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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Ή Βέροια ει ναι μιά χαμένη πολιτεία. Ή μεγάλη της τιμή, δτι είναι δηλαδή ένα από τά 
λιγοστά συνεχώς κατοικούμενα από τήν αρχαιότητα αστικά κέντρα της Μακεδονίας -καί 
μάλιστα μέ απαράλλακτο τό όνομα της- είναι καί ή μεγάλη της ατυχία. Οι διαδεχόμενες ή 
μία τήν άλλη γενεές βύθισαν τήν αρχαία πόλη κάτω από νεώτερα κτίσματα, έως ότου έπί τών 
ημερών μας ωκεανοί τσιμέντου καί ασφάλτου ολοκλήρωσαν τόν αφανισμό της. Έν τούτοις 
ή αρχαία Βέροια κάπου εξακολουθεί νά υφίσταται καί αναδύεται κατά καιρούς συμπτωματικά, 
όταν οι σιαγόνες τών εκσκαφέων ανατρέπουν πλάκες αρχαίου οδοστρώματος, συνθλίβουν 
κερκίδες αρχαίου σταδίου ή διορύσσουν σκεπές αρχαίων τάφων. Όσα ευρήματα διαφύγουν 
τήν καταστροφή κείνται στον ωραίο κήπο του Μουσείου της πόλεως, ή μνήμη όμως τών 
συνθηκών ανευρέσεως των επιζεί ενίοτε στίς εκθέσεις τών αρχαιολόγων πού δημοσιεύονται 
στά Χρονικά του Αρχαιολογικού Αελτίουκαί, πιό πρόσφατα, στό Αρχαιολογικό έργο στη 
Μακεδονία καί Θράκηϊ] άλλες ειδικές εκδόσεις. "Αλλες πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν βυθι
σμένη πολιτεία λανθάνουν στό αυθεντικό αρχείο της πόλεως, τους χαραγμένους μέ γράμ
ματα αρχαίους λίθους, πού έχουν καί αυτοί περισυλλέγει στό Μουσείο. "Έχοντας υπ" όψιν 
τό πρωτοποριακό έργο τών Στέλλας Δρούγου καί "Ι. Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί λαξευτοί 
τάφοι Βέροιας, καί πιστεύοντας δτι ό συνδυασμός τών δεδομένων αυτών θά επέτρεπε σέ 
αξιόλογο βαθμό τήν ανάδυση του αρχαίου ιστού της πόλεως, πρότεινα τήν αναδίφηση τους 
ως θέμα μεταπτυχιακής διατριβής στην κυρία Laurence Brocas-Deflassieux, τότε φοιτήτρια 
στό Ι ' Πανεπιστήμιο Παρισίων. 

Ή κυρία Brocas-Deflassieux συγκέντρωνε πολλά προσόντα πού τήν καθιστούσαν ικανή 
νά φέρει εις πέρας τό πολύπλοκο αυτό έργο: καλή γνώση της αρχαίας ελληνικής πού τής 
επέτρεπε τήν προσπέλαση καί νεοελληνικών κειμένων, γνώσεις ξένων ευρωπαϊκών γλωσσών, 
πτυχίο ιστορίας τής τέχνης, πτυχίο ιστορίας καί, ιδίως, ευφυΐα, ζήλο καί ωριμότητα. Τό 
αποτέλεσμα τής εργασίας της, πού βαθμολογήθηκε από τήν επιτροπή κρίσεως μέ άριστα, 
υπερέβη τίς προσδοκίες μου. Λυπήθηκα μόνον πού τέτοιο αξιόλογο πόνημα θά έμενε άγνωστο 
στό ευρύ κοινό. Ή λύπη μου δμως δέν διήρκεσε πολύ. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν έτίθεντο 
τά θεμέλια τής συνεργασίας μέ τόν Δήμο γιά τήν ίδρυση του Παραρτήματος του Κέντρου 
Ελληνικής καί Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητος στην Βέροια, έτυχε νά αναφέρω τήν εργασία τής 
κ. Brocas-Deflassieux στον τότε καί νυν δήμαρχο "Ι. Χασιώτη καί τόν τότε δημοτικό σύμβουλο 
καί εξέχοντα Βεροιαΐο λόγιο Γ. Χιονίδη. Καί οι δύο μέ ενθουσιασμό μέ παρήνεσαν νά φροντίσω 
ώστε να μεταφρασθεί ή εργασία καί νά εκδοθεί στην ελληνική ώς πρώτη δημοσίευση του 
Δήμου καί του Παραρτήματος. Χάρις στην βοήθεια πολλών, στους οποίους όφείλομε χάριτες 
καί ιδίως, από πλευράς του Δήμου, τού Γ. Χιονίδη, του Κ. "Ασλάνογλου καί, βεβαίως, τού 
ίδιου του δημάρχου, καθώς καί τού Διευθυντού τής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βεροίας 
Γ. Τροχόπουλου καί τού ιδιοκτήτη τού φροντιστηρίου «Λέξις» Γ. Καλλιγά, καί από πλευράς 
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τοϋ Κέντρου, της Λουίζας Λουκοπούλου, του Π. Πασχίδη, της Ειρήνης Καλογρίδου καί του 
προϊσταμένου του Παραρτήματος Τ. "Ασλάνη, ή διατριβή μεταφράσθηκε, ενημερώθηκε, 
συμπληρώθηκε, στοιχειοθετήθηκε καί εικονογραφήθηκε. 

Ή εργασία, δπως ήταν φυσικό, βασίσθηκε αποκλειστικά σέ δημοσιευμένο υλικό. Σκοπός 
της είναι να γνωρίσει τόσο στους Βεροιαίους όσο καί στους ξένους επισκέπτες τό παρελθόν 
της άλλοτε «πρωτεύουσας» της Μακεδονίας, «μητροπόλεως καί δίς νεωκόρου» Βέροιας. 
Συνάμα έλπίζομε δτι θά προσφέρει μιά χρήσιμη πρώτη προσέγγιση καί στους ειδικούς 
επιστήμονες. Σήμερα, μέ τήν έκδοση της, ή οποία, εκτός από τήν ελληνική, θά γίνει καί στην 
γαλλική, συμπληρώνεται ή «τριλογία» της αρχαίας Βέροιας, τήν οποία συναποτελει μαζί μέ 
τό μνημειώδες έργο της "Αργυρώς Τατάκη Ancient Beroea: Prosopography and Society καί 
μέ τήν δημοσίευση τών έπιγραφώντής πόλεως (Λουκρητίας Γουναροπούλου - Μ.Β. Χατζόπουλου, 
Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, τεύχος Α', Έπιγραφές Βέροιας ["Αθήνα 1998]), πού μόλις 
κυκλοφόρησε. Τέτοια πληρότητα τεκμηριώσεως άπό όλες τίς αρχαίες πόλεις της Μακεδονίας 
μόνον ή Βέροια έχει νά παρουσιάσει. Ευχή μου ή τριλογία αύτη να καταστεί σύντομα τετραλογία 
μέ τήν εκπόνηση μελέτης γιά τήν νομισματοκοπία της Βέροιας, πού διοικητικές δυσκολίες 
έχουν μέχρι σήμερα καθυστερήσει. 

"Αθήνα, "Ιούνιος 1999 
Μ.Β. Χατζόπουλος 
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Οι πόλεις της Μακεδονίας, πού επισκιάσθηκαν έπί μακρό χρονικό διάστημα από τίς 
σπουδαίες αρχαιολογικές θέσεις της νότιας Ελλάδος καί παρέμειναν μέχρι τό 1912 υπό τόν 
ζυγό τών Τούρκων, οι οποίοι κάθε άλλο παρά ενθάρρυναν τίς αρχαιολογικές έρευνες, βγαίνουν 
προοδευτικά από την σκιά, αποκαλύπτοντας στον ρυθμό τών ανασκαφικών ερευνών σημαντικές 
πτυχές του ένδοξου παρελθόντος τους. Ή 'Αρχαιολογική Υπηρεσία της Μακεδονίας, πού 
οργανώθηκε ευθύς μετά την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό, καί της οποίας ή δρα
στηριότητα εντάθηκε μετά τήν δεκαετία 1950-1960, επικέντρωσε τίς έρευνες της κατά 
προτεραιότητα στά πιό φημισμένα κέντρα του αρχαίου μακεδόνικου βασιλείου. Μέ αυτόν 
τόν τρόπο ή Πέλλα καί οι Αίγες (ή σημερινή Βεργίνα), οι δύο πρωτεύουσες τών "Αργεαδών, 
τό Δίον, ή ιερή πόλις στους πρόποδες του Όλύμπου, αλλά καί ή "Αμφίπολις, ή Όλυνθος, οι 
Φίλιπποι, ή Θεσσαλονίκη αποκαλύπτουν σιγά-σιγά πληροφορίες γόνιμες δσο καί εντυπω
σιακές, πού μαρτυρούν περίλαμπρα γιά τό υψηλό πολιτιστικό καί κοινωνικό επίπεδο του βίου 
τών μακεδόνικων πόλεων κατά τήν "Αρχαιότητα1. Χάρη στίς συστηματικές αυτές ανασκαφές, 
ή τοπογραφία τών κυριότερων πόλεων της Μακεδονίας αποσαφηνίζεται προοδευτικά καί 
βελτιώνονται σταθερά οι γνώσεις μας σχετικά με τήν πολεοδομική εξέλιξη καί τίς συνθήκες 
διαβιώσεως τών κατοίκων τους. 

Ή Βέροια καταλέγεται μεταξύ τών σημαντικότερων πόλεων της αρχαίας Μακεδονίας. 
Βρίσκεται στήνϊδια τήν καρδιά του βασιλείου, στό σταυροδρόμι πολλών στρατηγικών οδών, 
καί κατέχει χώρα πλούσια καί εύφορη. Δέν εΐχε όμως τήν τύχη νά ερευνηθεί συστηματικά, 
καθώς οι ανασκαφές σέ βάθος εμποδίζονται από τήν σύγχρονη πόλη, ή οποία καλύπτει πλή
ρως τήν αρχαία2. Γιά τόν λόγο αυτόν καί επειδή δέν εφαρμόζεται συστηματικό αρχαιολογικό 
πρόγραμμα, ει ναι δύσκολο νά αποκατασταθεί ή τοπογραφία της πόλεως. 

1. Βλ. πρόσφατα R. Ginouvès (διευθυντής συντάξεως) - Μ.Β. Χατζόπουλος (ΐιπεύθυνος ελληνικής εκδόσεως), Ή Μακεδονία 
από τον Φίλιππο Β ' εως τήν ρωμαϊκή κατάκτηση ("Αθήνα 1993) καί τόν όοηγότής εκθέσεως Ελληνικός πολιτισμός: Μακεδονία, 
τό βασίλειο τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου ("Αθήνα 1993). 

2. Ή αρχαία Βέροια ή Βέρροια είναι από τίς λίγες πόλεις της Μακεοονίας πού διατήρησαν τό όνομα τους στην διαδρομή 
τών χαοτικών επεισοδίων τής ιστορίας της. Οι Τούρκοι τήν ονόμασαν Καραφέρια (Μαύρη Βέροια) καί οί Σλάβοι Ber, όνομα 
πού προφανώς δανείσθηκαν άπό τους λατινόφωνους πληθυσμούς τής περιοχής (Struck 34). 
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Μιά δεύτερη δυσχέρεια οφείλεται στό γεγονός δτι, επειδή ή πόλις κατοικείται διαρκώς 
από την Αρχαιότητα, εΐδε τά τείχη της, τά μνημεία καί τους τάφους της νά μεταβάλλονται 
σέ ερείπια, νά τροποποιούνται ή καί νά κατεδαφίζονται από τους διαδοχικούς της κατοίκους, 
οί όποιοι χρησιμοποίησαν ευρέως τά αρχαία μνημεία γιά τίς δικές τους κατασκευές. 
Ή πρακτική αυτή, πού άλλωστε χρονολογείται άπό τους Ρωμαϊκούς ήδη χρόνους καί 
συνεχίσθηκε συστηματικά από τους Βυζαντινούς χρόνους ως τήνΤουρκοκρατία, περιπλέκει 
σέ σημαντικό βαθμό τόν εντοπισμό καί τήν ταύτιση των μνημείων. Σέ αυτά πρέπει να προστεθεί 
ένας σεισμός τό 896, ό οποίος συνέβαλε στην ισοπέδωση πολλών μνημείων1. 

Τέλος, ή μεγάλη πολεοδομική δραστηριότητα πού αναπτύχθηκε μεταπολεμικώς επιτείνει 
τήν διασπορά καί τήν εξαφάνιση πολύτιμων στοιχείων γιά τήν γνώση της Βέροιας: έτσι, 
διαφεύγοντας της μέριμνας της "Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πολλά αρχαία κατάλοιπα πού 
βρέθηκαν τυχαίως στά εργοτάξια οικοδομικών έργων καταχώνονται μέ σπουδή, μετακινούνται 
λαθραίως ή καί απλώς πετιούνται στην κοίτη του 'Αλιάκμονος γιά νά μή παρεμποδίζουν τήν 
απρόσκοπτη πρόοδο τών οικοδομικών εργασιών! 

Παρά τά ποικίλα αυτά εμπόδια καί τήν αποθαρρυντική πραγματικότητα, μιά τοπογραφική 
μελέτη της Βέροιας δικαιολογείται γιά δύο λόγους: 

1. Τό γόνιμο υπέδαφος της πόλεως προσφέρει άπό χρόνια -ιδιαίτερα μεταπολεμικώς-
πλούσια συγκομιδή τυχαίων ευρημάτων, πού αποτελούν πηγή πληροφοριών μεγίστου 
ενδιαφέροντος γιά τήν θέση τών ελληνιστικών καί ρωμαϊκών οικοδομημάτων. Οί αρχαιο
λογικές, επιγραφικές καί νομισματικές ανακαλύψεις πού δημοσιεύονται τακτικά, αν καί μέ 
καθυστέρηση, στά «Χρονικά» του ΑρχαιολογικούΔελτίουχαί τον Bulletin de Correspondance 
Hellénique, αναλύονται λεπτομερώς καί τοποθετούνται -όταν ει ναι δυνατόν-στά επί μέρους 
οικοδομικά τετράγωνα τού τοπογραφικού σχεδίου της πόλεως2. Τά σημαντικά αρχιτεκτονικά 
μέλη, τά επιγραφικά κείμενα, τά γλυπτά, μωσαϊκά, νομίσματα καί τά κεραμεικά ευρήματα 
μαρτυρούν μέ τόν μεγάλο αριθμό καί τήν ποιότητα τους τήν ξεχωριστή θέση πού κατείχε ή 
Βέροια κατά τήν "Αρχαιότητα, άπό τό τέλος της κλασσικής περιόδου ως τήν άνοδο του Μεγά
λου Κωνσταντίνου. Μέ εξαίρεση τήν Θεσσαλονίκη, λίγες μακεδόνικες πόλεις αποδείχθηκαν 
τόσο πλούσιες σέ επιγραφές. 

2. Σκηνή πολυάριθμων ιστορικών γεγονότων, ή Βέροια διαδραμάτισε δύο φορές πρώτου 
μεγέθους ρόλο στην αρχαία Μακεδονία, προσφέροντας έτσι ευρύ πεδίο γιά ποικίλες έρευνες. 
"Από εκατό καί πλέον χρόνια, ή πόλη προσελκύει τό ενδιαφέρον τών επιγραφικών: 
ό Α. Delacoulonche, ό A.J.B. Wace, ό "Α. "Ορλάνδος, ό Ch. Avezou, ό J.M.R. Cormack καί 
ό Ο. Walter χάραξαν τόν δρόμο γιά τους νεώτερους ερευνητές, οί όποιοι, άπό τόν Μ. "Ανδρόνικο 
ως τόν Μ.Β. Χατζόπουλο, καί άπό τόν Δ. Κανατσούλη καί τόν Φ. Πέτσα ως τόν Τω. Τουρά-
τσογλου καί τήν "Αργυρώ Τατάκη, συμβάλλουν στην αποκάλυψη της ιστορίας της Βέροιας3. 

1. Struck 38. 
2. Κύριο βοήθημα μας γιά τήν μελέτη τών αρχαιολογικών καί επιγραφικών ευρημάτων στην Βέροια άπό τό 1960 υπήρξε τό 

Αρχαιολογικόν Δελτίον (ΑΔ). Προς αποφυγήν επαναλήψεων, στις παραπομπές μας δέν σημειώνεται παρά ό αριθμός, τό έτος 
καί ή σελίοα του συγκεκριμένου ΑΔ. Οί συγγραφείς τών ετήσιων Χρονικών σημεκόνονται σέ χωριστό κατάλογο συντομογραφιών. 
Τό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που χρησιμοποιούμε βασίσθηκε σέ τοπογραφικό σχέδιο τοΰ πολεοδομικοί γραφείου Βέροιας. 

3. Πολύτιμη γιά μας βάση υπήρξαν οί έρευνες τής "Αργυρώς Τατάκη (Ancient Beroea: Prosopography and Society 
[«ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» 8, "Αθήναι 1988]). ή δημοσίευση τών επιγραφών τής πόλεως άπό τους Λουκρητία Γουναροπούλου καί 
Μ. Β. Χατζόπουλο ( Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, τεύχος Α' : 'Επιγραφές Βέροιας ["Αθήνα 1998] όπως καί οί συμβουλές τοΰ 
Μ. Β. Χατζόπουλου, ό όποιος έθεσε στην διάθεση μας αδημοσίευτες εργασίες του. Τους εύχαριστοΰμε καί άπό αυτήν τήν θέση. 
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Πρώτος ό Ch. Edson ξανάδωσε στην πόλη τους τίτλους ευγενείας της: σέ μιά διεισδυτική 
μελέτη του, απέδειξε την σημασία της Βέροιας, δεύτερης πόλεως τοϋ βασιλείου, μετά την Πέλλα, 
επί "Αντιγονιδών1. Λίκνον αυτής τής δυναστείας, ή Βέροια είδε τόν "Αντίγονο τόν Μονόφθαλμο 
νά γεννιέται καί δέχθηκε όλες τίς φροντίδες των βασιλέων2, πού τήν κόσμησαν μέ πολυτελή 
οικοδομήματα3 καί επέλεξαν τους επιφανέστερους συνεργάτες τους από τά μέλη των αριστο
κρατικών οικογενειών τής πόλεως. 

Ή ακτινοβολία τής Βέροιας κατά τήν περίοδο αυτήν, ή οποία καλύπτει τόν 3ο καί τήν 
αρχή τοϋ 2ου αι. π.Χ., ει ναι αισθητή καί έξω άπό τά σύνορα τοϋ βασιλείου, όπως μαρτυρούν 
πολλές επιγραφές: ΒεροιαΙοι αναφέρονται σέ κατάλογο τής Επιδαύρου (ένας ως πρόξενος 
καί ενεργέτηςτγ\ς πόλεως καί άλλος ως θεαροόόκοςτον "Απόλλωνος καί τοϋ "Ασκληπιού)4, 
σέ τιμητικό ψήφισμα τών "Αθηνών5, σέ κατάλογο θεαροδόκωντών Δελφών6 καί σέ κατάλογο 
αξιωματικών τής πόλεως, όπου αναφέρονται οι πατέρες προσωπικοτήτων άπό τό περιβάλλον 
τοϋ βασιλέως Περσέως7. Ό στενός αυτός κύκλος τών μεγάλων οικογενειών τής Βέροιας 
έπλήγη βαρύτατα άπό τήν ήττα στην Πύδνα τό 168 π.Χ. : απογυμνωμένη άπό τήν αριστοκρατία 
της πού έξορίσθηκε στην Ρώμη, ερειπωμένη, λεηλατημένη, άποστρατιωτικοποιημένη, 
κατεστραμμένη έναν αιώνα αργότερα άπό τόν εμφύλιο πόλεμο πού έφερε αντιμέτωπους τόν 
Πομπήιο, τόν "Αντώνιο καί τόν Καίσαρα, ή Βέροια θά γνωρίσει, όπως καί οι άλλες μακε
δόνικες πόλεις, ήμερες μεγάλης δυσπραγίας8. 

Ωστόσο, τήν έπαύριο τής ρωμαϊκής κατακτήσεως, μετά τήν προοδευτική παρακμή τής 
Πέλλας, παρασυρμένη άπό μιά γενική ώθηση πού οδηγεί στην αναγέννηση τών πόλεων τής 
Μακεδονίας9, ή Βέροια ανακτά γρήγορα πολιτική καί οικονομική ισορροπία βασισμένη σέ 
νέα κοινωνικά δεδομένα. Ή ρωμαϊκή κατοχή θά προκαλέσει σημαντικές κοινωνικές ανα
κατατάξεις, πού θά οδηγήσουν στην ανάδυση μιας ισχυρής αστικής τάξεως Εβραίων έμπορων10 

καί Ρωμαίων επιχειρηματιών (negotiatores)". 

1. Ch. Edson, "The Antigonids, Heracles and Beroea", HSCP45 ( 1934) 213-46. 
2. A.M. Woodward, BSA 18(1911/12) 134-39,άρ. 1 (-EKM A' 3): βασιλικές επιστολές τού Δημητρίου Β ' αναφερόμενες 

στην καλή διαχείριση τών οικονομικών τού ιερού τού 'Ηρακλέους Κυναγίοα. 
3. ΑΑ 20 ( 1966) 427 (-ΕΚΜΑ ' 17): ό Φίλιππος Ε ' αφιέρωσε στοές στό ιερό τής "Αθηνάς. Σύμφωνα μέ τήν "Αργυρώ Τατάκη 

(Tataki 433), πρόκειται πιθανότατα γιά ανάθημα τού βασιλέίος προς τιμήν τών προγόνων του, ανάλογο "ίσως μέ εκείνο πού 
ίδρυσε ò "Αντίγονος Δώσων στην Δήλο. 

4./GIV Ι2 96. 
5./GII2 710. 
6. Α. Plassart, BCH45 ( 1921 ) 17, III 57-58. 

7. Victoria Allamani-Souri-E. Voutiras, Επιγραφές Μακεδονίας 13-30, πρβλ. BullEpigr 1997, 370 (=ΕΚΜΑ ' 4). 
8. Tataki 379,419-24,435-47. 

9. Papazoglou 141-45. 

10. Ό . π. 142: «ή οικονομική άνθηση προσείλκυσε στην Βέροια καί πολλούς Εβραίους. "Η εβραϊκή κοινότης τής πόλεως 
ήταν τόσο πολυάριθμη, ώστε ή Βέροια ήταν μία άπό τίς τρεις πόλεις τής βόρειας Ελλάδος, όπου ό "Απόστολος Παύλος κήρυξε 
τήν νέα θρησκεία». 

11. Tataki 438-39: τήν παρουσία Ρωμαίων γαιοκτημόνων ήδη άπό τους πρώτους αιώνες τής ρωμαϊκής κυριαρχίας μαρτυρεί 
μία αναθηματική επιγραφή Βεροιαίων καί Τωμαίων εγκεκτημένων οτόν ανθύπατο Λεύκιο Καλπούρνιο Πίσωνα περί τό 
57-55 π.Χ. (=ΕΚΜΑ'59). 



20 ΑΡΧΑΙΑ ΒΕΡΟΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Ή σημαντική θέση της Βέροιας στό κέντρο εύφορης περιοχής προσελκύει τήν εύνοια τής 
ρωμαϊκής διοικήσεως. Μετά τήν παρακμή τών Αιγών καί τήν εγκατάλειψη τής Πέλλας 
συνεπεία τών ρωμαϊκών καταστροφών καί μεγάλων σεισμών, ή Βέροια γίνεται πρωτεύουσα 
τοϋ Κοινού τών Μακεδόνων. 'Αργότερα, επί Φλαβίων, έλαβε τόν τίτλο τής μητροπόλεως2 

καί δύο φορές τιμήθηκε μέ τό προνόμιο τής νεωκορίας\ Ει ναι πλέον πόλίς μεγάλη καί πολυάν
θρωπος*, γεμάτη μαρμάρινα αγάλματα, τιμητικά μνημεία καί λαμπρά δημόσια κτήρια, μέ 
ανθούσα κοινωνική καί πολιτιστική ζωή. Ή ζαθέη μητρόπολις Βέροια* συναγωνίζεται σέ λαμ
πρότητα τήν Θεσσαλονίκη καί προσφέρει πλαίσιο'αντάξιο στίς εορτές καί τους αγώνες προς 
τιμήν τών αυτοκρατόρων, πού τελούνται παρουσία ανώτατων επαρχιακών αξιωματούχων. 

Ή οικονομική αυτή άνθηση ανακόπτεται αιφνιδίως από τά μέσα τοϋ 3ου αι. μ.Χ. εξ 
αιτίας τών βαρβαρικών επιδρομών γερμανικών φύλων, οι όποιες σκιάζουν απειλητικά 
τήν βόρεια Ελλάδα. 

"Έδρα επισκοπής από τό 349, ή Βέροια εισέρχεται πλέον σέ νέα ιστορική φάση μέ κύριο 
άξονα τόν Χριστιανισμό. 

Μέ τό λαμπρό αυτό παρελθόν καί μέ τίς πλούσιες καί εξαιρετικού ενδιαφέροντος μαρτυρίες 
πού διασώζει -ιδίως σημαντικές ελληνιστικές επιγραφές- ή Βέροια έχει ήδη προσελκύσει τήν 
προσοχή τών ιστορικών καί τών αρχαιολόγων, ορισμένοι από τους οποίους εργάσθηκαν γιά 
τόν προσδιορισμό συγκεκριμένων εκφάνσεων τής πολεοδομικής της οργανώσεως βάσει τοϋ 
οδικού δικτύου τών ρωμαϊκών χρόνων6 καί τών ελληνιστικών νεκροταφείων7. 

Έκτος από τίς πρόσφατες αυτές εργασίες, τόν κύριο άξονα τής ερευνάς μας αποτελούν 
οι αρχαίες πηγές. Στό εισαγωγικό κεφάλαιο θά εξετασθούν οι αρχαίες φιλολογικές καί 
επιγραφικές μαρτυρίες, οι περιγραφές τών περιηγητών τοϋ περασμένου αιώνος, αλλά καί 
οι αρχαιολογικές καί νομισματικές ανακαλύψεις. Ή παράλληλη μελέτη τους, άν καί δέν έχει 
ακόμη ικανοποιητική πληρότητα, ώστε νά σκιαγραφήσει ολοκληρωμένη τήν εικόνα τής 
αρχαίας Βέροιας, μπορεί ωστόσο νά οδηγήσει στον εντοπισμό μερικών κτηρίων καί στην 
διατύπωση ορισμένων υποθέσεων. 

Στό πρώτο μέρος τοϋ βιβλίου, άφοϋ καθορισθεί τό γεωγραφικό πλαίσιο στό όποϊο 
εντάσσεται ή Βέροια, θά επιχειρηθεί ό προσδιορισμός τών γενικών χαρακτήρων τοϋ πολεο
δομικού ίστοϋ, πρώτα από εξωτερική οπτική γωνία -από τήν διαδρομή τών τειχών σέ σχέση 
προς τήν τοπογραφία τοϋ εδάφους- καί κατόπιν από εσωτερική οπτική γωνία, όπως αυτή 
καθορίζεται από τό δίκτυο τών δρόμων καί τήν διάταξη τών συνοικιών. Τέλος, θά εξετασθούν 

1. Βλ. τά νομίσματα τής εποχής τοϋ Δομιτιανοΰ, πού φέρουν τήν επιγραφή ΚΟΙΝΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (Η. Gaebler, ZtNum 
24 ( 1904) καί τρεις περίπου δεκάδες επιγραφών τοϋ 2ου καί 3ου αϊ (Ο. Walter, ΑΑ 57 [ 1942] 172-84· καί, ιδίως, τό άρθρο τοϋ 
Δ. Κανατσούλη, «Τό Koivòv τών Μακεδόνιον», Μακεδόνικα 3 (1953-55) 27-102. Πρβλ. επίσης, τό διάταγμα τοΰ διοικητή 
Αευκίου Μεμμίου Ρούφου, όπου ή Βέροια ονομάζεται πρωτεύουσα τής Μακεδονίας (=ΕΚΜ Α ' 7). 

2.Papazoglou 143. 
3. Βλ. τά νομίσματα πού κόπηκαν τό 244 καί 246 μ.Χ. έπ" ευκαιρία τής νειοκορίας (Gaebler II48, no 4) καί πολλές επιγραφές, 

σέ τρείς από τίς οποίες ή Βέροια αναφέρεται ώς ή λαμπρότατη μητρόπολις τής Μακεδονίας καί δις νεωκόρος (=ΕΚΜΑ ' 69, 
108,509). 

4. [Λουκ.], Αούκιος ή όνος 34-38: έςπόλιν της Μακεδονίας Βέροιανμεγάληνκαί πολνάνθρωπον. 
5. J.M.R. Cormack, Hesperia 13 (1944) 23-29 (ΕΚΜ Α' 399). 
6. Αικατερίνη Ρωμιοπούλου-'Ioj. Τουράτσογλου, «Έκ τής αρχαίας Βέροιας», Μακεδόνικα 14 (1974) 163-74. 

7. Στέλλα Δρούγου-Ίω. Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βεροίας ('Αθήναι 1980). 
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οί νεκροπόλεις, πού ει ναι διάσπαρτες έξω από τά τείχη, από την κλασσική περίοδο ώς τό 
τέλος της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου. 

Στό δεύτερο μέρος, θά επιχειρηθεί ό εντοπισμός τών σημαντικότερων κέντρων του 
δημόσιου βίου: τής αγοράς καί τών δημόσιων οικοδομημάτων, τών ιερών, του γυμνασίου 
καί τών θεάτρων. 

Στό τρίτο τέλος μέρος, θά γίνει προσπάθεια, μέ τήν βοήθεια δύο συνοπτικών χαρτών -γιά 
τους ελληνιστικούς καί γιά τους ρωμαϊκούς χρόνους αντιστοίχως-νά αποτυπωθεί όσο γίνε
ται ακριβέστερα τό πολεοδομικό σχέδιο τής Βέροιας κατά τίς δύο αυτές λαμπρότερες στιγμές 
τής αρχαίας ιστορίας της. 





ΟΙ Π Η Γ Ε Σ 

Α. Φιλολογικές πηγές 

'Αρχαίοι συγγραφείς: αν καί οι ιστορικοί της 'Αρχαιότητος δέν προσφέρουν λεπτομερείς 
περιγραφές της Βέροιας, σέ πολλές ωστόσο περιπτώσεις αφηγούνται σημαντικά γεγονότα 
πού διαδραματίσθηκαν εκεί. 

Ό πρώτος συγγραφεύς πού αναφέρει τήν ύπαρξη της πόλεως εΐναι ό Θουκυδίδης( 1.61.4): τό 
432 π.Χ. ό αθηναϊκός στρατός επιχειρεί νά καταλάβει τήν Βέροια καθ" όδόν από τήν Πύδνα 
στην Ποτίδαια1. Ό Αρριανός ("Ανάβ. 3.6.4, Ίνδ. 18.6) γιά τήν βασιλεία του Αλεξάνδρου, ό 
Πολύβιος (28-29) χαί ό Τίτος Αίβιος(40-44) γιά τους Μακεδόνικους πολέμους διασώζουν τά 
ονόματα πολλών αξιωματούχων του βασιλικού περιβάλλοντος πού γεννήθηκαν στην Βέροια, 
τήν οποία ό Λίβιος καταλέγει μεταξύ τών τριών επιφανέστερων πόλεων της Τρίτης Μερίδος2. 

Στήνΐδια περίοδο (2ος αι. π.Χ.) χρονολογείται ή μαρτυρία τού Ψευδό-Σκύμνου, ό όποιος 
αναφέρεται στην ακτινοβολία της Βέροιας τήν εποχή εκείνη3. 

Σέ έναν ποιητή της αυλής τού Φιλίππου Ε ', τόν Σάμο, όφείλομε τήν πληροφορία σχετικά 
μέ τήν ύπαρξη ιερού τού Ηρακλέους καί μέ τήν καταγωγή τών Άντιγονιδών από τήν Βέροια4. 

Οι γεωγράφοι Στράβων, Πλίνιος, Πτολεμαίος^ μνημονεύουν όλοι τήν Βέροια, τήν οποία 
τό Όδοιπορικό τοϋ Α ντωνίνουτοποθετεΐ στον σημαντικό δρόμο πού όδηγεϊ από τήν Θεσσαλία 
στην Θεσσαλονίκη, περνώντας από τό Δίον καί τήν Πύδνα6. 

