
ΩΝΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τό δημοσιευόμενον ενταύθα ένεπίγραφον τεμάχιον μαρμάρου εύρέθη το 1955 
κατά την άνασκαφήν τοϋ μεγάλου μετά διωρόφου προσόψεως μακεδονικού τάφου 
παρά τα Λευκάδια τής Ναούσης1. Είναι άσχετον προς τον τάφον. Εύρίσκετο εν
τός τής έπιχώσεως τοϋ προθαλάμου, τοϋ οποίου ή καμάρα εύρέθη κατεστραμ
μένη κατά τό πλεΐστον2, ώστε ό μέν προθάλαμος ήτο κεχωσμένος πλήρως, ό δέ 
■θάλαμος επίσης πλήρης χωμάτων καθ’ δ μέτρον εΐσήλθον ταϋτα άπό τής μεταξύ 
προθαλάμου καί θαλάμου μεσοθΰρας, ιός καί άπό τής βιαίως άνοιγείσης οπής 
υπέρ την θύραν τοϋ μεσοτοίχου3. Ό θάλαμος έκαθαρίσθη ήδη πλήρως. Εις τον 
προθάλαμον υπάρχουν ακόμη χώματα άφεθέντα διά νά αντιστηρίζουν τον στα- 
τικώς επισφαλή τοίχον τής προσόψεως τοϋ μνημείου.

'Η δημοσίευσις τής επιγραφής έβράδυνε μέ την ελπίδα, δτι θά καθίστατο 
δυνατή συντόμως ή πλήρης άνασκαφή τοϋ προθαλάμου, ώστε νά εύρεθοϋν τυχόν 
άλλα τεμάχια τοϋ μαρμάρου. Τοϋτο δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν μέχρι τοϋδε, 
ώστε αναγκάζομαι νϋν νά δώσω εις την δημοσιότητα μόνον τό έν τοϋτο εύρε- 
θέν τεμάχιον.

Εις την έπίχωσιν τοϋ θαλάμου κυρίως, ό όποιος εύρέθη σεσυλημένος τελείως, αλλά 
καί τοϋ προθαλάμου, καθ’ δσον άνεσκάφη μέχρι τοϋδε, δεν διεκρίνοντο στρώματα. 
Ήτο προφανώς άναμεμοχλευμένη, ίσως κατ’ έπανάληψιν, ώστε άνασκαφικώς ούδέν 
προέκυψε διά τήν χρονολόγησιν τοϋ μαρμάρου. Μεταξύ των εύρεθέντων εντός τής 
έπιχώσεως λίθων μόνον τό τεμάχιον τοϋτο ήτο μαρμάρινον, προφανώς έπείσακτον 
μετά τήν διάρρηξιν τοϋ μνημείου. ’Αποκλείω δτι άνήκεν εις τά χώματα τοϋ υπέρ 
τον τάφον τύμβου, τά όποια μετά τήν κατάρρευσιν τής καμάρας τοϋ προθαλάμου

1 Ίδέ κυρίως εις ΠΑΕ 1955 (1959), σ. 168,γενικώς 
δέ περί τοΰ τάφου εις ’Έργον 1954, σ. 23 κ. έ., 1955, 
σ.53 κ.έ., 1956, σ. 57 κ. I., 1959, σ 57 κ. έ., 1960, σ. 92 
κ. έ., 1961, σ. 104 κ. έ. Έκτενέστερον έν ΠΑΕ 1954, 
σ. 172 κ.έ , 1955, σ. 165 κ.έ , 1956, σ 143 κ.έ. Πρβ BCH 
Chron. d. Fouilles 1954, σ. 274 κέ., 1955, σ. 315 κ έ., 
1956, σ. 604 κ.έ., 1958, σ. 701 κ.έ., 1959, σ. 767 κ.έ., 
1960, σ. 799 κ.έ , Archaeol. in Gr. 1954, σ. 39,1955, σ. 23 
κ.έ., 1956, σ. 17 κ. έ., 1958 σ 13 κ. έ., 1959, σ. 16, 1960, 
σ. 19, 1961-2, σ. 17 Atti VII Congr. Intern, di Ar- 
cheologia Classica, Vol. I, 1961, σ. 401 κ.έ.

Ή παρούσα μελέτη έπερατώθη κατά τήν διάρκειαν 
τής έν ’Αμερική υποτροφίας μου έν έτει 1961.’Οφείλω

νά ευχαρίστησα) τούς καθηγητάς Homer Thompson 
καί Benjamin Meritt, ol όποιοι εύγενώς έθεσαν εις 
τήν διάΟεσίν μου τάς δυνατότητας τοϋ Institut for 
Advanced Study έν Princeton. Ευχαριστίας επίσης 
οφείλω εις τόν καθηγητήν Charles Edson, ό όποιος 
είχε τήν καλοσύνην νά Ιδη φωτογραφίαν τής επιγρα
φής καί έν επιστολή του νά διατυπώση τήν έγκυρον 
γνώμην του έπί προβλημάτων, τά όποια παρουσιάζει 
τό δημοσιευόμενον ενταύθα αποσπασματικόν κείμενον.

