75, 1933, 

10, άρ. 8 = Papazoglou, Héraclée I (Bitola 1961) 28, σημ. 

75, είκ. 16. εστασαν τόδε σδμα: Dull 1977, 345, άρ. 

142. -Πελαγονία: "Ονομα νεκρού στή δοτική + τά 

τέκνα άνέστησαν: Sporn. 71, 1931, 152-153, άρ. 383. 

Ό ν ο μ α νεκροΰ στή δοτική + έστησεν: F. Papazoglou, 

BCH 98, 1974, 295-297, άρ. 8, είκ. 10. Ό ν ο μ α νεκροΰ 

στή δοτική + έστησεν: Sporn. 71, 1931, 241, άρ. 642. 

71. Παιονία: έτίμησε Λούκιος υιός έμός μνησθείς 

μου καμάτων κα'ι εϋεργεσίης: Sporn. 98, 1941-1948, 

202-203, άρ. 404, add. 277 (πρβ. BullÉpigr. 1950, 135). 
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μνημονεύειν72, μνησθεϊναι73, προνοεϊν74, μελεταν75. 
Σέ αντίθεση προς τα παραδείγματα με τα ρήματα πού προαναφέρθηκαν, το ρήμα 

ττοιεϊν άπαντα σέ πλήθος περιπτώσεων μέ προέλευση τήν Πελαγονία και τή Λυγκηστιδα, 
κυρίως όμως τήν Παιονία, οπού τα παραδείγματα είναι υπερδιπλάσια και των δύο προ-
αναφερθεισών περιοχών76. Κατά κανόνα συνοδεύεται από τήν έκφραση μνείας ή μνήμης 
χάριν. Σπανιότερες είναι οί εκφράσεις ττοιεϊν μνήμην77, ττοιεϊν μνήμα78, ττοιεϊν μνημεΐον79, 
ττοιεϊν μνήμης ένεκεν80, ττοιεϊν κατ' εύσέβειαν81, ττοιεϊν κατά διαθήκην82. 

Το ττοιεϊν άπαντα κυρίως σέ αναθηματικά επιτύμβια μνημεία, στα όποια το όνομα του 
νεκρού παρατίθεται στή γενική ή στή δοτική. 'Ελάχιστες είναι οί περιπτώσεις οπού το 
ττοιεϊν άπαντα στην αιτιατική, ως εάν να επρόκειτο για αυτό το ϊδιο το μνημείο ως αρχι
τεκτόνημα ή ώς επιτύμβιο άγαλμα83. 

Ή έκφραση ενθάδε κείται, έκτος άπό ελάχιστες περιπτώσεις, δέν παραδίδεται στα 
επιτύμβια κείμενα άπό τήν 'Άνω Μακεδονία, άφοΰ μόνο δύο παραδείγματα μαρτυροϋν-
ται, ενα άπό τήν Πελαγονία [SEG 16, 1959, 404: έντάδε χϊντε (82/83 μ.Χ.)] και ένα άλλο 
άπό τή Λυγκηστιδα (Sporn. 98, 1941-48, άρ. 39: ένθα κατοικεί)84. Συχνότερα άπαντα το 
κεϊμαι σέ ποιητικά κείμενα (ΕΑΜ 193: Όρεστίς). 

Ή χρήση τοΰ ρήματος τιμδν αναπέμπει στα τιμητικά 

•ψηφίσματα. Συνηθέστατα, ωστόσο, στις αναθηματι

κές επιτύμβιες επιγραφές της Μακεδονίας, στις οποίες 

τό όνομα τοΰ νεκρού παρατίθεται στην αιτιατική, το 

ρήμα παραλείπεται. Βλ. Stemler 1909,35. - Οί εκφρά

σεις εκ των ιδίων καμάτων, εκ τών κοινών κόττων 

κλπ., άπαντοΰν συχνά στή Θεσσαλονίκη (πρβ. L. 

Robert, RPh 1974, 229, ύποσ. 304). Παρόμοια έκφρα

ση άπαντα και στην Πέλλα (Δήμιτσας 1896,109, άρ. 

143: έκ τών ιδίων κόττων). Μοναδική παραμένει ή 

έκφραση έκ τοϋ εκείνου βίου (πρβ. το νεοελληνικό 

τό βίος) σέ επιγραφή άπό τή Λυγκηστιδα (Vuscovic-

Todorovic, Sfarinar XIII-XIV, 1962-1963, 219-221, είκ.). 

72. Ε ο ρ δ α ί α : Φλ. Άκάστου μνημονεύουσα της φι-

λανδρίας (ΕΑΜ 130). 

73. Παιονία: μνησΟείς έποίησα αυτής μνήμης χά

ριν (Sporn. 75, 1933, 32, άρ. 87). 

74. Παιονία: προνοουντες Ποσιδωνίου και Άμ-

μίας ορφανών (Sporn. 98, 1941-48, 28, άρ. 68). 

75. Ελίμεια: μελετών ερχομένου θανάτου (ΕΑΜ 

60). 

76. Στις λατινικές επιγραφές τό ανάλογο ρήμα 

εΐναι τό fecit: [Παιονία: Sporn. 98, 1941-1948, 63, άρ. 

131. ZAnt 32,1982, 39-46, άρ. 1. - Λυγκηστίς: SEG 24, 

1969, 492 (fecit). CIL III 630 (fecerunt). Sporn. 71,1931, 

12, άρ. 15, add. 245 (faciendum curavit)]. 

77. Παιονία: έπόησεν μνήμην Φιλίτπτου: Sporn. 71, 

1931, 60, άρ. 130. μνήμην θυγατρός έττοίησεν: Sporn. 

98,1941-48, 65, άρ. 136. ζώς έττόησεν... μνήμην: Sporn. 

75, 1933, 40, άρ. 136. [μν]ησθείς έττοίησα αυτής μνή

μην: Sporn. 75, 1933, 32, άρ. 87. 

78. Παιονία: Γαΐω έττόησαν μνήμα, ήρως χαίρε: 

Sporn. 98, 1941-48, 76, άρ. 162. 

79. Παιονία: μνημεΐον έττοίησε: Sporn. 71,1931, 25, 

άρ. 49. 

80. Παιονία: Άλεξάνδρω τ ω υϊώ, μνήμης ένεκεν: 

Sporn. 77,1934,39, άρ. 15. ζώς μνήμης ενεκον: Sporn. 98, 

1941-48, 58, άρ. 120. μνήμης ενεκον έγένετο: Sporn. 75, 

1933,41, άρ. 132. μνήμης ενεκον: Sporn. 98,1941-48, 29, 

άρ. 73. Ανάλογες εκφράσεις άπαντοΰν συχνά σέ 

επιγραφές τής Μικρός Ασίας, βλ. Stemler 1909, 34-35. 

81. Παιονία: έττοίησαν ... οί uio'i τοις γονεΟσιν 

κατ' εύσέβειαν: Sporn. 71,1931, 31, άρ. 61. - Πελαγο

νία: μνήμης έττοίησεν ευσέβειας κα'ι στοργής ενεκον: 

Sporn. 71, 1931, 159-60, άρ. 414. 

82. Πελαγονία: κατά διαθήκην: Sporn. 71,1931,142-

143, άρ. 345. κατά διαθήκην /ex testamento: Dull 1977, 

408, άρ. 266 (δίγλωσση επιγραφή άπό τό Rufci)· ex 

testamento: ΜΑΑ 4, 1978, 115-117, φωτ. άρ. 3 και 

Sporn. 47, 1909, 130=Spom. 73, 1933, 43. - Λυγκηστίς: 

heredes fecerunt ex testamento: CIL III 630. 

83. Λυγκηστίς: Άμμία Διονυσίου τον άνδρα ε[ττοί-

ησεν]: Sporn. 98, 1941-48, 14, άρ. 29. Πελαγονία: Μέ-

στριος Ιουλιανός έττοίει: Sporn. 71, 1931, 165, άρ. 430. 

84. Εξίσου σπάνια φαίνεται ή έκφραση στις επι

τύμβιες επιγραφές τής Θεσσαλονίκης (IG Χ 2.1,390). 
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Οί ανεγέρσεις των στηλών ή τών μνημείων συντελούνται εϊτε με δαπάνες των συγ
γενών, εϊτε αύτοϋ τοΰ ϊδιου τοΰ νεκροΰ προνοήσαντος εγκαίρως85. Μοναδική παραμένει 
ή έκφραση εττοιησα εκ της εκείνου ττυρας00 και εκ των ίδιων, όπως επίσης ή πλεονα-
στική έκφραση, γνωστή και άπο τον Όμηρο, ζών και ών8 7, και ό τύπος ά/ατη τύχη 
εττοίησε (Kavadarci: Dull 1977, 396, αρ. 241). 

2. 'Αναφορά στον νεκρό και στους ζώντες 

Οί νεκροί αναφέρονται συνήθως με το ονομά τους. Σπανίως παρατίθεται κάποιο επί
θετο ή μετοχή δηλωτική της μετοικεσίας τους: είναι ό τεθνεώς, ή ή τεθνεώσα8 8, ο τελευ-
τήσας (τελευτών) ή ή τελευτήσασα8 9, ό ττροτελευτήσας90, ό θανών ή ή θανούσα9 1, ό 
κατοιχόμενος92. Σπάνια είναι ή χρήση τοΰ δηλωτικοΰ αποδημίας ρήματος, στον ενεστώτα 
(π.χ. τελευτα: 'Εορδαία: ΕΑΜ 127) ή στον αόριστο (π.χ. ετελεύτησε: Λυγκηστίς: Sfarinar 
XIII-XIV, 1962-63, 219-221). Φυσικό είναι οί οροί αυτοί να παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
ποικιλία στα κείμενα τών επιγραμμάτων (πρβ. άττοθανουσα, καταφθιμένα κλπ.). 

85. Παιονία: έτίμησε Λούκιος uiòs εμός μνησθείς 

μου καμάτων κα'ι ευερ-/εσίης: Sporn. 98, 1941-1948, 

202-203, άρ. 404, add. 277 (πρβ. BullÉpigr. 1950, 135). 

Μοναδική παραμένει ή έκφραση εκ του εκείνου βίου 

(πρβ. το νεοελληνικό το βίος) σέ επιγραφή άπο τή 

Λυγκηστίδα (Vuscovic-Todorovic, Starinar XIII-XIV, 

1962-1963, 219-221, είκ.). Ol εκφράσεις εκ τών ιδίων 

καμάτων, εκ τών κοινών κόττων κλπ., αμάρτυρες 

στην Ά ν ω Μακεδονία, απαντούν συχνά στή Θεσσα

λονίκη (πρβ. L. Robert, RPh 1974, 229, σημ. 304). 

Παρόμοια έκφραση άπαντα κα'ι στην Πέλλα (Δήμι-

τσας 1896,109, άρ. 143: εκ τών ιδίων κόττων. Π. Χρυ

σοστόμου, Νέες επιγραφές άπο τήν Πέλλα και τήν 

περιοχή της, στό: Μνείας χάριν, Τόμος στή μνήμη 

Μαίρης Σιγανίόον, Θεσσαλονίκη 1998, 377-379: εκ 

τών εκείνης κόττων). Πρωτότυπη, αναφορικά μέ τήν 

πηγή χρηματοδότησης της ανέγερσης του επιτύμβιου 

μνημείου, είναι ή έκφραση επιγραφής, τοΰ 2ου-3ου 

αι. μ.Χ., άπο το Δίον (J. Μ. R. Cormack, στό Essays 

Laourdas 1975, 111, άρ. 1 είκ. 12: θυγατρ'ι ΕΚ της προί

κα; ής έδωκαν αύτη μνίας χάριν). 

86. Ή λέξη πυρά στις επιτύμβιες επιγραφές είναι 

αθησαύριστη κα'ι ή ακριβής ερμηνεία της προβλημα

τική. 'Ανάλογη σημασία φαίνεται να έχει ή λέξη καύ-

στρα σέ κείμενο της Θεσσαλονίκης (IG Χ 2.1, 181: 

Τιβέριος Κλαύδιος Λύκος εδοκεν τήν καύστραν Κου-

σωνία Τροφίμη δωρεάν), πρβ. J. Kubinska, Les monu

ments funéraires dans les inscriptions grecques d'Asie Mi

neure (Βαρσοβία 1968) 66-67. 

87. Ή έκφραση αυτή άπαντα σέ επιτύμβιο έκα-

τοντάρχου της λεγεώνος III Gallica άπο το Malino 

στην περιοχή Ovce-Polje/ανατολική Παιονία (Sporn. 

75, 1933, άρ. 157), καθώς κα'ι σέ μνημείο άπό το 

Drenovo/Παιονία (F. Papazoglou, ZAnt 32,1982, 46-48, 

άρ. 2) κα'ι σέ βωμό άπό τήν περιοχή τών Πρε-

σπών/Resen (Ν. Proeva, ZAnt 36, 1986, 62-64, άρ. 1). 

Είναι πολύ πιθανόν ή έκφραση αυτή, καθώς και ή 

παρόμοια της ζών κα'ι φρονών, γνωστή στην Ά ν ω 

Μακεδονία άπό ενα και μόνο παράδειγμα στην 

Ε ο ρ δ α ί α (ΕΑΜ 130), κοινή ωστόσο σέ άλλες περιο

χές (Θράκη, Μ. Ασία), να έχουν χρησιμοποιηθεί σέ 

μνημεία ξένων (πρβ. F. Papazoglou, ZAnt 32,1982, 48, 

σημ. 36). 

88. Ε ο ρ δ α ί α : ΕΑΜ 125. Παιονία: SEG 16, 1959, 

401. Sporn. 98, 1941-48, 32, άρ. 78. Sporn. 71, 1931, 33, 

άρ. 66. Λυγκηστίς: Sporn. 71, 1931, 13, άρ. 17. Παιο

νία: AM 50, 1925, 134-135, άρ. Ι, στ. 4-5. 

89. Παιονία: Δήμιτσας 1896, 338-339, άρ. 300. 

Λυγκηστίς: Δήμιτσας 1896, 266-267, άρ. 238. 

90. Λυγκηστίς: Sporn. 71, 1931, 188, άρ. 502. 

91. Παιονία: Sporn. 71, 1931, 38, άρ. 83. Sporn. 75, 

1933, 17, άρ. 31. 

92. Πελαγονία: Sporn. 71, 1931, 145, άρ. 358 κα'ι 

171-172, άρ. 451. Sporn. 98,1941-48,165, άρ. 342. Παι

ονία: Sporn. 71, 1931, 65, άρ. 142. Ό τεχνικός αυτός 

όρος παραδίδεται και άπό τήν Ανατολική Μακεδο

νία (Belomorski-Pregled Ι, 1942, 319, άρ. 2, είκ. 2). 
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"Ενδειξη των συναισθημάτων των ζώντων προς τον νεκρό συνιστούν τα επίθετα εκεί

να, στον υπερθετικό βαθμό συνήθως, πού άπηχοΰν τις ηθικές αρετές τοϋ μεταστάντος 

και εκφράζουν τον πόνο για τήν απώλεια του. Ή συνήθεια αυτή ανάγεται ήδη στους 

ελληνιστικούς χρόνους, οπότε τα επιγράμματα, άλλα και τα πεζά κείμενα των επιτύμ

βιων στηλών, παρέχουν μιαν ιδεαλιστική εικόνα του αποθανόντος93. Ή συμπάθεια αυτή 

διατυπώνεται στα επιτύμβια της 'Άνω Μακεδονίας, άλλοτε μέ κοινές εκφράσεις (τω γλυ-

κυτάτω άνδρί, του γλυκύτατου υίοϋ, της σεμνότατης συμβίου) και άλλοτε μέ επιλεγ

μένες για τήν περίπτωση [φιλανδρίας ώ στέφανος (ΕΑΜ 201: Όρεστίς), μνημονεύουσα 

της φιλανδρίας (ΕΑΜ 130: Εορδαία)]9 4. 'Οπωσδήποτε, τα παραδείγματα από τήν πε

ριοχή είναι περιορισμένα σέ αριθμό. Μεγαλύτερη ποικιλία παρόμοιων εκφράσεων 

άπαντα κάνεις στα ποιητικά κείμενα". 

