
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980)

  

 

  

  Η θέση της αρχαίας Μακεδονικής κώμης Νίκης 

  Δημήτρης Κ. Σαμσάρης   

  doi: 10.12681/makedonika.415 

 

  

  Copyright © 2015, Δημήτρης Κ. Σαμσάρης 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Σαμσάρης Δ. Κ. (1980). Η θέση της αρχαίας Μακεδονικής κώμης Νίκης. Μακεδονικά, 20(1), 487–489.
https://doi.org/10.12681/makedonika.415

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:09:38



ΣΥΜ ΜΕΙΚΤΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΚΩΜΗΣ ΝΙΚΗΣ

Σέ μιά λατινική άναθηματική έπιγραφή πού βρέθηκε, πριν άπό έξήντα περίπου χρόνια 
σε Ιερό τής Γαζωρίας "Αρτεμης κοντά στο χωριό Κοκκινόγεια (Κουμπάλιστα) Δράμας, ά- 
ναφέρονται οί vicani Nicaenses1. Tò έθνικό αύτό όνομα πλουτίζει τις γνώσεις μας σχετικά 
μέ τήν άρχαία τοπωνυμιολογία τής Μακεδονίας, γιατί προϋποθέτει τήν ύπαρξη κώμης, ά
γνωστης άπό άλλες πηγές, πού όνομαζόταν Νίκη ή Νίκαια (;)2 (λατ. Nica(e)3. Έξαιτίας 
τής έλλειψης σχετικών στοιχείων ή θέση τής κώμης αύτής δέν έχει ταυτιστεί άκόμη άπό 
τήν τοπογραφική έρευνα. "Εχω όμως τή γνώμη ότι τό όνομά της τό διέσωσε το σημερινό 
χωριό Νικήσιανη, πού βρίσκεται στούς ΒΑ πρόποδες τού Παγγαίου. Στό συμπέρασμα αύ
τό μάς όδηγεΐ ή όμοιότητα των δυό τοπωνυμίων, πού δέν μπορεί νά είναι συμπτωματική, 
καθώς καί τό γεγονός ότι τό χωριό είχε τό ίδιο όνομα καί στά χρόνια τής τουρκοκρατίας. 
"Ετσι, είναι πολύ πιθανό ότι ό άρχαΐος τύπος τού όνόματος Νίκη μετατράπηκε σέ Νική
σιανη κατά τή βυζαντινή έποχή4. "Ισως μάλιστα ό ένδιάμεσος τόπος στή μορφολογική 
έξέλιξη του όνόματος νά ήταν Νικηαιανή (κώμη), πού είναι μεταγραφή τού λατινικού τύ
που vicus Nicaensis5, κι άργότερα άπό σύγχυση πιθανώς μέ τή φωνητικά όμοια σλαβική 
κατάληξη -jani έγινε Νικήσιανι καί σέ συνέχεια Νικήσιανη: Νίκη}νίοιΐ5 Nicaensis)Nικη- 
σιανή (κώμη)'(Νικήσιανι(Νικήσιανη. Αύτή όμως είναι μιά άπλή σκέψη μας. Τήν όριστική 
άπάντηση στό θέμα αύτό θά τή δώσουν οί γλωσσολόγοι.

Τήν ταύτιση πάντως τώνδυό τοπωνυμίων ένισχύουν κι άλλες ένδείξεις. Μιά τέτοια έν
δειξη άποτελεΐ τό γεγονός ότι ή Νικήσιανη δέ βρίσκεται μακριά άπό τό χωριό Κοκκινό- 
γεια, ώστε νά θεωρηθεί άπίθανη ή συμμετοχή τών κατοίκων τής κώμης Νίκης στήν άνά- 
θεση πού κάνουν, μαζί μέ τούς κατοίκους τριών άλλων γειτονικών κωμών, στό έκεϊ ίερό 
τής Γαζωρίας "Αρτεμης. ’Ισχυρή έπίσης ένδειξη άποτελεΐ τό γεγονός ότι ή τοπογραφική

1. Βλ. A. Sal ac, Inscriptions du Pangée, de la région Drama-Cavalla et de Philippes, 
BCH 47(1923)64-69, άρ. 24.