Ό Πλούταρχος στους Βίουςτον επανειλημμένα αναφέρεται στον ρόλο πού διαδραμάτισε 
ή Βέροια κατά τήν διάρκεια καθοριστικών γιά τήν τύχη της Μακεδονίας γεγονότων7: τό 288 
ό Πύρρος πολιόρκησε καί κατέλαβε τήν πόλη κατά τήν εκστρατεία πού διεξήγαγε σέ συνεργασία 
μέ τόν Αυσίμαχο καί τόν Πτολεμαίο εναντίον τού Δημητρίου Πολιορκητού. Κατά τόν πόλεμο 
εναντίον τού Καίσαρος, ό Πομπήιος επέλεξε τήν Βέροια ως στρατιωτική βάση. Τήν πιό ζωντανή 

1. Γιά τό πολύ επίμαχο αυτό χωρίο τοΰ Θουκυδίδη, βλ. Ch. Edson, "Strepsa", CP50 ( 1955 ) 183-85, Μ.Β. Hatzopoulos, "Strepsa: 
a Reconsideration or New Evidence on the Road System of Lower Macedonia", στό έργο Μ. Β. Hatzopoulos - Louisa D. Loukopoulou, 
Two Studies in Ancient Macedonian Topography («ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» 3, "Αθήνα 1987) 54-5 7 καί τό άρθρο του E.Badian,"Thucydides 
and the Arche of Philip", στό βιβλίο του From Plataea to Potidaea (Βαλτιμόρη καί Λονδίνο 1993) 171 -85. 

2. Λίβιος 45.30.5: tenia regio nobiìes urbes Edessam et Beroeam etPellam habet. 

3. Ψευόο-Σκύμνος 624-25 : εν rfj μεσογείω δ^είσί μένπολλαί πόλεις, ή Πέλλα καί Βέροια δ " επιφανέστατα ι. 
4. Σέ επίγραμμα τοϋ Σάμου (Παλ. Ανθ. 6.116), ό βασιλεύς αποκαλείται από τόν ποιητή Βεροιαϊος κράντωρ Ημαθίας. 

5. Στράβ., Έπιτ. άπ. 25-26, Πλίνιος 4.33, Πτολεμαίος 3.12.36. 
6. Itin.Ant. 328,1 -5. "Από τόν Λίβιο (44.43.1 ) ή οδός αυτή ονομάζεται «στρατιωτική» ( via miìitaris). 

7. Πλουτ., Αημήτριος44, Πυρρός 11, Πομπήιος64. 
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περιγραφή όμως της πόλεως -τότε στον κολοφώνα της ευημερίας της- όφείλομε σέ ένα έργο 
πού αποδίδεται στην φαντασία τού Λουκιανό ϋαπό τά Σαμόσατα, συγγραφέως τού 2ου αι. μ.Χ., 
ό όποιος προσφέρει μία πολύχρωμη περιγραφή σκηνής τής αγοράς καί γραφικές, αν όχι 
σκανδαλώδεις, τελετουργίες προς τιμήν τής Συρίας θεάς "Αταργάτιος1. 

"Από τίς Πράξεις τών νίποστόλωνπληροφορούμεθα τήν σημασία τής εβραϊκής κοινότητος 
στην Βέροια2: ό "Απόστολος Παύλος κήρυξε στην συναγωγή τής πόλεως καί προσηλύτισε 
αρκετούς Βεροιαίους, μεταξύ τών οποίων κάποιος Σώπατρος, γιος τού Πύρρου, ό όποιος 
στην συνέχεια ακολούθησε τόν Απόστολο. 

Κατά τόν 6ο ai. μ.Χ., ό Στέφανος Βυζάντιος επαναλαμβάνει στό Λεξικόνταιν Εθνικών 
του τήν μυθολογική παράδοση τής ιδρύσεως τής Βέροιας3. 

Περιηγητές του 19ου αι. 

Ευρωπαίοι διπλωμάτες, στρατιωτικοί, αρχαιολόγοι ή γεωγράφοι, οι άνθρωποι πού διέτρεξαν 
τήν Μακεδονία κατά τόν προηγούμενο αιώνα συνέβαλαν σημαντικά στην καλύτερη γνωριμία 
της. Καί σήμερα ακόμη, κάθε μελέτη γιά τήν περιοχή οφείλει μέ τόν ένα ή τόν άλλον τρόπο πολλά 
στίς αφηγήσεις τών περιηγητών, στίς κρίσεις καί τίς υποθέσεις, στην προσωπική οπτική τού 
καθενός. "Από τήν εποχή τών περιηγήσεων τους, ποικίλες αναστατώσεις εξαφάνισαν τά πολύτιμα 
κατάλοιπα πού εΐχαν λεπτομερώς περιγράψει ή σχεδιάσει. Τους είμεθα ευγνώμονες πού 
διέσωσαν τάϊχνη τους στίς αφηγήσεις του. 

"Ήδη όμως ενωρίτερα από αυτούς, τό 1668, επισκέφθηκε τήν Βέροια ό Τούρκος περιηγητής 
Έβλιγιά Τσελεμπή καί περιέγραψε τήν πόλη μέ γλαφυρό ύφος καί ζωηρά χρώματα. Τά 
ενδιαφέροντα του ωστόσο εστιάζονταν στην σύγχρονη του Βέροια καί στους Τούρκους κατοίκους 
της. Οι μόνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες πού παραθέτει αφορούν στην 
οχύρωση τής ακροπόλεως καί τόν λεγόμενο πύργο τής Βεργίνας «μέ ΰψος δύο μιναρέδων»4. 

Ό πρώτος Ευρωπαίος, ό όποιος περιήλθε τήν περιοχή γιά ιστορικούς σκοπούς είναι 
ό Ε. Μ. Cousinéry, γραμματεύς καί, στην συνέχεια, πρόξενος τής Γαλλίας στην Θεσσαλονίκη 
από τά τέλη τού 18ου αι. ώς τήν Παλινόρθωση τών Βουρβώνων. Έμπειρος νομισματολόγος, 
δημοσίευσε τό 1831 τό έργο Περιήγηση στην Μακεδονία ( Voyage dans la Macédoine) καί τό 
εικονογράφησε μέ θαυμάσια χαρακτικά πού απεικονίζουν μακεδόνικα νομίσματα, πολλά 
από τά όποια κόπηκαν στην Βέροια καί προσφέρουν πολλά στοιχεία στην ερευνά μας. 
Οι παρατηρήσεις του όμως σχετικά μέ τήν πόλη δέν ει ναι ικανοποιητικές: «Μολονότι πρόκειται 
γιά πανάρχαιη πόλη, δέν έχει κανένα αρχαίο μνημείο. Λίγα κατάλοιπα αρχαίων τειχών καί 
ένας μεγάλος μεσαιωνικός πύργος πού βρίσκεται στό εσωτερικό ει ναι τά μόνα κτήρια πού 
προσφέρει στον περίεργο επισκέπτη»5. 

1. [Λουκ.], Λούκιος ή όνος 34-38. 

2.Πράξ. Άποστ. 17.10-14,20.4. 
3. Στέφ. Βυζ. στό λ. Μίεζα: Βέρης γαρ τρεις έγέννηαε, Μίεζαν, Βέροιαν, "Ολγανον, άφ'ώνποταμός ομώνυμος καί πόλις 

Βέροια καί τόπος Στρυμόνος. 
4. Β. Δημητριάδης, Ή κεντρική καί ουτική Μακεδονία κατά τόν Έβλιγιά Τσελεμπή (Θεσσαλονίκη 1973)265. 

5. Ε.Μ. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine (Παρίσι 1831)69. 
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Ό "Αγγλος αξιωματικός W.M. Leake, λάτρης της ιστορίας καί της γεωγραφίας, πέρασε 
βιαστικά από την Βέροια καί δέν μπόρεσε νά εξερευνήσει τους θησαυρούς της, παρ' όλον ότι 
ήταν γνώστης των αρχαίων πηγών καί τά συμπεράσματα του ει ναι εύστοχα. Όπως ό Cousinéry, 
υπογραμμίζει τήν πενία της πόλεως σέ αρχαία μνημεία καί αντιγράφει μόνον τρεις επιγραφές1. 

Αυτόν είχε πιθανότατα κατά νουν ό L. Heuzey, όταν αναφερόταν στους ταξιδιώτες εκεί
νους «πού καλπάζουν από τό πρωί ώς τό βράδυ, τρέχοντας σέ όλα τά ερείπια καί προσπα
θώντας νά δουν όσο γίνεται περισσότερα, αλλά δέν βρίσκουν χρόνο νά τά μελετήσουν»2. 

Οι έρευνες του Α. Delacoulonche διεξήχθησαν μέ πολύ διαφορετικό τρόπο. Φωτισμένος 
επιγραφικός, ανακαλύπτει στην Βέροια ό,τι κανένας από τους προηγουμένους δέν εΐχε παρα
τηρήσει. Συνδυάζοντας τίς επιτόπιες αρχαιολογικές καί τοπογραφικές του έρευνες μέ τήν 
μεθοδική μελέτη των επιγραφών καί των αρχαίων συγγραφέων, ό Delacoulonche μας άφησε 
ένα έργο καί σήμερα ακόμη επίκαιρο. «Επισκέφθηκα διαδοχικά όλα τά τζαμιά, όλες τίς εκ
κλησίες· έπειτα τά τουρκικά νεκροταφεία, τά ελληνικά καί τά εβραϊκά, καί τέλος, πολλά 
ιδιωτικά σπίτια»3. Τό αποτέλεσμα των ερευνών του εΐναι θεαματικό: 60 επιγραφές πού 
δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά, ακριβείς περιγραφές αρχιτεκτονικών καταλοίπων, θραυσμάτων 
από διάφορα γλυπτά καί ερείπια τειχών. «Εντυπωσιάζεται κανείς από τόν μεγάλο αριθμό 
κάθε είδους αρχαίων θραυσμάτων πού συναντά. Δέν εΐναι αυτό συνηθισμένο πράγμα στίς 
μακεδόνικες πόλεις. (...) 'Αντίθετα (από τό Δίον καί τήν Πέλλα), ή Βέροια διατήρησε πολλά 
κατάλοιπα τών παλαιών μνημείων της...»4. 

Ωστόσο, είκοσι χρόνια αργότερα, ό L. Heuzey, πού εΐχε βαδίσει «στάϊχνη του συναδέλφου 
καί φίλου Delacoulonche» γράφει απογοητευμένος: «στίς θέσεις της αρχαίας Βέροιας καί 
της Έδεσσας, λιγοστά μόνον θραύσματα γλυπτών θυμίζουν ότι ή Μακεδονία κατείχε σημα
ντική θέση στην ιστορία πρίν από τήν εποχή της Ρώμης καί του Βυζαντίου»5. 

Γεωγράφος άλλα καί αρχαιολόγος, ό Γερμανός Α. Struck περιγράφει μέ ιδιαίτερη επιτυχία 
τό μεγαλείο ενός τόπου, τήν γραφικότητα ενός δρόμου, τήν κομψότητα ενός αρχιτεκτονήματος. 
Γιά τήν Βέροια, οι ακριβείς παρατηρήσεις του, πού συνδυάζουν τήν βαθειά γνώση τών αρχαίων 
πηγών καί τών ιστορικών γεγονότων, προσδίδουν στό έργο του διάρκεια καί χρησιμότητα6. 

Β. Επιγραφικές πηγές 

'Από όλες τίς μακεδόνικες πόλεις, ή Βέροια εΐναι ή δεύτερη μετά τήν Θεσσαλονίκη πού 
διέσωσε άφθονο καί πλούσιο επιγραφικό υλικό, μάρτυρα αδιάψευστο του μεγαλείου καί 
του πλούτου της. Μετά τίς πρώτες δημοσιεύσεις τών περιηγητών του περασμένου αιώνος, 
ακολούθησαν γόνιμες ανακαλύψεις καί οι σχετικές έρευνες βελτίωσαν σημαντικά τίς γνώσεις 
μας σχετικά με τήν πόλη, τόν πληθυσμό της, τήν κοινωνική καί οικονομική της ζωή, τήν πολι
τική καί θρησκευτική οργάνωση της, τήν χώρα της. 

1. W.M. Leake, Travels in Northern Greece III (Λονδίνο 1835) 292: «τά κατάλοιπα της αρχαίας Βέροιας εΐναι πολύ 
ασήμαντα...Τρεις μόνον επιγραφές μπόρεσα νά ανακαλύψω στην Βέροια». 

2. L. Heuzey-H. Daumet, Mission archéoìogique de Mticédoine(Παρίσι 1876) 11. 

3. A. Delacoulonche, "Memoire sur le berceau de la puissance macédonienne". Archives des missions scientifiques et littéraires 
8(1859)105-115. 

4. Delacoulonche 108. 

5. Heuzey 176. 

6. A. Struck, Makedonische Fahnen II. Die makedonische Niederlande ( Βιέννη 1908). 
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"Ήδη τό 1970, ό J.M.R. Cormack υπογράμμιζε τό εξαιρετικό ενδιαφέρον των 300περίπου 
επιγραφών της Βέροιας: «Υπάρχουν δύο περίπου δωδεκάδες ελληνιστικών επιγραφών, 
στίς όποιες περιλαμβάνονται βασιλικές επιστολές, μία απελευθερωτική επιγραφή, ό γυμνα-
σιαρχικός νόμος καί μερικά ωραία επιτύμβια μνημεία, μία πενηντάδα τιμητικές επιγραφές 
(...), μερικά ψηφίσματα καί αυτοκρατορικά διατάγματα, αρκετές απελευθερωτικές επιγραφές, 
μία περίπου δωδεκάδα αναθηματικών επιγραφών καί δέκα εφηβικοί κατάλογοι»1. 

Τήν τελευταία εικοσαετία ό αριθμός τών επιγραφικών μνημείων της Βέροιας έχει τουλάχιστον 
διπλασιασθεί: 500 περίπου επιγραφές άπό τήνϊδια τήν πόλη καί περισσότερες από 200 άπό τήν 
^ώρατης, στίς όποιες περιλαμβάνονται οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απελευθερωτικές πράξεις 
της Λευκόπετρας2. 'Ανάμεσα στά πιό αξιοσημείωτα ευρήματα τών τελευταίων χρόνων σημειώ
νονται, γιά τήν ελληνιστική περίοδο, μία αναθηματική τοϋ Φιλίππου Ε ', μία βασιλική επιστολή 
καί ένας κατάλογος τών ιερέων τοϋ Ασκληπιού ένδεκα διαδοχικών ετών. Έξ ίσου πολυάριθμες 
καί ενδιαφέρουσες εΐναι καί οι νέες επιγραφές της ρωμαϊκής περιόδου, μεταξύ τών οποίων 
ξεχωρίζουν ένα σημαντικό ψήφισμα, ένα διάταγμα Ρωμαίου διοικητού καί ένας κατάλογος 
κννηγώντον Ηρακλέους Κυναγίδα. Τό σύνολο αυτό έρχεται νά προσθέσει άφθονες πληροφορίες, 
ιδιαίτερα πολύτιμες γιά τήν παρούσα μελέτη μας, καθώς παρέχουν ασφαλή τεκμήρια γιά τήν 
ύπαρξη στην Βέροια συγκεκριμένων δημόσιων κτηρίων, ίερών ή λατρειών. Σέ συνδυασμό μέ 
τά αρχαιολογικά κατάλοιπα, οι επιγραφές αποτελούν τήν κύρια πηγή πληροφοριών μας3. "Αν 
καί μετακινήθηκαν καί συχνά επαναχρησιμοποιήθηκαν σέ μεταγενέστερη περίοδο, εφθάρησαν 
ή θρυμματίσθηκαν, οι «φθεγγόμενοι» αυτοί λίθοι κρύβουν συχνά πολύτιμες μαρτυρίες. 

Γ. Νομισματικές πηγές 

Οι συλλογές νομισμάτων πού δημοσιεύθηκαν στίς αρχές τοϋ αιώνος άπό τόν Γερμανό Η. 
Gaebler είναι καί σήμερα ακόμη απαραίτητες γιά τήν σπουδή τών μακεδόνικων νομισμάτων, 
καθώς δέν υπάρχουν πρόσφατες μελέτες4. Ειδικώς γιά τήν Βέροια, οι νομισματικές πηγές 
προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία γιά τήν γνώση τοϋ νομικού της καθεστώτος κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους, αλλά καί γιά τους αγώνες καί τίς λατρείες της κατά τήνϊδια εκείνη περίοδο. 

Δ. Αρχαιολογικές πηγές 

Όπως ή επιγραφική καί ή νομισματική, ή αρχαιολογική έρευνα γνωρίζει στην Μακεδονία 
έντονη δραστηριότητα τά τελευταία σαράντα χρόνια. "Αν καί ή Βέροια δέν έχει ερευνηθεί 
συστηματικά, ωστόσο κάθε χρόνο αποκαλύπτει νέα «κινητά ευρήματα» -θεμέλια αρχαίων 
μνημείων, τάφους, τμήματα αρχαίων δρόμων- τόσο άφθονα, ώστε ήδη τό νέο Μουσείο, πού 
ιδρύθηκε τήν δεκαετία τοϋ 1960, δέν επαρκεί πλέον γιά νά τά στεγάσει. Οι εκθέσεις τών 
σωστικών αυτών ανασκαφών, πολλές άπό τίς όποιες διενεργούνται μεθοδικά, δημοσιεύονται 
καί σχολιάζονται μέ τήν βοήθεια τοπογραφικών αποτυπώσεων καί φωτογραφιών στά ετήσια 

1. J.M.R. Cormack, "Progress Report on the Greek Inscriptions of the Trite Meris for IG X", Ancient Macedonia I 
(Θεσσαλονίκη 1970) 193-202. 

2.Tataki46-48. 
3. Ό σ ο δέν υπήρχε πλήρες «Σύνταγμα» τών επιγραφών της Βέροιας , ό μελετητής έπρεπε νά ανατρέχει στά μεμονωμένα 

άρθρα πού δημοσιεύθηκαν άπό πλειάδα ειδικών, τά ονόματα τών όποίιον εμφανίζονται στίς σελίδες τοΰ βιβλίου μας. 

4. Η. Gaebler, Die antiken Münzen Nordgriechenlands III. Makedonia undPaeonia /-//(Βερολίνο 1906,1935 ). Ειδική μελέτη 
γιά τήν νομισματοκοπία τής Βέροιας καί τοΰ Κοινού τών Μακεδόνων ετοιμάζει ή Κατερίνη Λιάμπη. 
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περιοδικά της 'Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τό Αρχαιολογικόν Αελτίονκαί, πιό πρόσφατα, 
Τό Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία καί τή Θράκη. Παρ" όλες τις καταστροφές, τις 
μεταβολές καί τίς χρήσεις, τά κατάλοιπα αυτά επιφυλάσσουν συχνά ωραίες εκπλήξεις καί 
επιβεβαιώνουν τίς πληροφορίες πού προκύπτουν από τήν μελέτη των επιγραφών. 'Ατυχώς, 
κατά κανόνα τά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα παραμένουν πεισματικά ανώνυμα* έτσι γιά τά 
περισσότερα από αυτά θά ήταν τολμηρό νά προταθεί κάποια ταύτιση. 

Όσο γιά τό δίκτυο τών ρωμαϊκών οδών καί τίς νεκροπόλεις, αποτέλεσαν ήδη τό αντικείμενο 
μελετών, οι όποιες θά σχολιασθούν στίς σελίδες πού ακολουθούν. 





Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ 

Τ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Τ Η Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ 





Στην καρδιά της Βοττίας1, πλούσιας πεδιάδας της Κάτω Μακεδονίας πού εκτείνεται 
ανάμεσα στίς κοίτες του Άξιου καί του 'Αλιάκμονος, ή Βέροια βρίσκεται στό σταυροδρόμι 
σημαντικών δρόμων, όχι μακρυά από τήν θάλασσα, αλλά καί συνάμα προστατευμένη από 
τόν ορεινό όγκο του Βερμίου, σέ απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τίς δύο μακεδόνικες 
πρωτεύουσες, τίς Αίγες καί τήν Πέλλα. «Αγκαλιασμένη από πλούσια βλάστηση, από τό 
άρωμα τών ρόδων της καί από τόν δροσερό παφλασμό τών νερών της»2, εκμεταλλεύεται 
θαυμάσια τήν γεωγραφική της θέση. Ή πόλη, πού κατοικήθηκε χωρίς διακοπή από τήν εποχή 
του Σιδήρου, αναπτύχθηκε κατά τους ιστορικούς χρόνους3 επάνω σέ ένα χαμηλό αλλά 
εκτεταμένο άνδηρο στους πρόποδες του Βερμίου4, στραμμένο προς Ν σέ μιά μεγάλη πεδιάδα, 
της οποίας δεσπόζει από ύψος 30περίπου μέτρων. «Ή Βέροια είναι πόλις ταυτόχρονα οχυρή 
καί γεωργική. Συγκεντρώνει τά πλεονεκτήματα μιας θέσεως ορεινής καί πεδινής συνάμα 
(...). Ή θέση της παρουσιάζει κάποιες αναλογίες μέ εκείνη του Κιτίου καί της Έδεσσας. Πρόκειται 
καί σέ αυτήν τήν περίπτωση γιά ένα σαφώς άφοριζόμενο άνδηρο, πού εύκολα μπορεί νά οχυρωθεί 
καί τό όποιο ελέγχει μιαν εύφορη ύπαιθρο»3. 

Προστατευμένη από τά υψηλά της τείχη, ή Βέροια βρίσκεται στό σταυροδρόμι τριών 
βασικών αξόνων του βορειοελλαδικού χώρου, οι όποιοι τήν συνδέουν μέ τά άλλα σημαντικά 
κέντρα του Μακεδόνικου βασιλείου: 

1. Τόν δρόμο γύρω από τήν Λουδιακή λίμνη, πού συνέδεε τίς πόλεις τών προβόλων τών 
Πιερίων, του Βερμίου καί του Βαρνούντος: τήν "Αλωρο, τήν Βέροια, τήν Μίεζα, τήν Έδεσσα, 
τήν Κύρρο καί τήν Πέλλα. 

2. Τόν άξονα Ν προς Β, πού οδηγεί από τήν Θεσσαλία στην Θεσσαλονίκη καί περνά άπό τήν 
Λάρισα, τό Δίον, τήνΠύδνα, τήν "Άλωρο, τίς Αίγες, τήν Βέροια καί τήν Πέλλα, παρακάμπτοντας 
τήν Αουδιακή λίμνη άπό τά νότια. 

3. "Έναν δρόμο μέ κατεύθυνση άπό Α προς Δ, πού ακολουθούσε τόν χειμαρρώδη ρου του 
Τριποτάμου καί τίς νότιες πλαγιές τού Βερμίου γιά νά καταλήξει στην Εορδαία ή τήν Έλήμια. 

1. Μαζί μέ τήν "Άνω Μακεδονία, τήν "Αμφαξίτιδα καί τήν κοιλάδα τοϋ Στρυμόνος, ή Βοττία είναι μία άπό τίς τέσσερεις 
διοικητικές ενότητες πού ίδρυσε ό Φίλιππος Β ' καί έθεσε υπό τήν διοίκηση στρατηγού. 

2.Heuzey 179. 

3. Ό π ω ς καί γιά τίς άλλες πόλεις τής Μακεδονίας, γιά τήν ανάπτυξη της Βέροιας άπό μικρή αγροτική κοινότητα σέ 
οργανωμένο αστικό κέντρο όέν υπάρχει ιστορική μαρτυρία. Συντελέσθηκε πιθανότατα κατά τόν 4ο αί. π.Χ., μέ τήν παρότρυνση 
τοϋ Φιλίππου Β ', όταν οι πόλεις απέκτησαν διοικητικές δομές καί σχετική οικονομική καί διοικητική αυτονομία. 

4. Στράβ., Έπιτ., απ. 26: on ή Βέροια πόλις εν ταΐς ύπωρείαις κείται τοϋ Βερμίου ορούς. 
5. Delacoulonche 106-107. Ή θέση όπου ό Delacoulonche πιστεύει οτι αναγνωρίζει τό Κίτιον ταυτίσθηκε άπό τόν Φ. Πέτσα 

( Ό τάφος τώνΛενκαδίων ["Αθήναι 1966] 5-14) μέ τήν Μίεζα. 
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Στους τρεις αυτούς χερσαίους άξονες πρέπει να προστεθεί στά ανατολικά ένας υδάτινος δρό
μος, αφοϋ ό ΓΑλιάκμων ήταν πλωτός ως τό υψος της Βέροιας, τήν οποία έτσι συνέδεε μέ τήν 
Πύδνα καί τήν " Αλωρο. 

Τά δρια της χώρας της Βέροιας (είκ. 1) σηματοδοτούνται από τρία φυσικά σύνορα: 

• στά δυτικά, τό όρος Βέρμιον πού χωρίζει τήν "Ανω άπό τήν Κάτω Μακεδονία, 

• στά νότια, τόν ρου του 'Αλιάκμονος, πού αρδεύει πλουσιοπάροχα τήν πεδιάδα, 

• στά νοτιοανατολικά, τόν ρου του Λουδία. 

Ή πόλις Μίεζα όριζε τήν χώρα της Βέροιας στον Β καί οι Αίγες στον Ν. Οι δύο αυτές 
πόλεις θά ενσωματωθούν πιθανότατα στην χώρα της Βέροιας κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους'. 
Ή εύφορη αυτή περιοχή μέ τά άφθονα νερά καί τίς ποικίλες καλλιέργειες (σιτηρά, άμπελος, 
οπωροφόρα δένδρα, άνθη), καί τά πλούσια σέ κυνήγι δάση εξασφάλιζε στην πόλη τήν ευημερία2. 

1. Βλ. Μ.Β. Χατζόπουλος, «Χώρα καί κώμες της Βέροιας», Μνήμη Α. Λαζαρίδη, "Recherches franco-helléniques I" 
(Θεσσαλονίκη 1990)57-67. 

2. Ό Struck (26-27) εντυπωσιάσθηκε άπό τήν ωραία τοποθεσία της Βέροιας, άπό τήν αφθονία τών καλλιεργειών στην πε
διάδα, άπό τήν ποικιλία τών δασών, πού είναι γεμάτα μέ ποικίλα θηράματα. Γοητευμένος από τό άρωμα τών ρόδων, αναφέρει 
μία παροιμία, σύμφωνα μέ τήν οποία οι Τούρκοι τρία πράγματα αγαπούν στον κόσμο περισσότερο άπό ολα: τά δαμάσκηνα 
τής Σερβίας, τό μέλι τοΰ Υμηττού καί τά ρόδα άπό τά Καρα-Φέρια. 

Είκ. 2. Αποψη της Βέροιας κατά τόν μεσοπόλεμο, από τά ανατολικά (Σνλλογή Γ. Καλλιγά). 
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Είκ. 3. Αποψη τής Βέροιας από τά βορειοδυτικά (IVI.Β. Χατζόπουλος). 

Είκ. 4. Αποψη τής Βέροιας από τά νοτιοδυτικά, αμέσως μετά την απελευθέρωση (Συλλογή Δημόσιας 

Βιβλιοθήκης Βέροιας). 
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Εικ. 5. Ή κοίτη του Τριποτάμου (Μ.Β. Χατζόπουλος). 

Εικ. 6. Τρεχούμενα νερά επί της όδοϋ Μπουμπουλίνας 
(Μ.Β. Χατζόπουλος). 



ΤΑ ΤΕΙΧΗ 

Παράγοντα καθοριστικό γιά την ανάπτυξη της πόλεως συνιστούσε ασφαλώς ή αμυντική 
αξία της θέσεως της, πού της εξασφαλίζει καλή φυσική προστασία. 

Στά Δυτικά, ή πόλη προστατεύεται άπό τίς απότομες πλαγιές τού Βερμίου καί τόν δύσβατο 
αυχένα τού Τριποτάμου, τά χειμαρρώδη νερά τού οποίου τροφοδοτούν τρία ρέματα πού 
συρρέουν άπό τίς πλαγιές τού βουνού. 

Άπό Β προς Ν, ή Βέροια δεσπόζει αμφιθεατρικά της γύρω πεδιάδας άπό ΰψος τριάντα 
καί πλέον μέτρων1. 

"Οπως σέ όλες τίς μακεδόνικες πόλεις, τήν αποτελεσματικότητα των φυσικών οχυρώσεων 
ενισχύουν ισχυρά τείχη. Πράγματι, ή πόλη επανειλημμένα αποτέλεσε αντικείμενο διεκδικήσεων 
καί υπέστη άγριες επιθέσεις2. 

Στά τείχη της Βέροιας, πού υπέστησαν αλλεπάλληλες καταστροφές καί επανειλημμένα 
αποκαταστάθηκαν καί ενισχύθηκαν, διακρίνονται ακόμη -τουλάχιστον στά σωζόμενα κατάλοιπα 
τους- τά ίχνη τών διαδοχικών ενισχύσεων πού έγιναν κατά τήν διάρκεια των ταραγμένων 
αιώνων της ιστορίας τους. 

"Αν καί κάποια τμήματα τών ερειπίων έχουν χρονολογηθεί στον 4ο αι. π.Χ.\ τό μεγαλύτερο 
μέρος τών ορατών ακόμη θεμελιώσεων ανάγεται στην ελληνιστική περίοδο (είκ. 12). Ή υποδομή 
αποτελείται άπό επιμήκεις πώρινους δόμους, σέ ψευδο-ισοδομικό σύστημα μέ ωραία κανονική 
εμφάνιση4. Τετραγωνικοί πύργοι καί προμαχώνες, τών οποίων σώζονται μόνον μερικά θεμέλια, 
ενίσχυαν τά ασθενή σημεία τών τειχών ή τά περισσότερο ευάλωτα τμήματα (λ.χ. στην περιοχή 
τών πυλών), διαιρώντας τό τείχος σέ τομείς (μεταπύργια), ώστε νά διευκολύνεται ή οργάνωση 
της άμυνας. 

Επάνω στην ισχυρή αυτή θεμελίωση, τά τείχη ήσαν κτισμένα από υλικά σέ δεύτερη χρήση, 
θραύσματα μαρμάρων (άπό βωμούς καί επιτύμβιες στήλες, βάσεις ανδριάντων, ενεπίγραφα 
ή μή αρχιτεκτονικά μέλη) χονδροειδώς συναρμοσμένα μέ πλίνθους, τένοντες καί άσβεστοκο-

1. Struck 26. 

2. Τό 432 π.Χ. ό αθηναϊκός στρατός προσπάθησα ματαίως νά την καταλάβει (Θουκ. 1.61.4). Τό 288 π.Χ. τά στρατεύματα 
του Πύρρου τήν κατέλαβαν γιά μερικούς μήνες (Πλουτ., Δ ημ ήτυιος44 ). Τό 168 π.Χ., στην διαδρομή των νικη<ιόρ<ον ρωμαϊκών 
στρατευμάτιυν της Πύονας, υποχρεώνεται νά παραδοθεί αμαχητί (Λίβ. 44. 45. 4). Τό 48 π.Χ. επελέγη από τόν Πομπήιο ως 
στρατιιυτική βάση καί υπέστη τίς συνέπειες της ήττας του στην Φάρσαλο (Ι Ιλουτ.. Πομπήιος64). Άπό τά μέσο τού 3ου αϊ. μ.Χ. 
τέλος αντιμετωπίζει τίς επιθέσεις τών βαρβαρικών ορδών πού ξεχύνονται άπό τόν Βορρά. 

3. A4 17 ( 1961/62)218καί25 ( 1970) 385. 
4. Ό πωρόλιθος, πού χρησιμοποιήθηκε επίσης γιά τά τείχη τού Δίου, της Πέλλας, της Θεσσαλονίκης, έχει το πλεονέκτημα 

ότι λαξεύεται εύκολα. 
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νίαμα. Οι εργασίες άνοικοόομήσεως καί ενισχύσεως χρονολογούνται στην ρωμαϊκή περίοδο, 
περί τόν 3ο καί 4ο αι. μ.Χ., δταν ή βαρβαρική απειλή επιτάθηκε, καί πραγματοποιήθηκαν 
εσπευσμένα, όπως μαρτυρεί ή χρήση ημιτελών επιτύμβιων στηλών καί άλλων ενεπίγραφων 
μαρμάρων με ατελώς χαραγμένα κείμενα1. 