Παράδειγμα αυτοεπαίνου, σπάνιο οπωσδήποτε, αποτελεί ή στήλη άπό τήν περιοχή 

του Prilep/Πελαγονία96, στην όποια ό θανών Δούλης Κότυος αυτοαποκαλείται ττδσιν 

φίλος97. 

Οι αντιλήψεις για τήν έπέκεινα του τάφου ζωή σπάνια καταγράφονται στις επιτύμ

βιες επιγραφές της 'Άνω Μακεδονίας, όπου δύο επιτύμβιες εκφράσεις πιθανότατα απη

χούν τις μεταφυσικές δοξασίες των ζώντων για τους νεκρούς. Σέ μια στήλη άπό τή Αυγ-

κηστίδα (Sporn. 98,1941-48, άρ. 39) ό αποθανών αποκαλείται μακάρων φίλος, ενώ σέ μιαν 

άλλη άπό τήν Παιονία, δύσμορος ώκυμόρω τεύξας98. 

Οι ανάθετες των μνημείων, συνηθέστατα συγγενείς των νεκρών, χαρακτηρίζονται ως 

ζώντες και σπανιότατα ώς μένοντες (Εορδαία: ΕΑΜ 129)99, ττεριόντες (Πελαγονία: 

Sporn. 71,1931, άρ. 428) και κατοιχόμενοι (Πελαγονία: Sporn. 71,1931,145, άρ. 358. Πρβ. 

και IGBR IV 2249). Οι όροι παρόντες (ΕΚΜ Ι 393) και παροιχόμενοι (IGBR IV 2088), 

γνωστοί άπό τήν Κάτω και Ανατολική Μακεδονία, δέν παραδίδονται στην 'Άνω. Οι 

ανώνυμοι διερχόμενοι χαρακτηρίζονται ώς παροδεΐται (λατινιστί viatores). 'Οπωσδή

ποτε, ή αποστροφή τού νεκρού προς τον διερχόμενο ζώντα αποτελεί θέμα παλιό στην 

επιτύμβια φιλολογία και πρακτική100. 

93. Βλ. P. Herrmann, Γέρας θανόντων. Totenruhm 

und Totenehrung im städtischen Leben der hellenisti

schen Zeit, στό: Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus, 

Kolloquium, München, 24. bis 26. Juni 1993 (München 

1995) 191-192 μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία. 

94. Βλ. γενικά Μ. Ν. Tod, Laudatory Epithets in 

Greek Epitaphs, BSA 46, 1951, 182-190· L. Robert, 

Hellenica XIII, 1965, 35-42 και 227-28. 

95. Πένθος ώκύμωρον: ΕΑΜ 62 (Ελίμεια). έ]ν 

κραδίη -πένθος δμοιον ετ[λη]: ΕΑΜ 193 (Όρεστίς). 

96. F. Papazoglou, Héraclée I 25-26. 

97. Παρόμοια έκφραση και σέ επιγραφή της Θεσ

σαλονίκης: IG Χ 2.1, 557: τ ω πάντων φίλω Μυλαγω. 

98. Παιονία: Sporn. 98,1941-48,175, άρ. 366. Πρβ. 

και ευσεβής: ΕΑΜ 193 (Όρεστίς). 

99. Ή μετοχή ζών χρησιμοποιείται και στις περι

πτώσεις εκείνες που ό ϊδιος ό νεκρός μεριμνά γιά τήν 

ανέγερση του ταφικοϋ του μνημείου, ευρισκόμενος 

ακόμη έν ζωή. Έ ν πάση περιπτώσει, ή χρήση του ζών 

είναι κατ' αντιστοιχία προς τό vi(vus) των λατινικών 

επιγραφών. Ό π ω ς έδειξε ή μελέτη τών R. Friggeri, C. 

Pelli, Vivo e morto nelle iscrizioni di Roma, Tituli 2, 

1980, 95-172, ή συνήθεια της αναγραφής τοϋ vivus, 

διαδίδεται στή Ρώμη κατά τήν ϋστερη περίοδο τής 

Δημοκρατίας και τους πρώιμους αυτοκρατορικούς 

χρόνους, ά π ' όπου εξαπλώνεται σέ πολλές 'Επαρχίες. 

- Γιά τή χρήση τοϋ ρήματος μένειν στις επιτύμβιες 

στήλες, βλ. L. Robert, Hellenica XIII, 1965, 217-218. 

100. Lattimore 1942, 230-234. Η. Lavagne, Le tom

beau, mémoire du mort, στό F. Hinard (έκδ.), La mort, 
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3. Υπογραφές των καλλιτεχνών-τεχνιτών και κόστος των επιτύμβιων μνημείων 

Ή αναγραφή τοϋ ονόματος τοΰ καλλιτέχνη-τεχνίτη στα επιτύμβια μνημεία είναι φαι
νόμενο σπάνιο για όλες τις εποχές και ή συνήθεια εμφανίζεται σέ υστέρους χρόνους. 
Παρόλον οτι τα παραδείγματα άπό τήν 'Άνω Μακεδονία είναι ευάριθμα έντοπιζόμενα 
στην Πελαγονία, κυρίως όμως τήν Παιονια101, υπερτερούν κατά πολύ σέ αριθμό άπό τις 
περιπτώσεις πού εντοπίζονται στην Κάτω Μακεδονία102. Στον κατάλογο μπορούν να 
προστεθούν ενισχυτικά της παραπάνω στατιστικής οι λιθοξόοι-γλύπτες των τιμητικών 
και των αναθηματικών επιγραφών άπό τήν Ελίμεια103. Έκτος άπό ελάχιστες εξαιρέσεις 
(Αθηναίος), οι τεχνίτες φαίνεται πώς κατάγονταν άπό τον μακεδόνικο χώρο (Βέροια, 
Στόβοι). 

Εξίσου σπάνια είναι ή αναγραφή τοΰ τιμήματος για τήν κατασκευή τοΰ επιτύμβιου 
μνημείου: πέντε μόνο περιπτώσεις είναι γνωστές άπό τήν 'Άνω Μακεδονία και αυτές άπό 
τήν Παιονια104. Τό κόστος άπό τα σωζόμενα παραδείγματα, δύο άπό τα όποια είναι χρο
νολογημένα, φαίνεται οτι κατά περίπτωση κυμαινόταν άπό 25 (205/206 μ.Χ.) έως κα'ι 100 
δηνάρια (259/260 μ.Χ.). Τό οπωσδήποτε χαμηλό κόστος καθιστά πιθανότερη τήν άποψη 
ή τιμή να αφορούσε τή χάραξη της επιγραφής και όχι αύτοΰ τοΰ ϊδιου τοΰ μνημείου. 

4. Ή ορολογία των επιτύμβιων μνημείων 

Σέ ελάχιστες περιπτώσεις παρατίθεται ό τεχνικός όρος για τον χαρακτηρισμό τοΰ 
επιτύμβιου μνημείου105. Στα περισσότερα παραδείγματα ή ορολογία είναι γενική, καθώς 

les morts et l'au-delà dans le monde romain, Actes du 

colloque de Caen, 20-22 novembre 1985 (Caen 1987) 159-
165. Τελευταία βλ. και P. Herrmann, Γέρας θανόντων. 

Totenruhm und Totenehrung im städtischen Leben der 
hellenistlischen Zeit, στο: Stadtbild und Bürgerbild im 

Hellenismus, Kolloquium, München, 24. bis 26. Juni 1993 

(München 1995) 190 σημ. 5 μέ τήν προγενέστερη 

βιβλιογραφία. 

101. Δια τεχνείτου Ιουλίου Κελάδου Στοβαίου 

(Πελαγονία: SEG 2, 1924, 430: χρονολ. 132 μ.Χ.), δια 

τεχνίτου Παραμόνου (Παιονια: Sporn. 71, 1931, 65, 

άρ. 142, add. 245), εγλυψεν Λούκιος Γάί'ου (Παιονια: 

Sporn. 71,1931, 31, άρ. 62), γλύψαζ... (Παιονια: Sporn. 

71, 1931, 25-26, άρ. 50) κα'ι [έττο]ίησεν Γίού(βλιος) 

Λ[ού]κιοξ (Malino/Παιονία = Sporn. 98, 1941-48, 202, 

άρ. 402). 

102. Εΰανδροζ Ευάνδρου Βεροιαϊοζ (Λητή: Α. Ta-

taki, Ancient Beroea. Prosopography and Society, ΜΕ

ΛΕΤΗΜΑΤΑ 8, Athens 1988, 154, άρ. 469), "Αδυμοζ 

Ευάνδρου Βεροιαΐος (Marvinci: αυτόθι 85-86, άρ. 32), 

ΡΥΣ (Έδεσσα: Α. Tataki 1, Macedonian Edessa. Pro

sopography and Onomasticon, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 18, 

Athens 1994, 68, άρ. 270). 

103. Δημήτριος Ποτάμωνοζ 'Αθηναίος εποίησα τά 

αγάλματα... (ΕΑΜ 72) —ιοξ | —ivios | —os | [έττοίη]σε 

(ΕΑΜ 15). Από τήν Όρεστιδα μάλλον πρέπει να 

προέρχεται ή αναθηματική επιγραφή τοϋ Μουσείου 

Θεσσαλονίκης (ΜΘ 194), στην όποια αναφέρεται ό 

Φ. Εΰττοροξ Βέβαιος, λιβονλύφος, οίκων Κέλλιον (^Αθη

νά 25, 1913, 450, άρ. 54). 

104. Sporn. 98, 1941-48, 201, άρ. 395, 201, άρ. 397, 

202, άρ. 403, 203-204, άρ. 404. "Ενα μόνο παράδειγμα 

μαρτυρεΐται άπό τή Θεσσαλονίκη (IG Χ 2.1, 357. 

Πρβ. L. Robert, RPh 1974, 235) και άλλο άπό τή 

Μικρά Ασία (BullÉpigr. 1950, 135). 

105. Για τις διάφορες ονομασίες πού χρησιμο

ποιούνται στα επιτύμβια μνημεία της Θεσσαλονίκης, 

βλ. L. Robert, RPh 197'4, 231-234. 
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οι χρησιμοποιούμενοι οροί ήρωον106, σήμα107, μνήμα108, μνημεϊον109 και στήλη (ΕΑΜ 
199) είναι γενικοί και δέν ύποδηλοϋν, όπως ό ορός ληνός (=σαρκοφάγος)110 ή βωμός για 
παράδειγμα111, ένα συγκεκριμένο τύπο μνημείου. Ή αναγραφή των τεχνικών ορών (λη
νός / βωμός) στα παραδείγματα άπο τή Λυγκηστίδα και τήν Εορδαία, το περιεχόμενο 
των οποίων άφορα σε αποτροπή σύλλησής τους, ϊσως να οφείλεται στην πρόθεση συγκε
κριμενοποίησης του είδους του ταφικοΰ και του επιτάφιου μνημείου, εφόσον επρόκειτο 
για κείμενο νομικής φύσης112. Στα επιγράμματα ή ποικιλία των ορών, όπως είναι φυσικό, 
είναι μεγαλύτερη (ΕΑΜ λ. σήμα, τάφος, τύμβος, πλάξ). 

5. Ή αναγραφή τής ηλικίας τοΰ αποθανόντος 

Ή αναγραφή της ηλικίας τοΰ νεκροί) αποτελεί συνήθεια ευρύτατα διαδεδομένη στή 
Ρώμη άλλα και σε πολλές 'Επαρχίες (π.χ. Μακεδονία) άπο τήν αυτοκρατορική κυρίως 
εποχή113. Ειδικότερα, στην 'Άνω Μακεδονία, όπου και όταν άπαντα, χρησιμοποιείται 
κατά κανόνα για παιδιά ή άτομα νεαρής ηλικίας114. Τό φαινόμενο έπιχωριάζει κατεξοχήν 
στή Λυγκηστίδα (20 παραδείγματα) και λιγότερο τήν Πελαγονία (7 παραδείγματα). Ή 
'Εορδαία και ή Δερρίοπος εκπροσωπούνται αντίστοιχα μέ ένα και μόνο παράδειγμα. 

Ή απλούστερη έκφραση τής κατηγορίας αυτής, ή και χρονολογικά παλιότερη, εκείνη 
δηλαδή πού περιλαμβάνει τό όνομα τοΰ νεκρού, τό πατρωνυμικό και τήν ηλικία (ετών 

106. Ηράκλεια Λυγκηστική: ZAnt 16, 1966, 259-

261 = SEG 24,1969, 492 (ήρόειον). Παιονία: Sporn. 98, 

1941-48, 41 άρ. 91a+b. - SEG 16, 1959, 407 (ήρόων). 

Πελαγονία: ΖΡΕ 101, 1994, 156-158, σημ. 8 (ήρωον). 

107. Πελαγονία: Sporn. 98, 1941-48, 175, άρ. 366. 

108. Παιονία: Sporn. 71, 1931, 129, άρ. 312 και 

Sporn. 98, 1941-48, 77, άρ. 162. 

109. Παιονία: Sporn. 71, 1931, 25, άρ. 49. 

110. Ελίμεια: ΕΑΜ 60. Λυγκηστίς: Wace-Wood-

ward, BSA 18,1911-12, άρ. 9. Ή χρήση τοΰ ορού ληνός 

στή Μακεδονία, έκτος άπο τή Θεσσαλονίκη, είναι 

σπάνια (πρβ. L. Robert, RPh 1974, 235-237 μέ βιβλιο

γραφία). 

111. Παιονία/Στόβοι: Sporn. 98, 1941-48, άρ. 93. 

Εορδαία: ΕΑΜ 138. 

112. Τό αυτό φαίνεται να ισχύει και στή Θεσσα

λονίκη (IG Χ 2.1, 500 και 822) και τή Βέροια (Άδάμ-

Βελένη 1996, 278-279, άρ. 323. Α. Tataki, Ancient 

Beroea. Prosopography and Society, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 8, 

Αθήνα 1988, άρ. 643 και 648 = Αδάμ-Βελένη 1996, 

288, άρ. 341). 