2. Πρβ. Σ τ ε φ. Β υ ζ. στή λ. «Νίκαια... Ό πολίτης Νικαιεύς καί Νικαεύς διχώς...».
3. Πρβ. τή Νίκη (Nicae) τής Θράκης—κοντά στήν Άδριανούπολη—, κτίσμα τού 

Μ. Κωνσταντίνου (Der Kleine-Paul y, Lexikon der Antike, IV, 101).
4. Ό P.Lemerl e, Philippes et la Macédoine orientale à l’époque chrétienne et by

zantine, Paris 1945, σ. 276, προτείνει —μέ δισταγμό— τήν ταύτιση τής Νικήσιανης μέ τήν 
Αίκισίανη, πού άναφέρεται σέ έκκλησιαστικό έγγραφο τού 1600. Ή ταύτιση όμως αύτή 
φαίνεται πιθανή, μόνο άν δεχτούμε ότι πρόκειται γιά λάθος τού χειρόγραφου ή γιά έσφαλ- 
μένη ανάγνωσή του, έφόσον τό άρχικό γράμμα Ν δέν είναι άπίθανο νά διαβαστεί ώς At.

5. Πρβ. τό έθνικό Φιλιππήσιοι πού προήλθε άπό τό λατινικό τύπο Philippenses ή Phi- 
lippienses, βλ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, Ό έξελληνισμός τής Θράκης κατά τήν έλληνική καί ρω
μαϊκή άρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 265.
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δρευνα δχει άποδείξει τήν ύπαρξη άρχαίου οικισμού σέ άπόσταση λίγων μόνο χιλιομέ
τρων άπό τή Νικήσιανη1.

Ή ίδρυση ή άπλή όνοματοθεσία τής κώμης, αν κρίνουμε από τό γνωστό τύμβο τής 
Νικήσιανης πού χρονολογείται στήν έποχή τού Μ. ’Αλεξάνδρου2 3 κι άπό τήν Ιδιαίτερη 
συμπάθεια τών Μακεδόνων προς τό όνομα Νίκη (ώς τοπωνύμιο καί άνθρωπωνύμιο)8, πι
στεύουμε ότι πρέπει να σχετιστεί μέ τή μακεδονική κατάκτηση τής περιοχής καί μέτήν ά- 
νάμνηση κάποιας νίκης των Μακεδόνων. Ή νίκη αύτή, όπως είναι φυσικό, προϋποθέτει 
κάποια μάχη τους πιθανώς μέ τούς ντόπιους κατοίκους τής περιοχής. Καί τέτοιες μάχες 
έγιναν στήν έποχή τού Φιλίπου Β' για τήν υποταγή των θρακικών φυλών καί τή διείσδυση 
τών Μακεδόνων στήν ένδοχώρα4 ή άκόμη στήν έποχή τού Μ. ’Αλεξάνδρου για τήν έδραί- 
ωση τής μακεδονικής έξουσίας5. Επομένως είναι πολύ πιθανό ότι ή κώμη Νίκη ίδρύθηκε 
ή μετονομάστηκε έτσι—άν υπήρχε στή θέση της άρχαιότερη—άπό τό Φίλιππο Β' ή τό 
Μ. ’Αλέξανδρο. ’Εξάλλου ή ίδρυση ή άπλή όνοματοθεσία τής κώμης άπό τούς Μακεδό- 
νες θά μπορούσε άκόμη νά τοποθετηθεί καί μέσα στα πλαίσια τού γενικότερου ένδιαφέ- 
ροντός τους γιά τή στρατηγική καί οικονομική σημασία τής θέσης της. Πραγματικά ή 
κώμη βρισκόταν πάνω σ’ ενα πολύ σπουδαίο σταυροδρόμι, άπό όπου περνούσε ό δρόμος 
Άμφίπολης-Φιλίππων, καθώς καί ή λεγάμενη «άνω όδός», πού όδηγοΰσε άπό τήν πιερική 
παραλία στό έσωτερικό6 *. ’Επιπλέον άσκοΰσε έλεγχο σέ όλόκληρη τήν πεδιάδα τών Φι

1. Βλ. Δ. Σαμσάρη, Ιστορική γεωγραφία τής ’Ανατολικής Μακεδονίας κατά 
τήν άρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 182-183.