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, οι διαδοχικοί κυρίαρχοι της Βέροιας επιδεικνύουν 
ανάλογη μέριμνα γιά τήν διασφάλιση αποτελεσματικής όχυρώσεως: τό 1007, ο Βασίλειος Β ' 
κτίζει τόσο υψηλά τείχη, ώστε ή Βέροια καθίσταται ό κύριος προμαχών της περιοχής απέ
ναντι στίς σλαβικές επιδρομές. Τρεις αιώνες αργότερα, οι Σέρβοι τήν καθιστούν βάση της 
εξουσίας τους καί απασχολούν 10.000 άνδρες στην ανοικοδόμηση τών τειχών της. Τόν 17ο αι., 
σύμφωνα μέ τόν Χατζή Κάλφα, θαυμαστή τής τουρκικής εξουσίας, ή οθωμανική κατάκτηση 
επέβαλε τήν ειρήνη καί τήν ηρεμία στην χώρα· έτσι «τά Καρα-Φέρια δέν εΐχανπιά τείχη, αλλά 
οθωμανικά τεμένη, λουτρά, κήπους καί όρυζώνες»2. Ή ειδυλλιακή αυτή εικόνα δέν έχει με
γάλη σχέση μέ τήν πραγματικότητα, αφού οι οχυρώσεις δέν κατεδαφίσθηκαν! 

Τά τείχη τής Βέροιας, σπάνιοι 
ορατοί μάρτυρες της αρχαίας πόλεως, 
περιγράφηκαν εκτενώς καί μετρήθη
καν από τόν Delacoulonche καί τόν 
Struck. Οι μαρτυρίες τους διατηρούν 
ακέραιη τήν αξία τους, καθώς πολλές 
αναστατώσεις οδήγησαν σέ μετατρο
πές, καταστροφές ή καί εξαφάνιση 
τμημάτων τών τειχών πού διασώζο
νταν σέ καλή κατάσταση τήν εποχή 
τής δικής τους διαμονής στην Βέροια. 
Παρ'δλες όμως τίς καταστροφές καί 
παρά τήν πενία τών ερειπίων, ή 
διαδρομή τοΰ αρχαίου τείχους ει ναι 
σχετικά καλά γνωστή, τουλάχιστον 
γιά τά τμήματα πού δεσπόζουν τής 
πεδιάδας από ΒΑ προς ΝΔ, οπού ή 
γραμμή τους συμπληρώνεται από 
τυχαία ευρήματα καί περιστασιακές 

Είκ. 8. Ό «Πύργος τής Βιργινίας» σήμερα ( Μ.Β. Χατζόπουλος). ' Ψ S· 

Είκ. 7. Ό «Πύργος τής Βιργινίας» στίς αρχές τοΰ αιώνα (Συλλογή Δημό
σιας Βιβλιοθήκης Βεροίας). 

1. Βλ. Ν.Κ. Κοτζιάς, 'Αρχαιολογική 
Έφημερίς 1953-1954 Γ', 171 -75, αρ. 5 (=ΕΚΜ 
Α' 15): μία επιγραφή φέρει τήν απάντηση τοΰ 
αύτοκράτορος Γαλλιηνού (253-68) στους 
Βεροιαίους, οι όποιοι τοΰ είχαν ζητήσει βοήθεια 
γιά τήν ενίσχυση τής πόλεως ενώπιον τοΰ 
κινδύνου τών Έρούλων. Στην βιασύνη τους, 
οι Βεροιαίοι, όπως καί οι κάτοικοι τοΰ Δίου 
καί τής Θεσσαλονίκης όπου παρατηρούνται 
ανάλογες εσπευσμένες επεμβάσεις στά τείχη, 
χρησιμοποιούν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους γιά 
νά ενισχύσουν τά τείχη πού είχαν παραμεληθεί 
κατά τους προηγούμενους αιώνες. 

2. Struck 39-44. 
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Ή ευθύγραμμη διαδρομή του ΝΔ/ΝΑ τμήματος του τείχους, πού ει ναι καί τό πιό ευδιάκριτο, 
διαγράφεται μέ ευκρίνεια στό πολεοδομικό σχεδιάγραμμα (είκ. 17). Σήμερα λείπει τό μεσαιωνικό 
κάστρο πού υψωνόταν επάνω στά αρχαία θεμέλια, τό όποιο καταστράφηκε στην αρχή του 
αιώνος αλλά, ευτυχώς, περιγράφεται από τόν Delacoulonche καί τόν Struck (είκ. 7-8). 

'Αντιθέτως, από τόν περίβολο της βόρειας πλευράς, λίγο μόνον ορατό κατά τόν 19ο αιώνα, 
έχουν σήμερα ανασκαφεί πολλά τμήματα, τά όποια αποκαλύφθηκαν ιδιαίτερα πλούσια σέ 
επιγραφικό υλικό σέ δεύτερη χρήση. Ή γραμμή του βέβαια παραμένει αποσπασματικά γνωστή 
(ιδίως στά βορειοανατολικά καί στά ανατολικά), αλλά τά τμήματα πού αποκαλύφθηκαν 
επιτρέπουν νά παρακολουθήσομε τήν διαδρομή του τείχους κατά μήκος του χείλους του 
άνδήρου πού βλέπει προς τήν πεδιάδα. Τήν εποχή του Delacoulonche στον ανατολικό τομέα, 
«από τήν πλευρά που βλέπει προς τήν Θεσσαλονίκη, κοντά στίς εκκλησίες τηςr Αγίας Φωτίδας 
καί τών Μεγάλων 'Αναργύρων», μερικά τμήματα τειχών σώζονταν ακόμη μέχρις ύψους 5 
μ. 64 καί σέ πάχος 3 μ. 02 '. 

Άπό τό δυτικό τείχος της πόλεως, ατυχώς τίποτε δέν διασώζεται. 

Τρεϊς κύριες πύλες ανοίγονταν προς τους σημαντικότερους δρόμους πού οδηγούσαν 
στην Βέροια: 

1. "Από τήν βόρεια, γνωστή ώς Βασιλική Πύλη (βορείως του οικοδομικού τετραγώνου 
173) ξεκινούσαν δύο μεγάλοι δρόμοι: 

- ή οδός προς ΒΔ, προς τήν Έδεσσα, τήν Ά ν ω Μακεδονία καί τήν Ιλλυρία, καί 

- εκείνη πού οδηγεί προς ΒΑ, στην Πέλλα καί τήν Θεσσαλονίκη. 

Τό 1935, στον βόρειο τομέα του τείχους, κατά τήν διάρκεια λαθρανασκαφής ανακαλύφθηκε 
τμήμα τείχους κατασκευασμένο από υλικά σέ δεύτερη χρήση, ανάμεσα στά όποια βρέθηκαν 9 
επιτύμβιοι βωμοί, τμήματα έπιστυλίου καί κιόνων2. Μία πρώτη συστηματική ανασκαφή διεξήχθη 
τό 1940 στήνϊδια ζώνη, υπό τήν διεύθυνση τού Ν. Κοτζια, ό όποιος ανακάλυψε πραγματικό 
θησαυρό επιγραφών πού εΐχαν χρησιμοποιηθεί ώς οικοδομικό υλικό γιά τήν κατασκευή τού 
τείχους3. Μία κολοσσιαία κεφαλή Μέδουσας πού άποτειχίσθηκε όχι μακρυά άπό τό σημείο 
εκείνο τό 1943, «δέν αποκλείεται νά εΐχε τοποθετηθεί ώς αποτρόπαιον σέ μία άπό τίς πύλες 
τού τείχους, πού βρίσκονταν κοντά στον τόπο τής ευρέσεως της»4. 

1. Delacoulonche 107. 
2. J.M.R. Cormack, "Inscriptions from Beroea", Hesperia 13(1944) 23-29. 
3. Τριάντα περίπου από τίς επιγραφές αυτές δημοσιεύθηκαν από τόν Walter (AA 57 [ 1942] 172-87). 
4. BCH1944/45 Chronique431. Βλ. πρόσφατα Argyro Tataki, "The Medusa of Beroia: a Historical Interpretation", Ποικίλα 

(«ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» 10,'Αθήνα 1990)247-65. 
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Είκ. 9. 
Οψη τοϋ βορείου τείχους 

με τον ημικυκλικό πύργο 
(Μ.Β. Χατζόπουλος). 

Μετά τό 1960, συστηματικότερες έρευνες επέτρεψαν τήν αποκάλυψη πολλών τμημάτων 
τοϋ Βόρειου τείχους: μεταξύ τών οικοδομικών τετραγώνων 175 και 307, δύο ημικυκλικοί 
πύργοι τής ελληνιστικής περιόδου (είκ. 9), αν δχι καί παλαιότεροι, έρχονται νά ενισχύσουν 
τό τείχος, ή βάση τοϋ οποίου αποτελείται από μεγάλους πώρινους δόμους σέ ψευδο-ισοδομική 
διάταξη1. 'Απέναντι στό Ο.Τ. 174, αποκαλύφθηκε πλήρως ένας τετράγωνος προμαχώνας 
τοϋ τέλους τών ρωμαϊκών χρόνων, κτισμένος μέ υλικά σέ δεύτερη χρήση (είκ. ΙΟ)2. Καλά 
διατηρημένος αλλά ετοιμόρροπος, χρειάσθηκε νά υποβληθεί σέ εργασίες στερεώσεως, κατά 
τίς όποιες ανακαλύφθηκε καί νέο τμήμα τών τειχών (Ο.Τ. 173) (είκ. 12), μέ ένα μεγάλο κομμάτι 
τοίχου πού σχηματίζει πρόβολο καί αποτελείται από θραύσματα μαρμάρων (βάσεις καί 
ενεπίγραφους βωμούς) σέ δεύτερη χρήση, όπως φαίνεται στό σχέδιο τής είκ. 113. 

Είκ. 10. Πύργος άπό μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη στην βόρεια είσοδο 
τής πόλεως (Μ.Β. Χατζόπουλος). 

Ι. ΑΔ 17 (1951/52) 218 · BCH 1961, 794. 

2. BCH195 7 Chronique 5 98 καί 1961, Chronique 794, π iv. 799. 

3. ΑΔ 25 (1970) 385,26 (1971) 406, 35 (1980) 407 καί 39 (1984) 261 
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Είκ. 11. Κάτοψη του αρχαίου τείχους πού ανακαλύφθηκε κοντά στην βόρεια έξοδο της πόλεως (Ο.Τ. 
173), κατά τήν διάρκεια εργασιών γιά την στερέωση ενός ρωμαϊκού πύργου (ΑΔ 27 [1972] 514 πρβλ. 
επίσης ΑΔ 26 [1971] 406). 

ί_! bÄ^ilÄie 
fegreg»? 

ffpdpyf 

Είκ. 12. Κάτοψη (άνω) καί τομή (κάτω) τοΰ αρχαίου τείχους πού ανασκάφηκε στον βόρειο τομέα (ΑΔ 17 [1961/62] 221): ή 
επιμελημένη κανονική τοιχοποιία στην υποδομή τού αριστερού τμήματος καί ό ημικυκλικός πύργος χρονολογούνται στην 
ελληνιστική περίοδο. Ή άνωδομή καί τό δεξιό τμήμα ανήκουν στην όψιμη ρωμαϊκή περίοδο. Βωμοί, βάσεις καί στήλες 
έχουν ενσωματωθεί προχείρως σέ δεύτερη χρήση μέ τήν βοήθεια συνδέσμων. 
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f f iJÈkè Λ#ίΛ Είκ. 13. Ή Πλατεία 
Ωρολογίου (σήμερα 
Δικαστηρίων) 
κατά τόν Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο (Συλλογή Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Βέροιας). 

2. Ή Νοτιοδυτική πύλη ανοίγεται στον δρόμο πού οδηγεί στην Έλήμια καί τήν "Ηπειρο. 
Βρίσκεται στην σημερινή θέση των Δικαστηρίων, πού ονομάζεται καί «πλατεία Ωρολογίου» 
(Ο.Τ. 94 καί 115). Επιγραφή πού ανακαλύφθηκε 
πρόσφατα μας αποκαλύπτει δτι κατά τήν αρχαιό
τητα ονομαζόταν Ενιαστική, από τά Evia, τήν 
πρώτη πόλη δυτικά της Βέροιας, στην οποία 
οδηγούσε ό δρόμος πού άρχιζε από αυτήν1. Γιά 
τόν Delacoulonche, «ή δυτική πλευρά είναι ή πιό 
παράξενη καί σημαντική συνάμα. Δύο πύργοι 
προσελκύουν τήν προσοχή: ανήκουν καί οι δύο 
στους βυζαντινούς χρόνους. Ό πρώτος, πού σή
μερα βρίσκεται μέσα στό τουρκικό κάστρο, επι
σκευάσθηκε πρόσφατα. Του δευτέρου, πού ει ναι 
από καιρό ερειπωμένος (...) οι διαστάσεις ει ναι 
σημαντικές (...). Διακρίνονται κάθε είδους θραύ
σματα, μαρμάρινες στήλες, σπόνδυλοι κιόνων, 
τμήματα έπιστυλίων δωρικών καί ιωνικών. 
Ό πύργος αυτός (...) εξ άλλου συνδεόταν μέ τό 
τείχος (...). Διατηρείται ακόμη μέχρις ύψους 
δεκαπέντε τουλάχιστον μέτρων»2. Οι μεγάλες 
διαστάσεις αυτών τών πύργων μας οδηγούν 
στην υπόθεση ότι μπορεί νά πρόκειται γιά τά 
ρωμαϊκά θεμέλια της αρχαίας ακροπόλεως, 
ακόμη ορατά επί Καντακουζηνού, ό όποιος γρά
φει: ούγαρ ακρόπολις, αλλ"ώσπερμικράπόλις 
εν μεγάλη. 

Είκ. 14. "Αναθηματική επιγραφή πού μνημονεύει 
τήν Ενιαστική πύλη καί διατάξεις σχετικές 

με τήν διευθέτηση τών υδάτων στην αρχαία Βέροια 
(Μουσείο Βέροιαςάρ. εΰρ. Α 919). 

1. Βλ. ΕΚΜΑ4\. 
2. Delacoulonche 107-108. Σαράντα χρόνια αργότερα, ό Struck σημειώνει τήν εγκατάλειψη αύτοϋ του τομέως τών τειχών 

καί επισημαίνει τήν κατεδάφιση ενός μικρού πύργου μέ αρχαία θεμελίωση. 

3. Καντακουζηνός III 120-21, πού μνημονεύεται από τόν Delacoulonche (108)· πρβλ. Παπαζώτος 71. 
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Τό οθωμανικό κάστρο, πού καταστράφηκε στίς αρχές του 20ού αιώνος, έχει σήμερα 
αποκατασταθεί εν μέρει μέ τίς εργασίες διαμορφώσεως της πλατείας: ανακαλύφθηκαν ένας 
προμαχώνας καί τμήματα αρχαίων τειχών, καθώς καί του βυζαντινού πύργου πού περιγράφει 
ό Delacoulonche, αλλά καί διάφορα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, γλυπτά καί επιτύμβιοι βωμοί1. 

3. Ή Νοτιοανατολική (Τσως ή αργότερα γνωστή ως Όψικιανή) πύλη ανοίγεται στον 
δρόμο της Πιερίας. Πρέπει νά βρισκόταν κοντά στό Ο.Τ. 34, εκεί δπου καί σήμερα είναι ή 
αφετηρία της οδού προς τήν Π ιερία. "Ενα τμήμα του ανατολικού αυτού τείχους, πού πρόσφατα 
αποκαλύφθηκε, έχει θεμελίωση πού μοιάζει νά ανάγεται στην παλαιότερη φάση τών τειχών.2 

"Αν ή διαδρομή τού αμυντικού περιβόλου είναι γνωστή γιά τά τρία τέταρτα της περιμέτρου 
του (Είκ. 17), προβληματική ει ναι αντίθετα ή γραμμή τού τείχους πού βλέπει προς τά δυτικά. 
Ό Delacoulonche, παρατηρητής ακριβής καί σχολαστικός, σημειώνει δτι «τά κατάλοιπα τών 
οχυρώσεων (...) επιστέφουν παντού τήν παρυφή (της Βέροιας)». Καί συμπληρώνει παρακάτω, 
αναφερόμενος στην δυτική πλευρά, τήν οποία αποκαλεί βόρεια: «Ή βόρεια πλευρά πού 
προστατεύεται από ένα βαθύ χείμαρρο... διατηρεί λιγοστά ϊχνη αρχαίων τειχών»3. Σημαίνει 
άραγε αυτό δτι κατά τήν παραμονή του ό Delacoulonche κατόρθωσε νά δει στοιχεία του τείχους 
πού σήμερα έχουν εξαφανισθεί ; Δέν είναι απίθανο μέ τίς τόσες μεταβολές πού υπέστη ή πόλη 
τά τελευταία εκατό χρόνια. Παρατηρεί επίσης δτι οι απότομες καί βραχώδεις όχθες τού ποταμού 
προσφέρουν καλή φυσική οχύρωση. "Ίσως αυτή νά ήταν καί ή γνώμη τών αρχαίων κατοίκων 
της πόλεως καί νά μήν εΐχαν αισθανθεί τήν ανάγκη νά κατασκευάσουν τείχος (πολυδάπανο 
στην κατασκευή καί τήν συντήρηση του). "Ίσως αρκέσθηκαν νά κτίσουν ένα απλό τοιχίο, εφο
διασμένο μέ φυλάκια γιά νά προλαμβάνουν τίς επιθέσεις από τά δυτικά. Τά υψώματα τού 
Βερμίου ορούς αντιπροσωπεύουν επίσης ικανοποιητικό φραγμό σέ ενδεχόμενες επιθέσεις. 

Είκ. 15. Ή συναγωγή στην σημερινή εβραϊκή συνοικία (Μ.Β. Χατζόπουλος). 

1. BCH1960, Chronique 770- πρβλ. ΑΔ 27 ( 1972) 510. 

2. ΑΔ 24 ( 1969) 322 καί 25 ( 1970) 385• πρβλ. Παπαζώτος 75-76. 
3. Delacoulonche 107. Στην επόμενη σελίδα διευκρινίζει: «επί τών Μακεδόνων, όπως καί κατά τήν σερβική κατοχή, τά τείχη 

έπέστεφαν όλο το πλάτωμα». 
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"Αν υπήρχε τείχος, τά θεμέλια του δέν θά είχαν χρησιμοποιηθεί γιά τήν οικοδόμηση 
μεταγενέστερων κτηρίων; Πράγματι, τά σπίτια τής παλαιάς εβραϊκής συνοικίας (είκ.15), 
πού ύπέρκεινται άπ' ευθείας τής κοίτης του Τριποτάμου, μεταξύ των Ο.Τ. 119καί 125, ει ναι 
κτισμένα επάνω σέ λίθινες βάσεις πού πατούν πιθανώς στά κατάλοιπα αρχαίων τειχών. 

Ή υπόθεση ότι ό περίβολος περιλάμβανε στην περίμετρο του τήν συνοικία τής αντίπερα 
όχθης (σημερινή συνοικία Προμηθέως) διατυπώθηκε μετά τήν ανακάλυψη στό Ο.Τ. 420 πολ
λών αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών. Τά σημαντικά αυτά ευρήματα χρονολογούνται στην 
ρωμαϊκή περίοδο καί περιλαμβάνουν συνήθη κομμάτια περισυλλογής, ανάλογα μέ εκείνα 
πού παρατηρούνται στά σωζόμενα τμήματα τών τειχών. Κατά τόν Φώτιο Πέτσα, τά τμήματα 
αυτά μπορεί νά ανήκουν εϊτε στον οχυρωματικό περίβολο τής Βέροιας, πού κατά συνέπειαν 
θά εκτεινόταν καί πέρα από τόν Τριπόταμο, εϊτε σέ μία οχυρή ακρόπολη εκτός τών τειχών1. 
"Ήδη ό Delacoulonche σημείωνε ότι στό εβραϊκό νεκροταφείο, πού βρισκόταν δίπλα, στό 
Ο.Τ. 422, υπήρχαν «θραύσματα κάθε είδους αρχαίων: φατνώματα, βάθρα, στήλες, τεμάχια 
από ιωνικά καί δωρικά έπιστύλια. "Όλοι οι λίθοι τών τάφων ανήκουν στά αρχαία μνημεία 
τής Βέροιας»2. Σέ αυτά ήλθε νά προστεθεί ή ανακάλυψη στην συνοικία τού Προμηθέως (Ο.Τ. 420) 
τριών ρωμαϊκών τάφων κτισμένων μέ ελληνιστικά μάρμαρα, στά όποϊα περιλαμβάνονται 
εξαιρετικές επιγραφές, καί τμήματα πεσσών3 πού μπορεί νά υποδηλώνουν δτι στην όχθη 
αυτήν υπήρχαν σημαντικά δημόσια κτήρια, κτισμένα προφανώς εντός τών τειχών. Δέν πρέπει 
ωστόσο νά λησμονείται δτι οι αρχαίοι λίθοι έχουν τήν τάση νά μετακινούνται μακρυά από 
τήν θέση τού οικοδομήματος στό όποϊο αρχικώς ανήκαν: επειδή τά νεκροταφεία χρησιμοποιούν 
κάθε είδους λίθους, μπορεί οι συγκεκριμένοι νά προέρχονται από τήν αντικρινή όχθη. Προς 
τό παρόν, δσο δέν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, είναι δύσκολο νά αποφανθεί 
κανείς υπέρ τής μιας ή τής άλλης υποθέσεως. Νέα στοιχεία γιά τόν προσδιορισμό τής διαδρομής 
τού δυτικού τείχους μπορεί ίσως νά προκύψουν από τήν μελέτη τών διαστάσεων τής περιμέτρου 
τών τειχών. 

Δύο βυζαντινά χειρόγραφα4, ένα τού 9ου αι. καί ένα τού 14ου αι. αναφέρουν τίς διαστάσεις 
τών οχυρώσεων πολλών πόλεων. Γιά τόν συγγραφέα τού κωδικός τού 9ου αι., τά τείχη τής 
Βέροιας εΐχαν περίμετρο 1.900 οργυιών, τής Κωνσταντινουπόλεως 15.000, τής θεσσαλονίκης 
4.920. Τό χειρόγραφο τού Μου αι. δίνει 2.150 όργυιές γιά τήν Βέροια, 18.000 γιά τήν 
Κωνσταντινούπολη, 6.000 γιά τήν Θεσσαλονίκη, δηλαδή τιμές αυξημένες κατά 20% γιά τίς δύο 
τελευταίες πόλεις καί 14% μόνον γιά τήν Βέροια3. Αντιπροσωπεύει άραγε ή αύξηση αυτή τών 
αριθμών μία παράλληλη καί αναλογική επέκταση τών πόλεων στην διάρκεια τών 500 χρόνων; 
Φαίνεται μάλλον απίθανο, αφού, δσον αφορά στην Βέροια τουλάχιστον, ό περίβολος τών τειχών 
της εμφανίζεται αμετάλλακτος από τήν αρχαιότητα, όπως πιστοποιεί τό γεγονός δτι τά θεμέλια 
τών σωζόμενων τμημάτων ανάγονται στην περίοδο εκείνη. Ή απόκλιση τών μέτρων πρέπει 
μάλλον νά οφείλεται σέ διαφορετικό τρόπο μετρήσεως. Έξ άλλου, ή όργυιά τού 9ου αι. μπορεί 

1.Λ4 20(1965)433. 
2. Delacoulonche 253. 
3. AA 35 (1980) 407. Γιά τίς επιγραφές, βλ. ΕΚΜΑ 4 καί 134. 
4. 'Αναφέρονται από τόν Γ.Χ. Χιονίόη, Ιστορία τήςΒεροίαςίΙ (Θεσσαλονίκη 1970) 146. 

5. Πρβλ. Ο. Tafrali, Topographie de Salonique (Παρίσι 1913) 67: «Ή περίμετρος τών τειχών μετρήθηκε πιθανότατα μέ τήν 
ευκαιρία τών επισκευών πού έγιναν σέ πολλές πόλεις (...) αλλά οι αριθμοί αυτοί όέν πρέπει νά είναι ακριβείς». 
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νά ήταν μεγαλύτερη από έκείνην του 14ου αι. Μέ βάση τήν αττική όργυιά (μήκους 1,85 μ.1), 
ή περίμετρος του οχυρωματικού περιβόλου της Βέροιας θά ήταν 3.517 μέτρα τόν 9ο αι. καί 
3.920 μέτρα τόν 14ο αι. Όπωσδήποτε καί παρά τήν ασάφεια τών αριθμών, φαίνεται ότι 
ή διαδρομή τών τειχών δέν ήταν αρκετά μεγάλη ώστε νά περιλαμβάνει καί τήν δυτική όχθη 
της Βέροιας. Πράγματι, άν ληφθοϋν υπ" όψιν τά σωζόμενα κατάλοιπα, ή γραμμή τών τειχών 
από τήν Βόρεια ώς τήν Νοτιοδυτική πύλη φθάνει τά 2.400 μέτρα. Ή όχθη του Τριποτάμου 
πού περιλαμβάνεται μεταξύ τών δύο αυτών πυλών καλύπτει περί τά 1.300 μέτρα. Τό πιθανότερο 
συνεπώς εΐναι δτι ό περίβολος ακολουθούσε τήν κοίτη του χειμάρρου καί δτι περιοριζόταν 
σέ ένα τοιχίο χαμηλότερο ϊσως από εκείνο πού έστεφε τό πλάτωμα2. 

1. Οί Tafrali καί Struck μεταφράζουν τήν όργυιά σέ βυζαντινό πήχυ. Ό Γ. Χιονίδης παίρνει ώς βάση τήν αττική όργυιά. 

2. Ή πολύ κατατοπιστική εργασία τοϋ Ά. Πέτκου, «Τά τείχη της Βεροίας», Μνήμη Μανόλη "Ανδρόνικου (Παράρτημα 
Μακεδόνικων αρ. 6, Θεσσαλονίκη 1997) 263-76, δημοσιεύθηκε ένω τό πόνημα τούτο ήταν υπό εκτύπωση καί δεν στάθηκε 
δυνατόν νά ληφθεί υπ" όψιν. 
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"Av ή εξωτερική εικόνα μιας πόλεως χαρακτηρίζεται από τά τείχη της, ή εσωτερική προσ
διορίζεται από τήν χάραξη τών οδών της καί τήν συγκρότηση τών συνοικιών της. 

Οι πόλεις της Μακεδονίας πού ιδρύθηκαν ή διευρύνθηκαν από τό δεύτερο μισό τοϋ 4ου αι. 
π.Χ. χρησιμοποίησαν τό ίπποδάμειο σύστημα, καλαίσθητο καί λειτουργικό, τό όποιο εΐχε 
υιοθετηθεί από τήν "Ολυνθο με επιτυχία τό 432 π.Χ. Τό σύστημα αυτό, πού προσαρμόζεται 
με ευελιξία στίς γεωγραφικές συνθήκες κάθε θέσεως, υπακούει στίς αρχές της αισθητικής, 
τής ασφάλειας καί τής υγιεινής, οι όποιες εΐχαν κατά τήν παράδοση διαδοθεί τόν 5ο αι. π.Χ. 
από τόν Μιλήσιο Τππόδαμο. Χαρακτηρίζεται από τήν χρήση ενός άβακωτοϋ δικτύου οδών, 
τό όποιο αφορίζει γεωμετρικά τά οικοδομικά τετράγωνα κατοικίας καί τοποθετεί μέ τρόπο 
αρμονικό καί ορθολογικό τά δημόσια οικοδομήματα στά εστιακά σημεία τής πόλεως. 

Μετά τόν Φίλιππο Β', μεγάλο καί καινοτόμο κτίστη πόλεων1, ό γιος του "Αλέξανδρος 
συνέχισε συστηματικά τήν φιλόδοξη αυτή πολεοδομική πολιτική, ή οποία θά αναβιώσει υπό 
τους διαδόχους του στήνϊδια τήν Μακεδονία2. "Ηδη από τά τέλη τοϋ 4ου αι., ή επιστροφή τών 
παλαιμάχων Μακεδόνων καί ή εμφάνιση νέων συνθηκών διαβιώσεως, προσανατολισμένης 
περισσότερο στον αστικό βίο, καθιστούσαν αναγκαία τήν διεύρυνση τών παλαιών πόλεων, 
όπως ή Πέλλα καί ή Βέροια3. 

Άπό τήν γενική οργάνωση τοϋ πολεοδομικού ίστοϋ τής Βέροιας καί τοϋ οδικού της δικτύου 
κατά τήν ελληνιστική περίοδο, δέν σώζονται παρά ελάχιστες αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

"Από τό οδικό δίκτυο, δέν ανακαλύφθηκε μέχρι σήμερα παρά ένα τμήμα δρόμου κατά 
μήκος ενός οικοδομήματος τοϋ 4ου αι. π.Χ. (Ο.Τ. 136-37), κάθετο στον αρχαίο ρωμαϊκό δρό
μο πού βρίσκεται κάτω άπό τήν σημερινή οδό Βενιζέλου4. Τό μικρό αυτό κλάσμα ελληνιστι
κού δρόμου δέν φέρει πλακόστρωση άλλα είναι εφοδιασμένο μέ απλό καί αποτελεσματικό 
σύστημα αποχετεύσεων, ανάλογο μέ εκείνο πού έχει διαπιστωθεί γιά τήν Πέλλα καί τήν 
Όλυνθο: αποχετευτικός αγωγός, σωλήνες υδρεύσεως καί σύστημα καθαρισμού μαρτυρούν 
τήν υψηλή ποιότητα τών έργων υποδομής καί τήν καλή υδροδότηση τής πόλεως. 

1. Τό Δίον, ή Π έλλα, οί Φίλιπποι, ή Ηράκλεια Λυγκηστί ς κ< α ή ΊΙ ράκλεια Σιντική γν(ορίζουν επί Φιλίππου θαυμαστή ανάπτυξη. 

2. Βλ. R. Martin, L 'urbanisme dans la Grece antique (Παρίσι 1974 ) 301 : « τό παράδειγμα τής Δημητριάδος στην Θεσσαλία 
επιβεβαιώνει καί yi" αυτήν τήν περιοχή μετά τήν "Όλυνθο τήν προτίμηση πού δόθηκε σε αυτό τό σύστημα από τους Μακεδόνες 
ηγεμόνες καί βασιλείς». 

3. Τήν αύξηση τοϋ πληθυσμού τής Βέροιας καί τήν βελτίωση τών οικονομικών συνθηκών μεταξύ τοϋ 3ου καί του 2ου αϊ. π.Χ. 
αποκαλύπτουν τόσο ή διεύρυνση τών νεκροπόλεων σέ νέες εκτάσεις οσο καί ή αλλαγή τών ταφικών εθίμων, όπως θά αναφερθεί 
στην συνέχεια. 

4. Azi 29 (1974) 701 καί 32 (1977)226. 
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"Αλλα τμήματα αγωγών (είκ. 16) πού αποκαλύφθηκαν κατά μήκος τών εξωτερικών τοίχων 
άλλων ελληνιστικών οικοδομημάτων πού βρίσκονται στά νότια της όδοϋ Βενιζέλου υποδη
λώνουν τήν ύπαρξη καί άλλων κάθετα τεμνόμενων οδών, παράλληλων ή κάθετων προς τόν 
κύριο οδικό άξονα, πού πρέπει να συνέδεε ήδη τήν εποχή εκείνη τήν Βόρεια μέ τήν Νότια πύλη 
της πόλεως, διασχίζοντας τά ζωτικά της κέντρα1. Τέτοιες «αρτηρίες τροφοδοσίας» υπήρχαν 
σε όλες τίς πόλεις· εΐχαν αρκετό εύρος ώστε νά επιτρέπουν τήν διέλευση αμαξών καί αρμάτων 
καί ήσαν απαραίτητες γιά τήν σύνδεση τών αγορών μέ τίς πύλες τών πόλεων καί από εκεί μέ 
τήν εξωτερική πεδιάδα καί τήν παραγωγή τών καλλιεργειών της. Στην Βέροια, ή αρτηρία 
αυτή πρέπει νά βρίσκεται κάτω άπό τήν οδό Βενιζέλου, ή οποία καταλήγει στην Βόρεια πύλη. 

Είκ. 16. Κάτοψη τών ευρημάτων στό οικόπεδο Μάντζου Τσάβη (ΑΑ 33 [1978] 267,0.Τ. 217: οδός Μ. Αλεξάνδρου καί 
Εδέσσης). Στό επάνω μέρος τον σχεδίου, κατά μήκος του τοίχου του ελληνιστικού αυτού κτηρίου, διακρίνονται τμήματα 
τού αγωγού. 