2 Ίδέ τό "Εργον 1954, σ. 24, είκ. 26 [= Chron. 
1954, σ. 277, είκ. 6 = Archaeol. in Gr. 1954, σ. 39, 
είκ. 9], ΠΑΕ 1954, σ. 176, είκ. 3.

3 ΠΑΕ 1954, σ. 177, είκ. 4.
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κατέπεσαν και έπλήρωσαν τον προθάλαμον. ”Αν τοΰτο συνέβαινε, θά έσήμαινεν δτι 
το μάρμαρον καί ή επ’ αυτού επιγραφή ήσαν παλαιότερα τής συσσωρεύσεως τοΰ 
τύμβου. Τούτο αποκλείεται από επιγραφικούς και τεχνοτροπικούς λόγους. 'Η επι
γραφή ασφαλώς είναι νεωτέρα τού μνημείου, άλλ’ αί συνθήκαι εύρέσεως δεν βοη
θούν ούτε διά τήν χρονολόγησιν τής επιγραφής έκ τού μνημείου ούτε διά τήν 
χρονολόγησιν τού μνημείου έκ τής επιγραφής.

'Οπωσδήποτε πρέπει νά σημειώσω, ότι το τεμάχιον εύρέθη είς ύψος ενός περίπου 
μέτρου από τού δαπέδου τού προθάλαμου κατά τό νότιον τμήμα αυτού καί σχεδόν έν 
επαφή προς τον μεσότοιχον κατά τον υπό τήν νοτίαν άνάγλυφον ασπίδα χώρον1.

Τό μάρμαρον έχει πάχος 0,11 μ. Είναι άποκεκρουμένον άνωμάλως κατά τήν 
άριστεράν πλευράν, κατά δε τάς τρεις άλλας πλευράς σφζει πέρατα ό λίθος, άλλ’ 
ούχί καί ή επιγραφή. Κατά τό πάχος τής δεξιάς πλευράς σώζονται άνω καί κάτω 
θέσεις πιοσχήμων συνδέσμων. Έκ τούτων προκύπτει ότι ή δεξιά (πλαγία νύν) 
πλευρά τής πλακός άπετέλεσέ ποτέ τήν άνω επιφάνειαν. Έξ άλλου τό βάναυσον 
χάραγμα καθ’ όλον τό ύψος τής ένεπιγράφου πλευράς (ίδέ πίν. 1), έξ ου κατε- 
στράφησαν δεξιά 1-2 γράμματα όλων τών στίχων, πρέπει ίσως νά άποδοθή είς 
τρίτην μεταχείρισιν τού λίθου. Ή ένεπίγραφος έπιφάνεια έχει ύψος 0,50 μ., τό 
δε μέγιστον σφζόμενον πλάτος της είναι 0,31 μ.

Ή χάραξις τής έπιγραφής έγένετο κατά «σελίδας»1 2, φαίνεται, έπί έπιφανείας, 
ή οποία άπετελέσθη έκ πλειόνων πλακών. Είς άπόστασιν 0,038 από τού νύν δε
ξιού άκρου τού λίθου υπάρχει λεπτή, αλλά σταθερά καί εύδιάκριτος, γραμμή 
καθήκουσα καθ’ όλον τό ύψος τού λίθου. Ή γραμμή είναι ευδιάκριτος είς τήν ει
κόνα ιδιαιτέρως κατά τούς στίχους 16-21 τής σελίδος II καί κατωτέρω στίχ. 25-27. 
Ή γραμμή αύτη, φαίνεται, έχαράχθη άρχικώς έπί τής έπιφανείας τού λίθου διά 
νά χωρίση σελίδας προς έπιγραφήν. Κατά τήν χάραξιν όμως τών έπιγραφών δεν 
έτηρήθη ή αρχική διαίρεσις ή, άλλως, κατά τά εκατέρωθεν τών γραμμών άφε- 
θέντα κενά έχαράχθησαν έλλείψει χώρου μεταγενεστέρως έπιγραφαί. Οΰτω δύνα- 
ται νά έξηγηθή καί ή συμπύκνωσις τής σελίδος II έν σχέσει προς τήν άραιοτέραν 
κανονικήν διάταξιν τής σελίδος I (ίδέ καί κατωτέρω).

Ή αριστερά σελίς I διασώζει τό δεξιόν τέλος τριάκοντα δύο στίχων καί «κενόν» 
ετέρων δύο στίχων, ή δε δεξιά σελίς II τήν αρχήν τεσσαράκοντα πυκνοτέρων στίχων.

Ή φύσις τής έπιγραφής είναι ευνόητος. Πράξεις αγοραπωλησίας κτημάτων 
αναγράφονται διαδοχικώς3. Επιγραφή εύρεθεΐσα έν τφχωρίω Άρσένι, περί τά 7 χι
λιόμετρα άπέχοντι έκ τοΰ τάφου προς βορράν, αναγράφει πράξιν αγοραπωλησίας δού
λης υπό τον τίτλον: Άλλόγραφον(;) Ώνής4.Τούτο ίσοδυναμεΐ προς άντίγραφον ώνής.