113. Ή συνήθεια αυτή παρουσιάζει διαφοροποι

ήσεις άπο περιοχή σέ περιοχή. Ή διάδοση της είναι 

εντυπωσιακή, για παράδειγμα, στην Αφρική, λιγό

τερο ωστόσο στις άλλες δυτικές 'Επαρχίες. Α π ό τις 

πολυάριθμες μελέτες αξίζει νά μνημονευθούν αυτή 

τοΰ Η. Ziliacus (έκδ.), Sylloge Inscrìptionum Christiana-

rum Veterum Musei Vaticani II (Helsinki 1963) 185-193 

κα'ι ή ειδικότερη τοΰ Α. Degrassi, L'indicazione dell'età 

nelle iscrizioni sepolcrali latine, στό: Akten des IV. 

internationalen Kongresses fiir griechische und lateinische 

Epigraphik, Wien 17. bis 22. September 1962 (Wien 1964) 

72-98 (μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία). Ανάλογη 

συνολική επισκόπηση δέν φαίνεται νά υπάρχει για 

τήν Ανατολή. 

114. Degrassi δ.π. 79-82. Ειδικότερα για τή Θεσ

σαλονίκη βλ. L. Robert, RPh 1974,226-227, πού επιση

μαίνει, μέ βάση τα παρατιθέμενα παραδείγματα, τήν 

αφερεγγυότητα κάθε ύπολογισμοΰ τοΰ μέσου χρό

νου ζωής των Θεσσαλονικέων τής αυτοκρατορικής 

εποχής. Στις επιγραφές τής 'Άνω Μακεδονίας είναι 

περισσότερο σπάνια ή αναγραφή τής διάρκειας τής 

συμβίωσης ενός ανδρογύνου (για τή Θεσσαλονίκη 

βλ. L. Robert, RPh 1974, 227-228). 
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Χ), είναι και ή συνηθέστερη. 'Από τήν άποψη τής γεωγραφικής κατανομής, ή Λυγκηστίς 
παρουσιάζει αναλογικά τή μεγαλύτερη συχνότητα με 17 παραδείγματα επί συνόλου 18. 
Λιγότερο διαδεδομένες είναι οί αναθηματικές επιτύμβιες (4 στή Λυγκηστίδα και 4 στην 
Πελαγονια) μέ το όνομα τοϋ νεκρού στην αιτιατική (3 περιπτώσεις), τή γενική (1 περί
πτωση) ή τή δοτική (4 περιπτώσεις). Κατά κανόνα οι αναθηματικές είναι σύντομες. 

Ό πλέον λιτός τρόπος προσδιορισμού τής ηλικίας είναι ετών Χ για τις ελληνικές και 
annorum Χ για τις λατινικές. Περισσότερο ανεπτυγμένη είναι ή έκφραση εζησεν ετη Χ, 
πού αποτελεί μετάφραση τοϋ vixit annos Χ και παραλλαγή της τό τελευτδ ετών Χ άπό 
τήν Εορδαία. 

Τέλος, ή έκφραση μίτο ν εξανΰσας άπαντα είτε σέ επιγράμματα115, είτε σε κείμενα μέ 
ποιητικές προθέσεις116. 

Άπό αρχιτεκτονική άποψη, ή πλειονότητα των χρονολογικά πρωιμότερων στηλών 
αυτής τής κατηγορίας είναι άπλες πλάκες μέ εγχάρακτα διακοσμητικά θέματα άλλα 
χωρίς κάποια συγκεκριμένη τεκτονική μορφή, οί όποιες αναμφισβήτητα αποτελούν προϊ
όντα τοπικής παραγωγής και θυμίζουν τις άνθρωπόμορφες στήλες τής Πελαγονίας117. Οί 
οψιμότερες φέρουν ανάγλυφες παραστάσεις και είναι μεγαλυτέρων διαστάσεων118. 

6. Ή αναγραφή τής χρονολογίας ανέγερσης τοϋ μνημείου 

Τα ακριβώς χρονολογημένα επιτύμβια μνημεία άπό τήν 'Άνω Μακεδονία είναι 
ευάριθμα119. Στην πλειονότητα τους οί χρονολογικές ενδείξεις αναφέρονται στή μακεδό
νικη χρονολογία. Μοναδική είναι ή περίπτωση τής επιγραφής άπό τήν Ελίμεια {ΕΑΜ 
49), στην οποία αναγράφεται ή διπλή χρονολογία (άκτιακή και μακεδόνικη). 

'Αναφορικά μέ τήν κατηγορία τών επιγραφικών κειμένων, ή πλειονότητα τών χρονο
λογημένων επιτύμβιων ανήκουν στις αναθηματικές. Σχετικά μέ τή γεωγραφική κατανομή 
του, οί περισσότερες κατανέμονται ανάμεσα στην Πελαγονια (5 περιπτώσεις) και τήν 
Παιονία (11 περιπτώσεις), και άκολουθοΰν ή 'Εορδαία και ή Λυγκηστίς (άπό 3 περι
πτώσεις)120 και ή 'Ελίμεια (1 περίπτωση). Ό μεγαλύτερος αριθμός τών παραδειγμάτων 
εντοπίζεται κατά μήκος τών αξόνων οδικών δημοσίων αρτηριών {viae publicae). Χρο
νολογικά οί επιγραφές τής κατηγορίας αυτής εντάσσονται στον 2ο και κυρίως στον 3ο 
αι. μ.Χ. 

115. Sporn. 98, 1941-1948, 166, άρ. 343: Παιονία. 119. Το αυτό ισχύει και για τα μεγάλα αστικά 
116. Αυτόθι 175, άρ. 366. κέντρα τής Κάτω Μακεδονίας, οπού ή παράθεση τής 
117. F. Papazoglou, Héraclée Ι, σποράδην. F. Papa- χρονολογίας είναι πιο συχνή στις σαρκοφάγους καί 

zoglou, Stèles anthropomorphes et amorphes de Pela- τους βωμούς. Για τή Θεσσαλονίκη, βλ. L. Robert, RPh 
gonie, ZAnt 27, 1977,135-50. Πρβ. Ριζάκη-Τουράτσο- 1974, 225 καί Αδάμ-Βελένη 1996. Για τή Βέροια, 
γλου 1993, 1293-94. ΕΚΜ Ι, σποράδην. Για τήν Έδεσσα, βλ. Δήμιτσα 

118. CIL III 7318. Sporn. 98, 1941-48, add. 300, άρ. 1896, 40 άρ. 12. J. M. R. Cormack, APF 22, 1973, 206 
50. Papazoglou, Héraclée I 27. Dull 1977, 408, άρ. 266 άρ. 8 (204/5 μ.Χ.), 207, άρ. 10 (95/6 μ.Χ.), 208, άρ. 12 
[Πελαγονια (159/60 μ.Χ.): δίγλωσση μέ D(iis) m(ani- (169/70 μ.Χ.), 209, άρ. 16 (196/7 μ.Χ.). 

bus) για τον στρατιώτη Flavius Capito]. 120. Barowo/Αυγκηστίς: SEG 38, 1988, 712. Be-
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Συνήθως ή χρονολογική ένδειξη παρατίθεται στο τέλος του κειμένου και σπανιότερα 

στην αρχή, όπως συμβαίνει στίς επιγραφές από τήν Έδεσσα και το Δίον121. 

7. Οι υποχρεώσεις των κληρονόμων και των λοιπών επιζώντων 

Ή πλειονότητα τών ενεπίγραφων επιτύμβιων στηλών φανερώνει ότι αυτές άνηκαν σέ 

ατομικούς τάφους. Στίς περιπτώσεις αυτές στα μνημεία αναγράφεται μόνο το όνομα τοϋ 

νεκρού, ενδεχομένως και τό όνομα τοϋ προσώπου πού μερίμνησε για τήν κατασκευή. 

'Από τον 2ο αι. μ.Χ. και έξης, οπότε οι κατασκευές οικογενειακών τάφων πληθύνουν, οι 

επιτάφιες επιγραφές εμπεριέχουν κατάλογο, τρόπον τινά, τού ονόματος τοΰ νεκρού και 

τών δικαιούχων ταφής στο συγκεκριμένο οικογενειακό μνημείο (sepulcrum familiarium). 

Τήν κατηγορία αυτή αποτελούν κατά κανόνα οι συγγενείς πρώτου βαθμού, καθώς και 

οι απόγονοι τους. Σέ ορισμένες περιπτώσεις ό κατάλογος διευρύνεται μέ τή συμμετοχή 

τών απελεύθερων και τών απογόνων τους1 2 2. 

Ό οικογενειακός τάφος μέ τή διαχρονική του χρήση σύντομα κατέληξε να αποτελεί 

σημείο αναφοράς της συγκεκριμένης οικογένειας, ως κιβωτός μνήμης τών προγόνων και 

μελλοντική οικία τών επιγόνων. Σύμβολο της συνέχειας καΐ της ενότητας της οικογένειας 

ό τάφος της κατηγορίας αυτής, και ως εκ τούτου αμεταβίβαστος σέ τρίτους, λειτουργούσε 

ως ό κατεξοχήν χώρος απόδοσης τών νενομισμένων τιμών προς τους νεκρούς της οικογέ

νειας μέσω τακτικών λατρευτικών δρώμενων. 

Μέ τήν παρακμή τοΰ θεσμού της οικογένειας κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους, 

παρακμή πού είχε ώς επακόλουθο να ατονήσουν οί επιτάφιες τελετουργικές πράξεις και 

να τεθεί εν κινδύνω, κυρίως άπό ξένους προς τήν οικογένεια, τό άμεταβίβαστον και τό 

άπαραβίαστον τοϋ ταφικοϋ μνημείου, δημιουργήθηκε ή ανάγκη, μέσω διαθηκών, της 

καταγραφής τών υποχρεώσεων τών κληρονόμων για απόδοση τών νενομισμένων προς 

τον νεκρό τιμών, καθώς και ή αναγραφή άρών ή απειλητικών εκφράσεων αποτρεπτικών 

της παραβίασης τοϋ άσυλου τοΰ νεκρού1 2 3. 

"Ενας σχετικά μικρός αριθμός επιγραφών άπό τήν 'Άνω Μακεδονία αντικατοπτρίζουν 

ακριβώς αυτό τό νέο πνεύμα, καθώς εμπεριέχουν εκφράσεις πού απηχούν τήν αγωνία 

τών ζώντων για τή μετά θάνατο τύχη τους1 2 4. Σέ ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα κατα-

gnisté/Λυγκηστίς: SEG 38, 1988, 716. tombeaux romains (έπανεκδ. Milano 1963) 90-150. 
121. "Εδεσσα: Δήμιτσας 1896, 40 άρ. 12. J. M. R. 124. Χαρακτηριστική για τήν εποχή είναι ή έ'κ-

Cormack, APF 22, 1973, 206, άρ. 8 (204/5 μ.Χ.), 207, φράση σέ επιγραφή άπό τή Θεσσαλονίκη [IG Χ 2. 1, 
άρ. 10 (95/6 μ.Χ.), 208, άρ. 12 (169/70 μ.Χ.), 209, άρ. 819. Πρβ. BullÉpigr. 1953,193 (σ. 27) και 1954,235 και 
16 (196/7 μ.Χ.). Βλ. ανάλογα παραδείγματα άπό τή 1970, 601 και L. Robert, Opera minora IV 389-390: εί-
Μικρά 'Ασία: Le Bas-Waddington, Voyage archéologique δώς κληρονόμων τήν ετπλησμοσύνην] και άπό το Κο-
1148 κέ. stolac τής Ανω Μοισίας [Sporn. 71,1931,129, άρ. 312: 

122. Παιονία: Sporn. 71, 1931, 237, άρ. 632. Sporn. κληρονόμων ϊδώς τήν ύττολησμοσύνην], θανών μνή-
75, 1933, 37, άρ. 113. μην εττοίησα τταροΰσιν: ΕΚΜ Ι 393. 

123. Για το θέμα βλ. F. de Visscher, Le droit des 
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γράφονται οι υποχρεώσεις των κληρονόμων ρητώς, όπως αυτές απέρρεαν από επίσημα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα125. 

'Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα κείμενο από τήν Παιονία (Sporn. 71, 1931, 28, αρ. 54), 
σύμφωνα μέ το όποιο κάποιος Συρίων, πού είχε ήδη καταβάλει λύτρα1 2 6 για τήν απελευ
θέρωση του, αφήνεται ελεύθερος μετά τον θάνατο της πρώην κυρίας του, [ίνα] τα καθή
κοντα καθ' ένιαυτόν ταϊς εθΐμ[οις τιμαϊς] ττοιή τη θρεψάση ώς και μέχρι νυν πεττοίη-
κεν. Ό ακριβής χρόνος τέλεσης των εθίμων αυτών τιμών, άλλα και ό χαρακτήρας τους 
δεν προσδιορίζονται στο κείμενο. 'Αντίθετα, σύμφωνα μέ επιτύμβια επιγραφή άπό τή 
Melnica (Πελαγονία), οι κληρονόμοι (διάδοχοι) οφείλουν να διακοσμούν κατ' έτος μέ 
ρόδα τον τάφο, προφανώς κατά τήν εορτή τών Ροδοφορίων127. Ή κατεξοχήν ρωμαϊκή 
εορτή τών Ροδοφορίων/rosalia (Μάιος/Ίούνιος) εισήχθη στις ρωμαϊκές αποικίες της 'Ανα
τολής κα'ι σέ περιοχές και αστικά κέντρα, όπου υπήρχαν συμπαγείς ρωμαϊκοί πληθυ
σμοί128. 

8. 'Απαγορευτικές / αποτρεπτικές απειλητικές εκφράσεις129 

Ή προστασία του οικογενειακοί), κυρίως, τάφου από βανδάλους, τυμβωρύχους ή μή 
νόμιμους χρήστες αποτέλεσε μια άπό τις πρωταρχικές μέριμνες, ιδιαίτερα από τή στιγμή 
εκείνη κατά τήν οποία ή ιερότητα του χώρου δέν άρκοϋσε για τήν προστασία του απαρα
βίαστου του μνημείου130. Ή κατηγορία για παραβίαση ενός τάφου είναι δυνατόν να προ-

125. Βλ. Ρ. Collart, Philippes, ville de Macédoine 

(Paris 1937) σημ. 50 και το παράδειγμα άπό τήν 

Πελαγονία/Prilep: .αίου διαθήκη- ο'ι Μενί[π]ου κλη

ρονόμοι κλπ. {Sporn. 71, 1931, άρ. 457). 

126. Βλ. Α. Bielman, MusHelv 46,1989,25-41 για τή 

σημασία του ορού. 

127. Ποιήσουσιν δε ο'ι | διάδοχοι εμού | Παραμό-

νου ροδοφόρια | τω στηλίω κατά εκαστον έτος (G. Ι. 

Kazarow, BCH 47,1923, 285-286, άρ. 1, είκ. 9 = SEG 2, 

1924, 432. Χρονολ. μετά το 216 μ.Χ.). Ό δρος φαίνε

ται νά είναι σπάνιος. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται 

οι δροι Ροδισμόξ ή Ρόδα (BullÉpigr. 1940, 160 και 

1970, 512). Για τους αντίστοιχους λατινικούς δρους 

βλ. J. M. C. Toynbee, Death and Burial in the Roman 

World (London 1971) 62, σημ. 253. Κατά τήν CIL V 

4448 επιγραφή ό επιζών σύζυγος καταθέτει εκ 

μέρους της άποθανούσης συζύγου του και του υίοΰ 

του ένα ποσό στο collegium fabrorum, «ut ex usuris 

quodannis profusion(em) faciant et rosas ponant». Για τήν 

προέλευση του εθίμου, τή γεωγραφική διάδοση και 

τήν ερμηνεία τών rosolia, βλ. Lattimore 1942, 138-141. 