1. ΑΑ 22 ( 1967) 411 : αγωγός παράλληλος προς τήν όδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (Ο.Τ. 217-218). ΑΑ 33 ( 1978) 263-66: σύστημα 
αγωγών κάθετο προς τό προηγούμενο (Ο.Τ. 217 καί 220 καί παράλληλο προς τήν όδό Εδέσσης. 
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Παρά τίς λιγοστές αρχαιολογικές μαρτυρίες, μπορεί συνεπώς νά υποθέσει κανείς δτι ή 
γραμμή τών ελληνιστικών οδών ακολουθούσε ένα ορθογώνιο σύστημα ίπποδαμείου τύπου. 
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Είκ. 17. Συνοπτικό ρυμοτομικό σχεδιάγραμμα της Βέροιας με τους ρωμαϊκούς δρόμους καί την γραμμή τών τειχών 
(Αικατερίνη Ρωμιοπούλου-Ιω. Τουράτσογλου, Μακεδόνικα 14 (1974) 165' έχει προστεθεί τό τμήμα δρόμου που 
ανακαλύφθηκε τό 1976 στό Ο.Τ. 58). 
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"Όλοι οί άλλοι αρχαίοι δρόμοι πού εντοπίσθηκαν στην Βέροια χρονολογούνται στην ρωμαϊκή 
περίοδο καί συγκεκριμένα στον 2ο καί 3ο μεταχριστιανικό αιώνα. Τά κατάλοιπα αυτά επιτρέπουν 
νά άποκαταστήσομε ένα τμήμα του κανάβου πού σχημάτιζαν οί δρόμοι της πόλεως ' παράλληλα 
ή κάθετα στους κεντρικούς άξονες πού συνέδεαν τήν Βόρεια μέ τήν Νοτιοδυτική πύλη. 
Οί ανασκαφές αποκάλυψαν σημαντικά τμήματα τών δύο κύριων αρτηριών: ή πρώτη βαίνει 
παράλληλα ή επάλληλα προς τήν σημερινή οδό Μητροπόλεως καί καταλήγει στην νοτιοδυτική 
έξοδο της Βέροιας. Ή δεύτερη 
διατρέχει τήν οδό Βενιζέλου 
στό μέσον του εύρους της καί 
οδηγεί στην Βόρεια πύλη. Καί 
οί δύο αρτηρίες είναι κατα
σκευασμένες μέ τόν ϊδιο επι
μελή τρόπο. Δέν αποκλείεται 
μάλιστα νά χαράχθηκαν κατά 
μήκος τών παλαιών αξόνων 
της ελληνιστικής πόλεως.Ή 
υπόθεση αυτή παραμένει προς 
τό παρόν ανεπιβεβαίωτη, άλλα 
μπορεί νά θεωρηθεί δτι ενισχύ
εται από τά πολυάριθμα ϊχνη 
επισκευών2. „, 10 „ · · < - « . * - ~ ·* - » . -, 

Εικ. 18. Ρωμαϊκό οδόστρωμα επι της odor Μητροπόλεως 
(Μ.Β. Χατζόπουλος). 
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Είκ. 19. Τμήμα πλακόστρωτης όδοϋ ( ΑΔ 24 [1969] 320). 

1. Βλ. Αικατερίνη Ρωμιοπούλου-Ίω. Τουράτσογλου, «Έκ της αρχαίας Βέροιας», Μακεδόνικα 14(1974) 163-75. Τήν ύπαρξη 
ορθογωνίου οδικού δικτύου ίπποδαμείου τύπου αποκάλυψε ή λεπτομερής αποτύπωση σέ ρυμοτομικό χάρτη τών καταλο ίπων 
τών ρωμαϊκών οδών, καί ή καταγραφή τους σέ συνοπτικό σχεδιάγραμμα, όπου οί δρόμοι έχουν συσχετισθεί μέ τήν γραμμή τών 
αρχα ίων τε ιχών (βλ. είκ. 17). 

2. Γ ι ά τ ή ν ό δ ό Μητροπόλεως,βλ. J3CH1955, Chronique274καί 1956, 315. A420(1965)430 ,22 (1967)410,23 (1968) 345,24 
(1969) 320-22,25 (1970) 384,29 (1973-74) 706,37 (1982) 302. Πρόσφατες εργασίες έφεραν στό φώς τμήμα του αρχαίου οδοστρώ
ματος στην περιοχή του παλαιού γυμνασίου. Γιά τήν όόό Βενιζέλου, βλ. BCH1957, Chronique 600, ΑΔ 20 ( 1965) 433,23(1968) 348. 
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Τό οδόστρωμα αποτελείται από μεγάλες ακανόνιστες λίθινες πλάκες, οι όποιες σώζουν 
σέ ορισμένα σημεία τις αύλακες πού χάραξαν οι τροχοί αρμάτων καί αμαξών (είκ. 19). 

Εύρους 4,50 μ. περίπου, οι κύριες αυτές αρτηρίες πλαισιώνονταν άπό πεζοδρόμια. Κάτω 
άπό τό μέσον του οδοστρώματος περνούσαν οι σωληνώσεις των υδραγωγών καί της απο
χετεύσεως· εφοδιασμένοι μέ πιθόσχημα φρεάτια καθαρισμού, καί μέ εγκάρσιες διακλαδώσεις 
τροφοδοτούσαν τά οικοδομήματα πού βρίσκονταν κατά μήκος αυτών των δρόμων (είκ. 16). 

Έκτος άπό τά πολυάριθμα κατάλοιπα τού αρχαίου δρόμου πού βαίνει παράλληλα ή 
επάλληλα προς την οδό Μητροπόλεως, οι εκσκαφές έφεραν επανειλημμένα στό φως θραύσματα 
άρράβδωτων κιόνων, σπονδύλων, βάσεων καί κιονόκρανων ιωνικού ρυθμού. Κατά τόν Ί . 
Τουράτσογλου, τά αρχιτεκτονικά αυτά μέλη πρέπει πιθανότατα νά ανήκαν σέ κάποια κιο-
νοστήρικτη στοά κτισμένη κατά μήκος τής οδού, πού θά σχημάτιζε μία via colonnata ανάλογη 
προς εκείνες πού γνωρίζομε στην Έδεσσα καί την Θεσσαλονίκη1. Ή αρχιτεκτονική αυτή 
διευθέτηση εμφανίζεται τήν εποχή τού Τραϊανού σέ ολόκληρο τόν ρωμαϊκό κόσμο. 

Οι δρόμοι τής Βέροιας χρονολογούνται στην περίοδο τής μέγιστης οικονομικής καί 
πολιτιστικής της άνθήσεως (άπό τόν 2ο ώς τόν 3ο αι. μ.Χ.) καί προσφέρουν αρμονικό καί 
επιβλητικό πλαίσιο γιά τίς τελετές καί τους αγώνες πού διεξάγονταν στην πρωτεύουσα τού 
Κοινού, μητρόπολίνκαί δις νεωκόρον. Ή δεύτερη κεντρική αρτηρία, κάτω άπό τήν σημερινή 
οδό Βενιζέλου, ήτανϊσως καί αυτή εφοδιασμένη μέ κιονοστοιχία. 

Τμήματα τού δικτύου τών δευτερευουσών οδών, παράλληλων ή κάθετων στους δύο κύ
ριους άξονες, ανακαλύφθηκαν σέ πολλά σημεία τής Βέροιας. Στενότερες άπό τίς προηγού
μενες (μεταξύ2,50καί 3,50 μ.), εμφανίζουν τόνϊδιο τύπο επιμελημένης πλακοστρώσεωςκαί 
είναι εφοδιασμένες μέ παρόμοιο σύστημα υπόγειων αγωγών. Έχουν αναγνωρισθεί δύο 

1. ΑΔ 25 ( 1970) 381,20 ( 1965) 431,24 ( 1969) 321 -22. Πρβλ. Αικατερίνη Ρωμιοπούλου-Ίω. Τουράτσογλου, Μακεδόνικα 14 
(1974)166. 



50 ΑΡΧΑΙΑ ΒΕΡΟΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

εγκάρσιοι δρόμοι: ό ένας κατά μήκος της οδού Ιπποκράτους (Ο.Τ. 80 καί 135)· ό δεύτερος, 
παράλληλος προς την σημερινή οδό Μυτιλέκα, περνά από τό κέντρο τοΰ Ο.Τ. 58'. Ένα άλλο 
τμήμα, εγκάρσιο στην οδό Βενιζέλου, ανακαλύφθηκε στην γωνία των οδών Μαλακούση καί 
Βενιζέλου (Ο.Τ. 157-209). 

Στην οδό Ακαταμάχητου (Ο.Τ. 15 3-155) ήλθε στό φως ένα μεγάλο τμήμα δρόμου πλάτους 
3 μ., παράλληλου στην οδό Βενιζέλου, πού φαίνεται νά ακολουθεί τήν καμπύλη τής κοίτης 
του Τριποτάμου. Δέν αποκλείεται νά έβαινε παράλληλα προς τήν γραμμή των τειχών (τά 
όποια συνεπώς θά βρίσκονταν κατά μήκος τοΰ χειμάρρου), όπως οι «περιφερικοί» εκείνοι 
δρόμοι πού αναπτύσσονται στην βάση τών τειχών πολλών οχυρωμένων πόλεων γιά νά 
εξασφαλίζουν τήν άνετη κυκλοφορία τών στρατευμάτων σέ στιγμές κινδύνου2. 

Οι λιγοστές καί αποσπασματικές αυτές μαρτυρίες γιά τό δίκτυο τών ρωμαϊκών δρόμων 
δέν επιτρέπουν τήν διαμόρφωση πλήρους εικόνας γιά τήν Βέροια καί τήν έκταση της κατά 
τήν περίοδο αυτή τής ιστορίας της. "Αγνωστο παραμένει αν ή πόλη κάλυπτε δλην τήν έκταση 
πού αφόριζαν τά τείχη της, όπως υποστηρίζει ό Delacoulonche. «Ή σύγχρονη πόλη (...) δέν 
καταλαμβάνει δλο τό άνδηρο (...). "Αντίθετα, στό παρελθόν τό γέμιζε δλο, δπως μπορεί κανείς 
νά διαπιστώσει αν ακολουθήσει τά κατάλοιπα τών οχυρώσεων πού επιστέφουν δλην τήν 
παρυφή τοΰ άνδήρου»3. Τό επιχείρημα αυτό δέν εΐναι βάσιμο, αν κρίνει κανείς από άλλες 
οχυρωμένες πόλεις, όπου ή περίμετρος τών τειχών δέν σχετίζεται μέ τήν επιφάνεια πού κατα
λαμβάνει ό οίκισμένος χώρος, αλλά υπακούει σέ γεωγραφικές (διαμόρφωση τοΰ εδάφους) 
ή στρατηγικές επιταγές4. Στην Βέροια, τά τείχη ακολουθούν τήν παρυφή τοΰ άνδήρου. Σύμφωνα 
μέ τά σημερινά αρχαιολογικά δεδομένα φαίνεται ότι ή αρχαία πόλη, τόσο κατά τήν ρωμαϊκή 
όσο καί κατά τήν ελληνιστική περίοδο, εΐχε αναπτυχθεί σέ περιορισμένη έκταση τής επι
φανείας. Στον ΒΑ τομέα (Ο.Τ. 176 ως 196 χονδρικώς) τίποτε δέν βρέθηκε. Ό οχυρωματικός 
περίβολος τής Βέροιας έπρεπε νά εΐναι εκτεταμένος, γιά νά προστατεύει σέ περίπτωση εξωτε
ρικής απειλής, πέραν τοΰ οίκισμένου χώρου, τους αναγκαίους γιά τήν επιβίωση ανθρώπων 
καί ζώων βοσκότοπους καί λιβάδια, καθώς επίσης καί τόν πληθυσμό τής χώραςττ\ς πόλεως, 
πού θά αναζητούσε καταφύγιο μαζί μέ τά υπάρχοντα του εντός τών τειχών5. 

1. ΑΛ 32 (1977) 224 καί 33 (1978) 268: πλάτους 2,70 μ., τό τμήμα αυτό της ρωμαϊκής όδοΰ είναι επίσης εφοδιασμένο μέ 
πεζοδρόμια καί στρωμένο μέ ακανόνιστες λίθινες πλάκες. Τήν γραμμή του δρόμου ακολουθούν αγωγοί υδροδότησης καί 
φρεάτια καθαρισμού. 

2. ΑΛ20 (1965) 432 καί 25 (1970) 385. 

3. Delacoulonche 107. 
4. Πρβλ. R. Martin, L 'urbanisme dans la Grece antique (Παρίσι 19742) 37, ό οποίος επικαλείται τά τείχη τοϋ Θυρρείου στην 

βόρεια "Ακαρνανία, δπου ή περίμετρος τοΰ τείχους φθάνει τά 10 χλμ, ενώ ή κατοικημένη ζώνη περικλείεται σέ μία περίμετρο 
3 χιλιομέτρων. Ανάλογη σχέση διαπιστώνεται καί στην περίπτωση τής Πλευρώνος, τής Παλαίρου, τοΰ Στράτου καί τής "Αμφιπόλεως. 

5. Ό Struck (40-41) παραθέτει τό κείμενο τοΰ Ιωάννη Δ' Καντακουζηνού, ό όποιος υπογραμμίζει τήν μεγάλη έκταση τής 
επιφανείας πού περιέβαλλαν τά τείχη, περικλείοντας αρκετά λιβάδια καί βοσκές γιά νά τραφούν τά ποίμνια κατά τήν περίοδο 
τής κατοχής τής Βέροιας από τους Σέρβους, τό 1347. 
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Ή ραγδαία ανάπτυξη της Βέροιας μετά τον Β ' Παγκόσμιο πόλεμο καί ή εξάπλωση τοϋ 
οικοδομικού ίστοΰ έξω από τά τείχη, οδήγησε στην τυχαία ανακάλυψη καί, στην συνέχεια, 
στην μεθοδική έρευνα πολλών αρχαίων νεκροπόλεων1, πού βρίσκονταν, όπως σέ όλες τίς 
μακεδόνικες πόλεις, γύρω από τήν εξωτερική περίμετρο του οχυρωματικού περιβόλου, 
αρχικώς σέ μεγάλη απόσταση καί αργότερα πλησιέστερα. Ή μελέτη τών νεκροπόλεων, οι 
όποιες εκτείνονται κατά μήκος τών μεγάλων δρόμων πού οδηγούν στην πόλη, παρουσιάζει 
πολλαπλό ενδιαφέρον τόσο γιά τά ταφικά έθιμα καί δοξασίες, όσο καί γιά τήν δημογραφική, 
τήν οικονομική καί τήν κοινωνική εξέλιξη της Βέροιας κατά τήν αρχαιότητα. 

Συγκεκριμένα ίχνη εγκαταστάσεως κατά τους αρχαϊκούς καί κλασσικούς χρόνους δέν 
διασώζονται, εκτός από μερικά όστρακα. Ή ανακάλυψη όμως νεκροπόλεων πού χρονολο
γούνται στην περίοδο 550-450 π.Χ. αποτελεί άδιαφιλονείκητο τεκμήριο γιά τήν ύπαρξη της 
πόλεως ήδη από τό 6ο αι.2 Μία πρώτη νεκρόπολη τών κλασσικών χρόνων, μέ 24 τάφους, 
εντοπίσθηκε τυχαία στά βορειοανατολικά της πόλεως κατά τά έργα διαπλατύνσεως της οδού 
προς τήν θεσσαλονίκη, κοντά στό Ο.Τ. 2903, καί πιό πρόσφατα στό Ο.Τ. 3034. 

Μιά δεύτερη νεκρόπολη τών κλασσικών χρόνων εντοπίσθηκε στον νοτιοανατολικό τομέα 
(Ο.Τ. 323). Χρησιμοποιήθηκε μετά το 350 π.Χ., αργότερα καταστράφηκε γιά νά επαναχρησιμο
ποιηθεί εν μέρει καί πάλι γιά τήν κατασκευή πενήντα περίπου κιβωτιόσχημων τάφων κατά 
τόν 2ο αι.5 

Οι τάφοι τών κλασσικών χρόνων εΐναι απέριττοι. "Αποτελούνται από ένα απλό όρυγμα, 
λαξευμένο στον μαλακό ύποκίτρινο βράχο, μέ τοιχώματα συνήθως γυμνά, αντίθετα προς τους 
ωραίους σύγχρονους τάφους πού βρίσκονται στην Πέλλα καί τήν Αμφίπολη, τών οποίων τά 
ζωγραφισμένα τοιχώματα διασώζουν ωραίες διακοσμητικές συνθέσεις. ΟΙκιβωτιόσχημοι αυτοί 
τάφοι περιείχαν πτωχά κτερίσματα: έρυθρόμορφα αττικά αγγεία, πούπιστοποιούντίς εμπορικές 
σχέσεις μέ τήν Αθήνα κατά τήν εποχή εκείνη, χάλκινα καί χρυσά κοσμήματα γιά τίς γυναίκες, 
όπλα γιά τους άνδρες. 

1. Οί ετήσιες εκθέσεις τών ανασκαφών στό Bulletin de Correspondance Helléniquexox τό "Αρ/αίολο/ικόν^ελπονάναφέρουν 
κάθε χρόνο πολυάριθμες ανακαλύψεις τάφων. Τό 1977 ανεσκάφησαν 30 λακκοειοείς τάφοι. Τό 1990 αναφέρθηκαν 80 (Βικτωρία 
"Αλλαμανή-Σουρή, Ελληνιστική κεραμεική από τή Μακεδονία [Θεσσαλονίκη 1991, υπεύθυνη εκδόσεως Στέλλα Δρούγου] 65-73). 

2. "Ενας τάφος τοϋ 6ου αι. π.Χ. εΐχε ήδη επισημανθεί από τόν Χ. Μακαρονά («Χρονικά "Αρχαιολογικά», Μακεδόνικα! 
[ 1941 -1952] 628, αρ. 63). "Άλλοι ανακαλύφθηκαν πιό πρόσφατα (Βικτωρία "Αλλαμανη-Σουρη-Μαρία Αποστόλου, «Σωστικές 
ανασκαφές στην Βέροια», ΑΕΜΘ6 [1992] 97-103). 

3. ΑΔ29 (1973-74) 714-15. 
4. "Ο.π. 
5. ΑΔ 38 (1983) 303. 
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Στίς ελληνιστικές νεκροπόλεις, οι όποιες αναπτύσσονται σέ νέες εκτάσεις γύρω από την 
πόλη, παρατηρείται μία μεταβολή στίς ταφικές συνήθειες, ή οποία παρακολουθεί τήν αύξηση 
του πληθυσμού καί τήν ανύψωση τού βιοτικού επιπέδου. Ή σημαντικότερη γιά τόν αριθμό τών 
τάφων, τόν πλούτο τών κτερισμάτων καί τόν μνημειακό χαρακτήρα τών κατασκευών ομάδα 
τάφων εμφανίζεται κατά τόν 3ο καί 2ο αι. π.Χ. ' Πρόκειται γιά θαλαμωτούς τάφους λαξευμένους 
στον βράχο (είκ. 21 ). Οι παλαιότεροι βρίσκονται στην παρυφή τών νεκροπόλεων τού 4ου αι., στά 
βορειοανατολικά καί τά νοτιοανατολικά. "Αργότερα συγκεντρώνονται γύρω από τήν περίμετρο 
τών τειχών, κατά μήκος τής οδού προς τήν Πιερία (Ο.Τ. 365-66,371) στον Νότο, στην περιοχή 
τής Βόρειας πύλης (Ο.Τ. 303 εως 307), καί στην αντίπερα όχθη τού Τριποτάμου (Ο.Τ. 399)2. 

Οι τάφοι αυτοί αποτελούνται κατά κανόνα από ένα στενό βαθμιδωτό ή κατωφερικό 
διάδρομο (τόν δρόμο), μία πρόσοψη έπενδεδυμένη μέ κονίαμα, μέ αρχιτεκτονική διαμόρφωση 
καί θύρα ξύλινη μέ άετωματική επίστεψη, καί από έναν ή δύο (σπανίως τρεις) θαλάμους, 
λαξευμένους στον βράχο καί εφοδιασμένους μέ τρεις ταφικές κλίνες σέ σχήμα Π, επίσης λα
ξευμένες στον βράχο, όπως καί οι κόγχες γιά τήν εναπόθεση προσφορών. Πολλοί από αυτούς 
τους τάφους χρησιμοποιήθηκαν από πολλές γενεές καί διαπλατύνθηκαν μέ τήν λάξευση «τό
πων» γιά τήν εναπόθεση νεκρών καί ορθογώνιων κογχών. Τά κτερίσματα, ευτελή καί πανο
μοιότυπα, περιλαμβάνουν αντικείμενα τοπικής κεραμεικής, νομίσματα καί κοσμήματα. 
Οι πλουσιότεροι τάφοι εντοπίσθηκαν στά βορειοανατολικά3. 

Είκ 21. Τομές καί οψη τής θύρας υπόγειου θαλαμωτοϋ τάφου, 
λαξευμένου στον βράχο (3ος-2ος αι. π.Χ., ΑΔ 23 [1968] 347). 

1. AZI 35 (1980) 409. 
2. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 16-18. 
3. ΑΔ 36 ( 1981 ) 324. Βικτωρία Άλλαμανη-Σουρη, Έλληνισηκήκεραμείκή από τή Μακεδονία [Θεσσαλονίκη 1991, υπεύθυνη 

έκδοσης Στέλλα Δρούγου] 65-73). 
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Αυτός ό τύπος τάφου εΐναι ευρύτατα διαδεδομένος στην Μακεδονία (Πέλλα, Άμφίπολις), 
αλλά και στην Αιτωλία καί την Ακαρνανία, καθώς καί στην Κύπρο. Ή «μνημειακή» τους 
πρόσοψη, ό δρόμος καί ή θολωτή οροφή εμπνέονται ταπεινά από τους λεγόμενους «μακε
δόνικους» τάφους (είκ. 22), των οποίων σπάνια μόνον δείγματα απαντούν στην Βέροια καί 
οι όποιοι κατασκευάσθηκαν στην Μακεδονία μεταξύ 350 καί 175 π.Χ. περίπου γιά τίς πανί
σχυρες οικογένειες της αριστοκρατίας1. 
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Είκ. 22. «Δίδυμοι» τάφοι μακεδόνικου τύπου, Ο.Τ.347. 

1. Βικτωρία Αλλαμανή-Σουρή, Έλληνισηκή κεραμεική από τήν Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 1970) 74: στά βορειοανατολικά 
(Ο.Τ. 276) καί στά νοτιοανατολικά (O.T. 323 καί 347). Οι «μακεδόνικοι» αυτοί τάφοι, τό ωραιότερο δείγμα τών οποίων είναι 
ό βασιλικός τάφος τοϋ Φιλίππου Β' στην Βεργίνα, είναι υπόγεια καμαροσκεπή οικοδομήματα, καλυμμένα μέ χώμα πού σωρεύεται 
σέ τύμβο (τούμπα), γύρω από τόν οποίο φυτεύονται δένδρα. Φέρουν επιμελημένο διάκοσμο μέ ναόσχημες προσόψεις. Ό ορθογώνιος 
νεκρικός θάλαμος είναι εφοδιασμένος μέ ταφική κλίνη καί κόγχες γιά τίς προσφορές. Οι τοίχοι φέρουν εξωτερικά καί εσωτερικά 
ζωγραφιστό διάκοσμο μέ ζωηρά χρώματα. Ή εμφάνιση τών καμαροσκεπών αυτών τάφων συμπίπτει μέ τήν βασιλεία τοϋ Φιλίππου 
Β ' , ό όποιος εΐχε ενστερνισθεί τίς αρχές πού διατυπώθηκαν από τόν Πλάτωνα στους Νόμονςτον. Ό φιλόσοφος προβάλλει αυτόν 
τόν τύπο «ήρωϊκοϋ» τάφου, καλυμμένο με τύμβο δμοιο μέ εκείνον πού κατασκευάσθηκε γιά τόν Πάτροκλο σύμφωνα μέ τήν Ίλιάδα. 
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"Από τήν έπαύριο τής ρωμαϊκής κατακτήσεως, ήδη πριν από τό τέλος τού 2ου αι. π.Χ., ή 
χρήση τέτοιων μεγάλων και πολυδάπανων τάφων, τελευταίων κατοικιών μιας εξουθενωμένης 
αριστοκρατίας, θά εκλείψει. Δέν απομένουν παρά οι ταπεινότεροι τύποι ταφής, ή χρήση 
απλών λακκοειδών τάφων, επάνω στους οποίους στήνεται μία επιτύμβια στήλη. Οι ρωμαϊκές 
νεκροπόλεις εκτείνονται κυρίως στά βόρεια τής πόλεως, κατά μήκος τών οδών προς τήν 
Έδεσσα καί τήν Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης στά νοτιοδυτικάκαί στά νοτιοανατολικά, κοντά 
στίς αρχαιότερες νεκροπόλεις. Τά κτερίσματα, πτωχά, περιορίζονται σέ πήλινα αγγεία καί, 
σπανιότερα, σέ λιγοστά κοσμήματα. 

Σαφής μεταβολή σημειώνεται κατά τόν 2ο καί 3ο αι. μ.Χ., όταν ή Βέροια βρίσκεται στό από
γειο τής δυνάμεως της: οι λακκοειδεϊς τάφοι, μεγαλύτεροι τώρα, σημαδεύονται μέ στήλες καί 
βωμούς μαρμάρινους, διακοσμημένους μέ ανάγλυφες παραστάσεις, πού συμπληρώνουν 
επιγραφές αφιερωμένες από τήν οικογένεια ή τους φίλους του νεκρού. Οι περισσότεροι από 
αυτούς τους λίθους επαναχρησιμοποιήθηκαν στό βόρειο καί στό νοτιοδυτικό τείχος τής πόλεως '. 

"Αν οι τελευταίες κατοικίες τών αρχαίων Βεροιαίων έχουν μέ βεβαιότητα επισημανθεί, 
τίποτε αντιθέτως δέν βρέθηκε άπό τίς κατοικίες τους στην πόλη. Είναι κατά συνέπειαν αδύ
νατον νά εντοπισθούν επακριβώς οι συνοικίες κατοικίας πλουσίων ή πτωχών, τεχνιτών ή 
εμπόρων. Σέ πρόσφατη έρευνα2 υποστηρίχθηκε ότι ή μελέτη τών νεκροπόλεων θά μπορούσε 
νά προσφέρει κάποια νήματα γιά τόν εντοπισμό τών «αριστοκρατικών» αλλά καί τών λαϊκών 
συνοικιών: κατά τήν ελληνιστική περίοδο οι πτωχότεροι τάφοι εντοπίζονται στά νότια τής 
Βέροιας, κατά μήκος τής αρχαίας (καί τής σύγχρονης) οδού προς τήν Πιερία (Ο.Τ. 365-66 
καί 371), ενώ οι πλουσιότεροι καί μεγαλύτεροι εκτείνονται στον Βόρειο τομέα, κατά μήκος 
τών οδών προς τήν Έδεσσα καί τήν Θεσσαλονίκη. Ή τοπογραφική αυτή διάκριση, πού παρα
τηρείται ήδη άπό τόν 3ο αι., συνεχίζεται καί κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. "Αν θεωρηθεί 
ότι τό μέγεθος τού τάφου εΐναι ανάλογο προς τήν κοινωνική θέση τού νεκρού, μπορεί νά 
υποστηριχθεί ότι ό βορειοανατολικός τομεύς τής Βέροιας συγκέντρωνε τίς ευπορότερες 
κοινωνικές τάξεις, ενώ στον νότιο τομέα κατοικούσαν οι ασθενέστερες τάξεις. Ωστόσο, ή 
πρόσφατη ανακάλυψη ενός «μακεδόνικου» τάφου στό Ο.Τ. 323, δηλαδή στά νοτιοανατολικά, 
επιβάλλει ϊσως τήν αναθεώρηση αυτών τών συμπερασμάτων3. 

l.Tataki437xai504-13. 
2. Δροΰγου - Τουράτσογλου 112. 
3. ΑΔ 39 (1984) 260 και 29 (1973-74) 701. Βικτωρία "Αλλαμανή-Σουρή, Ελληνιστική κεραμείκή άπό τήν Μακεδονία 

(Θεσσαλονίκη 1990)81-85. 
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Οι επιγραφικές πηγές αποκαλύπτουν την ύπαρξη στην Βέροια πολλών δημόσιων 
οικοδομημάτων -ιερών, στοών, γυμνασίων καί άλλων. Τά αρχαιολογικά ωστόσο κατάλοιπα 
σιγοϋν πεισματικά, καθώς ή αποσπασματική τους κατάσταση δέν επιτρέπει οΰτε τήν 
αποκατάσταση τών αρχικών κατόψεων, ούτε κατά συνεπειαν καί τήν αναγνώριση του 
προορισμού τους. Κατάσταση παράδοξη λοιπόν, άφοϋ θέτει στην διάθεση μας πλήθος 
συγκεκριμένων πληροφοριών, τίς όποιες δμως ελάχιστα μπορούμε συνήθως νά εκμεταλλευθούμε. 

"Οπωσδήποτε, στην προσπάθεια νά εντοπισθεί σέ κάθε Ο.Τ. τοϋ πολεοδομικού σχεδίου, 
κατά τό δυνατόν επακριβώς, μέ τήν βοήθεια τών ανασκαφικών εκθέσεων, τό σημείο όπου 
ανακαλύφθηκε κάθε συγκεκριμένο αρχαιολογικό εύρημα, κάθε επιγραφή καί κάθε νόμισμα, 
φαίνεται μερικές φορές δυνατόν νά διατυπωθεί κάποια υπόθεση ή καί -σπανιότερα- νά συναχθεί 
κάποιο συμπέρασμα σχετικά μέ τήν θέση συγκεκριμένων κτηρίων της αρχαίας Βέροιας. 

Παρ' όλον δτι, προκειμένου γιά τόν ελληνικό κόσμο, είναι μάταιο νά επιχειρήσει κανείς 
νά αποσυνδέσει τόν πολιτικό από τόν θρησκευτικό βίο -οι διασυνδέσεις μεταξύ θρησκευτικών 
καί πολιτικών δραστηριοτήτων εΐναι προφανείς σέ δλα τά δημόσια οικοδομήματα- ή 
τοπογραφική μας έρευνα, τόσο γιά τήν ελληνιστική δσο καί γιά τήν ρωμαϊκή περίοδο, θά 
αρχίσει μέ τήν προσπάθεια εντοπισμού τού ζωτικού κέντρου της πόλεως, της αγοράς, όπου 
συγκεντρώνονται δλες οι πολιτικές, διοικητικές καί οικονομικές λειτουργίες της πόλεως. 
Έπειτα θά μελετηθούν τά ιερά καί, τέλος, τό γυμνάσιο καί τό θέατρο. 
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Ή κεντρική πλατεία της αρχαίας πόλεως, ή άγοράτών Ελλήνων, -τό forum των Ρωμαίων-
άποτελει τήν υλική έκφραση της πολιτικής κοινότητος. Τόπος ιερός, μέ απαγορευμένη τήν 
πρόσβαση γιά τους μιαρούς, όπου θεοί και ήρωες προΐστανται του δημοσίου βίου τής πόλεως, 
τόπος πολιτικών καί δικαστικών δραστηριοτήτων, κέντρο διοικητικό καί, τέλος, τόπος 
εμπορίου, ή αγορά συγκεντρώνει τά απαραίτητα γιά κάθε μία άπό αυτές τίς δραστηριότητες 
οικοδομήματα. Ό π ω ς σέ όλες τίς ελληνικές πόλεις, ή αγορά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
τοϋ μακεδόνικου πολιτικού τοπίου, όπως άλλωστε καί τό θέατρο, τό γυμνάσιο καί οι ναοί. 

Γιά τόν εντοπισμό τής άγοράςτΐ\ς Βέροιας, θά εξετασθούν δύο ειδών πηγές: 

1. Επιγραφικές πηγές. 

Ή πρώτη συστηματική ανασκαφή πού έγινε στην Βέροια τό 1940 απέδωσε, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, έναν αληθινό θησαυρό επιγραφών: ή κατεδάφιση ενός πύργου πού ανέλαβε ό 
Ν. Κοτζιάς κοντά στην Βόρεια πύλη τοϋ οχυρωματικού περιβόλου, αποκάλυψε τριάντα 
περίπου τιμητικές επιγραφές τοΰ 2ου καί τού 3ου αι. μ.Χ., μαζί μέ μαρμάρινα αρχιτεκτονικά 
μέλη ποικίλων ρυθμών. Ό Γερμανός Ο. Walter πού δημοσίευσε τίς επιγραφές αυτές, οι όποιες 
εΐχαν όλες ιδρυθεί άπό τό KOL νόντών Μακεδόνων προς τιμήν διάφορων αρχόντων, πιστεύει 
ότι δέν μπορεί νά προέρχονται παρά άπό τήν αγορά, πού θά βρισκόταν ασφαλώς στον Βόρειο 
τομέα τής πόλεως1. 