1 Πρβ. Έργον 1960, σ. 9δ, εΐκ. 108.
2 Ίδέ Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ, Νέαι Έπιγραφαί περί 

τοΰ ’Αρχιλόχου έκ Πάρου, έν ΑΕ 1952 (1955), σ. 36 κ έ. 
καί σημ. 3.

3 Ό Δ. I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ έν Γέρας Α. Κεραμοποΰλλου
σ. 161, σημ. 1 παρέχει κατάλογον μέ τά γνωστά είς 
αυτόν «συμβόλαια πράσεως».

4 Τό έν δημιτςα, Ή Μακεδονία κλπ., σ. 96 κ. έ. 
άριθ. 126 (σημειωτέον οτι καί ή προηγουμένη κατα
χωρίζεται κατά λάθος ύπ’ άριθ. 126) «’Αντίγραφονώ- 
νης» είναι άκατανόητον. ’Ανύπαρκτον είναι επίσης τό 
όνομα προσώπου Σκόδρας (ΔΗΜΙΤΣΑΣ, αότ. σ. 97). Πρβ. 
αρχικήν δημοσίευσιν παρά deeacoulonchE, Memoire, 
σ. 25 κ.έ. καί σ. 181 άρ. 30. Ή έπιγραφή τοΰ Άρσε-
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Ή επιγραφή αΰτη είναι ρωμαϊκής εποχής, άλλα δυνάμεθα, νομίζω, να όνο- 
μάσωμεν καί ιά ήμέτερα κείμενα καί τά δμοια: αντίγραφα ώνής λ

Εις το διασωθέν τμήμα τής αριστερός σελίδος I περιέχονται μέρη τεσσάρων 
πράξεων άγοραπωλησίας (Α' -Δ'). Ή άνω καί ή κάτω δεν σώζουν άκέραιον τον 
άριθμόν τών στίχων των, άλλ’ ή μεν άνω μέρη των τελευταίων οκτώ στίχων 
της, ή δε κάτω μέρη τών πρώτων επτά. Οι στίχοι τών δυο ενδιαμέσων πράξεων 
ήσαν (προστιθεμένων καί τών εν μέρει «κενών») δέκα μεν τής δευτέρας πράξεως, 
εννέα δε τής τρίτης. Τόσοι θά ήσαν περίπου οί στίχοι καί τών δυο ελλιπών 
πράξεων, διότι τής μεν πρώτης ελλείπουν πιθανώτατα δύο στίχοι, τής δέ τελευ
ταίας τό πολύ τρεις, ώς είναι δυνατόν να κρίνωμεν εκ τών υπαρχόντων καί τών 
πιθανώς έλλειπόντων στοιχείων έκάστης πράξεως.

Τής δευτέρας σελίδος όχι μόνον οί στίχοι, ώς έλέχθη ήδη, είναι πυκνότεροι 
καθ’ ύψος, άλλα καί τά γράμματα έκάστου στίχου κατά τό πλάτος του είναι επί
σης ολίγον πυκνότερα καί μικρότερα. Πάντως ή ιδία χειρ χαράκτου φαίνεται 
άναντιρρήτως, νομίζω, καί είς τάς δύο σελίδας. Παρά την πυκνότητα τών γραμ
μάτων τής δευτέρας σελίδος καί την συντομίαν, ώς θά ίδωμεν, τοΰ κειμένου έκά
στης πράξεως τής σελίδος II εν σχέσει προς την σελίδα I, είς τάς τέσσαρας πε
ρίπου πράξεις άγοραπωλησίας τής σελίδος I, άντιστοιχοΰν περίπου εξ τής σελίδος 
II, δ ιότι τό πλάτος τής σελίδος είναι μικρότερον, ώς θά ίδωμεν.

Αί πράξεις τής σελίδος II διακρίνονται άπ’ ά?„λήλων διά παραγράφων, χα
ράγματος δριζοντίας γραμμής, είς τό τέλος έκάστης πράξεως 2.’Επίσης τά δύο πρώτα 
γράμματα τής έπομένης (ΐΩ πάντοτε, έφ’ όσον όλαι αί πράξεις άρχίζουν με τό 
αυτό όνομα) εξέχουν άριστερά τής σελίδος. Ούτω διακρίνονται σαφώς τής πρώτης 
πράξεως οί εξ τελευταίοι στίχοι (ελλείπει πιθανώς είς μόνον, ό πρώτος στίχος), 
τής δευτέρας οί έπτά, τής τρίτης οί έ'ξ, τής τετάρτης καί τής πέμπτης άνά έπτά,