128. Βλ. J. Toynbee, Death and Burial in the Roman 

World (London 1971) 63, σημ. 255-258. Ειδικότερα για 

τους Φιλίππους, βλ. P. Collart, Philippes, ville de Macé

doine (Paris 1937) 474-485 και για τή Θεσσαλονίκη, 

IG Χ 2. 1, 260 (πρβ. Η. C. Youtie, HThR 1949, 277-278 

και τις κριτικές παρατηρήσεις τών J. κα'ι L. Robert, 

BullÉpigr. 1950, 134, σ. 172). 

129. F. de Visscher, Le droit des tombeaux romains 

(έπανεκδ. Milano 1963) 112-127. Τελευταία βλ. Γ. Α. 

Σουρή, Το ρωμαϊκό εργοστάσιο δπλων (Fabrica) της 

Θεσσαλονίκης. Μια νέα επιγραφή, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1, 

1995, 74 κέ. κυρίως για το ϋψος τών προστίμων. 

130. Για τή νομική πλευρά τοΰ θέματος, βλ. F. de 

Visscher, Le droit des tombeaux romains (έπανεκδ. 

Milano 1963) 103-112- Α. Π. Χριστοφιλόπουλος, Νο

μικά επιγραφικά, Αθήνα 1977, 9-15- ό ϊδιος, Ή νο

μική λειτουργία είς τάς έλληνικάς πόλεις, 'Αθηνά 69, 

1967,17-53. L. Robert, Malédictions funéraires grecques, 

CRAI 1978, 241 κέ. G. Sanders, Securus. Echos épi-

graphiques d'une assurance dite "d'après mort", στο Y. 

Le Bohec (έκδ.), L Afrique, la Gaule, la religion à l'épo

que romaine, Mélanges à la mémoire de M. Le Glay (Bru

xelles 1994) 841-862, ειδικότερα σ. 861 σημ. 61 (μέ τήν 

προγενέστερη βιβλιογραφία). 
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έλθει όχι μόνο από εκείνον πού διαθέτει το ius sepulcri, άλλα από οποιονδήποτε πολίτη, 
άφοϋ ή ϊδια ή πόλη εμπλέκεται στη διαδικασία προστασίας τών «δικαιωμάτων» τών 
νεκρών131. 

Οι επιτύμβιες εκφράσεις μέ απειλές κατά τών τυμβωρύχων και κατά τών παρανόμων 
χρηστών τών τάφων πού απαντούν σε μνημεία τοΰ 2ου και κυρίως τοΰ 3ου μ.Χ. αιώνα 
είναι πολυάριθμες - σε πολυτελή κυρίως μνημεία - διαφόρων περιοχών της Μ. 'Ασίας 
και της Θράκης, καθώς και σέ μεγάλα αστικά κέντρα της Μακεδονίας132. 

Στην 'Άνω Μακεδονία παρόμοιες εκφράσεις είναι σπάνιες και τα ελάχιστα παραδείγ
ματα μαρτυρούνται από την Παιονία133, την Πελαγονία134, τήν 'Εορδαία1 3 5 και τή Λυγκη-
στίδα136. 

9. Μνημεία μέ λατινικές επιγραφές ή λατινογενείς εκφράσεις 

Ή παρουσία επιτύμβιων εκφράσεων στή λατινική γλώσσα ή λατινικών εκφράσεων 
μεταγλωττισμένων στα ελληνικά είναι σπάνια στην 'Άνω Μακεδονία, στην οποία ώς γνω
στόν δέν ιδρύθηκε κάποια επίσημη ρωμαϊκή αποικία, πλην τού municipium τών Στό-
βων137. Οι άνθρωπωνυμικές ωστόσο έρευνες της F. Papazoglou138 έδειξαν οτι, τουλάχι
στον άπό τον Ιο μ.Χ. αιώνα, υπήρχαν οργανωμένες ή μή ομάδες Ρωμαίων σέ δύο του
λάχιστον civitates peregrìnae, τή Στύβερρα και τήν Ηράκλεια. 

Οι λατινικές επιγραφές ανήκουν σέ Ρωμαίους, στρατιώτες ή πολίτες, πού απεβίωσαν 
στή Μακεδονία139. Όρισμένοι από τους πρώτους είναι ξένοι και αυτό δηλώνεται στο κεί
μενο, π.χ. natione Norìcus. 

Οι επιτύμβιες εκφράσεις εντάσσονται σέ δύο βασικές κατηγορίες: στην πρώτη, μέ πο-
λύστιχα κείμενα χαραγμένα ώς έπι τό πλείστον σέ μεγάλου μεγέθους στήλες μέ ανάγλυφη 
διακόσμηση, εμφανίζονται τα τυπικά στοιχεία τών αντίστοιχων λατινικών πού απαντούν 

131. Μ. Käser, Zur römischen Grabrecht, Z.S.S.,RA 27, 1902, 318-19, άρ. 46. 
95, 1978, 15-92. 134. Sporn. 98,1941-48,175, άρ. 366" Dull 1977,338, 

132. Θεσσαλονίκη, κατ' επιλογήν: IG Χ 2.1, 524, άρ. 129. 
525, 557, 564, 608, 609. Πρβ. L. Robert, RPh 1974, 231. 135. ΕΑΜ 138. 
Βέροια: ΕΚΜ Ι άρ. 367-370, 388 και D. Feissel, Recueil 136. Α. Β. Wace - Α. Μ. Woodward, BSA 18, 1911-
des inscriptions chrétiennes de Macédoine, BCH Suppl. 12, άρ. 9. 
VIII (1983) 69 και 245 (για τις χριστιανικές έπι- 137. Papazoglou 1988, 313-321. Γενικά για τους 
γραφές της πόλης). 'Ιδιαίτερη διάδοση γνωρίζει ή πληθυσμούς τών ρωμαϊκών αποικιών στή Μακε-
κατηγορία αύτη τών επιγραφών στην αποικία τών δονία, βλ. F. Papazoglou, La population des colonies 
Φιλίππων, βλ. P. Collari, Philippes, ville de Macédoine romaines en Macédoine, ZAnt 40, 1990, 111-124. 
(Paris 1937) 472-474. 138. F. Papazoglou, Héraclée Ι (σποράδην). 

133. Βλ. βωμό Θεσσαλονικέων, Sporn. 98,1941-48, 139. Για τους χρήστες τής λατινικής γλώσσας στή 
41, άρ. 93 και άρ. 91 άλλου νεκρού, άλλης έθνικότη- νότια Βαλκανική, βλ. Α. Rizakis, Le grec face au latin, 
τας (πρβ. τις κριτικές παρατηρήσεις τών J. και L. Ro- Le paysage linguistique dans la péninsule balkanique 
bert, στο BullEpigr. 1950, 135). Για παρόμοιες έκφρά- sous l'Empire, Comm.Hum.Litt. 104, 1995, 373-391. 
σεις βλ. Papazoglou, Héraclée I 31 και Ad. Struck, AM 
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στα ρωμαϊκά μνημεία της 'Ιταλίας και των Επαρχιών1 4 0 - στη δεύτερη, παρατίθεται απλώς 

το όνομα του νεκρού ακολουθούμενο από την ένδειξη της ηλικίας του, an(nos) ή αη-

(norum) Χ ή vix(ii) an(nos) Χ141, κατ' αντιστοιχία προς τις ανάλογες ελληνικές επιγραφές 

της Λυγκηστίδος (βλ. παραπάνω), άπό την οποία κα'ι προέρχονται. 'Αντίθετα προς τα 

προηγούμενα, τα μνημεία της κατηγορίας αυτής είναι συνήθως απλές άκόσμητες λίθινες 

πλάκες, πού χαρακτηρίζονται άπό το μικρό τους μέγεθος. Και άπό τήν άποψη αυτή, προ

σομοιάζουν προς τις σχιστολιθικές άπλες επιτύμβιες πλάκες ορισμένων περιοχών τής 

Λυγκηστίδος. 

Οι λατινόφωνες επιτύμβιες επιγραφές επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή τής 

Ηράκλειας. Επίσης στην περιοχή του Prilep και του Kavadarci, οπού πιθανώς υπήρχε 

κώμη ανήκουσα στο municipium τών Στόβων142. 

Τα δίγλωσσα κείμενα, πού οπωσδήποτε σπανίζουν στις επιτύμβιες επιγραφές άπό τήν 

'Άνω Μακεδονία, ανήκουν σέ λεγεωνάριους παλαίμαχους143. Οί τελευταίοι κατά κανόνα 

140. Α. Β. Wace - Α. Μ. Woodward, BSA 18, 1911/ 

12,175 άρ. 16. - Sporn. 71, 1931,12, άρ. 15 add. 245 = 

Papazoglou, Héraclée I 27, είκ. 10 (Ηράκλεια Λυγκη-

στική: στρατιώτης, natione Noricus). - Sporn. 98, 1941-

48, 12, άρ. 25 = Papazoglou, Héraclée I 26-27 είκ. 11 

(αναθηματική επιτύμβια + δοτική + viva sibi... (Ηρά

κλεια Λυγκηστική). - Sporn. 98, 1941-48, 11, άρ. 22 = 

Papazoglou, Heracleja I 50 άρ. 34, είκ. 34 = Papazoglou, 

Héraclée I 27-8 = Dull 1977, 407, άρ. 264 (Ηράκλεια 

Λυγκηστική): D(iis) m(anibus). Ή άνθρωπωνυμία φα

νερώνει οτι πρόκειται για peregrini πού απέκτησαν 

τη ρωμαϊκή civitas. - CIL III 630 (Ηράκλεια Λυγκη

στική: παλαίμαχος στρατιώτης άπό τήν Πελαγονία: 

C. Julius Bassus). - CIL III 7318 = Sporn. 98, 1941-48, 

add. 300, άρ. 50. = F. Papazoglou, Héraclée I 27 = Dull 

1977, 408, άρ. 266 (Rufce/Πελαγονία [159/160 μ.Χ.]: 

δίγλωσση μέ D(iis) m(anibus) Ι θεοΐς δσίμοσιν, για τον 

στρατιώτη Flavius Capito. Tò μνημείο ανήγειρε, κατά 

διαθήκην, ό δοΰλος του Έρμδξ). - Sporn. 77, 1934, 35, 

άρ. 3 = Papazoglou, Héraclée I 27, είκ. 9 [AnnEp 1981, 

754] (Ηράκλεια Λυκηστική: παλαίμαχος στρατιώτης 

C Vetilius [Cf.] Fab(ia) Sedatus Her(aclea). - Δήμιτσας, 

BCH 1880, 104, άρ. 7 (Πελαγονία): D(iis) m(anibus). -

Πελαγονία μέ D(iis) m(anibus) Vetattae libertae et nutrici 

defunctae (Spom. 71, 1931, 226, άρ. 597). Tò μνημείο 

ανήγειραν οί δούλοι τής άποθανούσης. - Sporn. 98, 

1941-48, 63, άρ. 131 (Kavadarci/Παιονία: Celanos Aug. 

nostri qui vixit annos) - Spom. 98, 1941-48, 63, άρ. 131 

(Kavadarci/Παιονία, αναθηματική επιτύμβια: Secundae 

Secundi f(iliae) Rodiae κλπ. με fee (it) ... uxori et filiae et 

sibi vivo) - Spom. 11,1934, 41, άρ. 17 (Στόβοι/Παιονία, 

αναθηματική επιτύμβια: Noviae [Vere]cumdae et Liv[i]ae 

Nicerot[is] Ael(ius) [E]u\porus ux]ori [carae et sor]ori). -

παρόμοια: Spom. 75, 1933, 40, άρ. 130 (Παιονία): L. 

Paccio Capitoni Sal <Paccio> κλπ. parentibus supra-

scri\ptis\. - Δήμιτσας 1896, 339-40, άρ. 403: ελληνό

γλωσση για ένα παλαίμαχο μέ το ρήμα εττοίησε. -

'Ονόματα νεκρών στην ονομαστική + vixit annis paren

tibus suprastantis... suprascriptis et sibi vivi fecerunt (Παι

ονία: Spom. 71, 1931, 227, άρ. 599), parentibus supra-

scri\ptis] (Παιονία: Spom. 75, 1933, 40, άρ. 130). 

141. F. Papazoglou, Héraclée I 26 (Ηράκλεια Λυγ

κηστική). - Spom. 98, 1941-48, 12 άρ. 23. F. Papa

zoglou, Héraclée I 26 είκ. 7. - Spom. 98,1941-48,12 άρ. 

24. F. Papazoglou, Héraclée I 26-7 είκ. 8. - Spom. 71, 

1931, 73, άρ. 170 (Παιονία): C. Vineius CI. d. c. salve. 

Ανάλογα παραδείγματα σέ δίγλωσσες επιγραφές 

άπό τή Θεσσαλονίκη (IG Χ 2.1, 878*) και τήν Πέλλα 

(SEG 24, 1969, 553). 

142. F. Papazoglou 1988, 317. Τα nomima gentis 

στις λατινόφωνες επιγραφές άπό το Kavadarci είναι 

τά αυτά μέ εκείνα πού απαντούν στους Στόβους. 

143. Για τις δίγλωσσες αναθηματικές επιγραφές 

τών ρωμαϊκών χρόνων άπό τήν Ανατολή, βλ. J. 

Touloumakos, Όνόματα Ελλήνων και Ρωμαίων σέ δί

γλωσσες αναθηματικές επιγραφές, στο Α. D. Rizakis 

(έκδ.), Roman Onomastic in the Greek East. Social and 

Political Aspects (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 21, Athens 1996) 

43-54. J. Touloumakos, Bilingue [griechische-lateinische] 

Weihinschriften der römischen Zeit, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1, 

1995,79 κέ. Πρβ. και P. Nigdelis, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1,1995, 

50 κέ. (δίγλωσση αναθηματική άπό τή Θεσσαλο

νίκη). 
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χρησιμοποιούν τη λατινική γλώσσα, υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις κατά τις όποιες τα 

επιτύμβια μνημεία παλαιστρατιωτών φέρουν επιγραφές συνταγμένες στην ελληνική. Τα 

μνημεία της πρώτης και της τρίτης κατηγορίας άπηχοϋν τήν ελληνική καταγωγή των προ

σώπων αυτών ή τήν επίδραση του πολιτισμικού περίγυρου, στον όποιο αυτά έζησαν. Ώ ς 

αποτέλεσμα μάλιστα της πολιτισμικής μείξεως θα πρέπει να θεωρηθούν τόσον ή περί

πτωση της επιγραφής άπό τό Kavadarci (Παιονία), όπου σε βραχύ λατινικό κείμενο με 

μόνο τό όνομα του νεκρού καί τό πατρωνυμικό χρησιμοποιείται ό κατά τό ελληνικό τυ

πικό χαιρετισμός salve144, όσο καί ή περίπτωση της επιγραφής άπό τήν Ηράκλεια (Λυγ-

κηστίς), όπου τό λατινικό κείμενο αποδίδεται με ελληνικούς χαρακτήρες145. Έδώ επίσης 

προσγράφεται καί ή επιγραφή άπό τήν Ηράκλεια Λυγκηστική, στην οποία αναμειγνύ

ονται ελληνικοί καί λατινικοί χαρακτήρες146. 