2. Βλ. Δ. Λαζαρίδη, Άνασκαφή τύμβου Νικήσιανης, ΠΑΕ 1959,47-48. 1960, 
74-75.1961,68.1962,47.1963, 80. ΑΔ 16(1960), Χρονικά, Β8, 218. 17(1961/62), Χρονικά 
Β', 244. 18(1963), Χρονικά Β2, 257. 19(1964), Χρονικά, Β8, 374. "Εργον 1959, 44-46. 1960, 
77-80.1961,72-73. 1962, 65-67. 1963, 49-50. BCH 84(1960), Chronique, 799-800. 85(1961) 
825-826.86(1962) 824.87(1963) 814-815.88 (1964) 791. D. La zar idi s, Fouilles dans la 
région du Pangée, «Actes du VIIIe Congrès Intern. d’Archéologie Classique (Paris 1963): 
Le rayonnement des civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques», Paris 
1965, σ. 297-298.

3. Πρβ. τή μακεδονική Νίκαια (Nicea) τής Λυγκηστίδας, κτίσμα πιθανώς τού Φιλίπ
που Β' (N. G. Hammond, A History of Macedonia, I, Oxford 1972, σ. 39, 42), τή Νί
καια πού ίδρυσε ό Μ. ’Αλέξανδρος στό ’Αφγανιστάν (lust. XII, 8, 8), τή Νίκαια τής ’Ινδί
ας, κτίσμα τού ίδιου βασιλιά (Ά ρ ρ. Άνάβ. V, 19, 4. C u r t. IX, 1, 6. 3, 23), τή Νίκαια τής 
Βιθυνίας, πού μετονομάστηκε έτσι άπό τό Λυσίμαχο (Σ τ ε φ. Β υ ζ. στή λ.), καί τό Νικη
φόρων, κτίσμα τού Μ. ’Αλεξάνδρου ή τού Σελεύκου A' (DerKleine-Pauly, IV, 93- 
94). Πρβ. έπίσης τά μακεδονικά άνθρωπωνύμια Άνδρό-νικος, Βερε-νίκη, Θεσααλο-νίκη, 
Λα-νίκη, Νίκαια, Νίκανδρος, Νικάνωρ, Νικαρχίδης, Νικό-λαος, Νικό-μαχος, Νικό-στρα- 
τος, Πολυ-νείκης καί Στρατο-νίκη (Ο. Hoffmann, Die Makedonen, ihre Sprache und 
ihr Volkstum, Göttingen 1906, σ. 14, 137, 176, 180, 188, 192, 199, 211, 215, 217, 219-221. 
H. Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, II, München 1926, 
σ. 39-40, 105, 179-180, 231, 274-280, 325, 364).

4. Βλ. P. Collari, Philippes, ville de Macédoine depuis ses origines jusqu’à la fin 
de l’époque romaine, Paris 1937, σ. 152-156.

5. Πρβ. D. Lazaridis, ό.π., σ. 297, ό όποιος ύποθέτει ότι ό τύμβος τής Νικήσιανης 
πρέπει νά δχει σχέση μέ κάποια μάχη πού εγινε έκεΐ.

6. Βλ. Δ. Σαμσάρη, Τό όδικό δίκτυο τής ’Ανατολικής Μακεδονίας άπό τά αρ
χαϊκά χρόνια ώς τή ρωμαϊκή κατάκτηση, «Μακεδονικά» 14(1974)129-131, 134. Άπό τήν
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λίππων καί στήν περιοχή της υπήρχαν τά πλούσια μεταλλεία τού Παγγαίου1, πού είναι 
γνωστό ότι τά έκμεταλλεύτηκαν οί Μακεδόνες, ίδίως στήν έποχή τοϋ Φιλίππου Β'. Κατά 
τή ρωμαϊκή έποχή, ή κώμη ύπαγόταν στή ρωμαϊκή άποικία των Φιλίππων καί πιθανώς να 
είχαν έγκατασταθεΐ έδώ Ρωμαίοι άποικοι, όπως δείχνει μιάέπιτύμβια λατινική έπιγραφή 
πού βρέθηκε στή Νικήσιανη2.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών δημητρης κ. ςαμςαρης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στο τρίτο μέρος τοϋ βιβλίου του «Ιστορία τής Βέροιας» ό κ. Γ. Χιονίδης άφιερώνει 
τό τρίτο κεφάλαιο στα μοναστήρια καί τις έκκλησίες τής περιοχής τής Βέροιας8. Ό κατά
λογος τών μνημείων πού παραθέτει καί οί πληροφορίες πού συγκεντρώνει γιά τό καθένα 
χωριστά αποτελούν μιάν άξιοπρόσεκτη προσπάθεια πού άνοίγει ουσιαστικά τό δρόμο 
γιά τή μελέτη τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής Βέροιας στόν τομέα τής άρχιτεκτονι- 
κή καί ζωγραφικής.