νίου είναι εις απελπιστικόν βαθμόν ανορθόγραφος 
καί κακοχαραγμένη. Προφανώς ούτε ό συντάκτης τοΰ 
κειμένου έγνώριζε καλά ελληνικά ούτε ό χαράκτης 
ένόει όσα άντέγραφεν.’Ίσως δέ ήγνόει τελείως γραφήν 
καί άνάγνωσιν. ’Επιφυλασσόμενος νά έπανεκδώσω τήν 
επιγραφήν, τήν οποίαν τον Σεπτέμβριον τοΰ 1956 με
τέφερα είς τό Μουσεΐον τής Θεσσαλονίκης, παρέχω 
ενταύθα, κατά τήν ίδικήν μου άνάγνωσιν, τά ουσιώδη 
μέρη τοΰ κειμένου, έφ’ όσον ταϋτα σχετίζονται πρός 
τήν παρούσαν μελέτην. Δέν τηρώ τήν ορθογραφίαν 
τοΰ αρχαίου κειμένου, διότι θά καθίστατο άκατανόη- 
τον ή θά άπήτει υπομνηματισμόν μακρόν, ’ίσης έκτά- 
σεως περίπου πρός τήν έπανέκδοσιν. Έν τούτοις, νο
μίζω, εξυπηρετεί απολύτως τό παρεχόμενον κατωτέρω 
κείμενον, μετά τής φωτογραφίας τοΰ πίν. 2, τά ζη
τήματα τής παροΰσης μελέτης. Έξ άλλου άκριβής 
χρονολογία οπωσδήποτε είναι ανέφικτος. Τό κείμενον 
οΰσιωδώς είναι τό εξής: «Άλλόγραφον (? =’Αντίγρα- 
φον) α>νής ον όματος Νίκης τη ς Λύκον Σκυδραίον. Έ 
πρίατο παρά Μετοεράσου (;) άνδρος Σκυδραίον μετά κυ
ρίου Ίππίου | Σκυδραίον πεδίον ό νόματι Νίκην, ω ην

δνομα Δυοφώνη, μακε δοτικής τιμής αργ υρίου *ΙΕ'. Και 
αν τις κυ ριώτερος φαν ή τοΰ προγεγραμμένον κορασιού 
ή μέρους τίνος, τότε τήν \ τιμήν διπλήν έπλ ήρωοεν (;) 
τον Λύκο ν Σκυδραίον. Έγένετο έ ν Σκόδρα. Το πρόσ- 
τιμον κλπ.». Τά ονόματα τών μαρτύρων είναι: Αύ- 
ρήλιος Λύκος καί Αύρήλιος Καλλησθένης (;). Τό παρά 
ΔΗΜίΤΣΑι, στίχ. 22-23 δνομα Κουρήνος πάντως απο
κλείεται.

1 Άλλ’ ίδέ g. klaffenbach, Bemerkungen zum 
griech. Urkundenwesen (=Sitz. Ak. Berlin, Klasse 
fur Sprache 1960,VI), περί τής σημασίας τοΰ πρωτο
τύπου τής «ώνής» καί τοΰ «αντιγράφου» καί τής σχέ- 
σεως μεταξύ αυτών. Πρβ. REG 74, 1961. Bull. Epigr. 
άριθ. 154, σ. 141. Πρβ. Π. ΒΑΛΛΗΝΔΑ-Ν. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ, Συμβολή είς τά περί μισθώσεως κλπ. [=Πραγμα- 
τεΐαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών τόμ. ΙΓ', άριθ. 2], 
Άθήναι 1948, σ. 21.

2 Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ, ε. ά. σ. 38. Πρβ. παρα
γράφους έν επιγραφή έκ Βέροιας περιεχούση έπιστο- 
λάς Δημητρίου Β' έν BSA 18, 1911-12, σ. 134, περί ής 
ίδέ κατωτέρω είς τά περί χρονολογίας τής επιγραφής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:10 EEST - 18.237.180.167



4 Φωτίου Μ. Πέτοα ΑΕ 1961

ενώ τής τελευταίας πράξεως σώζονται ελάχιστα γράμματα επτά στίχων της και 
είναι πιθανόν δτι δεν ύπήρχεν όγδοος.

Ή χάραξις είναι μάλλον έπιμ,εμελημένη καί δεικνύει έμπειρον χαράκτην, μο
λονότι ούχί άλάνθαστον, ώς θά ίδωμεν. Τά γράμματα Ο, Ω καί Θ (μετά στι
γμής) είναι μικρότερα των άλλων καί ίσα περίπου μεταξύ των. Τό Π σκάζει καί 
ή όριζοντία κεραία του δεν εξέχει εκατέρωθεν. To C μηνοειδές (lunatum). Τοϋ 
Α ή όριζοντία γραμμή δεν είναι γωνιώδης. Γενικώς αι κάθετοι καί αί όριζόντιαι 
γραμμαί δεν αποκλίνουν. Δεν υπάρχουν ή υπάρχουν δλως ανεπαίσθητοι άκρέμονες.

Οί αριθμοί παρέχονται διά γραμμάτων τοϋ αλφαβήτου καί χωρίζονται από 
τών εκατέρωθεν λέξεων δι’ απλής σειράς τριών υπέρ άλλήλας στιγμών1.