10. Τα επιγράμματα 

Τό σύνολο σχεδόν των επιτύμβιων επιγραμμάτων σε μνημεία τής 'Άνω Μακεδονίας 

ανάγεται στον 2ο καί 3ο αι. μ.Χ., περίοδο κατά τήν όποια παρατηρείται άνθηση του 

είδους αύτοΰ καί στις υπόλοιπες 'Επαρχίες τής ρωμαϊκής 'Ανατολής. Ωστόσο, ενώ αυτά 

κατά κανόνα άπαντοϋν σε αστικούς οικισμούς, στον δυτικομακεδονικό χώρο εντοπίζον

ται ώς επί τό πλείστον σε αγροτικές περιοχές, ορισμένες μάλιστα άπό τις όποιες είναι καί 

δυσπρόσιτες. Ή γεωγραφική αυτή κατανομή θα μποροϋσε ίσως να δικαιολογηθεί άπό 

τή διοικητική/οικιστική οργάνωση τής 'Άνω Μακεδονίας σε κώμες, σε αντίθεση προς τήν 

Κάτω Μακεδονία, όπου ή κυριαρχία τών αστικών κέντρων υπήρξε απόλυτη. Ή συγ

κέντρωση τών περισσοτέρων παραδειγμάτων στην Πελαγονία147, τήν Παιονία148 καί εν 

144. Sporn. 71, 1931, 73, άρ. 170. - Παρόμοια δί

γλωσσα κείμενα απαντούν σέ επιγραφές τής ύστερης 

Δημοκρατίας άπό τήν αποικία τής Πέλλας (SEG 24, 

1969, 552-553). 

145. BSA 18,1911/12,173, άρ. 10: Ευρώπη λιβέρτα 

Μανικοί/, Τ. Κλημέντι αυνώρουμ ουειγέντι. 

146. Δήμιτσας 1886, 266, άρ. 237 = Papazoglou, 

Héraclée I 25, σημ. 62 (σ. 26). 

147. Sporn. 71, 1931, 36 άρ. 76 = Papazoglou, ZAnt 

27, 1977, 137-8 είκ. 2a; Sporn. 71, 1931, 241 άρ. 643 = 

Sporn. 98,1941-1948, 279, add. = S. Dull, στο Essays in 

Memory of B. Laourdas (Thessaloniki 1975) 123 = C. 

Wrede, Consecratio in formam deorum. Vergöttlichte 

Privatpersonen in der römischen Kaiserzeit (1981) 57 καί 

250, άρ. 147 (Prilep). F. Papazoglou, BCH 98,1974,283-

5, άρ. 2, είκ. 4 (Debreste). Αυτόθι 275-83 άρ. 1 είκ. 

2bis=5£G 26,1976/77, 730 (Debreste). Sporn. 71,1931, 

159-60, άρ. 414 = Papazoglou, BCH 98,1974, 274, σημ. 

3 = Papazoglou, ZAnt 27, 1977, 135 σημ. 2 (Brailovo). 

Sporn. 71,1931, 313 άρ. 275 = Sporn. 75,1933, 66-7, άρ. 

196 = Sporn. 98, 1941-1948, 297 άρ. 41. BCH 47, 1923, 

284-5 είκ. 8 = SEG 30, 1980, 578 (Sporn. 77, 1934, 63-

64 άρ. 75: Dabniça). 

148. Sporn. 98, 1941-48, 166 άρ. 343 (Dabniste). -

Sporn. 71, 1931, 25-26 άρ. 50 = Sporn. 98,1941-48, 300 

άρ. 49 = CCET V, 1982, 37-8, άρ. 50 πίν. 28 (Vêles). -

Sporn. 71, 1931, 66 άρ. 147 = D. Feissel, Recueil des 

inscriptions chrétiennes de Macédoine du Me au Vie siècle, 

BCH suppl. VIII (Paris 1983) 228-30, άρ. 273 πίν. LXI 

(Drenovo). - Sporn. 71, 1931, 36, άρ. 76 = ZAnt 27, 

1957,137-138, είκ. 2a (Martolci). Sporn. 75,1933,25 άρ. 

54 (Στόβοι). 
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μέρει στη Λυγκηστίδα149, αν δέν είναι τυχαία, συνάδει προς το υψηλό ποσοστό επιγρα
φικών ευρημάτων άπό τις περιοχές αυτές150. 

Το θεματολόγιο των επιγραμμάτων δέν παρουσιάζει διαφορές άπό εκείνο άλλων πε
ριοχών του ελληνικού κόσμου, γεγονός πού ενισχύει την άποψη για την ύπαρξη δειγμα
τολογίου μέ κείμενα πού προσαρμόζονταν στις εκάστοτε περιπτώσεις. Τό κατά πόσον ή 
χρήση τών επιγραμμάτων αυτών αποτελούσε συνειδητή πολιτισμική επιλογή, ή απλώς 
υπάκουε σέ κάποιο συρμό πού ενισχύθηκε μέ τήν κλασικίζουσα αναγέννηση τοΰ 2ου αι. 
μ.Χ., είναι δύσκολο να απαντηθεί. Παρόλα αυτά, ή παρουσία τών φιλολογικών αυτών 
κειμένων σέ αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές είναι αξιοπρόσεκτη και μαρτυρεί 
τή δυναμική της ελληνικής γλώσσας σέ συνδυασμό μέ τήν επιβίωση κάποιων παραδό
σεων πού σχετίζονται μέ τις αντιλήψεις για τή ζωή και τον θάνατο. 

11. Εικονογραφικό θεματολόγιο. Σχέση κειμένου και ανάγλυφων παραστάσεων 

Ένώ κατά τους κλασικούς και τους ελληνιστικούς χρόνους οι επιτύμβιες στήλες έχουν 
κατά κανόνα ανεγερθεί για ένα και μόνο νεκρό, ό όποιος σέ ορισμένες περιπτώσεις συνο
δεύεται στην ανάγλυφη παράσταση πού κοσμεί τό μνημείο και άπό κάποιο συγγενικό 
πρόσωπο ή δούλο151, στην αυτοκρατορική εποχή, παράλληλα μέ τα μνημεία εκείνα πού 
ανεγείρονταν για ένα πρόσωπο, κυρίως άπό τον 2ο αι. μ.Χ. και έξης, διαδίδεται και μια 
άλλη κατηγορία, οπού είναι εμφανής ή ρωμαϊκή επίδραση. Οι στήλες αυτές είναι μάλλον 
μεγάλων διαστάσεων, τα κείμενα τους συνήθως εκτεταμένα και οί ανάγλυφες παραστά
σεις πολυπρόσωπες152 (ε'ικ. 20-22). 

Τα συγκεκριμένα έργα, σέ πολλές περιπτώσεις, δέν κατασκευάζονταν αποκλειστικά 
έπ' ευκαιρία τοΰ θανάτου κάποιου μέλους της οικογενείας, όπως συνέβαινε στα κλασικά 
και τα ελληνιστικά χρόνια, αλλά συνιστούσαν επιτύμβιο σήμα κοινό για όλα τα μέλη της 

149. ΕΑΜ 157. Sporn. 98, 1941-48, άρ. 60. Papa- Grabreliefs (Köln 1991) 32 κέ. της επιτάφιας γλυπτικής 
zoglou, Héraclée I 28 σημ. 74, είκ. 12- αυτόθι 47-8, άρ. παραγωγής στην ελληνιστική Μακεδονία, όπωσδή-
22, είκ. 22. SEG 30, 1890, 650. ποτέ δέν λαμβάνει αρκούντως υπόψη οΰτε τον γεω-

150. Οί υπόλοιπες περιοχές εκπροσωπούνται άπό γραφικό παράγοντα κατά τή διερεύνηση τής κατα-
αίσθητά λιγότερα παραδείγματα: 'Ελίμεια: ΕΑΜ 40, νομής τών έργων, οΰτε όμως και αντιμετωπίζει τό 
47, 60, 62. Εορδαία: ΕΑΜ 133, 137. Όρεστίς: ΕΑΜ θέμα άπό τήν πλευρά τής δημογραφικής διαφορο-
193, 194, 199, 202. ποίησης ανάλογα μέ τήν προέλευση τών μνημείων 

151. Για τα επιτύμβια ανάγλυφα τών ελληνιστί- (αστικά κέντρα / ύπαιθρος χώρα). 
κών χρόνων, τή θεματογραφία τών παραστάσεων τους 152. Για μια σφαιρική, δσο και συνοπτική θεώ-
κα'ι τήν αρχιτεκτονική μορφή τών μνημείων, βλ. Β. ρήση τών ελληνιστικών επιτύμβιων μνημείων ως πη-
Schmaltz, Griechische Grabreliefs (Darmstadt 1983) 224- γών τών άξιων πού διεΐπαν τις ανθρώπινες σχέσεις 
249. Πρβ. και Μ. Pfanner, Ein Relief in der Münchner τής εποχής, βλ. P. Zanker, The Hellenistic Grave Stelai 
Glyptothek und Überlegungen zu einigen bemerkens- from Smyrna: Identity and Self-image in the Polis, στο 
werten Aspekten hellenistischer Grabreliefs, MDAl (A) Images and Ideologies: Self-Definition in the Hellenistic 
104,1989,165-196 (και ιδιαίτερα σ. 185). - Ό τρόπος World (Berkeley-Los Angeles-London 1993) 212 κέ. 
αντιμετώπισης άπό τον St. Schmidt, Hellenistische 
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Είκ. 20. Νομός Φλωρίνης (;). Επιτύμβια παραλληλεπίπεδη στήλη με εγγεγραμμένο αέτωμα και 

πολυπρόσωπες παραστάσεις σε μετωπική διάταξη, 2ος-3ος αι. μ.Χ. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Φλω

ρίνης. (ΈΑΜ 159.) 

Είκ. 21. Πέτρες. 'Επιτύμβια παραλληλεπίπεδη στήλη με πολυπρόσωπες παραστάσεις σε μετωπική 

διάταξη, β' μισό 2ου αι. μ.Χ. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. (ΈΑΜ 125.) 

οικογενείας, το όποιο λαξευόταν ένώ οι αναφερόμενοι στη στήλη βρίσκονταν ακόμη εν 
ζωή. Ή ενταγμένη σέ ένα οικογενειακό προγραμματισμό αύτη ενέργεια συνάδει προς την 
ισχύουσα κοσμοθεωρία για τό πεπερασμένο τοΰ ανθρώπινου βίου. Ή συνειδητή μάλιστα 
αυτή πράξη υπογραμμίζεται και από τή χρήση της μετοχής ζών, ζώσα για όλα τα απει
κονιζόμενα πρόσωπα153. Στις περιπτώσεις εκείνες πού τό μνημείο κατασκευάστηκε με 
τον θάνατο κάποιου μέλους της οικογενείας, οι επιζώντες, οι όποιοι αναλάμβαναν καί 
τήν ανέγερση τοΰ μνημείου, διαχωρίζονται άπό τους τεθνεώτας, αυτούς δηλαδή πού 
τελούν ήδη εν καταστάσει φυσικής ανυπαρξίας, μέ τή χρήση διαφόρων όρων δηλωτικών 
της υφιστάμενης διαφοράς154. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σαφής διάκριση 

153. Εκφράσεις αποδοχής της θνητής έν γένει PRh 1974, 241. 
φύσης τοΰ άνθρωπου, καθώς καί τοΰ φόβου τής έπι- 154. Άμεση αναφορά στους απεικονιζόμενους 
λησμοσύνης των κληρονόμων, παραθέτει ό L. Robert, στην ανάγλυφη παράσταση μαρτυρειται στο κείμενο 
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Ε'ικ. 22. 'Αχλάδα. 'Επιτύμβια παραλ
ληλεπίπεδη στήλη με αψιδωτή από
ληξη και με πολυπρόσωπη παρά
σταση σε μετωπική διάταξη, μέσα 
3ου αι. μ.Χ. 'Αρχαιολογικό Μουσείο 
Φλωρίνης. (ΈΑΜ 159.) 

όσον άφορα στην εικονιστική απόδοση των ατόμων πού αναφέρονται στα επιτύμβια κεί

μενα τής τελευταίας αυτής περίπτωσης. 

Στα περισσότερα επιτύμβια μνημεία των αυτοκρατορικών χρόνων με ανάγλυφες πα

ραστάσεις, οι απεικονιζόμενοι παρίστανται μετωπικά προς τον θεατή, με διάθεση μάλι

στα απόδοσης των ατομικών εικονιστικών χαρακτηριστικών τους155. Ή στάση αύτη 

υποδηλώνει μια πρόθεση και διάθεση «συνομιλίας» τόσο τών ζώντων μελών τής οικογε

νείας, όσο και τών τεθνεώτων πού συναπεικονίζονται - ιδιαίτερα αυτών -, με τήν κοι

νωνία και τον κόσμο τών παραμεινάντων επί τής γής. Ή εξωστρεφής αυτή τάση προ

βολής πού διακατέχει τήν εποχή και εκφράζεται με τήν προσπάθεια τοΰ άτομου για κοι

νωνική καταξίωση, ακόμη και μετά θάνατον, έρχεται σε αντίθεση μέ τήν ενδοστρεφή, 

κατά τρία τέταρτα ή κατά κρόταφο, απεικόνιση τοΰ νεκρού στα κλασικά και τα πρώιμα 

ελληνιστικά επιτύμβια μνημεία156, όπου ό άπελθών εϊτε βρίσκεται σε άμεση συνομιλία 

τής λατινικής επιγραφής άπο τήν Παιονία (Sporn. 71, 
1931, 227, άρ. 599: [parentes] suprastantes, fili[is] supra-

scri[ptibus] [et si]bi vivi fecerunt). 

155. Για τη θρησκευτική και κοινωνική σημασία 

τής εικονιστικής απόδοσης τών νεκρών στα επιτύμ

βια μνημεία, βλ. M. L. Anderson, Roman Portraits in 

religious and funerary contexts, στό: M. L. Anderson -

Leila Nista (έκδ.), Roman Portraits in Context. Imperial 

and Private Likenesses from the Museo Nazionale Romano 

(Roma 1988) 61-68. 

156. Για μια σφαιρική θεώρηση τής περί θανάτου 

κοσμοθεωρίας τοΰ ρωμαϊκού κόσμου αναφορικά μέ 

τήν επιτάφια αρχιτεκτονική και τήν εικονογραφία, 

βλ. Ρ. Zanker, Bürgerliche Selbsdarstellung am Grab im 
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μόνο με τους υπόλοιπους απεικονιζόμενους, συγγενείς προφανώς ή υπηρέτες, εϊτε ατενί
ζει το άπειρο σε μια πνευματική όσο και φυσική απομόνωση. 

Στο ϊδιο πνεϋμα εντάσσεται και ή αποτύπωση, σέ πλείστες όσες περιπτώσεις των 
οψιμότερων μνημείων, των ατομικών χαρακτηριστικών καθώς και της ηλικίας των ανά
γλυφων μορφών, άσχετα κατά πόσον οί διακυμάνσεις στην απόδοση με τις απαραίτητες 
για κάθε έργο ιδιαιτερότητες, εξαφανίζονται συνήθως κάτω άπό τήν απλοποίηση τών 
συνθέσεων και τήν ήσσονα καλλιτεχνική δύναμη δημιουργιών στο περιθώριο της μεγά
λης πλαστικής. 