Έδώ θά προσπαθήσουμε μέ σύντομο τρόπο νά συμπληρώσουμε τόν κατάλογο τού κ. 
Γ. Χιονίδη μέ στοιχεία πού κυρίως μάς δίνουν τά ίδια τά μνημεία, ώστε νά διευρυνθεΐ ή 
γνώση μας στόν τομέα αύτό καί νά βοηθηθοΰν οί μελετητές πού θά θελήσουν ν’ άσχολη- 
θούν με τά μνημεία πού διατηρήθηκαν ως σήμερα.

Στή σ. 172 τοϋ βιβλίου του ό κ. Γ. Χιονίδης δημοσιεύει τό τέλος τοϋ έντύπου «Κανο
νισμός τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Βέροιας», όπου άναφέρονται οί ένορίες 
όπως ήταν διαρθρωμένες στά 1912 καί οί ναοί τής κάθε ένορίας. Μέ βάση αυτόν τόν κατά
λογο θά παρατεθοΰν έδώ οί πρόσθετες πληροφορίες γιά τούς ναούς. Γιά όσους άπό αυτούς 
οί πληροφορίες τοϋ κ. Γ. Χιονίδη θεωρούνται επαρκείς, θά σημειώνονται μόνον οί παρα
πομπές στις σελίδες τοϋ βιβλίου του.

’Ενορία Μητροπόλεως

1) Παλιά Μητρόπολη4. Δέν είναι σίγουρο ότι ήταν άφιερωμένος στή μνήμη τών άπο- 
στόλων Πέτρου καί Παύλου.

2) Μητροπολιτικός Ναός Πέτρου καί Παύλου5.

κώμη αύτή θά είχε περάσει καί ό Μ. ’Αλέξανδρος στήν έκστρατεία του έναντίον τών Τρι- 
βαλλών (πρβ. Δ. Σαμσάρη, ό.π., σ. 134).

1. Κοντά της βρίσκονταν καί τά περίφημα μεταλλεία τής Σκαπτής Ύλης, γιά τά ό
ποια βλ. Δ. Σαμσάρη, 'Ιστορική γεωγραφία, σ. 37-39.

2. Βλ. A. Sal ac, ό.π., σ. 55, άρ. 11.
3. Γ. Χιονίδη, 'Ιστορία τής Βέροιας, II, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 172-200, καί τοϋ 

ίδιου, Τρεις Κανονισμοί τής έλληνικής κοινότητος τής Βέροιας κατά τά τέλη τής τουρ
κοκρατίας, «Μακεδονικά» 10(1970)97-141.

4. Ό.π., σ. 175-176, Ch. Mauro poulou-Tsioumi, Verroia, στήν έκδοση 
Du Mont Dokumente, «Alte Kirchen und Klöster Griechenlands», Köln 1972, σ. 127, καί 
Θ. Παπαζώτου, Τό έργο ένός άνώνυμου ζωγράφου οτή Βέροια, «Μακεδονικά» 19 
(1979) 176 σημ. 1.

5. Γ. Χιονίδη, ό.π., σ. 194-195. Γιά μερικά νέα στοιχεία βλ. Θ. Παπαζώτου, 
ό.π., σ. 176 κ.έ. ’Αντίγραφα τών έπιγραφών τοϋ ναοϋ δημοσιεύει ό Ν. Μουτσόπου-
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