Ό χωρισμός τών στίχων γίνεται γενικώς κατά συλλαβικόν σύστημα, πλήν τριών 
εξαιρέσεων τής πρώτης σελίδος (τέλος τών στίχων, 1, 4 καί 24), ενώ τό τέλος τών 
στίχων 13 καί 19 τής αυτής σελίδος παρουσιάζει προβλήματα, περί ών κατωτέρω.

Τών περισσοτέρων, άν μη δλων τών στίχων, τό σωζόμενον τμήμα είναι μι- 
κρότερον τοϋ έλλείποντος, ώστε ή συμπλήρωσις τής επιγραφής καθίσταται δύσκο
λος. Εύκολύνεται κατά τινα σημεία έκ τής έπαναλήψεως τοϋ τυπικού καί τινων 
ονομάτων. Λάθη τινά τοϋ χαράκτου, νομίζω, ευκόλως διαγιγνώσκονται καί γενι
κώς ή χάραξις καθ’ έαυτήν καί ή διατήρησις τής επιφάνειας κατά τό πλεΐστον 
δεν παρέχουν δυσκολίας εις την άνάγνωσιν. Οΰτω αναγιγνώσκω καί συμπληρώ 
κεχωρισμένως κατά σελίδας, αριθμών τάς πράξεις μέ τά γράμματα τοϋ αλφαβή
του, ώς έν τώ παρενθέτω πίνακι.

Έκ τής δευτέρας σελίδος κυρίως γίνεται σαφές, δτι τό τυπικόν ακολουθεί 
τον κανόνα τών ελληνιστικών χρόνων. Αί πράξεις καταχωρίζονται υπό τον τύ
πον «Α έπρίατο παρά Β»2. Έν συνεχεία άναφέρονται τό άντικείμενον τής ώνής, 
έ'κτασις εις (πλέθρα πιθανώς καί) άκαίνας, θέσις καί γείτονες, τιμή κατά πλέθρον, 
ή προϋπόθεσις δτι θά καταβληθή πλήρες τό άντίτιμον (τοϋτο δεν διαπιστοϋται 
εις τήν πράξιν Α') καί τά ονόματα τών βεβαιωτών. ’Ακολουθεί ή χρονολόγησις 
έκάστης πράξεως διά τών ονομάτων τοϋ μηνός καί τοϋ επωνύμου άρχοντος (περί 
οϋ ίδέ κατωτέρω σελίδα I, στίχ. 13-14), έ'πεται τό δνομα ίερέως (τοϋ Άσκλη- 
πιοϋ), τά ονόματα ταγών (τής πόλεως), τών δικαστών καί τών μαρτύρων. Τά ονό
ματα τών τελευταίων συνοδεύονται από τό πατρώνυμον καί τό εθνικόν.

Δεν διασώζονται άπαντα τά ανωτέρω στοιχεία καί δεν είναι δυνατόν νά βε

ι Σελίς I, στ. 10. Πρβ. καί II στίχ. 30. Άλλ’ άξιο- 
σημείωτον, νομίζω, τό γεγονός δτι τό Ο εις τήν Ό-έ- 
σιν τοϋ έβδομήκοντα είναιαίσθητώς μεγαλότερον δλων 
τών Ο τοϋ κειμένου, ωσάν ό χαράκτης, αν μή καί ό 
συντάκτης τοϋ κειμένου, νά τό έννοή ώς άλλο στοι- 
χεΐον. Τοϋτο είναι ελαφρά άπόκλισις από τήν παρα- 
τήρησιν τοϋ Μ. Ν. tod έν BSA 45, 1950, σ. 134. Ώς 
πρός τάς τρεις στιγμάς ίδέ Α. ΣΙΓΑΛΑ, Ίστ. Έλλην. 
Γραφής, Θεσσαλονίκη 1934, σ. 305. Πρβ. I. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗ, 
Ελληνικά 12, 1952 - 53, σ. 143.

2 fritz pringsheim, The Greek Law of Sale,

Weimar 1950, σ. 103 κ.έ. Type III, τόν όποιον ό 
pringsheim χαρακτηρίζει ώς τόν κυρίως ελληνικόν 
τόπον (τεσσαράκοντα έξ πράξεις κατεχωρίσθησαν υπό 
τόν τόπον τοΰτον άπό 334 - 267 π. X. έν επιγραφή τής 
Τήνου, συνεχίζεται δέ ό τόπος έ'ως τό 359 μ. X., B.G.U. 
316). «The strongest and oldest Greek form», λέ
γει ό PRINGSHEIM (αύτ. σ. Ill), άλλ’ ίδέ τάς παρατη
ρήσεις υπό CLAIRE preaux, De la Grece classique 
a l’Egypte hellenistique, Les formes de la vente 
d’immeuble έν Chron. d’Egypte 36,1961, σ. 187 κ έ., 
δπου καί άλλη σχετική βιβλιογραφία.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:10 EEST - 18.237.180.167



'ίϊναί έκ τής Ήμαβίας δΑΕ 1961

βαιωθή δτι ύπήρχον άναγεγραμμένα εις δλας τάς πράξεις, άλλ’ οπωσδήποτε αυτό 
είναι το γενικόν σχήμα. Διαφοραί τινες είς τάς λεπτομέρειας διαπιστώνονται και 
είναι πιθανόν δτι ύπήρχον περισσότεροι.