Στον βόρειο αυτόν τομέα τής Βέροιας βρέθηκαν πράγματι πολλές ακόμη τιμητικές 
επιγραφές. "Ηδη ό Delacoulonche παρατηρούσε ότι «στην αυλή τού ΓΑγίου "Αντωνίου» (Ο.Τ. 
157) υπήρχε μία βάση άνδριάντος, πού σήμερα έχει χαθεί, ιδρυμένη άπό τήν βουλήκαί τους 
νέουςπρός τιμήν ενός γενναιόδωρου γυμνασιάρχου (2ος ή 3ος αι. μ.Χ.)2. 

Τό 1954, στό Ο.Τ. 137, ήλθε στό φώς μία άλλη επιγραφή, πού εΐχε ιδρυθεί άπό κάποιον 
εφήβαρχο προς τιμήν γυμνασιάρχου (1ος αι. μ.Χ.)3. Τέλος, ή αγορά καί τό εκεί πολύκρηνον 
καί ό έξαγωγόςυδάτων αναφέρονται σέ επιγραφή πού ανακαλύφθηκε πρόσφατα4. 

1.0. Walter, "Archäologische Funde", AA 57 ( 1942) 172-87. 

2. Delacoulonche 248, αρ. 37 (EKM A 114). noßA.TatakicxQ. 1112. 

3. BCH 1955,274 (EKM A 123). 

4.EKMA'41. 
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2. 'Αρχαιολογικές πηγές 
Στίς πολυάριθμες τιμητικές επιγραφές πού βρέθηκαν στον Βόρειο τομέα έρχονται πρόσφατα 

νά προστεθούν πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα από τήν περιοχή γύρω από τήν πλατεία τον 
'Αγίου "Αντωνίου (Ο.Τ. 150-157): πολλά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των ελληνιστικών χρόνων 
εντοπίσθηκαν σέ μία στενή περίμετρο, πού ορίζεται στά ανατολικά από τήν οδό Παύλου 
Μελά, στά δυτικά από τήν οδό Κεντρικής, στά νότια από τήν οδό Βικέλα καί στά βόρεια από 
τήν πλατεία 'Αγίου Αντωνίου (Ο.Τ. 79,136,137,149,150, 156,157,210-12,217,221-25)'. 

Οι εντυπωσιακές διαστάσεις αυτών τών ερειπίων, ή ποιότης τών υλικών, τό πάχος τών 
πώρινων τοίχων τους μέ τους καλοπελεκημένους δόμους καί τήν επιμελημένη ισοδομική 
τοιχοποιία υποβάλλουν τήν σκέψη ότι δέν μπορεί παρά νά πρόκειται γιά δημόσια 
οικοδομήματα, τά όποϊα κατά κανόνα βρίσκονται συγκεντρωμένα γύρω από τήν άγοράτών 
ελληνικών καί ρωμαϊκών πόλεων. 

Πρώτα ανακαλύφθηκαν τυχαία κάτω από τήν εκκλησία τού "Αγίου "Αντωνίου τά θεμέλια 
καί τμήματα της άνωδομής ενός μεγάλου ελληνιστικού οικοδομήματος2. Οι σωστικές 
ανασκαφές πού ακολούθησαν στόνϊδιο τομέα έφεραν μέ τά χρόνια στό φώς ένα πολυτελές 
δημόσιο οικοδόμημα μνημειακών διαστάσεων, μέ ημικίονες καί μαρμάρινα κατώφλια πού 
θυμίζουν τά αρχιτεκτονήματα της Βεργίνας. Τό πλήθος τών χάλκινων νομισμάτων πού 
βρέθηκαν στό δάπεδο καί χρονολογούνται στην βασιλεία τού 'Αλεξάνδρου Γ, του 'Αλεξάνδρου 
Α καί τού Κασσάνδρου επιβεβαιώνουν τήν υψηλή χρονολογία τον κτηρίου, ορισμένα τμήματα 
τού οποίου ανάγονται στους κλασσικούς χρόνους3. Τό κτήριο επισκευάσθηκε εκ βάθρων 
κατά τήν ρωμαϊκή περίοδο καί κοσμήθηκε μέ πολύχρωμα μωσαϊκά δάπεδα μέ γεωμετρικά 
σχέδια καί μέ μαρμάρινη πλακόστρωση. Τά άφθονα νομίσματα τού Κοινοϋτών Μακεδόνων 
πού ανακαλύφθηκαν στό εσωτερικό του επιβεβαιώνουν δτι τό ζωτικό κέντρο της Βέροιας 
δέν μετακινήθηκε καθ'δλην τήν διάρκεια της αρχαιότητος (Ο.Τ. 79,136,137,149,150,156)4. 

Στην άντικρυνή πλευρά της σημερινής οδού Βενιζέλου (Ο.Τ. 210-12, 217-21, 225) 
ανακαλύφθηκαν τά θεμέλια ενός μεγάλου οικοδομήματος άγνωστου προορισμού, πού 
διασκευάσθηκε κατά τήν ρωμαϊκή περίοδο σέ συγκρότημα θερμών. Έκεϊ βρέθηκαν νομίσματα 
τού 'Αμύντα Γ ' καί τού Φιλίππου Β '5. Σέ αυτόν τόν τομέα φαίνεται δτι εντοπίζεται τό ζωτικό 
κέντρο της Βέροιας κατά τους ελληνιστικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους. Ή αγορά πρέπει νά 
βρισκόταν συγκεκριμένα κάτω από τήν εκκλησία τού "Αγίου 'Αντωνίου, κατά μήκος μιας 
άπό τίς δύο κύριες αρτηρίες της αρχαίας πόλεως (Ο.Τ. 157). 

1. Τω. Τουράτσογλου, «Νέος κατάλογος εφήβων εκ Βέροιας», ΑΑ 26 (1971 ) 128-32. 

2. BCH1957,598-600. 

3. ΑΑ 19 (1964) 353-55, 20 (1965) 423, 21 (1966) 350, 24 (1969) 320, 25 (1970) 380-81, 29 (1973-74) 701, 31 (1977) 226, 
34(1979)309,36(1981)324. 

4. A4 20 (1965) 429, 22(1967)410,24(1969)326. 
5. ΑΑ26 (1971) 403, BCH1976,659. 
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Καθώς δέν εΐναι δυνατόν νά διεξαχθεί ανασκαφή κάτω από την εκκλησία του 'Αγίου 
Αντωνίου, εΐναι αδύνατον καί νά διαπιστωθούν οι διαστάσεις καί ή κάτοψη της αγοράς της 
Βέροιας καί των κτηρίων πού την περιέβαλλαν. "Οπωσδήποτε, τά κατάλοιπα των ελληνιστικών 
κτηρίων αποκαλύπτουν, μέ βάση τήν κανονική καί ορθογώνια χάραξη των οδών πού τά 
πλαισιώνουν, οτι ή αγορά ήταν εντεταγμένη στον κάναβο του «ιωνικού» τύπου ίπποδαμείου 
σχεδίου της πόλεως, σύμφωνα μέ τόν ορισμό τού Παυσανία (VI24.2): ή πλατεία βρισκόταν 
στην παρυφή τού κύριου άξονος, στό κέντρο της πόλεως (στίς μεσογειακές πόλεις, όπως ή 
Βέροια· στίς παραθαλάσσιες, βρισκόταν στην παρυφή τού λιμένος) καί εκτεινόταν σέ αρκετά 
οικοδομικά τετράγωνα (στην Βέροια, παραμένουν άγνωστες οι διαστάσεις τού βασικού 
οικοδομικού τετραγώνου), ακολουθώντας τίς γραμμές τού πολεοδομικού σχεδίου. Όπως 
διαπιστώνεται στους Φιλίππους, στην Πέλλα, στην Θεσσαλονίκη, οι ελληνιστικές αγορές 
πλαισιώνονται δλες άπό στοές στίς τρεις πλευρές. Ή αγορά της Βέροιας πλαισιωνόταν 
ασφαλώς καί αυτή άπό στοές, στοιχεία χαρακτηριστικά της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής· οι 
καθαρές γραμμές καί οι κανονικές κιονοστοιχίες τους εντάσσονται θαυμάσια στά ορθογώνιας 
διαρρυθμίσεως πολεοδομικά σχέδια γιά νά αφορίσουν μέ σαφήνεια τους εκτεταμένους 
δημόσιους χώρους (αγορές καί ιερά). 

Υπήρχε άραγε στην Βέροια καί δεύτερη αγορά; Επειδή στην Μακεδονία ή επίδραση τών 
άρχων τού Πλάτωνος καί τού "Αριστοτέλους εΐναι φανερή σέ πολλούς τομείς, μπορεί νά 
υποτεθεί οτι οι ιδέες πού διατυπώθηκαν άπό τόν τελευταίο στά Πολιτικάτον, δέν αποκλείεται 
νά επηρέασαν τήν μακεδόνικη πολεοδομία1. Συνιστά γιά τήν πόλη «μία αγορά καθαρή, χωρίς 
καθόλου εμπορεύματα, δπου δέν συχνάζουν ούτε βιοτέχνες, ούτε γεωργοί. Ειδικά γιά τό 
εμπόριο, πρέπει νά υπάρχει χωριστή αγορά, διάφορη της πρώτης καί σέ κάποια απόσταση, 
ώστε νά είναι εύκολα προσιτή μέ δλα τά μεταφορικά μέσα»2. Στους Φιλίππους, ή αγορά 
διαιρέθηκε κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους σέ δύο ζώνες, μία γιά τίς πολιτικές δραστηριότητες 
καί μία δεύτερη γιά τό εμπόριο. Διατυπώθηκε επανειλημμένα ή υπόθεση οτι ή παλαιά ονομασία 
-πού ακόμη σήμερα χρησιμοποιείται- της συνοικίας Παλαιό-φορο, κοντά στην έξοδο τού 
δρόμου προς τήν Πιερία, αποτελεί ανάμνηση ρωμαϊκής αγοράς (forum) στην θέση αυτήν. 
Κάτι τέτοιο υπαινίσσεται ό Delacoulonche3, ó όποιος υποστήριξε δτι ήταν «μία αγορά πού 
δημιουργήθηκε, σύμφωνα μέ τά άρχαϊα ήθη, γιά τίς λεγεώνες πού στρατοπέδευαν εκτός της 
πόλεως (...). Υπήρχε άραγε έκεϊ κάποια πλατεία ή αγορά κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους;» 
Ή άποψη αυτή πρέπει νά αποκλεισθεί, άφοϋ τό τοπωνύμιο δέν έχει καμμία σχέση μέ τήν 
λατινική ονομασία forum (=άγορά), άλλα παράγεται άπό τήν ελληνική λέξη φόρος καί 
διασώζει τήν ανάμνηση τού τελωνειακού σταθμού έλεγχου της οδού της Π ιερίας πού υπήρχε 
στό σημείο εκείνο. 

1. Στον γυμνασιαρχικό νόμο της Βέροιας διαπιστώνονται διακρίσεις σύμφωνες μέ τίς αρχές τού 'Αριστοτέλους μεταξύ 
ελεύθερων πολιτών καί πολιτών «δεύτερης κατηγορίας» (τών αγοραίαι τέχνηι κεχρημένων), οί όποιοι έχουν περιορισμένα 
πολιτικά δικαιώματα (βιοτέχνες, έμποροι, αγρότες), όπως συνέβαινε καί στην γειτονική Θεσσαλία. 

2. Άριστοτ., Πολιτικά 1330. 
3. Delacoulonche 113-14. 
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"Av τά δημόσια οικοδομήματα της ελληνικής πόλεως εΐναι κατά κανόνα συγκεντρωμένα 
περιμετρικά στην παρυφή της αγοράς, αντίθετα τά θρησκευτικά κέντρα εμφανίζονται 
εξαιρετικά διάσπαρτα στον πολεοδομικό ιστό. Τήν διασπορά των ιερών γεννά τό πλήθος 
τών λατρειών πού ασκούνται σέ μία πόλη, καθώς ή θέση τους δέν υπακούει σέ σταθερούς 
κανόνες. Τήν διασπορά αυτήν τών ιερών κτηρίων υπαινίσσεται κατά βάσιν ό Πλάτων, δταν 
παρατηρεί δτι «τά ιερά πρέπει νά κατασκευάζονται γύρω από τήν αγορά αλλά καί γύρω από 
τήν πόλη, σέ κύκλο» '. Τό ίπποδάμειο σύστημα, πού καθορίζει σαφώς τίς ζώνες δραστηριοτήτων, 
δέν προσδορίζει κάποια συγκεκριμένη θέση γιά τά ιερά. «Όπως στους θνητούς, έτσι καί 
στους θεούς δίδονται κλήροι, οπού θά κατασκευασθούν οι κατοικίες τους»2. 

Χάρη στίς επιγραφικές πηγές, γιά τήν Βέροια εΐναι γνωστή ή ύπαρξη πολυάριθμων ιερών, 
αλλά τά συναφή αρχαιολογικά τεκμήρια εΐναι καί πάλι σχετικά πτωχά. 

Ή ελληνιστική περίοδος φαίνεται δτι ευνόησε κυρίως δύο ιερά, τού Ασκληπιού, τού 
οποίου ή λατρεία άνθησε όψιμα αλλά ευρύτατα σέ όλον τόν ελληνιστικό κόσμο, καί τού 
Ηρακλέους Κυναγίδα, ή λατρεία τού οποίου φαίνεται νά έπιχωριάζει στην δυτική Μακεδονία. 
Γνωρίζομε δτι τιμήθηκε πρώτα στην Πέλλα, τήν Έδεσσα καί τήν Βέροια καί δτι ή λατρεία 
του διαδόθηκε κατά τήν ρωμαϊκή περίοδο στην Δερρίοπο, τήν Λύγκο, τήν Έλήμια, τήν Τυμφαία 
καί τήν Εορδαία3. 

1. Πλάτ., Νόμοι 778 C: Τα μέν τοίννν ιερά πασαν πέριξ τήντε άγοράν χρή κατασκευάζειν, καί τήν πόλιν ολην εν κύκλω 
προς τυίς νψηλοϊς τών τόπων, ενερκείας τε καί καθαρότητοςχάριν. 

2. R. Martin, L 'urbanisme dans la Grece antique (Παρίσι 19742) 255. 

3. Βλ. Μ.Β. Hatzopoiilos. Culteset rites de passage en Macédoine («ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» 19, Αθήναι 1994) 102-111. 
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1. Τό ιερό τον Ηρακλέους Κυναγίδα 

Ό Ηρακλής, θεός πατρώος τών Μακεδόνων, τιμήθηκε με ποικίλες επικλήσεις: Προπνλαίος, 
Φύλακος, Έπίνικος, Καλλίνικος, Πατρώος). Ή επίκληση Κνναγίόας εμφανίζεται στην 
Μακεδονία τόν 4ο αι. π.Χ. Ή λατρεία του, πανάρχαιη καί αυτόχθων, ανακαλεί ένα «θεό 
κυνηγό, δαμαστή καί οδηγό τών σκύλων»1, προστάτη τών κυνηγών γενικώς καί του επί 
κεφαλής του βασιλικού κυνηγίου. Στην Μακεδονία -όπως αργότερα γιά τους βασιλείς τής 
Δυτικής Ευρώπης- τό κυνήγι ήταν ή ευγενέστερη μετά τόν πόλεμο ενασχόληση, όπου οι 
βασιλείς μπορούσαν νά διακριθούν επιδεικνύοντας τίς ίδιες αρετές, ανδρεία καί τόλμη2. 
Ό Μέγας "Αλέξανδρος παριστάνεται συχνά στά μακεδόνικα νομίσματα μέ τήν μορφή ήρωος, 
φορώντας τήν λεοντή καί οπλισμένος μέ τό ρόπαλο του Ηρακλέους, μυθικού προγόνου τών 
Τημενιδών του "Αργούς. 

Ή μεγάλη σημασία του 'ιερού τού "Ηρακλέους Κυναγίδα στην Βέροια καταδείχθηκε από 
τόν Edson\ ό όποιος απέδειξε, μέ βάση επιγράμματα τού Σάμου, ποιητή επί Φιλίππου Ε', τίς 
στενές σχέσεις πού συνέδεαν τους "Αντιγονίδες μέ τήν Βέροια καί τόν Ηρακλή Κυναγίδα: 
ή δυναστεία τών "Αντιγονιδών κατάγεται από τήν Βέροια, συνδέεται εξ αίματος μέ τους 
Τημενίδες καί μπορεί κατά συνεπειαν νά διεκδικεί καταγωγή από τόν Ηρακλή. Οι βασιλείς 
εΐναι μανιώδεις κυνηγοί, διαθέτουν μεγάλα κτήματα γιά τό κυνήγι4, αναθέτουν τά κυνηγετικά 
τους τρόπαια σέ ναό τού Ηρακλέους Κυναγίδα, τής Βέροιας πιθανότατα. 

Γιά νά στηρίξει τήν ωραία θεωρία του, ό Edson βασίσθηκε στίς επιγραφές πού βρέθηκαν 
στην Βέροια, οι όποιες επιβεβαιώνουν τήν αρχαιότητα άλλα καί τήν σπουδαιότητα τής 
λατρείας αυτής στην πόλη. Στά ευρήματα εκείνης τής εποχής ήλθαν νά προστεθούν τρεις 
ακόμη επιγραφές, πού επιτρέπουν ίσως τόν εντοπισμό τής θέσεως τού ιερού. 

(α) Ή αρχαιότερη μαρτυρία τού Ηρακλέους Κυναγίδα (τέλος 4ου-άρχές 3ου αι.) βρέθηκε 
στον δυτικό τομέα τής πόλειος (οδός Κεντρική 113) καί δημοσιεύθηκε τό 1968\ Πρόκειται 
γιά μαρμάρινη στήλη, πού επαναχρησιμοποιήθηκε σέ έναν πώρινο τοίχο μαζί μέ πολλά 
θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών, μεταξύ τών οποίων σπόνδυλοι ραβδωτών κιόνων. 
"Αποτελούσε τήν βάση ενός μνημείου πού ιδρύθηκε από τήν πόλη προς τιμήν τού θεού: 

Ήπόλις Ήρακλεϊ Κνναγίόαι έπίσ[τατονντοςτον δεινός]. 

l.KallérisI, 227-28. 

2. Οι σκηνές κυνηγίου προσφέρουν συχνά πηγή εμπνεύσεως στους καλυτέρους καλλιτέχνες πού εργάζονται στην Μακεδονία, 
όπως δείχνει ή τοιχογραφία του Μεγάλου Τάφου της Βεργίνας καί τά περίφημα ψηφιδαιτά τής Πέλλας. 

3. Ch. Edson, "The Antigonids, Heracles and Beroea", HSCP45 ( 1934) 213-46. 

4. Πολύβ. 31.29.3-5. 
5. AA27, (1968) 346 (ΕΚ Μ Α ' 29). Πρβλ. Tataki άρ. 1394. 
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(β) Χαραγμένες σέ ένα λίθο, τρεις βασιλικές επιστολές του Δημητρίου Β', χρονολογημένες 
τό 249/48 π.Χ., κατά τήν περίοδο πού συμβασίλευε μέ τόν πατέρα του 'Αντίγονο Γόνατα, 
βρέθηκαν σέ σπίτι κρεοπώλη της εβραϊκής συνοικίας (περιοχή των Ο.Τ. 119-25). Τά κείμενα 
αυτά, σημαντικά γιά τήν υψηλή χρονολογία τους, τήν προέλευση καί τό περιεχόμενο τους, απο
δεικνύουν τό ενδιαφέρον των Άντιγονιδών βασιλέων γιά τό ιερό τον μυθικού προγόνου τους1. 
Στην πρώτη επιστολή, ό βασιλεύς απευθύνεται σέ δύο κυνηγονςκαί εντέλλεται τήν επιστροφή 
στό ιερό των εισοδημάτων πού ιδιοποιήθηκε ή πόλις. 

Ή δεύτερη επιστολή επιτρέπει τήν ανάθεση σκύφων καί κεράτων αντί φιαλών στό ιερό 
του Ηρακλέους Κυναγίδα εκ μέρους δούλων πού απελευθερώθηκαν πρόσφατα2. 

Τό τρίτο κείμενο αναφέρεται στην χορήγηση ατέλειας στους ιερείς του Ηρακλέους 
Κυναγίδα, προνομίου πού απολάμβαναν ήδη οι ιερείς του 'Ασκληπιού. 

Εικ. 25. Ή «οδός προς τόν "Αγιο Νικόλαο» τον Delacoulonche, ή σημερινή οδός Δημοσθένους, 
στην περιοχή Τριποτάμου. 

(γ) Ό Delacoulonche δημοσιεύει μία επιγραφή, χαμένη σήμερα, του 2ου ή τον 1 ου πιθανότατα 
αι., πού βρέθηκε «στην όχθη του ποταμού, εντοιχισμένη σέ ένα σπίτι επί της οδού προς τόν 
Αγιο Νικόλαο» (Ο.Τ. 146). Πρόκειται γιά αναθηματική επιγραφή στον Ηρακλή Κυναγίδα 
από τόν ιερέα του Άσκληπιόδωρο γ ιό του Πλευράτου3. 

1. Woodward 134 κ.έ., άρ. 1 {ΕΚΜΑ ' 3 καί Hatzopoulos, Institutions II28-30, αρ. 8). Πρβλ. Tataki άρ. 228 καί Hatzopoulos, 
Gutes 103. 

2. Ό L. Robert (REG 1944,120) υποθέτει, öu "επειδή υπήρχε μεγάλη αφθονία φιαλών γιά τίς ανάγκες του θεοϋ, επιτρέπεται 
νά του προσφέρονται καί άλλα αντικείμενα". 

3. Delacoulonche 254, άρ. 53 (=ΕΚΜΑ ' 30). 
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(δ) ΤρεΙς αναθέσεις σκύφων πού προσφέρθηκαν από δούλους στον Ηρακλή Κυναγίδα 
βρέθηκαν στην συνοικία του Προμηθέως (Ο.Τ. 420), πέρα από τόν Τριπόταμο, χαραγμένες 
σέ στήλη επαναχρησιμοποιημένη ώς κάλυμμα τάφου, κάτω από μία βασιλική επιστολή τοϋ 
"Αντιγόνου Δώσωνος καί στην στενή δεξιά παρειά τής στήλης1. 

(ε) Στόϊδιο οικοδομικό τετράγωνο καί κατά τήν 
διάρκεια τής ίδιας ανασκαφής ήλθε στό φως 
μαρμάρινη στήλη, έπαναχρησιμποιημένη καί αυτή 
ώς κάλυμμα τάφου. Φέρει τά ονόματα 22 κυνηγών, 
δύο γιά καθένα από τά έτη μεταξύ 122/121 καί 
112/111 (είκ. 26). Τό σπάνιο αυτό κείμενο τής πρώι
μης ρωμαϊκής περιόδου επιβεβαιώνει δτι ή λατρεία 
επιβίωσε στην Βέροια κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους2. 

Οι τόποι ευρέσεως τών πέντε αυτών επιγραφών 
παρατηρείται οτι βρίσκονται δλοι στον δυτικό τομέα 
τής πόλεως: δύο στην εβραϊκή συνοικία, στην όχθη 
τοϋ Τριποτάμου, δύο στην αντίπερα όχθη, στην 
συνοικία του Προμηθέως, καί ένας στην οδό Κεντρική, 
σχετικά κοντά στην όχθη τοϋ πόταμου3. 

Ή ανακάλυψη στην συνοικία τοϋ Προμηθέως 
πολλών αρχιτεκτονικών καταλοίπων σέ δεύτερη 
χρήση μαζί μέ τά δύο πιό πρόσφατα επιγραφικά 
ευρήματα4, σέ συνδυασμό καί μέ τά ευρήματα πα
λαιών σωστικών ανασκαφών5 καί μέ τήν τοπική 
παράδοση6 μπορείϊσως νά μας οδηγήσει στην υπό
θεση δτι τό ιερό τοϋ Ηρακλέους Κυναγίδα πρέπει 
νά βρισκόταν στην δυτική όχθη τοϋ Τριποτάμου, 
δηλ. έκτος τών τειχών. 

Είκ. 26. Κατάλογος κυνηγών τοϋ Ηρακλέους Κυναγίδα (Μουσείο 
Βεροίας αρ. εύρ. Λ 709). 

1. Allamani - Voutiras 13-39 (=ΕΚΜΑ ' 31-33). 
2. Αλλαμανή-Σουρή 77-107 {=ΕΚΜ Α' 131)· πρβλ. REG 1990,523, άρ. 4. Οί κυνηγοί αποτελούσαν αρχικά αυλικό σώμα 

επίλεκτων ευγενών έφηβων, επιφορτισμένων μέ τήν φύλαξη τών βασιλικών δασών, μεταξύ τών οποίων επιλέγονταν οί ιερείς 
τοΰ Ηρακλέους. 

3. Ή Βικτωρία Άλλαμανή-Σουρή (ο. π.) τοποθετεί τό ιερό στό βόρειο ή τό βορειοδυτικό τμήμα τής πόλεως, επειδή θεωρεί 
οτι συνδέεται μέ αυτό ή απελευθερωτική πράξη τών ελληνιστικών χρόνων πού ανακαλύφθηκε στην συνοικία «Πράσινος 
Κήπος». Ό π ω ς θά δούμε όμως, ή επιγραφή αυτή προέρχεται άπό τό ίερό τοΰ 'Ασκληπιού. 

4. A4 35 (1980) 406-407. 
5.ΑΑ20(1965)433. 
6. Μητροπολίτης Βέροιας καί Ναούσης Πολύκαρπος, λ. «Βέροια», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τ. Ζ (Αθήναι, 

κκ-) 131. 
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"Ομως, εκτός από τά πανελλήνια ιερά (Δίον, Όλυμπία, Νεμέα, Δελφοί, Κόρινθος), τά όποια 
δέχονταν προσκυνητές από όλον τόν ελληνικό κόσμο, τά ιερά των πόλεων βρίσκονταν κατά 
κανόνα μέσα στον οχυρωματικό περίβολο. Εΐναι κατά συνέπειαν λογικότερο να υποθέσει 
κανείς ότι τό ιερό τοϋ Ηρακλέους Κυναγίδα βρισκόταν στον δυτικό τομέα της πόλεως, 
κοντά στον Τριπόταμο. Οι επιγραφές πού βρέθηκαν στην άντικρυνή όχθη εΐχαν πιθανότατα 
μετακινηθεί γιά νά χρησιμοποιηθούν σέ τάφους των νεκροταφείων αυτού τού τομέως1. 
Ό Struck επισημαίνει -χωρίς όμως νά αναφέρει τήν πηγή της πληροφορίας του- δτι 
ή κατεστραμμένη σήμερα εκκλησία τού "Αγίου Ταξιάρχη (Ο.Τ. 157) ήταν κτισμένη μέ υλικό 
από τόν ναό τού Ηρακλέους Κυναγίδα2. Ή απουσία πάντως άλλων πληροφοριών δέν 
επιτρέπει τήν συναγωγή σαφών συμπερασμάτων. 

2. Τό ιερό τοϋ 'Ασκληπιού 

"Ήδη από τόν 4ο αι. π.Χ. ό 'Ασκληπιός, θεότητα πού εισήλθε σχετικά αργά στό ελληνικό 
πάνθεον, εΐχε γίνει ευρύτατα αποδεκτός στην Μακεδονία. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, 
γεννήθηκε στήνΤρίκκη της Θεσσαλίας, κοντά στά σύνορα της Μακεδονίας. 
Τιμήθηκε σέ κάθε περίσταση από τους Μακεδόνες βασιλείς, αλλά καί 
από τίς τάξεις της μακεδόνικης κοινωνίας πού αναζητούσαν παρηγοριά 
καί ελπίδα στον φιλεύσπλαγχνο αυτόν θεραπευτή θεό καί τόν τιμούσαν 
στά ιερά πού τού αφιέρωσαν τόσο σέ μεγάλες πόλεις -στην "Αμφίπολη, 
τό Δίον, τήν Πέλλα, τήν Θεσσαλονίκη, τήν Βέροια-όσο καί σέ μικρότερες 
-στην Μόρυλλο. 

Τήν αρχαιότητα καί σπουδαιότητα τού ιερού τού 'Ασκληπιού 
ν ν Εικ. 27. Όπισθότνπος 

στην Βέροια μαρτυρούν ήδη από τήν ελληνιστική περίοδο πολλές νομίσματος της Βέροιας 
επιγραφές. Ή βασιλική επιστολή πού προαναφέρθηκε αποκαλύπτει τών ρωμαίων χρόνων μέ 

c r » , , „ , , παράσταση τοϋ "Ασκληπιού. 
οτι οι ιερείς τού "Ασκληπιού απολάμβαναν το προνόμιο της 
φορολογικής ατέλειας πρίν άπό τό 249/48 π.Χ. 

Ή αρχαιότερη απελευθερωτική πράξη πού γνωρίζομε άπό δλην τήν Μακεδονία, χρονο
λογείται στό 27ο έτος της βασιλείας τού Δημητρίου Β' καί αναφέρει ως έπώννμον άρχοντα 
έναν ιερέα, πού εΐναι ασφαλώς ό ιερεύς τού 'Ασκληπιού3. Ή πράξη αυτή ανακαλύφθηκε 
τυχαία σέ ενα οικόπεδο έξω άπό τά τείχη, στην συνοικία «Πράσινος Κήπος», κοντά στά Ο.Τ. 
298-301. Δέν είναι τυχαίο ότι καί μία δεύτερη σπουδαία επιγραφική μαρτυρία, ενα πρόσφατα 
δημοσιευμένο ακόμη ψήφισμα, διευκρινίζει δτι πρέπει νά στηθεί εν τω έπιφανεστάτω τόπφ 
της πόλεως, ανακαλύφθηκε στήνϊδια θέση (Ο.Τ. 298-301)4. Ό επιφανέστατος αυτός τόπος 

1. Υπάρχουν έκεΐ ρωμαϊκοί τάφοι. Τό εβραϊκό καί τό μουσουλμανικό νεκροταφείο εΐχαν επίσης αναπτυχθεί στήνϊοια περιοχή. 

2. Struck 42. 

3. Hatzopoulos, Institutions II 108-110, αρ. 93 {=ΕΚΜΑ ' 45). Πρβλ. Tataki άρ. 216. 
4.ΕΚΜΑ' 2. 
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της πόλεως ήταν, κατά κανόνα, οχι ή αγορά, αλλά κάποιο σημαντικό ιερό της πόλεως. Θά 
μπορούσε λοιπόν νά ει ναι τό ιερό τοϋ Ηρακλέους Κυναγίδα, τό όποιο όμως, όπως είδαμε, 
βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά της πόλεως ή, πιθανότερα, τό ιερό τοϋ Άσκληπιοϋ. Κατά 
συνέπειαν, είναι πιθανόν δτι τό τελευταίο αυτό ιερό δεν πρέπει νά βρισκόταν μακρυά από 
τόν βόρειο τομέα της πόλεως. 

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε στό Ο.Τ. 211, επαναχρησιμοποιημένη σέ ενα τοίχο ρωμαϊκών 
χρόνων, μία στήλη, ή οποία φέρει κείμενα «λόγων» (λογαριασμών) τοϋ ίεροϋ τοϋ Άσκληπιοϋ, 
Απόλλωνος καί Υγείας. Τά κείμενα αυτά δίνουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες 
γιά τά οικονομικά καί τήν διαχείριση τοϋ Ασκληπιείου της Βέροιας γύρω στό τρίτο τέταρτο 
τοϋ 3ου αι. π.ΧΛ 

Είκ. 28. «Λόγοι» 
(λογαριασμοί) των ιερέων 
τοϋ Άσκληπιοϋ, 
τοϋ 'Απόλλωνος και της 
'Υγείας (Μουσείο 
Βέροιας άρ. εύρ. Λ 702). 