Το θεματολόγιο τών επιτύμβιων παραστάσεων, στις στήλες μέ ανάγλυφες συνθέσεις, 
περιλαμβάνει ώς επί το πλείστον μορφές ολόσωμες ή σέ προτομή κατά παρατακτική 
μετωπική απόδοση. Σέ ορισμένες περιπτώσεις παρατίθενται σκηνές νεκροδείπνων157 (είκ. 
23) ή οποιεσδήποτε συνθέσεις οικογενειακοί) χαρακτήρα, και σέ ακόμη λιγότερες περι
πτώσεις, αντίθετα άπ' ό,τι παρατηρείται στή Ρώμη158, συγκεκριμενοποιείται στην 'Άνω 
Μακεδονία ή επαγγελματική ιδιότητα του απεικονιζόμενου159. 

Έναν αναλογικά όχι ευκαταφρόνητο αριθμό περιπτώσεων συνιστούν τα επιτύμβια 
μνημεία από τήν 'Άνω Μακεδονία, στα όποια, συνήθως σέ διαφορετική κλίμακα άπό 
εκείνη τών κοινών θνητών, απεικονίζονται θεότητες. Το φαινόμενο, τό όποιο άπαντα 
κυρίως στις αναθηματικές επιτύμβιες στήλες, έπιχωριάζει κατεξοχήν στην Πελαγονία160 

και τή Λυγκηστίδα161 μέ σχεδόν ανύπαρκτα τα παραδείγματα άπό τήν 'Εορδαία (ΕΑΜ 
129). Τό εικονογραφικό θεματολόγιο άφορα πρωτίστως στην απεικόνιση τού Ηρακλή 
και τής Αφροδίτης, και δευτερευόντως της Αρτέμιδος, τής Αθηνάς, του "Ερωτος, του 

römischen Kaiserreich, στο Die römische Stadt im 2. 
Jahrhundert n. Chr. Der Funktionswandel des öffentlichen 
Raumes, Kolloquium in Xanten vom 2. bis 4. Mai 1990 
(Köln 1992) 339-358. - Επίκαιρο για τήν προβλημα

τική και τή θεώρηση τών πραγμάτων και χρησιμό

τατο για τό πλήθος τής πληροφόρησης πού περιέχει, 

παραμένει τό έργο τοϋ Fr. Cumont, Recherches sur le 

symbolisme funéraire des romains (Paris 1942) 351 κέ. 

(Le repos des morts). 

157. 'Εορδαία: ΕΑΜ 121. Λυγκηστίς: ΕΑΜ 167. 

Πελαγονία: Sporn. 71,1931, 28, άρ. 54 (Vêles)· 165, άρ. 

431 (Prilep)· 169, άρ. 446 (Prilep)· 184-185, άρ. 496 
(Prilep). Πρβ. I. Cremosnik, Totenmahldarstellungen 

auf römischen Denkmälern in Jugoslawien, ÖJh 44,1959, 
207-230. Τελευταία για τα νεκρόδειπνα στις ελληνι

στικές επιτύμβιες στήλες και τή σημασία τους, βλ. Ρ. 

Zanker, Brüche im Bürgerbild? Zur bürgerlichen Selbst
darstellung in den hellenistischen Städten, στό: Stadtbild 

und Bügerbild im Hellenismus, Kolloquium, München 24. 
bis 26. Juni 1993 (München 1995) 253-254. 

158. P. Zanker, Bürgerliche Selbsdarstellung am Grab 

im römischen Kaiserreich, στο Die römische Stadt im 2. 
Jahrhundert n. Chr. Der Funktionswandel des öffentlichen 
Raumes, Kolloquium in Xanten von 2. bis 4. Mai 1990 
(Köln 1992) 352-353. 

159. Μεταλλουργοί: M. Mikulcic, God. Zbornik na 

Fil. Fakult. u Skopje 23, 1971, 270 κέ., πίν. Ι, είκ. 2. 

ΕΑΜ 48 (Ελίμεια). Ξυλουργικά εργαλεία απεικονί

ζονται σέ επιτύμβιο βωμό άπό τό Δίον: Οί αρχαιο

λόγοι μιλοϋν για τήν Πιερία 2, 1986, 29-30. Για τήν 

απεικόνιση επαγγελματιών/επιτηδευματιών στα επι

τύμβια μνημεία τοϋ ελλαδικού χώρου, βλ. Γ. Πανα-

γιωτάτου-Χαραλάμπους, Ελληνικές επιτύμβιες στή

λες μέ θέμα τή χειρωνακτική εργασία κατά τους ρω

μαϊκούς χρόνους, Αρχαιογνωσία 5, 1987/88, 31-54. 

Γενικά για τό θέμα, βλ. G. Zimmer, Römische Berufs
darstellungen (Archäologische Forschungen 12) 179 κέ. 

160. Sporn. 71,1931,159, άρ. 412· 163, άρ. 423· 183, 

άρ. 493· 162 κέ. άρ. 422· 177, άρ. 463· 241, άρ. 643, 

Sporn. 77, 1934, 34, άρ. 6. 

161. ΕΑΜ 148· 157- 161· 162. Sporn. 77, 1934, 33 

κέ., άρ. 5. Sporn. 98, 1941-1948, 14, άρ. 31. 
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Εικ. 23. Bitola. Επιτύμβια παραλληλεπίπεδη στήλη με ανάγλυφη παράσταση νεκροδείπνον σε 
βάθυσμα. Τέλη 3ου-άρχες 2ου αι. π.Χ. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Bitola. (Bitrakova 1987, πίν. Ι, 3.) 
Εικ. 24. Σκοπός. Επιτύμβια αναθηματική στήλη με αψιδωτή απόληξη και ανάγλυφη παράσταση 
σε ορθογώνιο βάθυσμα. Περί τα μέσα τοϋ 3ου αι. μ.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρίνης. (ΈΑΜ 
74».) 

Έρμου και τοϋ θεοποιημένου Μεγάλου 'Αλεξάνδρου (εικ. 24). Σε ορισμένες περιπτώσεις 

και τοϋ ήρωος ίππέως (Θραξ ίππεύς) 1 6 2 . 

Όπωσδήποτε, ή ερμηνεία τοϋ φαινομένου αύτοϋ, πού στη Μακεδονία, έκτος άπό τα 

μεγάλα αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Βέροια)1 6 3, επικεντρώνεται στο βορειοδυτικό της 

τμήμα, παρόλες τις απόπειρες, εξακολουθεί να παραμένει προβληματική λόγω τής απου

σίας πηγών και άπό το γεγονός οτι τα κείμενα αυτά καθεαυτά δέν είναι αρκούντως δια

φωτιστικά1 6 4. 

162. Για τήν απεικόνιση του ήρωος ίππέως (Θραξ 1996, 76-85. 
ίππεύς) στα επιτύμβια μνημεία, τήν καταγωγή, τή 164. Ή S. Düll, Götter auf makedonischen Grab-
διάδοση και τήν ερμηνεία τοϋ τύπου, βλ. LIMC VI. 1 Stelen, στο Essays Laourdas (Thessaloniki 1975) 115-135 
(1992) 1019-1081. παρατηρεί δτι ή απεικόνιση θεοτήτων σε επιτύμβια 

163. Το θέμα πραγματεύεται ή Αδάμ-Βελένη μνημεία εϊτε υποδηλώνει ταύτιση τοϋ νεκρού μέ τή 
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Λιγότερο διαδεδομένες είναι οι περιπτώσεις μνημείων στα οποία οι παραστάσεις 
αναφέρονται στη μυθολογία ή απεικονίζουν στιγμιότυπα άπό τίς δραστηριότητες του 
αποθανόντος (σαρκοφάγος ΕΑΜ 60: Ελίμεια με παράσταση Βελλερεφόντη και χίμαιρας 
στη μια στενή όψη, καί κυνηγίου στην κύρια165). 

'Απόλυτη αντιστοιχία ανάμεσα στην παράσταση καί το επιτύμβιο κείμενο - ιδιαίτερα 
το ανεπτυγμένο -, στο όποιο παρατίθενται ονόματα νεκρών καί ζώντων με συγγενική 
μεταξύ τους σχέση, δεν φαίνεται να αποτελούσε τό ζητούμενο για τους Μακεδόνες των 
αυτοκρατορικών χρόνων. Κατά πόσον ή διαπίστωση αυτή εξηγείται άπό τήν ύπαρξη τήν 
εποχή ετοιμοπαράδοτων μνημείων διαφόρων τύπων, ή κατά πόσον στή διάθεση τών συγ
γενών του νεκρού ετίθετο προς επιλογή δειγματολόγιο κωδικοποιημένων επιγραμμάτων, 
άπό τά όποια θα απουσίαζαν προς συμπλήρωση μόνον τα κύρια ονόματα, αυτό είναι 
ένα ερώτημα πού επί του παρόντος παραμένει εν πολλοίς αναπάντητο, τόσο για τή 
Μακεδονία, οσο καί για τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο166. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Τά επιτύμβια μνημεία άπό τό έσπέριο τμήμα της αρχαίας Μακεδονίας καλύπτουν μιαν 
ευρύτατη περίοδο άπό τον 5ο π.Χ. αι. ως καί τον 6ο μ.Χ. Ελάχιστα κατά τήν κλασική 
εποχή, αυξάνονται αισθητά κατά τή μέση ελληνιστική, για να γνωρίσουν μιαν αξιόλογη 
διάδοση στα αυτοκρατορικά χρόνια. 

Τό πενιχρό δείγμα τών ύστερων ρωμαϊκών χρόνων καί τού τέλους της αρχαιότητας 
δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα για τον τόπο, αλλά χαρακτηρίζει τό σύνολον του αρχαίου 
κόσμου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων167. 

θεότητα, εϊτε υπογραμμίζει τήν άπό μέρους του επί

κληση για μετά θάνατον προστασία. Εξήγηση τοϋ 

φαινομένου άπό κοινωνική κυρίως άποψη, επιχειρεί 

ό Ρ. Zanker, Bürgerliche Selbsdarstellung am Grab im 

römischen Kaiserreich, στο Die römische Stadt im 2. 

Jahrhundert n. Chr. Der Funktionswandel des öffentlichen 

Raumes, Kolloquium in Xanten von 2. bis 4. Mai 1990 

(Köln 1992) 356-357. - 'Οπωσδήποτε, τήν πλέον 

αναγνωρίσιμη ταύτιση τοϋ νεκροϋ μέ τήν απεικονι

ζόμενη θεότητα συνιστούν εκείνες οι παραστάσεις 

τοϋ ήρωος ίππέως, στις όποιες ό θεός φέρει ατομικά 

χαρακτηριστικά (πρβ. ΕΑΜ 127 καί 136 = Εορδαία). 

- Πά τήν καταγωγή τοϋ φαινομένου τοϋ άφηρωι-

σμοϋ, τή διάδοση του στα ρωμαϊκά χρόνια καί τήν 

ερμηνεία του, βλ. C. Wrede, Consecratio in formam 

deorum. Vergöttlichte Privatpersonen in der römischen 

Kaiserzeit (1981) 62-63. 

165. Πά τίς παραστάσεις κυνηγίου στις ρωμαϊκές 

σαρκοφάγους, βλ. G. Koch, Jagdsarkophage. Bemer

kungen zu einigen Fragmenten und Sarkophagen, στο 

G. Koch (έκδ.), Grabeskunst der römischen Kaiserzeit 

(Mainz am Rhein 1993) 159-166, πίν. 68-73. 

166. Για τό πρόβλημα αυτό, βλ. S. Β. Pomeroy, 

Families in Classical and Hellenistic Greece. Representa

tions and Realities (New York 1977) 129-130. 

167. Ή εικόνα στή Μακεδονία είναι πολύ χειρό

τερη τον 3ο καί 4ο άπό δ,τι τον 5ο καί 6ο μ.Χ. αι., 

οπότε παρατηρείται μια σημαντική αύξηση τών επι

γραφικών χριστιανικών κειμένων πού συμβαδίζει, 

κατά κάποιο τρόπο, μέ τήν κατάργηση της είδωλο-

λατρείας. Βλ. D. Feissel, Recueil des inscriptions cré-

tiennes de Macédoine du Me au Vie siècle, BCH suppl. 

VIII (Paris 1983) 2-3. E. Sironen, The Late Roman and 

Byzantine Inscriptions of Athens and Attica (άδημ. δ.δ., 
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Και ενώ ή όψιμη σχετικά διείσδυση νοτιοελλαδικών στοιχείων στή μακεδόνικη ενδο
χώρα, και ιδιαίτερα στην 'Άνω Μακεδονία τών προφιλίππειων βασιλείων, θα μπορούσε 
να ερμηνευτεί από την ιστορική απομόνωση της περιοχής, ή κατακόρυφη πτώση τής 
επιγραφικής παραγωγής κατά τήν ύστερη ρωμαιοκρατία είναι πολύ πιθανό να οφείλε
ται σέ εξωτερικά γεγονότα (στις επιδρομές τών μέσων του 3ου αι. μ.Χ. γιά παράδειγμα), 
σέ φυσικές καταστροφές, ακόμη και στην παρακμή - πολιτική, οικονομική και κοινωνι
κή - του συστήματος τής πόλης και τών άξιων πού αυτή εκπροσωπούσε. Μπορεί ακόμα 
να οφείλεται και στή διάδοση νέων κοσμοθεωριών και αντιλήψεων πού μαζί με όλους 
τους παραπάνω λόγους θα συνέβαλαν στή σταδιακή αλλαγή τής επιγραφικής παιδείας. 
Χαρακτηριστική ένδειξη γιά τή διασάλευση τής οργανωτικής δομής, τουλάχιστον, τής 
'Επαρχίας τής Μακεδονίας, αποτελεί τό γεγονός οτι άπό τα μέσα του 3ου μ.Χ. αι. εξαφα
νίζονται και οί χρονολογημένες επιγραφές, εϊτε μέ τή μακεδόνικη και τήν άκτιακή ή μόνο 
με τήν άκτιακή χρονολόγηση168. 

Είναι γνωστό ότι ή γεωγραφική διαίρεση τής 'Άνω Μακεδονίας σέ διοικητικές-γεω-
γραφικές ενότητες παρέμεινε εν τή πράξει ή αυτή τόσο κατά τήν ελληνιστική, όσο και 
κατά τήν αυτοκρατορική περίοδο. Ούτε οι Μακεδόνες βασιλείς, ούτε όμως και ή Ρώμη 
ευνόησαν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (Ηράκλεια, Στύβερρα, Στόβοι, Ceramiae, Αία-
νή)169, τήν ανάπτυξη ή τήν ίδρυση αστικών κέντρων σέ αυτήν. Ώ ς εκ τούτου, δέν εκπλήσ
σει ούτε ή ποσόστωση κατά περιοχές και περιόδους ούτε όμως και ό τρόπος κατανομής 
τών επιτύμβιων μνημείων στον συγκεκριμένο χώρο. 