Μετά τάς γενικός ταύτας παρατηρήσεις άς είσέλθωμεν είς τάς λεπτομέρειας 
κατά στίχον.

Σ Ε Λ I Σ I

Στίχ. 1 - 2. Κατά την ανωτέρω γενικήν παρατήρησιν, τής Α' πράξειης 
ελλείπουν ασφαλώς μέν τά ονόματα αγοραστού καί πωλητοϋ (τά όποια θά ήσαν 
υπό τον τύπον: Α έπρίατο (ή ήγόρασε) παρά Β, τό άντικείμενον τής ώνής (τό 
όποιον προφανώς είναι «γή», ως κατωτέρω είς την Β" πράξιν, έφ’ δσον τιμά- 
ται κατά «πλέθρον») καί πιθανώς ή έκτασις, ή θέσις καί τά δρια υπό ενα τύ
πον. Σώζεται μέρος τής διατυπώσεως τών επομένων στοιχείων. Άτυχώς δεν διε- 
σώθη ή τιμή είς δραχμάς κατά πλέθρον. Πιθανώς δεν ύπήρχεν άναγεγραμμένη, 
τουλάχιστον ούδέν διεσώθη έκ τής προϋποθέσεως τής καταβολής τής τιμής είς τό 
ακέραιον. Ήκολούθουν προφανώς οί βεβαιωτ]ΑΙ ’, εξ ών διεσώθη τό όνομα τού 
πρώτου, τό πατρώνυμον αυτού καί τό εθνικόν κατά τό πλεΐστον, συμπληρούμενον 
ασφαλώς. ’Αποδίδω λάθος είς τον χαράκτην, τό όποιον ούτος κατέβαλε προσπά
θειαν νά απαλείψη, ώς φαίνεται έν τή είκόνι σαφώς, δθεν οβελίζω τό C προ τού 
Κ είς τό όνομα Έ[σ}κτωρ. Πιστεύω δτι τό δνομα είναι τό αυτό προς τό δνομα 
τού 'Ομηρικού ήρωος τών Τρώων, τό όποιον δεν είναι μέν σύνηθες ώς δνομα 
ιστορικών προσώπων, άλλ’άπαντά οπωσδήποτε1 2 3 καί μάλιστα κατά τρόπον σημαν
τικόν έν Μακεδονία καί Ήπείρω. Άμφότεραι αί χώραι, ώς γνωστόν, φέρονται 
σχετισθεΐσαι μέ τούς Τρώας καί προ καί μετά τήν άλωσιν ’’. Είναι σημαντικόν 
ίσως τό γεγονός, δτι τό δνομα Έκτωρ άπαντρί αποκλειστικούς4, καθ’ δσον γνω-

1 Σελίς II, στίχ. 3. Πρβ. FR. pringsheim, Aus- 
breitung und Einfluss des griechischen Rechtes 
[=Sitzungsb. d. Heidelberger Ak. d. Wiss., 1952, 
1 Abh.], Heidelberg 1952, σ. 17 κ.έ. καί Δ. λαζαριδη, 
’Επιγραφή έξ Άμφιπόλεως έν Γέρας ’Αντωνίου Κε
ρά μοπούλλου, Άθήναι 1953, σ. 159 καί 165.

2 Έσφαλμένως έν RE VII, 2, στήλη 2806 έν λ. Heklor 
αναγράφεται δτι δήθεν «bei historischen Personen 
ist der Name noeh nicht nachgewiesen».

3 Γενικώςέν gr. h. macurdy, Troy and Paeotiia, 
New York 1925 (άντιθέτως : f. geyer, Makedonien 
κλπ., Μονάχον 1930, σ. 23). m. nilsson, The Myce
naean Origin of Greek Mythology, Berkeley 1932, 
σ. 55 κ.έ. καί σημ. 58. I.· ugolini, Butrinto, Ρώμη 
1937, σ. 67 κ.έ., κυρίως σ. 75 κ.έ. Πρβ. τό τοΰ λυκο- 
ΦΡΟΝΟΣ, 1236, περί τοΰ Αίνείου φεΰγοντος έκ Τροίας :

'Ράκηλον οΐκήοει μόλων 
Κισαοϋ παρ’ αίπνν πρώτα.