1. ΑΑ 35 (1980) 402-405. Βλ. επίσης Βικτωρία Άλλαμανη-Σουρή, ΑΔ 39 (1984) Μελέται 205-31. Πρβλ. Hatzopoulos, 
Institutions II84-85, αρ. 82 (=ΕΚΜΑ ' 16). 
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Ή σύνδεση της λατρείας των τριών θεών θεραπευτών, τοϋ 'Απόλλωνος, τοϋ 'Ασκληπιού 
καί της θυγατέρας του Υγείας, δέν άπαντα αποκλειστικά στην Βέροια. Είναι επίσης γνωστή 
στην Μόρυλλο καί στό Δίον στην Μακεδονία, αλλά καί στην Νότια Ελλάδα, στην Επίδαυρο 
καί στις Βάσσες1. Στην Βέροια, ή λατρεία της Υγείας φαίνεται δτι ενισχύθηκε κατά τους 
αυτοκρατορικούς χρόνους: απεικονίζεται μόνη σέ νομίσματα πού κόπηκαν τό 242 μ.Χ.2 

Ή ϊδια πιθανότατα θεότητα εικονίζεται επίσης καί σέ ενα ανάγλυφο της Βέροιας, μαζί μέ 
τόν αγένειο πατέρα της3. 

Είκ. 29. "Αναθηματική επιγραφή πού μνημονεύει τό έγκοιμητήριονκαι τήν έξέδραντον "Ασκληπιείου (Μουσείο 
Βέροιας αρ. εύρ. Α 290). 

Μία αναθηματική επιγραφή ρωμαϊκών επίσης χρόνων, πού βρέθηκε στό οικοδομικό 
τετράγωνο 157, στό προαύλιο της εκκλησίας τοϋ "Αγίου 'Αντωνίου (δηλαδή στην θέση της 
αρχαίας αγοράς), καί ή οποία αναφέρεται επίσης στους τρεις θεούς, 'Ασκληπιό, 'Απόλλωνα 
καί Υγεία4, αποκαλύπτει δτι εφαρμοζόταν καί στην Βέροια ή εγκοίμησις. 

Έτους η ' καί ι ' 
Μαρσύας Λ ημητρίον 
"Απόλλωνι "Ασκλτίπιώι Ύνιείαι 

4 το εγκοιμητήριον λίθίνον 
καί τήν προ τούτου εξέδραν 
κατεσκεύασεν εκ τοϋ ιδίου. 

I.Woodward 144. 

2. Cousinéry 265. Πρβλ. Gaebler II (1936) 189, πίν. XI, αρ. 25. 
3. BCH 1949,531-32. 

4. Woodward 144, αρ. 3 (=ΕΚΜΑ ' 18). Πρβλ. Tataki αρ. 868. 
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Τό 18ο έτος τοϋ μακεδόνικου ημερολογίου (131/30 π.Χ.), ό πρώτος άγορανόμος της 
πόλεως, γνωστός καί από άλλη επιγραφή, κατασκευάζει μέ δικά του έξοδα προς τιμήν τών 
τριών θεοτήτων έγκοίμητήρίονχαί μία εξέδρα λίθινη. Τό εγκοιμητήριον εΐναι μία στοά 
άβατη, απαγορευμένη δηλ. στους μιαρούς, όπου οι ασθενείς κατακλίνονταν επάνω στό δέρμα 
τοϋ θυσιασμένου ζώου. Κατά τήν έγκοίμηση, όνειρο σταλμένο από τόν θεό τους αποκάλυπτε 
τήν θεραπεία πού έπρεπε νά ακολουθήσουν ή καί θεραπεύονταν κατά τρόπο θαυματουργό. 
«Τους μεν ών, δσσοι μόλον... λύσαις άλλον άλλοίων άχέων έξαγεν, τους μεν μαλακούς 
έπαοώαϊςάμφέπων, τουςδέπροσανέαπίνοντας...»'. Κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους, 
τά ιερά τοϋ 'Ασκληπιού εξελίχθηκαν σέ πραγματικά θεραπευτήρια, τροφοδοτούνταν άπό 
πηγές καί ήσαν εφοδιασμένα μέ τά αναγκαία γιά ιαματικούς σκοπούς οικοδομήματα, όπως 
στην Κώ καί στην Επίδαυρο. Οι Άσκληπιάδαι, ιερείς δηλαδή οι όποιοι ήσαν υπεύθυνοι γιά 
τήν ερμηνεία τών ονείρων, ήσαν στην ουσία ιατροί (κάποτεϊσως τσαρλατάνοι!). 

Ή εξέδρα, ένα εΐδος μικροϋ, κατά κανόνα ημικυκλικού κτίσματος, περιείχε ένα έδρανο 
καί ήταν διακοσμημένη μέ κόγχες καί αγάλματα. Πραγματικό άναπαυτήριο γιά τους θερα-
πευομένους, άπαντα σέ όλα τά Ασκληπιεία πού διέθεταν λουτρά. Εξέδρες κοσμούσαν επίσης 
τήν αγορά καί άλλους δημόσιους χώρους. 

Τό ιερό της Βέροιας ήταν συνεπώς αρκετά μεγάλο, ώστε νά περιλαμβάνει τά δύο αυτά 
οικοδομήματα καί εγκατάσταση λουτρών, απαραίτητη γιά τήν νοσηλεία. Ή παρουσία υδάτων 
στό ιερό τοϋ Ασκληπιού επιβεβαιώνεται άπό επιγραφή πού ανακαλύφθηκε πρόσφατα σέ 
άλλο σημείο της πόλεως καί ή οποία αναφέρει το πολ ύκρηνον το εν τω Άσκληπείω2. Εξαιρετική 
συγκυρία, σωστικές ανασκαφές κατά τά έτη 1976 καί 1982 έφεραν στό φώς, στήνϊδια περίμετρο 
δπου είχαν ανακαλυφθεί οι προηγούμενες επιγραφές (στό κέντρο δηλαδή της αρχαίας πόλεως, 
Ο.Τ. 211 καί 157) καί στον βορειοδυτικό τομέα, (Ο.Τ. 298,299 καί 300), τά επιβλητικά ερείπια 
άταύτιστων ελληνιστικών οικοδομημάτων, τά όποια τροποποιήθηκαν κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους καί εμφανίζουν τά χαρακτηριστικά εκτεταμένου συγκροτήματος λουτρών: caldarium, 
tepidarium, frigidarium, ημικυκλικές δεξαμενές, δεξαμενές στρωμένες μέ μωσαϊκά, αψιδωτές 
αίθουσες, ύπόκαυστο θερμαινόμενο μέ ειδικό σύστημα (suspensurae), πού επιτρέπει τήν ύποδαπέδια 
κυκλοφορία τοϋ θερμού αέρος, κρήνες, δλα διακοσμημένα μέ ώραΐα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία, μέ αγάλματα καί ανάγλυφα (Ο.Τ. 211 -13,216-17,219-20) (είκ. 30)\ 

Μέχρι πρότινος τίποτε δέν επέτρεπε νά βεβαιώσομε μέ ασφάλεια δτι πρόκειται πράγματι 
γιά τό Ασκληπιείο της Βέροιας, στην οποία άλλωστε υπήρχαν άλλα δύο δημόσια λουτρά, 
όπως θά αναφερθεί στην συνέχεια. Ωστόσο, οι μεγάλες διαστάσεις τών αιθουσών, ή υψηλή 
ποιότης τοϋ αρχιτεκτονικού διακόσμου καί τών δαπέδων καί, πρό πάντων, ή παρουσία στην 
ϊδια περιοχή σημαντικών επιγραφών πού αφορούν λογαριασμούς τοϋ ίεροϋ δικαιολογούσε 
τήν υπόθεση δτι τό ιερό τοϋ "Ασκληπιού βρισκόταν πιθανότατα κοντά στην αγορά, στην θέση 

Ι.Πινο.,Πυθ. 3.47-53. 

2.ΕΚΜΑΆΧ. 

3. ΑΔ 32 ( 1977) 225 : αποχετευτικοί αγωγοί, δεξαμενή, μωσαϊκά στό Ο.Τ. 212. ΑΔ 33 ( 1978) 263: εκτεταμένα ερείπια κτηρίου, 
τό όποιο επισκευάσθηκε 4 φορές άπό τήν ελληνιστική περίοδο ώς τό τέλος τών αυτοκρατορικών χρόνων στά Ο.Τ. 219-20. Γυμνά 
ανδρικά αγάλματα (πιθανώς αθλητές) στό Ο.Τ. 225. ΑΔ 35 ( 1980) 399-400: «λόγοι» τοϋ ίεροϋ τοϋ "Ασκληπιοΰ, κρήνες, λουτήρες. 
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• ν Λ \ 

Είκ. 30. Κάτοψη των ερειπίων (Ο.Τ. 211) μεγάλης αίθουσας των ρωμαϊκών χρόνων με τετράλοβη δεξαμενή, 
στό κέντρο της οποίας υπήρχε σταυροσχημη κρήνη (ΑΔ 35 [1980] 401). 
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τών οικοδομικών τετραγώνων 211,212,217,219,220. Ή προαναφερθείσα επιγραφή, πού ανα
φέρει τήν διοχέτευση υδάτων στό πολύκρηνο του "Ασκληπιείου, έρχεται τώρα νά συμπληρώσει 
τά αρχαιολογικά αυτά δεδομένα καί νά επιβεβαιώσει τήν ανωτέρω υπόθεση. 

3. Τό ιερό της "Αθηνάς 
Ή εύνοια τον Φιλίππου Ε' γιά τήν πόλη της Βέροιας δέν περιορίσθηκε στην επιλογή τών 

συνεργατών του μεταξύ τών μελών του στενού κύκλου της αριστοκρατίας της. "Εκδηλώθηκε 
καί μέ τήν κατασκευή μνημειωδών οικοδομημάτων. Μία επιγραφή αναφέρει ειδικότερα τίς 
στοές μέ τίς όποιες κόσμησε τό ιερό της "Αθηνάς1: 

Βασιλεύς Φίλιππος 
βασιλέως Δημητρίου 
τάς στοάς 

4 "Αθήναι. 

Είκ. 31. Αναθηματική επιγραφή μέ αφιέρωση στοών από τόν Φίλιππο Ε' στην θεά "Αθηνά (Μουσείο Βέροιας αρ. εύρ. Α175). 

1. A420(1965)425-27.πίν.2. Πρβλ. BCH 1968, 886 (=ΕΚΜΑ' 17). 
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Στοιχεία χαρακτηριστικά των ελληνιστικών πόλεων, οι στοές αφορίζουν μέ σαφήνεια 
τους δημόσιους χώρους, προσδίδοντας τους κομψότητα καί αρμονία. Σέ επιγραφή της Δήλου 
αναφέρεται ότι «ό βασιλεύς τών Μακεδόνων Φίλιππος, γιος του Δημητρίου, (αφιέρωσε) τήν 
στοά στον Απόλλωνα» γύρω στό 210 π.Χ. Τά ερείπια της μεγάλης στοάς της Δήλου έχουν 
βέβαια ανασκαφεί, ενώ οι στοές της Βέροιας δέν έχουν καν εντοπισθεί ακόμη. Έτσι δεν εΐναι 
δυνατόν καί νά αναγνωρισθεί ή θέση του ιερού της 'Αθηνάς, επειδή ή στήλη πού αναφέρει 
τίς στοές εΐχε επαναχρησιμοποιηθεί στην πλακόστρωση μεταγενέστερου δημόσιου οικοδομή
ματος κοντά στην αγορά (Ο.Τ. 149). 

Στην γενναιοδωρία του Φιλίππου Ε' οφείλει ή Βέροια ένα μνημειώδες συγκρότημα, τό οποίο 
κοσμούσαν ανδριάντες τών βασιλικών προγόνων του καί πρέπει νά έμοιαζε μέ εκείνο πού 
κατασκεύασε ό "Αντίγονος Δώσων στό ιερό τού "Απόλλωνος στην Δήλο1. Βρέθηκε πράγματι 
αποσπασματική επιγραφή τού 3ου ή 2ου αι. χαραγμένη σέ μία βάση, ή οποία διασώζει τό 
ακρωτηριασμένο όνομα [- - -]η Κορράγου2. Κατά τήν Άργυρώ Τατάκη, πρέπει νά πρόκειται 
γιά τήν Στρατονίκη Κορράγου, σύζυγο τού "Αντιγόνου Μονοφθάλμου καί μητέρα του 
Δημητρίου Πολιορκητού3. θά μπορούσε ενδεχομένως νά υποστηριχθεί ότι σέ αυτόν τόν τελευ
ταίο οφείλεται ή πρωτοβουλία της κατασκευής ενός τέτοιου μνημείου στην δόξα τών προ
γόνων του, αν ή χρονολογία της επιγραφής δέν ήταν σχετικά χαμηλότερη καί αν οι ιδιαίτερα 
στενοί δεσμοί πού συνέδεαν τόν Φίλιππο Ε' μέ τήν Βέροια δέν συνηγορούσαν ώστε νά θεω
ρηθεί αυτός ως ό πιθανότερος άναθέτης της. 

4. Τό ιερό τοϋ Διονύσου 

Κατά τήν ελληνιστική περίοδο ή λατρεία τού Διονύσου γίνεται εξαιρετικά δημοφιλής σέ 
όλον τόν ελληνικό κόσμο. Στην Μακεδονία ό Διόνυσος τιμήθηκε από τήν απώτερη αρχαιότητα 
καί ή λατρεία του ήταν βαθειά ριζωμένη σέ όλες τίς κοινωνικές τάξεις, πού εόρταζαν τά 
Διονυσιακά μυστήρια μέ ιδιαίτερο ζήλο, καί τού αφιέρωναν μάλιστα μία ίερά ήμέραχάΰε χρόνο4. 
Ό ελευθερωτής θεός διέθετε ίερά τόσο στην Πέλλα, τό Δίον, τήν Αίανή καί τήν Θεσσαλονίκη, 
όπου ήταν καί ή κυριότερη θεότητα κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, όσο καί στην Βέροια. 

Στην Βέροια, τό όνομα τού Διονύσου βρέθηκε χαραγμένο σέ ένα θραύσμα ιωνικού έπι-
στυλίου τού 3ου ή καί τού 4ου αι. π.Χ. πού προέρχεται από τόν ναό τού ιερού του ή, πιθανό
τερα, από τό θέατρο της πόλεως5. Ή επιγραφική καί αρχαιολογική αυτή μαρτυρία, πού ανα
καλύφθηκε στό οικοδομικό τετράγωνο 199, επαναχρησιμοποιημένη μαζί μέ πολυάριθμα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία (ιωνικούς κίονες, δωρικά καί κορινθιακά κιονόκρανα) στην τοιχοποιία 
μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ή οποία ανασκάφηκε σχετικά πρόσφατα, μαρτυρεί τήν 
λειτουργία θεάτρου στην Βέροια σέ πρώιμη περίοδο. 

1. F. Courby, Exploration archéologique de Délos V (Παρίσι 1912) 74-83. Πρβλ. Edson 217-18. 

2. EKMA'58. 
3.Tataki433,àQ. 765. 

4/Αρρ., Άνά/3.4.8.1. 

5. AA 28 ( 1973) 433, πίν. 391, οπού αναφέρεται πρόθεση γιά μελέτη αποκαταστάσεως τοϋ μνημείου (ΕΚΜΑ 21 ). 
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Είκ. 32. 'Αναθηματική επιγραφή του κοινού 
των θιασωτών του Διονύσου 
(Μουσείο Βέροιας άρ. εύρ. Λ 585). 

Σέ έναν τελείως διαφορετικό τομέα, στην οδό 
Αγγέλων (Ο.Τ. 67), ανακαλύφθηκε αναθηματική στήλη 
χρονολογημένη τό 7 π.Χ. του άγορανόμου διονυσιακού 
θιάσου προς τόν προστάτη θεό τού κοινού τών θιασωτών 
(είκ. 32)', ενώ σέ μικρή σχετικά απόσταση, στην παλαιά 
Μητρόπολη (Ο.Τ. 122), βρέθηκαν άλλα τεκμήρια της 
λατρείας τού Διονύσου στην Βέροια, πού 
χρονολογούνται δυόμισυ αιώνες αργότερα. "Ηδη ό 
Delacoulonche σημείωνε τήν παρουσία «στον προθάλαμο 
τού Ούγκιάρ Τζαμί (τέμενος τού Μεγάλου Κυρίου, 
ονομασία πού είχαν δώσει οι Τούρκοι στην Μητρόπολη) 
δύο μαρμάρινων κορινθιακών φατνωμάτων», τά όποια 
συσχέτιζε μέ άλλα κατάλοιπα στην ϊδια περιοχή: 
«κορινθιακή ζωφόρο από λευκό μάρμαρο, κιονόκρανα 
καί παραστάδες τού ιδίου ρυθμού». Συμπέραινε ότι 
«κοντά σέ αυτό τό τέμενος πρέπει νά υπήρχε κάποιος 
κορινθιακός ναός»2. Σήμερα μπορεί κανείς νά δει δύο 
ωραίους ιωνικούς κίονες, οι όποιοι στηρίζουν τό υπερώο 
στό κεντρικό κλίτος της Μητροπόλεως. Πρόσφατες 
εργασίες αποκάλυψαν εντοιχισμένο ένα κίονα, ό όποιος 
φέρει πολυάριθμες επιγραφές, τέσσερες από τίς όποιες 
εΐναι ορατές: πρόκειται γιά αφιερώσεις στον Διόνυσο 
εκ μέρους άπελευθερωθέντων δούλων, οι όποιες 
ανάγονται στον 3ο αι. μ.Χ.3 Σέ αυτές ό θεός τιμάται μέ 
τρεις διαφορετικές επικλήσεις: 

Διόνυσος Ψευδάνωρ: επίκληση λατρευτική πού έπιχωριάζει στην Μακεδονία. Τήν 
προέλευση της διασώζει ό Πολύαινος4. "Αντιμετωπίζοντας επιδρομή Ιλλυριών, ό βασιλεύς 
"Αργαίος είχε τήν έμπνευση νά χρησιμοποιήσει τάςπαρθένους τών Μακεδόνων, μεταμφιεσμένες 
σέ στρατιώτες, γιά νά παραπλανήσει τους εχθρούς σχετικά μέ τόν αριθμό τών στρατευμάτων 
του. Οι κορασίδες εμφανίσθηκαν τήν κατάλληλη στιγμή, μέ τά πρόσωπα κρυμμένα κάτω από 
στεφάνους κισσού καί κραδαίνοντας θύρσους αντί δοράτων. Τό στρατήγημα επέτυχε χάρη 
στον Διόνυσο καί, σέ ένδειξη ευγνωμοσύνης, ό "Αργαίος αφιέρωσε ναό στον Διόνυσο Ψευδάνορα. 
Κατά τόν Καλλέρη\ ή αφήγηση αυτή «αποδεικνύει δτι οι παραπάνω λατρευτικοί όροι 
χρησιμοποιούνταν στην Μακεδονία από τήν απώτερη αρχαιότητα, αφού ό "Αργαίος ήταν ένας 
από τους πρώτους Άργεάδες». 

Ì.EKMA22. 

2. Delacoulonche 110-11. 

3. ΕΚΜΑ 53-51. 
4. Πολυαίνου, Στρατηγήματα 4.1 

5. Kalléris 1,210-15. 
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Μέ την επίκληση "Αγριος, ό Διόνυσος, θεός της άγριας φύσεως, ελευθερώνει τόν άνθρωπο 
(άνδρες, άλλα καί γυναίκες καί δούλους, πράγμα πού εξηγεί την μεγάλη δημοτικότητα του) 
άπό τά δεσμά καί τίς επιταγές του πολιτισμένου βίου. 

"Οσον αφορά τό τρίτο επίθετο του θεού, Έρίκρυπτος, παραπέμπει επίσης στον ρόλο του 
στίς τελετουργικές μεταμφιέσεις των Μακεδόνων έφηβων1. 

Σχετικά κοντά στην θέση πού προαναφέρθηκε, στό οικοδομικό τετράγωνο 80, ανακαλύ
φθηκαν δύο μαρμάρινα γλυπτά (ένα ακρωτηριασμένο σύμπλεγμα, πού παρίστανε τόν Διόνυσο 
καί ένα σάτυρο, καί ένα άγαλμα σατύρου) καί, εντοιχισμένα στους τοίχους ενός συγκροτήματος 
λουτρών της Βυζαντινής περιόδου, κομμάτια τριγλύφων καί μετοπών των ελληνιστικών 
χρόνων, καθώς επίσης κίονες καί κιονόκρανα ιωνικά καί κορινθιακά. Τά αρχιτεκτονικά 
αυτά μέλη, όλα επιμελημένης καί περίτεχνης κατασκευής, δέν μπορεί παρά νά προέρχονται 
άπό κάποιο ωραίο δημόσιο οικοδόμημα, κάποιον ναό Ισως, πού θά μπορούσε νά αποδοθεί 
στον Διόνυσο2. 

5. Τό ιερό της Άταργάτιος 

Έκτος άπό τίς παραπάνω θεότητες πού ανήκουν στό ελληνικό πάνθεον, ή Βέροια δέχθηκε 
ενωρίς εξωτερικές επιρροές καί υιοθέτησε ξενόφερτες λατρείες. Εΐναι ή πρώτη πόλις τής 
Μακεδονίας πού λατρεύει τήν θεά Άτάργατι, μητέρα-θεά πού «εισήγαγαν» ανατολίτες έμποροι 
άπό τήν βόρεια Συρία. Ό ελληνικός κόσμος τήν τίμησε μέ τά ονόματα Μήτηρ Θεών, Θεά Συρία, 
Παρθένος Συρία, Αφροδίτη Συρία2. Στην Βέροια, όπως καί στην Αιτωλία, ή Τντάργατις εμ
φανίζεται ώς προστάτις των απελεύθερων καί εγγυήτρια των νέων τους δικαιωμάτων. 

Μία βάση μέ τρεις αναθηματικές επιγραφές πού βρέθηκε στά βόρεια του Γ Αγίου 'Αντωνίου 
(Ο.Τ. 15 7) μαρτυρεί τήν μακρά διάρκεια τήν λατρείας τής "Αταργάτιος στην Βέροια4. Ή πρώτη 
αναθηματική επιγραφή χρονολογείται στά μέσα του 3ου αι. π.Χ. Οι δύο άλλες, χαράχθηκαν 
μισή χιλιετία αργότερα: πρόκειται γιά απελευθερωτικές πράξεις του 240 καί του 261 μ.Χ. 
μέ αφιέρωση στην Συρία Παρθένο. 

Στά τρία αυτά επιγραφικά τεκμήρια προστίθεται μία αρχαία φιλολογική πηγή, ή οποία 
διέσωσε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες γιά τήν λατρεία τής Συρίας θεάς κατά τόν 2ο αι. μ.Χ.: 
σέ κάποιο επεισόδιο του έργου του Αούκως ή Όνος πού διαδραματίζεται στην Βέροια καί 
τά περίχωρα της, ό Λουκιανός αφηγείται, μέ τρόπο προφανώς γελοιογραφικό τά σκανδαλώδη 
ήθη τών ιερέων τής θεάς, οι όποιοι περιφέρουν στην ράχη ενός γαϊδάρου άπό χωρίου εις χωρίον 
στολισμένη τήν θεά, εξαναγκάζοντας τήν Μητέρα τών θεών νά επαιτεί. Οι ιερείς, πετώντας 

1. Βλ. Hatzopoulos, Cu/fes 63-85. 

2. AA26 ( 1971 ) 406, πίν. 401. Πρβλ. BCH 1976,660. 
3. Ρ. Lamprechts, Ρ. Noyen, "Recherches sur le eulte d'Atargatis dans le monde grec", NouvClioò ( 1954), MelangesR. Goossens 

258-77, Π. Χρυσοστόμου, «Ή λατρεία της Συρίας θεάς Παρθένου ("Ατάργατις) στη Δυτική Μακεδονία», ΑΕΜΘ 3, 1989 
(Θεσσαλονίκη 1992) 102-115. 

4/Α. Όρλάνδος,«Βέροιαςέπιγραφαίανέκδοτοι», ΑΑ2 (1916) 144-48,αρ. 1-3 (=ΕΚΜΑ' 19,51,52). 
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κατά γης την μίτρα τους και περιστρέφοντας την κεφαλή, κατέκοπταν τους βραχίονες με τά 
ξίφη τους. Στην συνέχεια, συνέλεγαν χρήματα ή καί τρόφιμα από τους θεατές, μέ τά οποία 
τρέφονταν οι ίδιοι καί φρόντιζαν τήν θεά1. Ωστόσο, ή περιγραφή αυτή των εκστατικών καί 
αιματηρών τελετουργιών πού προσιδιάζουν στην λατρεία της θεάς δέν παρέχει λεπτομέρειες 
πού θά επέτρεπαν τόν εντοπισμό τοϋ ιερού της Άταργάτιος στην πόλη της Βέροιας. 

Κατά τήν ελληνιστική περίοδο γνώρισαν επίσης τήν άνθηση στην Βέροια καί άλλα ιερά, 
πού δέν μας είναι όμως γνωστά παρά άπό σποραδικές επιγραφικές μαρτυρίες, οι όποιες δέν 
μπορούν νά χρησιμεύσουν γιά τόν πιθανό εντοπισμό τους. Ή ύπαρξη ιερού της Έννοδίας, 
νυκτερινής θεότητος των οδών καί τών τριόδων, ή λατρεία της οποίας διαδόθηκε ευρύτατα 
στην κεντρική Μακεδονία άπό τήν Θεσσαλία, είναι γνωστή άπό τήν αναθηματική επιγραφή 
μιας ιέρειας της, ή οποία της αφιερώνει μία θυμέλη περί τό δεύτερο τέταρτο τοϋ 3ου αι.2 

Κατά τήνϊδια περίπου περίοδο τιμώνται επίσης ό Έρμης, ό 77άνκαί ό Ποσειδών, αλλά 
δέν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά μέ τά ιερά ή τις τελετουργίες τους3. 

Σέ ένα κόσμο πού χάνει τήν αυτονομία του, τήν ταυτότητα καί τους θεσμούς του, τά στα
θερά σημεία αναφοράς του, ή θρησκεία, μέ τήν διατήρηση τών εθνικών λατρειών καί παρα
δόσεων, προσφέρει ασφαλές αγκυροβόλιο. Πράγματι, κατά τήν μακρά περίοδο της ρωμαϊκής 
κυριαρχίας, διαπιστώνεται ή διατήρηση στην Μακεδονία τών πανάρχαιων ελληνικών καί 
ανατολικών λατρειών, δπως τής 'Αρτέμιδος, ή οποία τιμάται κατά τήν περίοδο αυτήν ϊσως 
περισσότερο άπό κάθε άλλην θεότητα, άλλα ιδίως ή διάδοση δσων συνδέονται μέ θεότητες 
εύσπλαγχνικές καί ελεήμονες, οι οποίες προσφέρουν παρηγοριά (ό 'Ασκληπιός μέ τίς υπο
σχέσεις του γιά θεραπεία, ό Διόνυσος μέ τά Μυστήρια του πού προσφέρουν διέξοδο σέ μιά 
καλύτερη μεταθανάτια ζωή). Στην Βέροια, οι λατρείες αυτές διατηρούνται ακμαίες, ενώ 
παράλληλα εισάγονται νέες θεότητες άπό τήν Ρώμη -αυτοκρατορικήλατρεία-, τήν Αίγυπτο 
-Ίσις- ή γνωρίζουν νέαν άνθηση λατρείες τών παλαιότερων κατοίκων τής χώρας, όπως 
εκείνη τοϋ Διός Υψίστου καί επίσης -άλλα έξω άπό τό αστικό κέντρο- τής Μητρός τών 
Θεών Αυτόχθονος4. 

6. Τό ιερό τής αυτοκρατορικής λατρείας. 

Ή λατρεία τών Ρωμαίων αυτοκρατόρων καί τών Σεβαστών προκατόχων τους εΐναι λατρεία 
επίσημη, επιβεβλημένη άπό τήν Ρώμη ώς τεκμήριο καί εγγύηση τής πίστεως τών πόλεων. Ώς 
πρωτεύουσα τού Κοινοϋτων Μακεδόνων ή Βέροια έγινε ή έδρα τής αυτοκρατορικής λατρείας, 
ή οποία τελείται κατά τίς συνόδους τών εκπροσώπων τών διάφορων πόλεων-μελών τοϋ 

1. [Λουκιανού], Λούκιος ή όνος 34-38. Ό Λουκιανός είναι ό μόνος αρχαίος συγγραφεύς πού μνημονεύει κάποιο από τά 
χωριά της χώραςχτ\ς Βέροιας (πρβλ. Tataki 45). 

2. AA 32 ( 1977) 220 (=ΕΚΜΑ ' 23). Πρβλ. Tataki άρ. 781. 

3. ΕΚΜΑ'24,37,510. 
4. Γιά τίς λατρείες αυτές βλ. πρόσφατα Φ. Πέτσας, «Μήτηρ Θεών Αυτόχθων», Αρχαία Μακεδονία III (Θεσσαλονίκη 1983) 

229-46, τοϋ ίόίου, «Οί χρονολογημένες επιγραφές από τό ίερό τής Μητρός Θεών Αυτόχθονος στη Λευκοπετρα», Πρακτικά τον 
Η ' Διεθνούς Συνεδρίου 'Ελληνικής καί Λατινικής ΈπιγραφικήςΙ ("Αθήνα 1984) 281-307, τοϋ ιδίου, «Τ. ΚλαυδίαΠρόκλα Μητρί 
Θεών. "Αναθηματικός βωμός καί προβληματικές επιγραφές από τή Λευκοπετρα Βέροιας», 'Αφιέρωμα εις τόν ΚωνσταντΙνον 
Βαβοϋσκον, τ. Ε ' (Θεσσαλονίκη 1992) 319-27 καί Μ.Β. Χατζόπουλος, «Ή λατρεία τής θεάς Μας στην Έδεσσα», Πρακτικά Α ' 
Πανελληνίου Επιστημονικού Συμποσίου «Ή Έδεσσα καί ή περιοχή της» (Έδεσσα 1995) 125-32, τοϋ ιδίου, "Les inscriptions du 
sanctuaire de la Mère des Dieux Autochtone à Leukopetra: consecration d'esclave par une dame de Kyrrhos ",^Λ/7Γ47(1997)51-63. 
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KOLVOV, καί συνοδεύεται άπό επαρχιακούς αγώνες. Ή οργάνωση τών αγώνων καί τών εορτών 
προς τιμήν τών Σεβαστών ήταν τό κύριο έργο του προέδρου του KOLVOV, τον αγωνοθετον 
καί àgxLegécog τών Σεβαστών. 

'Ανταγωνιζόμενη τήν Θεσσαλονίκη, ή Βέροια εξασφάλισε δύο φορές τόν τίτλο της νεωκόρον 
-επί Φλαβίων καί, αργότερα, επί Έλαγαβάλου καί Γορδιανοϋ Γ -, δηλαδή τό προνόμιο νά 
ιδρύσει καί νά συντηρεί ναό αφιερωμένο στους Σεβαστούς καί νά τελεί τήν λατρεία τους μέ 
αγώνες πανελλήνιας εμβελείας, μέ θηριομαχίες καί αγώνες μονομάχων1. Μόνον μία πλούσια 
καί εύημεροϋσα πόλις μπορούσε νά ανταποκριθεί σέ τέτοια έξοδα. Ή λαμπρότατη BερoLaLωv 
μητρóπoλLςyiaί πρωτενονσα της Μακεδονίας2 διατήρησε επάξια αυτόν τόν ρόλο κατά τους 
αιώνες αυτούς της ευημερίας καί της πολιτιστικής της ακτινοβολίας. Τί απομένει όμως άπό 
τά μνημεία πού ιδρύθηκαν στην δόξα τών αυτοκρατόρων καί τών αφοσιωμένων στην πόλη 
τους πολιτών της, τά όποια κοσμούσαν τους δρόμους καί τίς πλατείες μέ αγάλματα, βωμούς 
καί ναούς; 

Γιά τό ιερό τών Σεβαστών, μεγαλοπρεπές κέντρο της ρωμαϊκής Βέροιας άπό τόν Ιο ως 
τόν 3ο αι. μ.Χ., όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένα τά τιμητικά οικοδομήματα καί τά πιό περί
βλεπτα μνημεία τής πόλεως, μαρτυρίες επιγραφικές, νομισματικές καί αρχαιολογικές προσ
φέρουν άφθονες πληροφορίες. 