Αυτός είναι και ό λόγος πού κατά τους κλασικούς χρόνους τα επιτύμβια μνημεία, τα 
όποια γνωρίζουν γενικά πολύ μικρή διάδοση, εντοπίζονται στα μεγάλα ή και στα μικρό
τερα αστικά κέντρα (Ηράκλεια, Στύβερρα, Α'ιανή), προϊόντα, οπωσδήποτε, μιας elite art 
μέ αποδέκτες άτομα μιας ανώτερης κοινωνικής και οικονομικής αστικής τάξης. Στην 
ελληνιστική και τή ρωμαϊκή εποχή, συγχρόνως μέ τήν αποδοχή τής συνήθειας άπό 
ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, παρατηρείται και μια γεωγραφική διάδοση τών επιτύμ
βιων και σέ ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Ωστόσο ή εξάπλωση τής χρήσης ορισμέ
νων τύπων μνημείων, κατεξοχήν πολυδάπανων, όπως οί βωμοί και οί σαρκοφάγοι, περιο-

Πανεπ. Helsinki 1997) 393-396. Γενικά για το θέμα, 168. Προφανώς δέν αποτελεί τυχαίο γεγονός οτι, 

βλ. J. Η. G. W. Liebeschuetz, Epigraphic Evidence on όπως συνέβη κα'ι σέ άλλες περιοχές του ελληνισμού, 

the Christianisation of Syria, στό: From Diocletian to the τήν εποχή αυτή διακόπτεται και ή δραστηριότητα 

Arab Conquest: Change in the Late Roman Empire. Akten τών νομισματοκοπείων τών μακεδόνικων πόλεων, 

des XI. Internationalen Limeskongresses (Budapest 1981) βλ. I. Touratsoglou, Die Münzstätte von Thessalonike in 

489 και κυρίως Cl. Lepelley, Évergétisme et épigraphie der römischen Kaiserzeit (Berlin 1988) 19. Σ. Κρεμύδη-

dans l'antiquité tardive. Les provinces de langue latine, Σισιλιάνου, Ή νομισματοκοπία τής ρωμαϊκής άποί-

στό: Μ. Christel et Ο. Masson (έκδ.), Actes du Xe κίας τον Δίον (Βιβλιοθήκη τής Ελληνικής Νόμισμα-

Congrès International d'épigraphie grecque et latine, Nîmes τικής Εταιρείας 4, 'Αθήνα 1996) 32. 

4-9 octobre 1992 (Paris 1997) 335-352. Ch. Rouéché, 169. Βλ. Papazoglou 1988, σποράδην. Τής ϊδιας, La 

Benefactors in the Late Roman Period: the Eastern population des colonies romaines en Macédoine, ZAnt 

Empire, ο.π. 353-370 και ή 'ίδια, Aprodisias in Late 40, 1990, 111-124. 

Antiquity (London 1989) σποράδην. 
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ρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα ελληνόφωνα αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Βέροια: IG 
Χ, 2. 1 και ΕΚΜ Ι, σποράδην), άλλα και στις αποικίες (Δίον, Φίλιπποι). 

'Αναντίρρητα, από τήν άποψη της ποιότητας, ή απουσία μεγάλων αστικών κέντρων, 
όπως ή Βέροια και ή Θεσσαλονίκη για τήν Κάτω Μακεδονία, δεν εύόδωσε τήν ανάπτυξη 
αυτόνομων καλλιτεχνικών κέντρων αξιοσημείωτης ακτινοβολίας. Ό π ω ς ήταν φυσικό καί 
αναμενόμενο, κατά τήν αυτοκρατορική περίοδο, στους τόπους με αστικό χαρακτήρα 
προστίθενται και κέντρα πού όφειλαν τήν ίδρυση τους στο νέο πολιτικό σχήμα ή στις 
προϊόντος τοΰ χρόνου ανακατατάξεις (Στόβοι, Ceramiae). 

'Αναφορικά με τήν τυπολογία τών μνημείων και τών επιτύμβιων εκφράσεων παρα
τηρείται μια ειδολογική διαφορά ανάμεσα στις επιμέρους περιοχές. Όρισμένες άπό αυτές 
εμμένουν περισσότερο στην ελληνιστική τους παράδοση (ή Ελίμεια καί ή Ηράκλεια στή 
Λυγκηστίδα, για παράδειγμα), άλλες συνεχίζουν τήν εντόπια (Παιονία, Λυγκηστίς (;)), 
ενώ ένας αριθμός περιοχών ('Εορδαία, Λυγκηστίς) πού διασχίζονται άπό πολυσύχνα
στους άξονες, οδικούς καί μή ('Εγνατία, ρους Έριγώνος) εμφανίζει περισσότερο έντονα 
τα στοιχεία της ρωμαϊκής επαρχιακής ταφικής τέχνης καί τήν τυπολογία τών ρωμαϊκών 
επιτύμβιων εκφράσεων170. Στον πίνακα αυτό προστίθενται καί οι ελάχιστες περιπτώσεις 
διάσπαρτων μνημείων πού εισήχθησαν άπό άλλες περιοχές ή εκτελέσθηκαν επί τόπου, 
καθ' υπόδειξη τών παραγγελιοδόχων {ΕΑΜ 198: Όρεστίς). Ή αρχιτεκτονική μορφή καί 
ή διακόσμηση τών μνημείων αυτών ή οι επιτύμβιες εκφράσεις πού φέρουν καί ή άνθρω-
πωνυμία προδίδουν, συνήθως, καί τον χώρο προέλευσης τών ιδιοκτητών τους. 

Ή γλώσσα τών επιτύμβιων επιγραφών της 'Άνω Μακεδονίας είναι ή ελληνική, εκτός 
ελαχίστων εξαιρέσεων, τις όποιες συνιστούν τα δίγλωσσα καί τα λατινικά κείμενα, συν
ταγμένα, ωστόσο, εϊτε άπό έπήλυδες εϊτε άπό γηγενείς πού υπηρέτησαν στον ρωμαϊκό 
στρατό καί επανήλθαν μετά τήν αποστρατεία τους στον τόπο καταγωγής τους171. Σε γε
νικές γραμμές τό περιεχόμενο τών επιτύμβιων κειμένων φανερώνει ότι καί αυτή ή περιο
χή του αρχαίου κόσμου - ή Άνω Μακεδονία - συμβαδίζει, όσον άφορα τα έθιμα καί τις 
δοξασίες για τήν έπέκεινα τοΰ τάφου κοσμοθεωρία, με εκείνες πού επικρατούν στον 
υπόλοιπο ελληνικό κόσμο. 

Στον τομέα, εντούτοις, της εικονογραφίας καί σ' εκείνον της αρχιτεκτονικής (μορφή 
καί μέγεθος τών στηλών), οι διαφοροποιήσεις πού παρατηρούνται κατά τή ρωμαϊκή 
εποχή ανάμεσα στις διάφορες περιοχές του αρχαίου ελλαδικού κόσμου είναι οπωσδή
ποτε χαρακτηριστικές. Κατηγοριοποιούμενες, μάλιστα, κατά τα κοινά τους χαρακτηρι-

170. Χαρακτηριστικές είναι οι τυπολογικές ό- scrìptionum Musei Vaticani 1. Ambulacrum Iulianum (Ro-

μοιότητες πού παρουσιάζουν τα μνημεία των τελευ- ma 1995). J. Β. Brusin, Inscriptions Aquileiae Ι-ΙΠ 

ταίων αυτών περιοχών μέ εκείνα της Ρώμης καί (Udine 1991-93). 

κυρίως της Άκυληίας: πρβ. S. Panciera, La collezione 171. Α. D. Rizakis, Le grec face au latin, Le paysage 

epigrafica dei Musei Capitolini (Roma 1987). V. Väänä- linguistique dans la péninsule balcanique sous l'Empire, 

nen (έκδ.), Le iscrizioni della necropoli dell'autoparco Comm.Humm.Litt. 104, 1995, 367-388 μέ τήν προγενέ-

Vaticano (Roma 1973). I. Di Stefano Manzella, Index in- στερη βιβλιογραφία. 
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στικά σηματοδοτούν, σέ πλείστες όσες περιπτώσεις, γεωπολιτικές ενότητες με κοινές ή 
παρεμφερείς πολιτισμικές αξίες. 'Άλλα, για παράδειγμα, αρχιτεκτονικά και επιγραφικά 
πρότυπα για τα επιτάφια μνημεία φαίνεται να ακολούθησε ή Λακωνία από εκείνα πού 
Ίσχυσαν για τη Μακεδονία κατά τους ελληνιστικούς και προ πάντων για τους ρωμαϊκούς 
χρόνους172 και ανεπηρέαστες άπό τη ρωμαϊκή κατάκτηση στον τομέα της αρχιτεκτονικής 
των στηλών, τής ταφικής γλυπτικής και τής επιτύμβιας φιλολογίας παρέμειναν ή 'Αττι
κή1 7 3, καθώς και οι περιοχές τής βορειοδυτικής Πελοποννήσου174. 

Λαμβάνοντας παρόμοιες διαπιστώσεις υπόψη, προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή επι
σήμανση κοινών χαρακτηριστικών στην ταφική πρακτική και αρχιτεκτονική μεταξύ τής 
Μακεδονίας, τής Θράκης και τής Μικράς 'Ασίας: ευρεία διάδοση παραστάσεων νεκρών 
και ζώντων μελών τής οικογένειας σέ μετωπική απόδοση (εικονιστικές προτομές ή ολό
σωμες παραστάσεις), ανέγερση επιτύμβιων βωμών, χρήση σαρκοφάγων, κλπ., τύπων δη
λαδή ταφικών μνημείων κατεξοχήν ρωμαϊκοί) χαρακτήρα175. 

Οι σχέσεις Μακεδονίας - Μικράς Ασίας δέν έχουν στο σύνολο τους διερευνηθεί. Πα-
ρόλον οτι είναι απτές στους τομείς τής ταφικής γλυπτικής και τής θρησκείας (θεότητες 
θηλυκού γένους στή Φρυγία και τήν Άνω/Κάτω Μακεδονία), τής ονοματολογίας και τής 
τέχνης, διαπιστώνονται μέ περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία στους τομείς τών επιτύμ
βιων εκφράσεων, π.χ. απειλητικές εκφράσεις, τυπικές καταληκτικές εκφράσεις (π.χ. μνή
μης ή μνείας χάριν, χαίρε καί σύ κλπ.) και τών τεχνικών όρων πού χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό τών μνημείων. 

Από τή σφαιρική όσο καί διαχρονική εξέταση τών επιτύμβιων καί τών ταφικών μνη
μείων τής Ανω Μακεδονίας σέ συνδυασμό προς τή μελέτη τοΰ γεωφυσικού περιβάλ
λοντος, τής κατανομής τοΰ ανθρώπινου παράγοντα σέ οικιστικά ή σέ αγροτικά σύνολα, 
καθώς καί τών παντοδαπών επεμβάσεων καί παρεμβάσεων, κυρίως έκ μέρους τής κατά 
καιρούς ηγετικής εξουσίας, συνάγεται ότι: 

α. Σέ αντιδιαστολή προς τήν έπέκεινα τοΰ 'Ολύμπου νότια Ελλάδα, όπου ό θεσμός 
τοΰ άστικοϋ υδροκεφαλικού κέντρου τής πόλης-κράτους, ιδιαίτερα διαδεδομένος ακόμη 
καί στις επικράτειες τών συμπολιτειών καί τών κοινών, υπήρξε ό κύριος έκδοτης πλή-

172. Βλ. Β. Παπαευθυμίου, Επιτύμβιες στήλες φές ανάμεσα στή Βιθυνία, για παράδειγμα, άπό τή 

τών ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων τοΰ Μου- μια καί τή Θράκη καί τή Μακεδονία άπό τήν άλλη. 

σείου Σπάρτης, στό: Ο. Palagia - W. Coulson (έκδ.), Βλ. Ε. Green, Kleinasien und der Ostbalkan in der wirt-

Sculpture from Arcadia and Laconia (Oxbow Monographs schaftlichen Entwicklung der römischen Kaiserzeit (Up-
30, 1993) 237-244, καί ίδιαίτ. 238. psala 1941) σποράδην. Πρβ. L. Robert, RPh. 1974,242-

173. Βλ. D. W. von Moock, Die figürlichen Grabstelen 243. Καί στον τομέα τής νομισματικής οι επαφές 

Attikas in der Kaiserzeit. Studien zur Verbreitung, Chrono- ένθεν καί εκείθεν τής Προποντίδος είναι βεβαιωμέ-

logie, Typologie und Ikonographie (Mainz 1998). νες για τους αυτοκρατορικούς χρόνους: βλ. D. Klose, 

174. Βλ. Α. Rizakis, Achate Π. La cité de Patras: Die griechischen Städte in Thrakien und ihre Verbin-
Epigraphie et histoire (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 25, Athens düngen zu Kleinasien in der römischen Kaiserzeit. Dar-
1968) 63 κέ. gestellt an Hand der Münzprägung (Homonoia-Münzen 

175. Είναι γνωστές οί στενές, εμπορικού χαρά- und Münzfunde), Pulpudeva 4, 1983, 179-189. 
κτήρα καί διακίνησης πληθυσμιακού στοιχείου, έπα-
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θους επιγραφικών κειμένων, στην 'Άνω Μακεδονία, στην οποία ή κατά κώμας οργάνωση 
διατηρείται και κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, ή επιγραφική παραγωγή κατανέμεται 
κατά τρόπο αρμονικότερο μεταξύ οικισμών και υπαίθρου χώρας. 

β. Ή χαρακτηριστική για το μήκος και τή διαδρομή της 'Εγνατία οδός (λιγότερο 
ωστόσο άπ' ο,τι ή προκάτοχος της βασιλική όδόζ) λειτούργησε στο έσπέριο αυτό τμήμα 
τής αρχαίας Μακεδονίας και ως πολιτισμικός δίαυλος αμφίδρομης διακίνησης ιδεών και 
καλλιτεχνικών ρευμάτων, 'ιδιαίτερα κατά τή διάρκεια τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Λεω
φόρος διέλευσης επιδράσεων και επιρροών από και προς τις ελληνόφωνες ανατολικές 
επαρχίες και εκείνες τις λατινόφωνες τής Δύσης, ή 'Εγνατία αποτέλεσε ταυτόχρονα και 
διαχωριστική πολιτισμική γραμμή, ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στο βόρειο και τό νότιο 
τμήμα του χώρου πού εξικνείται άπό τα δρια τής Θεσσαλίας για να φτάσει τα σύνορα 
τής Μοισίας. 

'Επακόλουθο του διττού αυτού ρόλου πού διαδραμάτισε ή σημαντική για τα Βαλκά
νια αυτή οδική αρτηρία ήταν να παρατηρηθούν κατά μήκος της και σε άμεση μέ αυτή 
γεωγραφική συνάφεια, κατά τή βόρεια τής οδού κατεξοχήν περιοχή, επιτύμβια μνημεία 
μέ έντονη τή σφραγίδα τής τέχνης τής Ρώμης και τών δυτικών 'Επαρχιών. Ή επίδραση 
πάντως περιορίστηκε τελικά σέ ορισμένο αριθμό περιπτώσεων, στις όποιες γίνεται απτή 
ή επιλογή αυτούσιου ή παραλλαγμένου του αρχιτεκτονικού τύπου πού χρησίμευσε ώς 
υπόδειγμα, ή ανιχνεύεται σέ επιμέρους και μόνον στοιχεία, κυρίως εικονογραφικά, 
ενταγμένα σέ σχήματα αναγόμενα στην προρωμαϊκή καλλιτεχνική παραγωγή. 