Ό Αινείας, ώς γνωστόν, έφέρετο ώς οικιστής τής παρά 
τόν μυχόν τοΰ Θερμαϊκού κόλπου Αινείας. Πρβ. νο
μίσματα Αινείας εν βαβεεον, Traite κλπ., σ. 1111. Περί

Αινείας, Ρακήλου καί Κισσοΰ προχείρως ίδέ έν RB 
I, 1 στήλη 1009 έν λ. Aineia, αΰτ. έν λ. Aineias (2) 
στ. 1010 κ. έ. καί αΰτ. XI, 1 στ. 522 έν λ. Kissos 
(2 καί 3). ΙΙρβ. r. paribenu, La Macedonia κλπ., 1947, 
σ. 31 κ.έ. ’Αλλά κυρίως ίδέ παραπομπάς έν meritt 
κλπ., Athenian Tribute Lists IV, 1953, σ. 3 (Aineia), 
σ. 64 (Kissos) καί σ. 107 (Rakelos). Έκ τούτων δέον 
νά έξαρθή ή θαυμαστή μελέτη τοΰ ch. edson, Notes 
on the Thracian Phoros έν Classical Philology 
42, 1947, σ. 88 κ.έ., τροποποιηθεϊσα έν μέρει ύπό 
τοΰ ίδιου έν Class. Phil. 50, 1955, σ. 169, δπου ό 
ch. edson συνεχίζει τάς υποδειγματικός έρευνας του 
διά τήν Μακεδονικήν τοπογραφίαν. Περί τών σχέ
σεων τής ’Ηπείρου μετά τών Τριόων έ’ξ άλλου, ίδέ 
προχείριος RE I, 1 στ. 1010 κ.έ. (Aineias 2), αΰτ. VII, 2 
στ. 2844 κ. έ. (Helenos, 1) καί αΰτ. IX, 1 στ. 1065 
(llion, 7). Πρβ. krahE, Lexicon κλπ. έν λ. Bunimos.

4 Δέν εΰρον τούλάχιστον είς άττικάς έπιγραφάς 
πλήν τοΰ 1ιέκτ[ο]ρ έν BEAZLEY, RF 925, τό όποιον 
βεβαίως αφορά είς τόν 'Ομηρικόν ηρώα. Οΰτε είς συλ- 
λογάς ώς η. pope, Non Athenians κ.τ.τ. Σημειωτέον
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6 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1961

ρίζω, έν Μακεδονία καί Ήπείρω εϊτε τοΰτο σημαίνει μακράν παράδοσιν εϊτε νέον 
φαινόμενον 1, άπότοκον τοΰ ενδιαφέροντος περί τα ελληνικά γράμματα, τον "Ομη
ρον κατ’ εξοχήν, κατά τον 4ον αί. π.Χ. καί τούς περί τον ’Αλέξανδρον χρόνους 
ιδιαιτέρως 2.

'Οπωσδήποτε "Εκτωρ έλέγετο εϊς άπό τούς τρεις υιούς τοΰ στρατηγού τού 
Φιλίππου καί τοΰ ’Αλεξάνδρου, τοΰ Παρμενίωνος, τοΰ οποίου καί οι άλλοι δύο 
υιοί έ'φερον τά συνήθη εις την Μακεδονίαν ονόματα Φιλώτας καί Νικάνωρ, περί 
ου κατωτέρω. Τον Έκτωρα αναφέρει δίς ό CurTius Rufus3.

Εϊς επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης, άχρονολόγητον παρά Δημιτςα., άναφέρε- 
ται επίσης "Εκτωρ4. Έκτορίδης έξ άλλου άναφέρεται έν επιγραφή τής Θάσου5. 
’Ίσως δε είναι σχετικόν όνομα καί τό Heketor, τό όποιον ό Dimiter Detschew 
κατεχώρισε μεταξύ των θρακικών ονομάτων6, άλλ’ ό I. I. Russu παρετήρησεν 
ήδη: «Heketor kann nicht thrakisch sein, sondern griechisch7». ’Ιδιαιτέρως κατά 
τούς χρόνους τοΰ ’Αλεξάνδρου καί των Διαδόχων προσετέθη νέος δεσμός των Μα- 
κεδόνων με τούς Τρωικούς ήρωας, ένεκα τής εις τον υιόν τοΰ Άχιλλέως Νεοπτό
λεμον (Πύρρον) αναγωγής τής ήπειρωτικής δυναστείας των Αίακιδών, όθεν κατή- 
γετο εκ μητρός ό ’Αλέξανδρος8.

Έξ άλλου έ'χομεν εκ τής προς την Μακεδονίαν γειτονικής καί συγγενικής 
’Ηπείρου επιγραφήν, έν ή δίς αναγράφεται τό όνομα Έκτωρ, μίαν φοράν εϊς

οτι λατρεία ήρωος Έκτωρος, εκτός τοΰ ’Ιλίου και τής 
Τρωάδος, είναι, γνωστή καί έκ Θηβών, PARNELL, 
Greek Hero Cults, 1921, σ. 410, άριθ. 74.

1 Σημειωτέον όνομα: ΑΙνίας Θεσσαλονικεύς περί 
τό 208 π.Χ. launey, Recherches κλπ,σ. 1170. Πρβ. 
L.h. jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, 
Oxford 1961,σ. 863. Δέν εννοώ τό αυτόθι σ. 365: «The 
sculptor Paionios of Mende, a small place inland 
from Ainos... .».