Α. ΈπLγρaφLκές μαρτνρίες 

"Από τίς επιγραφές πού συγκεντρώθηκαν άπό τήν εποχή τοΰ Delacoulonche, αξιοσημείωτη 
εΐναι ή κατανομή του τόπου ευρέσεως τών επιγραφικών μνημείων προς τιμήν Ρωμαίων 
διοικητών καί αυτοκρατόρων. Μία ομάδα έξι επιγραφών (ΕΚΜ Α 62, 65, 66, 67, 68, 69) 
ανευρέθησαν περί τήν αρχαία αγορά, πράγμα φυσικό καί αναμενόμενο. Μία άλλη δμως 
σχεδόν ισάριθμη ομάδα (ΕΚΜΧ 59,60,61,63,71 ) επισημάνθηκε στό νότιο τμήμα τής πόλεως. 
Ή δεύτερη αυτή ομάδα περιλαμβάνει: 

- Μία βάση πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων, πού ιδρύθηκε άπό τήν πόλη τής Βέροιας καί 
τους ενκεκτημένονς Ρωμαίονς γιά τόν ανθύπατο Λεύκιο Καλπούρνιο Πίσωνα, ό όποιος 
έδρασε τό 57-55 π.Χ.3 

Είκ. 33. Τό Όρτα Τζαμί, οπού ήταν 
έντοιχισμένεςοί επιγραφές πρόςτιμήντοϋ 
Λευκίου Καλπουρνίου Πίσωνος καί του 
αύτοκράτορος Νέρβα. 

Ι.Δ. Κανατσούλη, «Τό κοινόν τών Μακεδόνων», Μακεοονικάί (1953-1955)27-102, Papazoglou 143-45. 
2. Βλ. ΕΚ Μ Α 108 καί 7. 
3. Εντοιχισμένη σέ τοίχο τοΰ τεμένους Όρτά Τζαμί (O.T. 86). ΕΚΜ Α 59, πρβλ. Delacoulonche αρ. 33 καί Tataki άρ. 666. 
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"Από τίς υπόλοιπες επιγραφές όμως, τό μεγαλύτερο μέρος χρονολογείται στον Ιο καί τόν 
2ο αι. μ.Χ. Καί οι τέσσερες επιγραφές μιλούν γιά την ευγνωμοσύνη τών Βεροιαιων προς 
τους αυτοκράτορες: 

- Στην συνοικία Λαόόμυλοι, κοντά στά Ο.Τ. 341-343, ανακαλύφθηκαν τά θραύσματα μιας 
βάσεως άνδριάντος τοΰ αύτοκράτορος Κλαυδίου, τιμητική προσφορά της πόλεως καί, πιθανώς, 
τών ενκεκτημένων Ρωμαίων περί τό 42-44 μ.Χ.1. Τό μνημείο, σύμφωνα μέ την τολμηρή 
αποκατάσταση του Ίω. Τουράτσογλου (είκ. 34), επιτρέπει νά φαντασθούμε τί είδους πόλις 
ήταν ή Βέροια κατά τόν πρώτο μεταχριστιανικο αιώνα: μία μεγαλούπολις, γεμάτη μεγαλοπρεπή 
αγάλματα καί τιμητικά μνημεία, στην οποία συνέρρεε «ή μακεδόνικη αριστοκρατία τοΰ 
πνεύματος, ποιητές, μουσικοί, καλλιτέχνες καί άλλες εξέχουσες προσωπικότητες»2. 

*Υ,ι:ι.·.}·,«1Τ·ν..ίΑ:·ϊίη·.ΓΕΓΜΑΝ!ΚαΒ.' 
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Είκ. 34. Σχέδιο αποκαταστάσεως τοΰ μνημείου προς τιμήν του αύτοκράτορος Κλαυδίου 
(Ίω. Τουράτσογλου, 'Αρχαία Μακεδονία II [1977] 486-93, είκ. 2). 

- "Ενα μνημείο προς τιμήν κάποιου επιφανούς προσώπου, τοΰ αύτοκράτορος Βεσπασιανού 
κατά πασαν πιθανότητα, πού ιδρύθηκε περί τό 79-84 μ.Χ.3 

1. Ίω. Τουράτσογλου, 'Αρχαία Μακεδονία II (1977) 486-93 (=ΕΚΜ Α ' 60). 

2. Δ. Κανατσούλη, «Ή Βέροια κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους», Μακεδόνικα Μελετήματα (Θεσσαλονίκη 1955) 16-21, 
Papazoglou 144-45. 

3.Ο.Τ. 72. SEG16(1959) 391 (=ΕΚΜΑ'61). Βλ.Tataki αρ. 318. 
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- Μία βάση άνδριάντος, πού ιδρύθηκε τό 98 μ.Χ. 
(μεταθανατίως) προς τιμήν τού αύτοκράτορος 
Νέρβα (εικ. 35), ό οποίος ανανέωσε την απονομή 
τού τίτλου της μητροπόλεωςκαί νεωκόροι. 

- Εντοιχισμένη σέ έναν πύργο, στό Ο.Τ. 94, μία 
επιγραφή πού μαρτυρεί τήν ευγνωμοσύνη της 
Βέροιας, μητροπόλεως καί δις νεωκόρου, προς έναν 
αυτοκράτορα-ίσως τόν Έλαγάβαλο ή τόν Γορδιανό-
ό όποιος της απένειμε αυτά τά προνόμια2. 

Δέν θά ήταν ϊσως παρακινδυνευμένο νά 
υποτεθεί ότι ή άνίδρυση των μνημείων αυτών στον 
νότιο τομέα της πόλεως συνδέεται μέ τήν παρουσία 
εκεί του Σεβαστείου, δηλαδή τού ιερού της λατρείας 
τών αυτοκρατόρων. Ή υπόθεση αυτή, όπως θά 
φανεί κατωτέρω, ενισχύεται καί από αρχαιολογικά 
τεκμήρια3. 

ΪΣ ì\(Jr\ 
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Β. Νομισματικές πηγές 

Είκ. 35. Έκτυπο, τών Edson καί Cormack, 
της επιγραφής στην βάση του μνημείου προς τιμήν 

του Νέρβα (Μ.Β. Χατζόπουλος). 

Τά νομίσματα πού εκδόθηκαν στην Βέροια από τό Κοι νόντό 242 καί τό 246 μ.Χ. κόπηκαν 
μέ τήν ευκαιρία της κατασκευής τών ναών καί της τελέσεως τών αγώνων πού συνδέονται μέ 
τήν νεωκορίαττ\ς πόλεως. Τά νομίσματα αυτά φέρουν στην κύρια όψη προτομή τού "Αλεξάνδρου, 
καί τήν επιγραφή ΟΛΥΜΠΙΑ -οι αγώνες πού οργανώνονταν κατά τίς τελετές της αυτοκρα
τορικής λατρείας ονομάζονταν 'Ολύμπια ή καί Αλεξάνδρεια. Στον όπισθότυπο τών νομι
σμάτων εικονίζεται παράσταση τών δύο ναών: κτισμένοι σέ κρηπίδα μέ δύο βαθμίδες, είναι 
ναοί μέ περιστύλιο καί εικονίζονται άλλοτε μέ 6 καί άλλοτε μέ 4 κίονες, ανάλογα μέ τό έτος 
εκδόσεως τών νομισμάτων. Τά αετώματα τους κοσμούνται μέ ακρωτήρια4. Ένα νόμισμα τού 
Κοινοϋ εικονίζει επίσης κίονα ανάμεσα στους δύο ναούς, πού επιστέφεται από θριαμβικό 
άγαλμα ανδρός -ασφαλώς αύτοκράτορος- ό όποιος φέρει θώρακα καί κρατεί δόρυ. 

Είκ. 36. Νόμισμα του Κοινοί' 
τών Μακεδόνων μέ κεφαλή τον Αλέξανδροι' 
στον έμπροσθότΐ'πο καί, στον όπισθότυπο, 
απεικόνιση τών δύο ναών τής αυτοκρατο
ρικής λατρείας. 

1. ΌρταΤζαμί,Ο.Τ. 86. Delacouloncheαρ.44 (=ΕΚΜΑ' 63). Πρβλ.Tataki αρ. 626. 

2. Ά.Κ. 'Ορλάνδος, ΑΛ2 (1916) 157, αρ. 15 (=ΕΚΜΑ ' 71). 

3. Πρέπει νά προστεθεί πώς ό ναός τών Σεβαστών στην Βέροια μνημονεύεται πιθανώτατα σέ επιγραφή από τό ιερό της 
Μητρός θεών Αυτόχθονος στην Αευκόπετρα: πρυέθηκενπατάκια προς τοΰ Κεσαρείον (SEG42 [ 1992] 61 ). 

4.GaeblerII, 189-92, πίν. XI. 

file:///j/yfr
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Εύλογα μπορεί νά υποστηριχθεί ότι στην Βέροια τό ιερό τών Σεβαστών περιείχε άφθονα 
μνημεία αφιερωμένα στην δόξα αυτοκρατόρων, όπως ό Κλαύοιος, ό Νέρβας ή ό Γορόιανός Γ '. 
Δεν σώζονται όμως παρά μόνον άκροπηριασμένα βάθρα, μάρτυρες της ευγνωμοσύνης της 
πόλεως προς τους ευεργέτες της. καί μερικοί τιμητικοί βομοί. πού απαθανατίζουν τά ονόματα 
των επιφανέστερων πολιτών της, άλλα καί αρχαιολογικά λείψανα πού μας υποδεικνύουν 
ίσιος ακριβέστερα τόν χώρο πού κατελάμβανε άλλοτε το Σεβαστεΐον. 

Γ. Άρχαιολογιχά τεχμήρια 

Στά οικοδομικά τετράγοτνα 85,84 καί 83, κατά μήκος της σημερινής οδού Μητροπόλεως, 
αποκαλύφθηκαν ύπό διάφορες περιστάσεις σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τών ριομαϊ-
κών χρόνιον, όπως πιστοποιείται άπό την παράλληλη ανεύρεση νομισμάτων τού αύτοκράτορος 
Βεσπασιανού: μεγάλοι σπόνδυλοι διυρικων κιόνιον, βάσεις καί κιονόκρανα δωρικού επίσης 
ρυθμού, τοίχοι άπό πωρόλιθο καί μωσαϊκά δάπεδα άπό λευκό καί μαύρο μάρμαρο. Οι 
διαστάσεις αυτών τών θραυσμάτων καί ή ποιότης τών υλικών πιστοποιούν οτι δέν μπορεί 
παρά νά προέρχονται άπό κάποιο σημαντικό δημόσιο οικοδόμημα1. 

Ή νότια αύτη συνοικία τής Βέροιας, ελεύθερη άπό οικοδομήματα κατά την ελληνιστική 
περίοδο, φαίνεται ότι κατοικήθηκε κατά τους τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες. Θά ήταν 
ϊσως λογικό νά υποθέσει κανείς ότι κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους, τό ιερό τό αφιερωμένο 
στην λατρεία τών Ρωμαίων αυτοκρατόρων βρήκε στην περιοχή αυτήν έκταση κατάλληλη γιά 
τήν οικοδόμηση τών ναών του καί τών θριαμβικών καί τιμητικών μνημείων του. Ή κύρια 
οδική αρτηρία, πλαισιωμένη άπό στοές, προσφερόταν μέ τήν λαμπρή επισημότητα της γιά τίς 
πομπές πού διοργανώνονταν κατά. τους επίσημους εορτασμούς τού Κοινού. Τό ιερό πρέπει 
νά κατελάμβανε μία έκταση κατά μήκος αυτής τής οδού, προς τά Ο.Τ. 83 μέχρι 87. 

7. Τό ιερό τού Διός Υψίστου 

"Η λατρεία τού Διός 'Υψίστου, θεού τών όρέιον, γεννήθηκε πιθανότατα στην Μακεδονία. 
Κατά τους ριομαϊκούς χρόνους τιμήθηκε "ιδιαίτερα στήνΤυμφαία, την Έλήμεια, τήν Εορδαία, 
τήν Όρεστίοα, τήν Δύγκο, τήν "Αλμιυπία, τήν "Έδεσσα, τήν Κύρρο, τήν Γένδερρο (;), τήν 
Π έλλα, τήν Μ ίεζα, τήν Π ύόνα καί τήν Βέροια, όπου τέσσερες επιγραφές μαρτυρούν τήν ύπαρ
ξη θρησκευτικού συλλόγου, οργανωμένου γιά τήν λατρεία του κατά τόν 2ο αι. μ.Χ.2 ΤρεΙς 
άπό τίς επιγραφές αυτές κοσμούνται μέ ανάγλυφο δάφνινο στέφανο, μέσα στον όποιο εικο
νίζεται αετός, καί μνημονεύουν τά ονόματα τού προέδρου καί τών μελών τού συλλόγου3. 
Ή τέταρτη είναι χαραγμένη σέ άπότμημα κίονος, πού επισημάνθηκε σέ ύψωμα περί τά 500 μ. 
νοτιοδυτικά άπό τήν δυτική πύλη τής πόλεοκ4. Ή επισήμανση στό ίδιο σημείο αρχιτεκτονικών 
μελών καί ή ανακάλυψη αργότερα μικρού ανάγλυφου αετού (αρ. κατ. Μουσείου Βέροιας Δ 829) 
επιτρέπει τήν διατύπωση τής υποθέσεως ότι υπήρχε εκεί ιερό τού Διός Υψίστου". 

1. A 4 24(1969)322, 25(1970)375.31(1976)237. 

2. Margarita Taceva-Hitova. "Dem Hvpsistos geweihte Denkmäler in den Balkanländern". BalkSt 19 ( 1978) 59-75. Π. 
Χρυσοστόμου. «Ή λατρεία τοϋ Aiti ώς καιρικού Οεοϋ στη Θεσσαλία καί τη Μακεόονία». A4 44-46 ( 1989-91 ) Μελέται 21-72. 

3. Oi αριθμοί 2-4 του καταλόγου του Χρυσοστόμου (σελ. 35-39) (-ΕΚΜ Α ' 26-28). 
4. "Αριθμός 1 του καταλόγου τού Χρυσοστόμου (σελ. 34) (=ΕΚΜ Α 25 ). Πρβλ. Tataki αρ. 22 1. 
5. Π. Χρυσοστόμου. «Δυτικομακεόονικα ευχαριστήρια στον Δία "Ύψιστο», ΑΕΜΘ5. 1991 (θεσσαλονίκη 1994) 99-100, 

Βικτόρια"Αλλαμανίϊ-Μαρία "Αποστόλου. «Σοιστικες ανασκα.(( ες στην πόλη της Βέροιας». ΑΕΜΘ6, 1992 (θεσσαλονίκη 1995 ), 
97. σημ. 8. 
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8. Αλλες θεότητες 
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Είκ. 37. Αναθηματική επιγραφή των θιασωτών τον Διός Ύψίστον (Μονσειο 
Βέροιας αρ. ενρ. Λ 832). 
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Γνωστή επίσης είναι ή παρουσία 
στην Βέροια ιερού της 'Αρτέμιδος 
Αγροτέρας, ή οποία εμφανίζεται σε 
μία απελευθερωτική πράξη διά κα
θιερώσεως ' πού χρονολογείται τό έτος 
181 μ.Χ. καί σε ένα βωμό πού ιδρύ
θηκε προς τιμήν ίερείας της θεάς τό 
έτος249/502. 

"Αλλη γυναικεία θεότης πού 
λατρεύθηκε στην Βέροια ήταν ή ~Ισις, 
θεά του ελέους, ή λατρεία της οποίας 
ήλθε από τήν Αίγυπτο καί διαδόθηκε 
ευρέως σέ δλην τήν Μακεδονία ήδη 
από τήν ελληνιστική περίοδο. Στην 
Βέροια, όπως καί στό Δίον, τιμάται 
μέ τήν επίκληση Λοχία καί έτσι ταυτί
ζεται μέ τήν "Αρτεμι Αοχία, θεά της 
μητρότητος. Αναφέρεται σέ μία μόνη 
επιγραφή τοϋ 2ου μ.Χ. αιώνος3. 

Στίς δύο αυτές θεότητες πρέπει νά 
προστεθεί ή Αφροδίτη Ευσχήμων, τό 
επίθετο της οποίας εμφανίζεται γιά 
πρώτη φορά. Νά υποθέσει κανείς ότι 
ή λατρεία της εΐναι προϊόν συγκρη
τισμού μέ τήν λατρεία της "Ισιδος 
Λοχίας καί ότι οι δύο αυτές θεές 
μοιράζονταν τόϊδιο ιερό, αφού είχαν 
κοινόν ιερέα τόν Λεύκιο Βρούττιο 
Ποπλικιανό4; 

Είκ. 38. Αναθηματική επιγραφή προς τιμήν της "Αφροδίτης 
Ενσχήμονος (Μουσείο Βέροιας αρ. ενρ. Α 133). 

1. Woodward 139-44 αρ. 2 (=ΕΚΜ Α ' 49). Πρβλ. Tataki αρ. 221. 

2. Woodward 148 αρ. 6 (=ΕΚΜΑ ' 109). Πρβλ. Tataki αρ. 270. 

3. Delacoulonche 110άρ.39(βΚΜΑ' 36). Πρβλ. Tataki άρ. 335 καί τώρα Αικατερίνη Τζαναβάρη, «Ή λατρεία των Αιγυπτίων 
θεών στην Βέροια», Αρχαία Μακεδονία V (Θεσσαλονίκη 1993) 1671-82. 

4. Άργυρώ Τατάκη, «Αφροδίτη Εύσχημων από τήν Βέροια», Αρχαιογνωσία Ί ( 1993) 135-40 (=ΕΚΜ Α ' 20). 
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Όπως ή αγορά και οι ναοί, έτσι και τά γυμνάσια και τά θέατρα αποτελούν θεμελιώδη 
συστατικά στοιχεία της ελληνικής πόλεως. 

Τό γυμνάσω, αναπόσπαστο πλαίσιο της παιδείας, ως εκπαιδευτικού ιδεώδους θεμελιω
μένου στην αρμονική πνευματική και σωματική ανάπτυξη, ήταν αρχικά χώρος στρατιωτικής 
ουσιαστικά ασκήσεως, όπου έφηβοι και άνδρες ικανοί νά φέρουν όπλα έρχονταν καθημερινά νά 
επιδοθούν σέ αθλητικές ασκήσεις πού αποσκοπούν στην ανάπτυξη τών στρατιωτικών αρετών. 
Αντίθετα μέ δ,τι συμβαίνει σέ άλλες περιοχές τού ελληνικού κόσμου, όπου από τόν4ο αι. π.Χ. 
και, ιδίως, κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, τό γυμνάσιο χάνει προοδευτικά τήν αρχική 
του λειτουργία γιά νά μεταμορφωθεί σέ αληθινό «πνευματικό κέντρο», όπου αθλητικός, πνευ
ματικός και κοινωνικός βίος αναπτύσσονται παράλληλα, στην Μακεδονία τό γυμνάσιο δια
τήρησε ως τό τέλος της περιόδου της βασιλείας τόν αρχέγονο στρατιωτικό του χαρακτήρα1. 

Οι θέρμες, αρχιτεκτονική καινοτομία τυπικά ρωμαϊκή, πού απαντούν σέ δλες τίς έκρω-
μαϊσμένες πόλεις, κατάγονται άμεσα από τά ελληνικά γυμνάσια. Οι σημαντικότερες άλλωστε 
διαθέτουν και παλαίστρα. Άπ ' άκρου εις άκρον τού ρωμαϊκού κόσμου, ό ρόλος τών δημόσιων 
αυτών λουτρών εΐναι σημαντικός: αντιπροσωπεύουν τά καφενεία και τίς λέσχες τών ρω
μαϊκών πόλεων2. 

Τό θέατρο εΐναι καί αυτό ένα από τά οικοδομήματα πού δέν μπορεί νά λείπουν από καμμία 
αρχαία πόλη. Στον ερειπωμένο συνήθως αρχαιολογικό χώρο τών αρχαίων πόλεων εΐναι 
κατά κανόνα τό μόνο αρχιτεκτονικό στοιχείο πού διασώζει τήν ανάμνηση τού μεγαλείου τους, 
δπως λ.χ. στην Πέργαμο ή τήν Μίλητο. Κατά τήν ελληνιστική περίοδο γνωρίζει εκπληκτική 
ανάπτυξη, ή οποία συνδέεται μέ τήν εξαιρετική ζωτικότητα τής λατρείας τού Διονύσου. 
Ή ρωμαϊκή κατοχή θά φέρει μαζί της ένα χαρακτηριστικό τού δικού της πολιτισμού, τους 
αγώνες τού αμφιθεάτρου, πού απαιτούν ειδική διευθέτηση τών αρχαίων θεάτρων, ώστε νά 
διασφαλίζεται ή ομαλή τέλεση μεγαλοπρεπών άλλα καί αιματηρών θεαμάτων, χωρίς νά 
διατρέχουν κινδύνους οι θεατές. 

1. Ph. Gauthier-M.B. Hatzopoulos, La loigymnasiarchique de Béroia, «ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» 16 CΑθήνα 1992) 173-76. 
2. P. Grimal, Les villes romaines (Παρίσι 1954) 93-94. 
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Οι πόλεις της Μακεδονίας διαθέτουν και 
αυτές γυμνάσια, δπως δλες οι ελληνικές πόλεις. 
Τό πρώτο γνωστό γυμνάσιο εΐναι του Δίου, 
πού καταστράφηκε από τους Αιτωλούς τοϋ 
Σκόπα κατά την διάρκεια τοϋ Συμμαχικού 
πολέμου, τό 219'. Τό γυμνάσιο της Άμφιπόλεως, 
πού έχει πλήρως σχεδόν αποκαλυφθεί, χρο
νολογείται στον 4ο αι. π.Χ.2 

Γιά την Βέροια, ή ύπαρξη γυμνασίου μαρτυ-
ρειται επανειλημμένα σέ πολλές επιγραφές, ή 
αρχαιότερη από τίς όποιες χρονολογείται στά 
τέλη της βασιλείας τοϋ Φιλίππου Ε ' ή επί 
Περσέως καί ή νεώτερη στό δεύτερο μισό τοϋ 
3ου μεταχριστιανικοϋ αιώνος. Εΐναι ωστόσο 
πιθανόν δτι τό γυμνάσιο κατασκευάσθηκε σχε
τικά ενωρίς, ήδη από τόν 3ο αι. π.Χ., όταν ή πόλις 
αναπτύχθηκε υπό τους πρώτους Άντιγονίδες. 

Ή πρώτη μνεία τοϋ γυμνασίου της Βέροιας 
εμφανίζεται στον γυμνασιαρχικό νόμο (είκ. 
39)3, πού θεσπίσθηκε πρίν από την ρωμαϊκή 
κατάκτηση ( 167 π.Χ.), μέ στόχο τήν αναδιοργά
νωση τοϋ θεσμού, τόν προσδιορισμό των 
δικαιωμάτων καί τών υποχρεώσεων τοϋ γυμνα
σιάρχου αλλά καί τών ασκουμένων στό γυμνά-

Είκ. 39. Ό γυμνασιαρχικός νόμος (Μουσείο Βεροίας αρ. εΰρ. Λ 
488). 

Ι.Πολύβ.4.62. 
2. Γιά τά γυμνάσια της Μακεόονίας, βλ. Gauthier - Hatzopoulos 155-76. 

3. Βλ. Gauthier- Hatzopoulos. 
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σιο καί την ρύθμιση των αγώνων καί των 
λατρειών πού τελούνταν σέ αυτό1. Ή όπισθό-
γραφη αύτη στήλη, πού βρέθηκε τυχαία σέ ένα 
κήπο τής συνοικίας «Έληά» (Ο.Τ. 320-321), 
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνον 
γιά τήν γνώση τής λειτουργίας ενός ελληνιστικού 
γυμνασίου αλλά, κυρίως, γιά τήν κατανόηση τής 
μακεδόνικης κοινωνίας τής εποχής, των θεσμών 
καί τών ηθών της2. 

"Ένα χρόνο ενωρίτερα, τό 1947, εΐχε βρεθεί 
στόϊδιο οικοδομικό τετράγωνο μία ωραία στήλη 
μέ άετωματική επίστεψη καί ακρωτήρια, στην 
οποία εΐχε χαραχθεί κατάλογος μέ 25 ονόματα 
εφήβων, μέ επί κεφαλής εκείνο τού έφηβάρχον 
Στατίου 'Αντιγόνου, χρονολογημένη τό έτος 
177/78 μ.Χ., δηλαδή τρεις καί πλέον αιώνες 
μετά τήν έκδοση τού νόμου (είκ. 40)3. Ή ευτυχής 
αυτή συγκυρία οδήγησε τόν Β.Γ. Καλλιπολίτη 
νά τοποθετήσει τό γυμνάσιο στον νοτιοανατο
λικό τομέα τής πόλεως, έξω από τά τείχη, κοντά 
στον δρόμο προς τήν Πιερία4. Κτισμένα έκτος 
τών τειχών επειδή χρησιμοποιούνταν κυρίως 
γιά στρατιωτικές ασκήσεις -δύσκολα θά 
μπορούσε νά φαντασθεί κανείς διαμόρφωση 
πεδίου ασκήσεων μέσα στην πόλη- τά γυμνάσια 

ιδρύονταν σέ εκτεταμένους χώρους, μέσα σέ κήπους καί σέ άλση πού τά δρόσιζαν τρεχούμενα 
νερά, απαραίτητα γιά τά λουτρά καί τίς δεξαμενές μέ τά όποια ήσαν εφοδιασμένα. Μόνον 
από τόν 3ο αι. π.Χ. τό γυμνάσιο αποσπάσθηκε από τό εξοχικό του περιβάλλον καί εντάχθηκε 
στον πολεοδομικό ιστό, προσεγγίζοντας τό διοικητικό κέντρο. Τό γυμνάσιο τής Βέροιας 
χρονολογείται ϊσως σέ παλαιότερη εποχή, αφού βρίσκεται έξω από τά τείχη. 

Τρεις νεώτερες ανακαλύψεις έρχονται νά ενισχύσουν τήν υπόθεση ότι τό γυμνάσιο 
κατασκευάσθηκε κοντά στά οικοδομικά τετράγωνα 320-21 : 

Είκ. 40. Κατάλογος έφηβων (Μουσείο Βέροιας 
αρ. εύρ. Λ 127). 

1. Κατά τήν βασιλεία του Φιλίππου Ε ' σημειώθηκε αισθητή προσπάθεια γιά αναδιοργάνωση σέ πολλούς τομείς, συγκεκριμένα 
στην παιδεία καί τήν στρατιωτική εκπαίδευση. Ό νόμος αυτός τής Βέροιας, ανάλογοι τών οποίων ίσχυαν καί σέ άλλες πόλεις 
τής Μακεδονίας, καί ό όποιος οφείλεται πιθανότατα σέ βασιλική πρωτοβουλία, μετέβαλε τό καθεστώς του γυμνασίου άπό 
ιδιωτικό σέ δημόσιο θεσμό, ελεγχόμενο άπό τήν πόλη. 

2. Gauthier- Hatzopoulos 13-143 καί ΕΚΜΑ 1. 

3. BCH 1949, Chronique532· SEG 13 (1956) 398 (=ΕΚΜΑ ' 135). Πρβλ. Tataki αρ. 1196. 
4. Β. Γ. Καλλιπολίτης, «Στήλη μετ" αναγραφής δωρεάς καί καταλόγου εφήβων έκ Βέροιας», Γέρας ΑντωνίουΚεραμοπούλλον 

("Αθήναι 1953) 303-305. Ό L. Robert (BullEpigr 1954, 145, άρ. 158) επιβεβαίωσε τό βάσιμο τής υποθέσεως. 
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Στον "ίδιο τομέα (Ο.Τ. 320), ανακαλύφθηκε τυχαία μία στήλη με δύο σύντομες επιγραφές, 
στίς όποιες αναφέρονται οι γνμνασίαρχοιχαί οι έφή[ίαρχοιτών ετών 251/52 καί 255/56 μ.Χ. 
αντιστοίχως1. 

Τέλος, στην διασταύρωση των οδών Πυθαγόρα καί Όρφέως ανακαλύφθηκε στήλη με 
σημαντικότατο διάταγμα Ρωμαίου διοικητού τού πρώτου μισού του 2ου αι. μ.Χ. μέ οδηγίες 
γιά τήν ανόρθωση τών οικονομικών τού γυμνασίου, στό όποιο ήταν ασφαλώς εκτεθειμένη2. 

Έξ άλλου, σχετικά κοντά, στά Ο.Τ. 310-311, βρέθηκαν τυχαία επίσης, κατά τίς εργασίες 
κατασκευής εργοστασίου τσιμέντου, τά θεμέλια ενός αρχαίου σταδίου3. Στό φώς ήλθαν οι 
σειρές τών εδωλίων, κανονικά διαβαθμισμένες στό φυσικό πρανές τού εδάφους, καθώς 
επίσης ή πώρινη θεμελίωση, τά μαρμάρινα έδρανα καί τά κατάλοιπα τριών μικρών κατασκευών. 
Ό εργολάβος όμως τού εργοστασίου συνέχισε τίς οικοδομικές εργασίες μέ τόση ταχύτητα, 
ώστε δέν κατέστη δυνατόν νά γίνουν συστηματικότερες έρευνες. Ει ναι γνωστό ότι τό στάδιο 
κατασκευαζόταν συνήθως κοντά στό γυμνάσιο καί μάλιστα σέ άμεση επαφή μαζί του, όταν 
οι τοπικές συνθήκες τό επέτρεπαν, όπως συμβαίνει στην Δήλο ή στην Πριήνη. 

"Άγνωστο παραμένει αν υπήρχε καί δεύτερο γυμνάσιο στην Βέροια. Κατά μίμηση τών 
νέων πόλεων, οι όποιες διέθεταν χώρο γιά τό γυμνάσιο στό κέντρο τους (Μίλητος, Πριήνη, 
Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη), οι «παλαιές» πόλεις άναδιπλασίασαν σέ πολλές περιπτώσεις 
τό παλαιό εξωτερικό γυμνάσιο, κατασκευάζοντας νέα, μικρότερα οικοδομήματα, αλλά 
κεντρικότερα καί καλύτερα προσαρμοσμένα στον νέο τρόπο ζωής τών ελληνιστικών χρόνων. 
Ή "Αθήνα λ.χ. πού διέθετε κατά τους κλασσικούς χρόνους τρία φημισμένα γυμνάσια εξω 
από τά τείχη, απέκτησε τόν 2ο π.Χ. αι. δύο γυμνάσια μέσα στό τό άστυ. Τό ερώτημα μπορεί 
νά τεθεί καί γιά τήν Βέροια, επειδή σέ μία επιγραφή αναφέρονται περισσότερα του ενός ονό
ματα ατόμων πού ήσκησαν τόν θεσμό τής γυμνασιαρχίας τόΐδιο έτος4. Κατά τόν Μ. Β. Χατζόπουλο, 
είναι πιθανότερο ότι δύο άρχοντες ανέλαβαν τό λειτούργημα τόν συγκεκριμένο εκείνο χρόνο, 
γιά διάστημα έξι μηνών καθένας, επειδή τό οικονομικό βάρος ήταν δυσβάστακτο γιά ένα μό
νον άνθρωπο. 

Όπωσδήποτε, επειδή αρκετές επιγραφικές μαρτυρίες πού σχετίζονται μέ τίς δραστηριότητες 
τού γυμνασίου ήλθαν στό φώς δχι μακρυά από τήν αγορά, δέν αποκλείεται νά υπήρχε καί 
δεύτερο γυμνάσιο στην κεντρική αυτή ζώνη. 

Στό οικοδομικό τετράγωνο 137 ανακαλύφθηκε επιγραφή πού ήταν χαραγμένη στην βάση 
τιμητικού μνημείου τού 1 ου μ.Χ. αι., τό όποιο ιδρύθηκε άπό τόν έφήβαρχο Τιβέριο Κλαύδιο 
"Έτυμο γιά τόν αρχιερέα τών Σεβαστών, άγωνοθέτη τού Κοινού τών Μακεδόνων καί 
γυμνασίαρχο Τιβέριο Κλαύδιο Πιερίωνα\ 

1. ΑΔ 29 ( 1973/74)) 721 -23 (=ΕΚΜΑ Ί 37-138). Πρβλ. Tataki αρ. 305 καί 330. 

2. Βικτωρία "Αλλαμανή-Σουρή - Μαρία 'Αποστόλου, «Σωστικές ανασκαφές στην πόλη της Βέροιας», ΑΕΜΘο, 1992 ( 1995) 
97, σημ. 6, ΕΚΜΑ'Ί. 

3. A4 31 (1976)256. 

4. Ίω.Τουράτσογλου, Αρχαία ΜακεδονίαII ( 1977)481 -93,αρ. 17 {=ΕΚΜΑ' 103). Πρβλ.Tataki449αρ. 117καί 122. 