'Αντίθετα, ορισμένες περιοχές στα νότια τής 'Άνω Μακεδονίας ('Ελίμεια, Τυμφαία) 
εξακολουθούν, στην πλειονότητα τους, ακόμη και κατά τήν προχωρημένη ρωμαιοκρα
τία, να ζουν στον απόηχο τής ελληνιστικής κοινής, ϊσως γιατί σ' αυτές ή ρωμαϊκή παρου
σία υπήρξε υποτονική176. 

γ. Όρισμένοι θύλακοι, σέ οπωσδήποτε απόμερες περιοχές του βορείου μάλιστα τμή
ματος τής Άνω Μακεδονίας, εμμένουν σέ μιαν εντόπια παράδοση πού δεν ανάγει τις 
ρίζες της στην ελληνιστική κοινή, άλλα ύπείκει σέ 'ίδιους κανόνες και πρότυπα. Τό χαρα
κτηριστικότερο παράδειγμα αυτής τής κατηγορίας μνημείων συνιστούν τόσον οί ενεπί
γραφες πλακοειδεΐς άψιδόμορφες στήλες άπό σχιστόλιθο τής περιοχής τών Κάτω Κλει
νών, τοΰ Σκοπού και τής περιοχής τής Ηράκλειας τής Λυγκηστίδος, μέ μόνη διακόσμηση 
φυτικά κοσμήματα και σχηματοποιημένο ρόδακα, οσο και οί πλησιέστερες τυπολογικά 
προς αυτές άνθρωπόμορφες στήλες τής Πελαγονίας. 'Ιδιόμορφες είναι επίσης αναφορικά 
μέ τον μή άνθρωπομορφικό γλυπτό τους διάκοσμο (καρποί πίτυος) και οί επιτύμβιες 
στήλες άπό τήν 'ίδια περιοχή177. 

176. Είναι δύσκολο να αποδειχθεί κατά πόσον ή Étude de topographie historique antique avec corpus des 
συντηρητική αυτή στάση οφείλεται στη γειτνίαση inscriptions (άδημ. δ.δ. πανεπ. Lyon II, 1992). 
τών περιοχών αυτών μέ τήν Περραιβία, οπού αξίζει 177. Ν. Proeva, La typologie des monuments funéraires 
να τονισθεί οτι απουσιάζουν οί επιτύμβιες στήλες μέ de la partie jugoslave de la province romaine (άδημ. δ.δ., 
ανάγλυφα πορτραίτα, ρωμαϊκού τύπου: βλ. G. Lukas, στα σερβοκροατικά, Βελιγράδι 1978). 
Les cités antiques de la haute vallée du Titarèse (Thessalie). 
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δ. 'Αξιοπρόσεκτη για την πυκνότητα των παραδειγμάτων εμφανίζεται ή συγκέντρωση 
επιγραμμάτων στην Όρεστίδα (κατά κύριο λόγο), τη Λυγκηστίδα, την Εορδαία και την 
'Ελίμεια (κατά δεύτερο λόγο). 

ε. Σχεδόν ανύπαρκτη είναι ή παρουσία των «εν οπλοις προτομών» (imagines clipeatae), 
των οποίων, ωστόσο, ή διάδοση στην Άμφαξίτιδα και κατά μήκος τοΰ ρου του Νέστου 
είναι χαρακτηριστική. 'Ενδιαφέροντα παραδείγματα προέρχονται και άπό τή Θεσσαλο
νίκη178. 

στ. Ή απεικόνιση εικονιστικών κεφαλών ή προτομών σε επιτύμβια μνημεία, εκτός από 
τή Μακεδονία, είναι διαδεδομένη πρακτική στις έκρωμαϊσθεΐσες επαρχίες περί τον Δού
ναβη, τή Φρυγία και τή Συρία. 'Αντίθετα, στή νότια Ρωσία, στις δυτικές ακτές τοΰ Ευξεί
νου Πόντου και της Μικρας 'Ασίας, τή Θράκη και τα νησιά τοΰ Αιγαίου, όπου ή ελλη
νική καλλιτεχνική παράδοση είχε βαθιές ρίζες, τό φαινόμενο, παρόλον οτι δέν είναι άγνω
στο, δέν βρήκε υποστηρικτές. Ή πρακτική ανάγει τις αρχές της στή Ρώμη, άπ' όπου δια
δόθηκε στή βόρεια 'Ιταλία179 για να διαχωριστεί στή συνέχεια σέ δύο καλλιτεχνικά ρεύ
ματα, εκείνο τών παραδουνάβειων περιοχών και εκείνο κατά μήκος τών δαλματικών 
ακτών. Άπό τό δεύτερο αυτό ό συρμός διαδόθηκε στή Μακεδονία, όπου ή ελληνιστική 
παράδοση αποτύπωσε τή δική της συμβολή180. Τό φαινόμενο στή Μακεδονία έπιχωριά-
ζει σέ περιοχές πού γειτνιάζουν προς μεγάλες οδικές αρτηρίες, όπως είναι ή 'Εγνατία και 
ή οδός Scupi-Θεσσαλονίκης, χωρίς να αποκλείονται και παραδείγματα, μεμονωμένα, άπό 
περιοχές στην ενδοχώρα και βορείως της 'Εγνατίας181. 

Α. ΡΙΖΑΚΗΣ - Ι. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ 
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ράδην. Μ. Λαγογιάννη, Πορτραίτα σε ταφικα μνη

μεία της Μακεδονίας κατά την περίοδο της Ρωμαιο

κρατίας (Θεσσαλονίκη 1983) 23-26 μέ την προγενέ

στερη βιβλιογραφία. 

179. Βλ. D. Dexheimer, Oberitalische Grabaltäre. Ein 

Beitrag zur Sepulkralkunst der römischen Kaiserzeit (BAR 
741, 1998). 

180. Dimitrov ο.π. 127-128. 

181. Αυτόθι. Ν. Proeva, La typologie des monuments 

funéraires de h partie jugoslave de la province romaine 

(άδημ. δ.δ., στα σερβοκροατικά, Βελιγράδι 1978). 
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SUMMARY 

MORS MACEDONICA 

The funerary monuments of the western part of ancient Macedonia cover a very long period 

ranging from the 5th c. BC to the 6th c. AD. Very few in number during the Classical period, they 

increase perceptibly in the middle Hellenistic and were very common in imperial times. 

The existence of only a few examples from Late Roman times and the end of antiquity is not 

a local feature but is characteristic of the entire ancient world, with very few exceptions. 

While the relatively late penetration of southern Greek elements into the Macedonian hinter

land, particularly Upper Macedonia, under the kings before Philip II can be interpreted in terms 

of the historical isolation of the region, the steep fall in the output of inscriptions in the late 

Roman period was probably due to external factors (the barbarian raids of the middle of the 3rd 

c. AD, for example), to natural disasters, and also to the decline of the institution of the city-state 

and the values it represented. It is possibly also owed to the spread of new systems of belief about 

the nature of the world which, together with the considerations mentioned above, will have 

contributed to a gradual decline in the desire to carve memorials in stone. An indication of the 
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extent to which the structural organisation, at least, was disturbed is provided by the fact that from 

the middle of the 3rd c. AD, dated inscriptions - whether by both the Macedonian and the Actian 

era or by the Actian dating alone - cease to be found. 

The division of Upper Macedonia into administrative-geographical units is known to have 

been the same in practice in both the Hellenistic and Roman periods. Neither the Macedonian 

kings nor Rome favoured the development or foundation of urban centres in this region, except 

in a few cases (Herakleia, Stuberra, Stoboi, Ceramiae and Aiane). Consequently, neither the 

quantitative breakdown of funerary monuments by region and period, nor the manner of their 

distribution in this general area is surprising. 

The particular social structure of Upper Macedonia accounts for the fact that in the Classical 

period, funerary monuments, which were generally speaking not very common, are found in large 

or small urban centres (Herakleia, Stuberra, Aiane), where they were without doubt the product 

of an elite art aimed at individuals from the upper social and economic classes. The extension of 

the custom to wider social strata in the Hellenistic and Roman periods was accompanied by the 

geographical spread of funerary monuments to semi-urban or rural areas. The diffusion of certain 

types of monument, most of them expensive, such as altars and sarcophagi, is almost entirely 

confined to the large, Greek-speaking urban centres (Thessalonike, Beroia: IG X, 2.1 and EKM 

I,passim) and the colonies (Dion, Philippi). 

From the point of view of quality, there can be no doubt that the absence of large urban centres 

like Beroia and Thessalonike in Lower Macedonia was not conducive to the evolution of 

independent artistic centres of any significant reputation or influence. Naturally enough, the sites 

with an urban character were augmented in the imperial period by centres that owed their 

foundation to the new political form or to the upheavals and alignments that occurred with the 

passage of time (Stoboi, Ceramiae). 

Typological differences can be observed between the typology of the monuments and the 

funerary expressions found in the individual regions. Some of them remained true to their 

Hellenistic traditions (Elimeia and Herakleia Lynkestis, for example), others continued their local 

practices (Paionia, and possibly Lynkestis), while in a number of regions that were crossed by well-

used road and other axes (Egnatia, Erigon), features of Roman provincial funerary art and the 

typology of Roman funerary expressions made their presence strongly felt. To this picture should 

be added the few scattered monuments that were imported from other regions or created locally 

on the instructions of the people who commissioned them (EAM 198: Orestis). The architectural 

form and decoration of these monuments and the funerary expressions and personal names that 

they bear normally betray the place of origin of their owners. 

With very few exceptions, the language of the funerary inscriptions of Upper Macedonia is 

Greek; the exceptions consist of bilingual and Latin texts, though these were composed either by 

foreign settlers or by natives who had served in the Roman army and returned to their birthplace 

after being discharged. Generally speaking, the content of the funerary inscriptions reveals that in 

this part of the ancient world - Upper Macedonia - customs and beliefs relating to life beyond the 

grave marched hand in hand with those found in the rest of the Greek world. 
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Despite this, the differences in iconography and architecture (form and size of grave stelai) 

observable in the Roman period between the various parts of the Greek world are revealing. 

When classified according to their shared features, they connote, for the most part, geopolitical 

units with common or similar cultural values. Laconia, for example, followed different 

architectural and epigraphic models from the ones found in Macedonia in the Hellenistic period, 

and above all in Roman times, while Attica and areas in the north-west Péloponnèse remained 

uninfluenced by the Roman conquest in the spheres of stelai architecture, tombstone sculpture 

and funerary language. 

When considerations of this nature are taken into account, great interest attaches to the shared 

features that can be identified in the funerary practice and architecture of Macedonia, Thrace and 

Asia Minor: these include the wide dissemination of representations of deceased and living 

members of the family, rendered frontally (portrait busts or full-length depictions), the erection 

of funerary altars, the use of sarcophagi, etc. - that is, types of funerary monument preeminently 

Roman in character. 

Relations between Macedonia and Asia Minor have not been fully investigated. Although they 

are apparent in the spheres of funerary sculpture and religion (female deities in Phrygia and 

Upper/Lower Macedonia), and of personal names and art, they are attested more explicitly by the 

expressions used on gravestones (e.g. threats, or formal departing phrases, such as μνήμης or 

μνείας χάριν, χαίρε και σύ, etc.), and the technical terms used to define the monuments. 

From an examination of the gravestones and funerary monuments of Upper Macedonia, in 

conjunction with a study of the geophysical environment, the distribution of human settlement, 

and human intervention of all kinds, mainly on the part of the ruling authorities of the day, the 

following conclusions may be drawn. 

a. In Greece south of Mount Olympos, the hydrocephalous urban institution of the city-state, 

which was very widespread even in the territories of the confederacies and leagues, was the major 

source of a vast number of epigraphic texts. In Upper Macedonia, by contrast, where the organisa

tion by villages continued even into Roman times, the epigraphic output was distributed more 

evenly between settlements and the countryside. 

b. The Via Egnatia, the length and course of which were of decisive importance (though less 

so than in the case of its predecessor, the royal road), served in this part of ancient Macedonia, 

too, as a cultural channel along which ideas and artistic currents travelled in both directions, 

particularly during the Roman empire. An avenue along which influences moved to and from the 

Greek-speaking eastern provinces and those of the Latin-speaking West, the Via Egnatia was at 

the same time a dividing line, marking the distinction between the north and south parts of an area 

stretching from the borders of Thessaly as far as the boundaries of Moisia. 

As a consequence of the dual role played by this road artery of such great importance to the 

Balkans, the funerary monuments noted along it and in the immediate geographical area, princi

pally to the north, bear the strong imprint of the art of Rome and the western provinces: irrespe

ctive of the fact that this influence was ultimately restricted to only a limited number of cases, in 

which it is readily apparent either that an architectural type was selected and used as a model in 

its entirety or with some modification, or that individual elements, mainly of an iconographie 
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nature, were borrowed and incorporated in architectural forms that go back to the pre-Roman 

artistic output. 

In contrast, some regions to the south of Upper Macedonia (Elimeia, Tymphaia) continued 

mainly to feel the effects of the echoes of the Hellenistic koine even in the late Roman empire, 

possibly because the Roman presence in these areas was less pronounced. 

c. A number of pockets in what were undoubtedly isolated regions in the north part of Upper 

Macedonia persisted in a local tradition that did not trace its roots to the Hellenistic koine but 

which was subject to special canons and models. The most characteristic examples in this category 

of monument are the inscribed stelai with rounded tops, made of slabs of schist and invariably 

decorated with floral motifs and stylised rosettes, found in the regions of Kato Kleinai, Skopos 

and Herakleia Lynkestis, and the anthropomorphic stelai of Pelagonia that are very close to them 

in typological terms. The grave stelai from the same region also have distinctive non-

anthropomorphic sculptural decoration (pine cones). 

d. There is a dense concentration of epigrams primarily in Orestis and to a lesser extent in 

Lynkestis, Eordaia and Elimeia. 

e. Imagines clipeatae are virtually non-existent, though they are a characteristic feature of the Am-

phaxitis and the course of the river Nestos. Some interesting examples also come from Thessalonike. 

f. Outside Macedonia, the rendering of portrait heads or busts on funerary monuments is a 

common practice in the Romanised Danubian provinces and in Phrygia and Syria. By contrast, in 

south Russia, on the west coast of the Black Sea and Asia Minor, and in Thrace and the Aegean 

islands, where the Greek artistic tradition had deep roots, this phenomenon, though not unknown, 

found little support. The beginnings of the practice can be traced to Rome, whence it spread to 

north Italy before dividing into two artistic currents, one extending to the Danubian regions and 

the other along the Dalmatian coast. From the latter, the fashion came to Macedonia, where the 

Hellenistic tradition imprinted its own contribution. In Macedonia, the phenomenon is concen

trated in areas along the main road arteries, such as the Via Egnatia and the Scupi-Thessalonike 

road, though isolated examples also occur in some parts of the hinterland to the north of the Via 

Egnatia. 