5. BCH1955,274 αρ. 4 (=ΕΚΜΑ' 123). Πρβλ. Tataki αρ. 275b. 
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Στο γειτονικό οικοδομικό τετράγωνο 136, στην εκκλησία της ΓΑγίας "Αννας, όπου χρησίμευε 
ώς "Αγία Τράπεζα, ανακαλύφθηκε ένας κατάλογος με 22 ονόματα έφηβων του δεύτερου 
μισού του 3ου μ.Χ. αι.1 

Στόνϊδιο τομέα ό Delacoulonche εΐχε ήδη καταγράψει ένα κατάλογο νικητών σέ αθλητικούς 
καί μουσικούς αγώνες του 3ου-2ου αι. π.Χ. πιθανότατα, επαναχρησιμοποιημένο στην 
πλακόστρωση τής σήμερα κατεστραμμένης εκκλησίας της ΓΑγίας Φωτίδας2. 

Σχετικά κοντά (στό Ο.Τ. 157), «στην αυλή της μονής του 'Αγίου Αντωνίου», ό Delacoulonche 
σημειώνει άλλη μία βάση άνδριάντος, χαμένη σήμερα, πού εΐχε ιδρυθεί από τήν βουλή καί 
τους νέους προς τιμήν κάποιου γυμνασιάρχου3. 

Στην Μαντινεία, τήν Μεγαλόπολι, τήν Κολοφώνα, τήν Σικυώνα τά γυμνάσια εκτείνονταν 
κατά μήκος τής αγοράς. Δέν αποκλείεται τό ίδιο νά συνέβαινε καί στην Βέροια. 

Εΐναι πιθανόν επίσης νά υπήρχε μία ή καί περισσότερες παλαίστρες, αν ληφθεί ύπ" όψη 
ότι στον 4ο στίχο τής δεύτερης όψεως του γυμνασιαρχικού νόμου διευκρινίζεται ότι όποιος 
συχνάζει στό γυμνάσιο δέν μπορεί νά ασκείται σέ άλλη παλαίστρα τής ίδιας πόλεως4. "Αν 
τό κείμενο αυτό εμπνέεται από βασιλικό «διάγραμμα» γενικής ισχύος πού απευθύνεται σέ 
όλες τίς πόλεις του μακεδόνικου βασιλείου, δέν αποτελεί ασφαλώς τεκμήριο γιά τήν Βέροια. 
"Αν όμως ισχύει μόνον γιά τήν Βέροια, επιβεβαιώνει ότι υπήρχε τουλάχιστον μία παλαίστρα 
στην πόλη. 'Αρχικώς απλό τμήμα του γυμνασίου, αποτελούμενη από μιά τετράγωνη αυλή 
πλαισιωμένη από στοές, στίς σημαντικές πόλεις ή παλαίστρα γίνεται συχνά κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους ανεξάρτητο κτήριο, ιδιωτικό ή δημόσιο. 

1. Τω.Τουράτσογλου, «Νέοςκατάλογοςέφηβωνέκ Βέροιας», ΑΔ26 ( 1971) 128-32 (=ΕΚΜΑ~ 136). Πρβλ.Tataki αρ.289. 

2. Delacoulonche αρ. 54 (=ΕΚΜ Α' 140). Πρβλ. Tataki αρ. 174. 

3. Delacoulonche αρ. 37 (=ΕΚΜΑ ' 114). Πρβλ. Tataki αρ. 1112. 
4. ΕΚΜΑ ' 1. στ. Β4: μηόέ εν άλλη παλαίστυαι άλίΐφέσθω. 
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Καμμία πόλη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όσο μικρή καί αν ήταν, δέν ήταν δυνατόν νά 
μή διαθέτει δημόσια λουτρά. Όλες οι πόλεις είχαν πολυάριθμες δημόσιες θέρμες, ανεξάρτητα 
από τά λουτρά πού διέθεταν οι πολυτελέστερες ιδιωτικές κατοικίες1. Πρέπει νά σημειωθεί 
ότι οι θέρμες κατέχουν σημαντικότατη θέση στην καθημερινή ζωή των Ρωμαίων καί των υπη
κόων τους, οι όποιοι τίς επισκέπτονται στό τέλος του απογεύματος, γιά νά ασκηθούν καί 
νά συναντήσουν φίλους. 

Ή Βέροια ήταν φυσικά καί αυτή εφοδιασμένη μέ θέρμες, μερικά κατάλοιπα των οποίων 
ανασκάφηκαν πρόσφατα. Έκτος από τά μεγάλα λουτρά πού υποτίθεται ότι συνδέονταν 
άμεσα μέ τό 'Ασκληπιείο, όπως προαναφέρθηκε, τρία λουτρικά συγκροτήματα έχουν επα
κριβώς εντοπισθεί. 

Νοτίως της αγοράς (Ο.Τ. 132), επάνω σέ αρχαιότερα οικοδομήματα, αναγνωρίσθηκαν τά 
ερείπια ρωμαϊκών λουτρών2. Επίσης προς Βορράν της αγοράς (Ο.Τ. 197), αποκαλύφθηκαν 
χάρη σέ πολυετείς σωστικές ανασκαφές τά ερείπια μεγάλων θερμών, πού οικοδομήθηκαν 
πιθανότατα επί Γορδιανοϋ Γ καί κατεστράφησαν στίς αρχές του 4ου αϊ3. Τάϊχνη βίαιης κατα
στροφής αναγνωρίσθηκαν στά ακρωτηριασμένα αγάλματα καί τό σπασμένο έπιστύλιο. Έπί 
τόπου βρέθηκαν δύο κολοσσιαίες βάσεις, τά θεμέλια καί τό έπιστύλιο κιονοστοιχίας, δύο 
αγάλματα αθλητών καί δεξαμενές έπενδεδυμένες μέ διάφορα υλικά σέ δεύτερη χρήση. 'Ανάμεσα 
τους ξεχωρίζουν δύο επιγραφές, πλούσιες σέ πληροφορίες γιά τίς μονομαχίες καί τίς θηριο
μαχίες πού οργανώθηκαν στην Βέροια προς τιμήν του Γορδιανοϋ Γ, οι όποιες προέρχονται 
κατά πασαν πιθανότητα από τήν γειτονική αγορά4. Κατά τήν διάρκεια τών ανασκαφών 
αποκαλύφθηκαν επίσης μαρμάρινοι κίονες, μωσαϊκά δάπεδα καί νομίσματα του 4ου αι. μ.Χ. 

Ένα τρίτο συγκρότημα θερμών ανακαλύφθηκε έξω από τό νότιο τείχος (Ο.Τ. 106). Ήλθαν 
στό φώς ένα τμήμα του caldarium μαζί μέ τό ύπόκαυστο καί τό στόμιο ενός praefurnium. 
Σώζονται πέντε σειρές μικρών κιόνων άπό κυκλικές πλίνθους, καθώς επίσης ένα θολωτό 
άνοιγμα σέ κάθε μία άπό τίς τρεις πλευρές του caldarium καί τμήμα του δαπέδου μέ γεωμετρικά 
διακοσμητικά θέματα, πού επιτρέπει τήν χρονολόγηση του κτίσματος στον 3ο αι. μ.Χ.5 

1. Καί μόνο ή Ταμούγαδις, πού δέν είχε περισσότερους από 15.000 κατοίκους, αριθμεί 12 δημόσια λουτρά. 
2. ΑΔ 27 ( 1972) 510· BCH1978, 706. 

3. ΑΑ 23 (1968) 346,24 (1969) 315,25 (1970) 380-81· πρβλ. BCH 1971,961. 

4. Ίω. Τουράτσογλου, «Δύο νέαι έπιγραφικαί μαρτυρίαι περί τοΰ κοινού τών Μακεδόνων κατά τον τρίτον μεταχριστιανικόν 
αίώνα», Αρχαία Μακεδονία Ι (Θεσσαλονίκη 1970)281-85 (=ΕΚΜ Α '68-69). Πρβλ. Tataki αρ. 984 καί 1170. 

5. Βικτωρία "Αλλαμανη-Σουρή-Μαρία "Αποστόλου, «Σωστικές ανασκαφές στην πόλη της Βέροιας», ΑΕΜΘ6 (1992) 94-97. 
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'Απαραίτητο στοιχείο γιά την καλή λειτουργία των θερμών ήταν ή υδροδότηση, πού έπρεπε 
νά εΐναι άφθονη καί ασφαλής καί νά τροφοδοτεί τίς θέρμες καθημερινώς. "Οπως όλες οι πό
λεις της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ή Βέροια διέθετε ύόραγωγεΐ,α, τά όποια διοχέτευαν στην 
πόλη τά νερά του όρους Βερμίου. Μία επιγραφή πού αντέγραψε ό Delacoulonche1 μαρτυρεί 
τήν κατασκευή τόν 1 ο αι. μ.Χ., με δαπάνες κάποιας "Αμμίας, υδραγωγείου, τό όποιο έφερνε 
τό νερό από κάποιο κτήμα της στά περίχωρα τής πόλεους. Ό Delacoulonche πίστεψε ότι διέ
κρινε τμήματα του υδραγωγείου «στά βορειοδυτικά τής πόλεως, στίς χαμηλότερες υπώρειες 
του Βερμίου, στην περιοχή των δύο χειμάρρων πού αρδεύουν τήν Βέροια (...). Έκει, καί σέ 
αρκετά μεγάλη έκταση του εδάφους, υπάρχουνϊχνη ενός υδραγωγείου»2. 

Δεύτερη επιγραφή ανάλογου περιεχομένου ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην οδό Μητροπόλεως. 
Περιγράφεται σ" αυτήν ή αποκατάσταση του δικτύου διοχετεύσεως των «άμφοδικών υδάτων» 
με κανούριους σωλήνες από τήν Εύιαστική Πύλη στην πλατεία Ωρολογίου προς τήν αγορά 
καί το ιερό του "Ασκληπιού στό άλλο άκρο τής πόλεως3. 

1. Delacoulonche αρ. 65 (-ΕΚΜ Α ' 40), Tataki αρ. 724. 

2. Delacoulonche 114-15. 

3.ΕΚΜΑ 4\. 
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Όλες οι πόλεις τής Μακεδονίας περιλαμβάνουν στό πολεοδομικό τους σχέδιο αυτό τό 
στοιχείο. Γνωστή είναι πράγματι ή ύπαρξη θεάτρων στην Πέλλα, τους Φιλίππους, τό Δίον, 
τήν Θεσσαλονίκη, τήν Ηράκλεια καί τους Στόβους, αλλά καί στην Μίεζα καί τίς Αίγες, πόλεις 
γειτονικές τής Βέροιας1. Δέν πρέπει νά λησμονούμε πόσο προσφιλές ήταν τό θέατρο κατά 
τήν ελληνιστική εποχή2. Ή σημασία των δραματικών παραστάσεων γιά τά ελληνιστικά ήθη 
βασίζεται στην μεγάλη διάδοση τής λατρείας τοΰ Διονύσου. Ή πόλις τής Βέροιας, πού τόν 
τιμούσε ιδιαίτερα, πρέπει απαραιτήτως νά διέθετε θέατρο, όπως αποδεικνύει ή ανακάλυψη 
στον βόρειο τομέα τής πόλεως τμήματος έπιστυλίου τής πρώιμης ελληνιστικής εποχής με 
αναθηματική στον Διόνυσο επιγραφή3 καί αναθηματικής στήλης αφιερωμένης στον Διόνυσο 
από τόν άγορανόμο διονυσιακού θιάσου4. Κατά τήν περίοδο τής ρωμαϊκής κυριαρχίας, οι 
αγώνες πού συχνά αναφέρονται στίς επιγραφές καί τά νομίσματα έτελούντο πιθανότατα 
στό θέατρο, τό οποίο εΐχε κατάλληλα διαρρυθμισθεί ώστε νά διασφαλίζει τους θεατές καί 
τήν άρτια διεξαγωγή τών θεαματικών αλλά καί αιματηρών αγώνων (ναυμαχίες, κυνηγεσίες, 
θηριομαχίες, αγώνες μονομάχων) πού διεξάγονταν εκεί. Τό θέατρο τών "Αθηνών, δπως καί 
τών Στόβων, τών Φιλίππων ή τής Ηράκλειας, διασώζουν ίχνη τών τροποποιήσεων πού 
έγιναν κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους: ή ορχήστρα χωρίζεται από τό κοίλο μέ ένα πα-
ράφραγμα καί μπορεί νά μεταμορφωθεί καί σέ δεξαμενή ακόμη γιά τίς ναυμαχίες. 

Είκ. 41. Έπιστύλιο από τό αρχαίο θέατρο μέ αναθηματική επιγραφή προς τιμήν του Διόνυσου (Μουσείο Βεροίας αρ. εύρ. 
Λ 290). 

1. Στό θέατρο τών Αιγών συγκεκριμένα, πού αποκάλυψαν οι πρόσφατες ανασκαφές, καί του οποίου ή ορχήστρα ήταν μεγα
λύτερη ακόμη καί από έκείνην του θεάτρου τής Επιδαύρου, έγινε ή δολοφονία του Φιλίππου Β', κατά τήν διάρκεια τελετής 
προς τιμήν τοΰ βασιλέως. Πράγματι, ή Μακεδονία υιοθέτησε τά κτήρια τής νότιας Ελλάδος μεταβάλλοντας τήν λειτουργία 
τους: στους τόπους οπού δοξαζόταν ή δημοκρατία, στην Μακεδονία δοξαζόταν ή βασιλεία. 

2. Τά σωζόμενα ερείπια τών ελληνικών θεάτρων δέν είναι παλαιότερα τοΰ 4ου αι. π.Χ. Πρίν από τήν χρονολογία αυτήν 
σπανίως κατασκευάζονταν λίθινα. 

3. ΑΔ 28 ( 1973) 433, πίν. 391 (=ΕΚΜΑ '21). 
4. ΕΚΜ Α 22. 
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Έκτος από τό τμήμα του έπιστυλίου πού προαναφέρθηκε, αλλά τό όποιο μπορεί εύκολα 
νά εΐχε μετακινηθεί, κανένα αρχαιολογικό εύρημα δέν επιτρέπει ακόμη τόν εντοπισμό τού 
θεάτρου τής Βέροιας. "Αν ληφθούν ύπ^ όψη οι όροι στους οποίους υπακούει ή κατασκευή 
κάθε θεάτρου κατά τήν ελληνιστική περίοδο, διαπιστώνεται ότι κατασκευάζεται πάντοτε 
έντόςτών τειχών1, ότι υπακούει στίς τοπογραφικές επιταγές, αφού πρέπει νά εκμεταλλευθεί 
τήν κατωφέρεια τού εδάφους, καί ότι ει ναι κατά κανόνα προσανατολισμένο προς Νότον. 
Επειδή, λόγω τού καμπύλου σχήματος του, δύσκολα εντάσσεται στό ορθογώνιο σχέδιο πόλεως, 
συχνά τό θέατρο τοποθετείται κάπως παράμερα, κοντά στά τείχη, όπως λ.χ. στους Φιλίππους, 
τήν Θάσο, τήν Μίλητο ή τήν Κνίδο. "Άν τό θέατρο τής Βέροιας ακολουθούσε αυτούς τους 
κανόνες, δέν αποκλείεται νά εΐχε οικοδομηθεί στον ανατολικό τομέα τής πόλεως (στά Ο.Τ. 78, 
226 ή 227 περίπου), όπου ή φυσική κατωφέρεια θά ευνοούσε τήν κατασκευή του. 

Στήνϊδια εξ άλλου συνοικία (Ο.Τ. 221) ανακαλύφθηκαν τά θεμέλια ενός ωδείου r\ μικρού 
θεάτρου2. Ήταν προσανατολισμένο προς τόν Νότο. Στά σχέδια τής ανασκαφής (είκ. 42 καί 43), 
διαβάζεται καθαρά ή κάτοψη τού ημικυκλικού αυτού οικοδομήματος καί τών ακτινωτών 
τοίχων τού κοίλου, πού αφορίζουν τήν ημικυκλική ορχήστρα καί τό προσκήνιο3. Ή κάτοψη 
αυτού τού θεάτρου μπορεί νά παραβληθεί με έκείνην τού ωδείου τής Θεσσαλονίκης, πού είχε 
κατασκευασθεί κατά τόν Ιο μ.Χ. αι. στην στενή πλευρά τής αγοράς. Τό ώδειο τής Βέροιας 
έχει κτισθεί επάνω σέ ενα παλαιότερο κτίσμα, πού περιλάμβανε ευρύχωρη αίθουσα άγνωστου 
προορισμού, από τήν οποία προέρχονται ασφαλώς καί διάφοροι σπόνδυλοι πώρινων 
δωρικών κιόνων. 

1. Στό Δίον κατασκευάσθηκε θέατρο εξω άπό τά τείχη. Π όλη ιερή στην όποια συνέρρεαν προσκυνητές από όλον τόν ελληνικό 
κόσμο, τά «πανελλήνιου» προορισμού κτήρια της δέν προστατεύονται εντός τών τειχών. 

2. Τό ώόεϊονήταν μικρό, στεγασμένο θέατρο. 

3. ΑΔ 34 ( 1979) 306-308- BCH 1988, 641. 
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Είκ. 42. Σχέδια κατόψεων τής ανασκαφής στό οικοδομικό τετράγωνο 221 με τά θεμέλια μικρού θεάτρου ή ρωμαϊκού ωδείου 
(ΑΔ 34 [1979] 307-308). 

Είκ. 43. Δεύτερη οικοδομική φάση στήν ϊδια ανασκαφή. 





Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΚΑΙ Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η 



Εικ. 44. Ή Βέροια κατά την ελληνιστική περίοδο. 



Μέ βάση τίς πληροφορίες πού συγκεντρώθηκαν άπό αυτήν τήν έρευνα καί μέ τήν βοήθεια 
συνοπτικών χαρτών, θά επιχειρηθεί ό προσδιορισμός της εκτάσεως της Βέροιας καί της 
θέσεως των κυριότερων κέντρων της σέ δύο σημαντικές στιγμές της ιστορίας της. 

Η ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Γιά τό πολεοδομικό σχέδιο της Βέροιας κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, παρατηρείται 
δτι τά κατάλοιπα δημόσιων κτηρίων συγκεντρώνονται σέ μία περίμετρο αρκετά περιορισμένη 
σέ σχέση μέ τήν γραμμή του τείχους (είκ. 44). Τά θεμέλια ελληνιστικών οικοδομημάτων εντο
πίζονται στίς δύο πλευρές της οδού Βενιζέλου, σέ μία έκταση πού περιορίζεται στά ανατο
λικά από τήν οδό Παύλου Μελά, στά δυτικά άπό τήν οδό Κεντρική, στά νότια από τήν οδό 
Βικέλα καί στά βόρεια άπό τήν πλατεία "Αγίου 'Αντωνίου. Έκτος άπό τρεις επιγραφές σέ 
δεύτερη χρήση, τίποτε δέν βρέθηκε στά νότια της πόλεως πού νά μπορεί νά σχετισθεί μέ 
οποιαδήποτε εγκατάσταση αυτής της περιόδου της ιστορίας της. Οι συνοικίες κατοικίας πα
ραμένουν άγνωστες. "Αν κρίνομε άπό τήν θέση τών «πλούσιων» καί τών ταπεινότερων τάφων 
πού προαναφέρθηκαν, οι «αριστοκρατικές συνοικίες» ίσως βρίσκονταν στά βόρεια της 
αγοράς, ενώ οι λαϊκότερες στά νοτιοανατολικά. 

Γιά τόν εντοπισμό ορισμένων ελληνιστικών κέντρων, μπορούν νά διατυπωθούν πολλές 
υποθέσεις, τά συμπεράσματα όμως πού μπορούν νά συναχθούν ει ναι ελάχιστα: 

1. Ή αγορά βρίσκεται κάτω άπό τήν σημερινή εκκλησία τού "Αγίου Αντωνίου, κατά μήκος 
της σημερινής οδού Βενιζέλου (Ο.Τ. 150-157). 

2. Τά μεγάλα δημόσια οικοδομήματα πού αναπτύσσονται προς Νότον αυτής της αγοράς, 
εμφανίζουν τοίχους παράλληλους ή κάθετους σέ ένα τμήμα της ελληνιστικής οδού (Ο.Τ. 
136-137). Τά κατάλοιπα υπόγειων αγωγών παραπέμπουν σέ ένα ορθογώνιο δίκτυο δρόμων 
ίπποδαμείου τύπου. 

3. Τό γυμνάσιο βρισκόταν έξω άπό τά τείχη, στην περιοχή τών οικοδομικών τετραγώνων 
340-320. 

4. Κοντά στό γυμνάσιο, στην κατωφέρεια τού άνδήρου (Ο.Τ. 311-310), υπήρχε ένα στάδιο. 

5. Ό περίβολος τού τείχους ήταν αυτός πού φαίνεται σήμερα. Λείπει μόνον τό δυτικό 
τμήμα, πιθανότατα κατά μήκος τού Τριποτάμου. 

6. Τό θέατρο δέν έχει εντοπισθεί. Κάτω άπό τό ρωμαϊκό ώδεϊο σώζονται τά ερείπια ενός 
μεγάλου οικοδομήματος, πού δέν έχει ταυτισθεί. 



100 ΑΡΧΑΙΑ ΒΕΡΟΙΑ: ΜΕΑΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

7. Τό ιερό του Ηρακλέους Κυναγίδα πρέπει νά βρισκόταν στά δυτικά της πόλεως, ϊσως 
κατά μήκος τοϋ τείχους, μεταξύ τών οικοδομικών τετραγώνων 115 καί 146. 

8. Τό "Ασκληπιεϊον βρισκότανϊσως σέ μία ανοικτή περιοχή καί περιλάμβανε ένα συγκρότημα 
λουτρών, απαραίτητο γιά τίς θεραπείες, στά οικοδομικά τετράγωνα 210 έως 212, 216 έως 
221 καί 225, πολύ κοντά στην αγορά. 

9. Τό ιερό του Διονύσου βρισκόταν πιθανότατα κοντά στην παλαιά Μητρόπολη (Ο.Τ. 122). 

Τά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα καί οι επιγραφικές μαρτυρίες πού ανακαλύφθηκαν πέραν 
του Τριποταμου (Ο.Τ. 420 καί 422), εΐχαν επαναχρησιμοποιηθεί κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους καί δέν αποτελούν κατά συνέπειαν τεκμήρια γιά τήν ύπαρξη ελληνιστικών κτηρίων 
σέ αυτήν τήν ζώνη. 

Η ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Ένώ τό κέντρο της πόλεως συμπίπτει με εκείνο της προηγουμένης ελληνιστικής περιόδου, 
ή πόλις επεκτάθηκε κατά τόν 2ο καί 3ο αι. στον νότιο τομέα, δεξιά καί αριστερά από μία ση
μαντική αρτηρία, ή οποία πλαισιωνόταν πιθανότατα από κιονοστήρικτες στοές καί οδηγούσε 
στην νοτιοδυτική έξοδο της πόλεως (είκ. 45)'. Τά ελληνιστικά οικοδομήματα, εξακολούθησαν 
ολα νά χρησιμοποιούνται κατά τήν ρωμαϊκή περίοδο, αλλά διασώζουν ϊχνη επισκευών, 
μετασκευών καί «εκσυγχρονισμού». Μόνον τά τείχη φαίνεται δτι εγκαταλείφθηκαν κατά 
τήν ειρηνική αυτή περίοδο, όπως δείχνουν οι ορατές ακόμη επισκευές πού εκτελέσθηκαν 
βιαστικά γιά νά αντιμετωπισθούν οι βαρβαρικές επιδρομές στά μέσα τού 3ου αι. μ.Χ. 

Οι κατασκευαστές επικεντρώνουν τήν τεχνογνωσία τους στην βελτίωση τών δρόμων, πού 
επεκτείνονται καί διευρύνονται, πλακοστρώνονται συστηματικά, πλαισιώνονται μέ πεζο
δρόμια καί καλύπτουν ένα εκτεταμένο σύστημα υπόγειων αγωγών. Οι δρόμοι τέμνονται 
καθέτως. Μόνη ή «περιφερική» οδός φαίνεται νά ακολουθεί τήν καμπή της κοίτης τού Τριπο
ταμου καί, πιθανότατα, τήν εσωτερική γραμμή τού τείχους. 

Δημόσια λουτρά ή θέρμες, στοιχείο απαραίτητο γιά τίς συνήθειες διαβιώσεως της εποχής, 
οικοδομούνται σέ πολλές συνοικίες της πόλεως. "Αλλες εντοπίζονται στά νότια της αγοράς 
(Ο.Τ. 132) καί άλλες, πολυτελέστερες, στά βόρεια (Ο.Τ. 197). Ένα σημαντικό συγκρότημα 
λουτρών καταλαμβάνει πολλά οικοδομικά τετράγωνα (211 έως 220) καί ανήκει πιθανότατα 
στό Ασκληπιείο, πού διαθέτει άπό τους πρώτους αιώνες τής ρωμαϊκής κυριαρχίας εξέδρα 
καί έγκοιμητήριο. 

"Ένα μικρό θέατρο ή ώδεϊο αποκαλύφθηκε σχετικά κοντά στό τείχος, στό οικοδομικό 
τετράγωνο 221. 

1. Ή όοός αυτή συμπίπτει ή βαίνει παράλληλα προς τήν σημερινή όοό Μητροπόλεως. 
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'Αποκαλύφθηκαν επίσης τά κατάλοιπα δύο οχυρών κτηρίων, ενός στον βορειοανατολικό 
τομέα (κάτω από τό Ο.Τ. 213) καί άλλου πέρα από τόν Τριποταμο, στό Ο.Τ. 420. Φαίνεται 
δτι ανάγονται στην τελευταία περίοδο τής αυτοκρατορίας καί εμφανίζουν τάϊδια χαρακτη
ριστικά μέ τά τείχη (αξιοποίηση παλαιότερων υλικών σέ δεύτερη χρήση). 

Τό ιερό τών Σεβαστών πρέπει ασφαλώς νά αναζητηθεί κατά μήκος τής σημερινής οδού 
Μητροπόλεως, στην περιοχή τών οικοδομικών τετραγώνων 87 ώς 83. 

Όσον άφορα στίς συνοικίες κατοικίας, δέν έχουν ακόμη εντοπισθεί, άλλα πρέπει καί 
αυτές νά επεκτάθηκαν στον νότιο τομέα, καθώς ή ρωμαϊκή περίοδος προσειλκυσε στην Βέροια 
πληθυσμό μεγαλύτερο άπό τους προηγούμενους αιώνες. 

Εβραϊκή συνοικία πρέπει νά υπήρχε ήδη, αφού ή ιουδαϊκή κοινότης ήταν τόσο 
πολυάνθρωπη, ώστε ήλθε νά διδάξει στην συναγωγή της ό απόστολος Παύλος. Ή συνοικία 
αυτή δέν αποκλείεται νά βρισκόταν στά οικοδομικά τετράγωνα 115-146, στήνϊδια δηλαδή 
περιοχή όπου καί σήμερα εκτείνεται ή μεσαιωνική εβραϊκή συνοικία, αν ληφθεί υπ' όψη ή 
παράδοση πού τοποθετεί έκεϊ κοντά τό βήμα άπό τό όποϊο ό απόστολος Παύλος κάλεσε τους 
Βεροιαίους νά τόν ακολουθήσουν (Ο.Τ. 49). 

Οι ρωμαϊκές νεκροπόλεις εκτείνονται γύρω άπό τήν πόλη, πρώτα κοντά στίς αρχαιότερες, 
στά βόρεια καί τά νοτιοανατολικά, αργότερα στην νοτιοδυτική έξοδο καί στην αντίπερα 
όχθη τοΰ Τριποτάμου. 



Είκ. 45. Ή Βέροια κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

"Από την ανάλυση πού προηγήθηκε, καί ή οποία αποσπασματικά μόνον κατόρθωσε νά 
αποκαταστήσει τό πολεοδομικό σχέδιο της αρχαίας Βέροιας, προκύπτουν τά ακόλουθα 
συμπεράσματα: 

Ύπό τό φώς της παράλληλης μελέτης τών επιγραφικών, αρχαιολογικών καί νομισματικών 
τεκμηρίων, αποκαλύπτεται ότι ή Βέροια γνώρισε δύο σημαντικές περιόδους πολεοδομικής 
δραστηριότητος, αφ" ενός από τά τέλη του 4ου αι. καί σέ όλην τήν διάρκεια του 3ου αι. π.Χ. 
(ελληνιστική περίοδος), καί αφ" ετέρου από τόν 2ο ως τά μέσα του 3ου αι. μ.Χ. (ρωμαϊκή 
περίοδος). Οι δύο αυτές φάσεις συμπίπτουν απόλυτα μέ τίς ενδοξότερες ώρες της αρχαίας 
ιστορίας της. "Αν οι κατοικίες τών ζώντων Βεροιαίων δέν έχουν ακόμη εντοπισθεί, αντίθετα 
οι τελευταίες τους κατοικίες αντανακλούν τίς περιόδους ειρήνης καί ευημερίας, όσο καί τίς 
σκοτεινές καί δύσκολες ώρες. 

Μετά τήν ρωμαϊκή κατάκτηση, δέν σημειώνεται ορατή τομή στην πολεοδομία της Βέροιας. 
Ό π ω ς παρατηρείται καί σέ άλλες πόλεις της Μακεδονίας, στό Δίον, τήν Θεσαλονίκη ή τους 
Φιλίππους, οι Ρωμαίοι ή οι Έλληνες υπήκοοι τους αρκέσθηκαν νά διευρύνουν τήν αστική 
περίμετρο της Βέροιας γύρω από τήν ελληνιστική αγορά, επεκτείνοντας τήν πόλη προς Νότον 
καί ενισχύοντας τό οδικό δίκτυο μέ πλακόστρωτους δρόμους, πλαισιώνοντας τίς κεντρικές 
αρτηρίες μέ στοές, εμπλουτίζοντας τά άρχαϊα ιερά, ιδρύοντας ιερό της αυτοκρατορικής 
λατρείας σέ ευρύχωρη περιοχή κοντά στην νοτιοδυτική έξοδο της πόλεως, εξακολουθώντας 
νά χρησιμοποιούν τό γυμνάσιο καί τό στάδιο πού βρίσκονταν έξω από τά τείχη. Παρά τήν 
απώλεια της αυτονομίας της, τήν έκλειψη της πολιτικής καί κοινωνικής της ηγεσίας καί τήν 
καταλήστευση τών θησαυρών της, ή Βέροια διατήρησε τόν χαρακτήρα της ελληνικής πόλεως 
στό πολεοδομικό της σχέδιο αλλά καί στην οργάνωση της κοινοτικής καί πολιτικής ζωής, 
όπου διαπιστώνεται ή επιβίωση τών παλαιών θεσμών (πολιτάρχαι, αγορανομοι, γυμνασίαρχοι 
κλπ.) καί τής διαιρέσεως τού σώματος τών πολιτών σέ φυλές, σέ νέους ή έφηβους. Οι δομές 
της αρχαίας πόλεως διατηρήθηκαν κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, μέ κάποιες μεταβολές 
γιά τήν εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών, ενώ κατασκευάσθηκαν θέρμες καί ένα ωδείο 
καί αναδιαρρυθμίσθηκε τό θέατρο γιά τήν καλύτερη διεξαγωγή τών εορτών τών αφιερωμένων 
στην αυτοκρατορική λατρεία καί τών ποικίλων αγωνισμάτων. 

Λόγω τής εξαίρετης γεωγραφικής καί στρατηγικής της θέσεως, ή Βέροια δέν εγκαταλείφθηκε 
ποτέ, ούτε άλλαξε όνομα. Μοναδικοί μάρτυρες τής παλαιάς δόξας, τών αλλεπάλληλων 
πολιορκιών καί αλώσεων καί τών δραματικών ιστορικών στιγμών πού γνώρισε απομένουν 
κάποια τμήματα ερειπωμένων τειχών. 

Ή αρχαιολογική έρευνα στην Μακεδονία δέν έχει ακόμη ωριμάσει αρκετά, ώστε νά τοπο
θετήσει τήν Βέροια στην γενικότερη προοπτική τών μακεδόνικων πόλεων τής "Αρχαιότητος. 
Τά τυχαία ευρήματα πού τακτικά προκύπτουν από τίς οικοδομικές δραστηριότητες, ή 
διεξαγωγή σωστικών ανασκαφών καί οι ειδικές επιγραφικές μελέτες συνεισφέρουν προοδευ
τικά πολύτιμες πληροφορίες, πού θά μας επιτρέψουν νά συλλάβομε καλύτερα τό αρχαίο 
παρελθόν τής λαμπρότατης μητροπόλεως της Μακεδονίας. 
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