2 Ό m. nilsson, Cults, Myths, Oracles and 
Politics in Ancient Greece, Lund 1951 [=Skrifter 
utgivna av Suenska Institutet i Athen 8° ι] εις 
όλα ταϋτα βλέπει πολιτικήν καί διπλωματίαν. Τό σχε
τικόν περί τής ’Ηπειρωτικής δυναστείας μέρος τής με-- 
λέτης του ταΰτης αρχίζει μέ τόν άφορισμόν: «Epirus 
bordered on Macedonia in the west. The inhabi
tants were not Greeks....» (σ. 105) καί τελειώνει 
μέ δμοιον άφορισμόν: «The whole story shows the 
overdone eagerness of a barbarian bouse to ap
pear as heroic Greeks» (σ. 108). ’Ενταύθα πρέπει 
νά σημειώσωμεν, ότι δέν είναι άσχετον πρός τό "Εκτωρ 
τό όνομα τοΰ μυθικοΰ κακούργου βασιλέως τής ’Η
πείρου Έχετος, ήδη παρ’ Όμήρφ, τό όποιον δεικνύει, 
ότι δέν ήσαν όλα «eagerness.... to appear as he
roic Greeks» (τύπου ’Εχέτου;). ’Ετυμολογήσεις τοΰ 
ονόματος "Εχετος ίδέ προσφάτως έν a. carnoy, Diet, 
etym., 1957, έν λ. Echetos καί Hector. Πρβ. RE V 2, 
1905, στήλη 1916 κ.έ. έν λ. Echetos. Πρβ. F. jacoby, 
Ε. Gr. Hist. 2 Β 2 (άριθ. 135 - 136, 19) έν σ. 484.

Τά περί βαρβαρισμοΰ των Ήπειρωτών αποδίδονται 
άντιθέτως εις αθηναϊκήν προπαγάνδαν έν adbrey 
diller, Race Mixture among the Greeks before 
Alexander, 1937, σ 25, σημ. 46.

3 curtids rufus IV 8, 7 καί VI 9, 27. Πρβ. RE 
Suppl.-Bd IV, στ. 716, άριθ. 10a. Πρβ. H. berve, 
Das Alexanderreich II, 1926, σ· 149.

4 ΔΗΜΙΤΣΑ, Ή Μακεδονία κλπ., σ. 513, άριθ. 560. 
Πρός ταύτην σχετίζουν οί avezou - picard τήν έν 
BCH 37, 1913, σ. 110 κ.έ., άριθ. 23 a καί b. ’Εφ’ 
όσον ή έπιγραφή τοΰ Δήμιτσα εύρέθη «έν τφ νεκρο- 
ταφείφ τών ’Ιουδαίων» δέν είναι βέβαιον, ότι ανήκει 
εις τήν άρχαίαν Θεσσαλονίκην. Ίδέ σχετικώς Φ. πέτσα, 
Λατινικαί ’Επιγραφαί έκ Θεσσαλονίκης έν ΑΕ 1950- 
1951, σ. 61 κ.έ., όπου άποδεικνύέται ότι έπιγραφαί εύ- 
ρεθεΐσαι έν τφ ΐσραηλιτικω Νεκροταφείφ τής Θεσσα
λονίκης ανήκουν πράγματι είς τούς Φιλίππους καί τήν 
Θάσον.

5 δημιτςας, έ’.ά. σ. 933 κ.έ. άριθ. 1281 (151), Β στήλη 
στίχ. 3. Πρβ. Έκτορίδης έξ ’Ερέτριας τοΰ 4ου αί. π. X. 
έν fr. bechtel, Histor. Personenn., σ. 543.

6 d. detschew, Die Thrakischen Sprachreste, 
Βιέννη 1957.

7 Dacia, Nouvelle Serie II, 1958, σ. 523.
8 ΠΙΝΔΑΡΟΥ Νεμεόν. 4, 51-3. 7, 34-42, Παιάν 6, 

104-121. ευριπ. Άνδρομ. 1242-52. ΠΛΟΥΤ. Πύρρος 1. 
ΙΟΥΣΤ. 17, 3. Πρβ. Aubrey diller, Race Mixture 
among the Greeks, 1937,σ. 55, όπου καί άλλαι παρα- 
πομπαί.
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ονομαστικήν καί άλλην φοράν εις γενικήν πτώσινΕπίσης εις νέαν επιγραφήν 
τής Δωδώνης δημοσιευθεΐσαν υπό τοΰ αειμνήστου καθηγητοΰ Δημητριου Ευαγ- 

γελιδη 2. Τό όνομα έτυμολογικώς σχετίζεται προς τό εχω3. Ή G. Η. Macurdy 

τό έθεώρησε βραχεΐαν μορφήν (Kurzname) τοΰ ονόματος Έχέλαος4.
Μαννία. Πιστεύω είναι το όνομα τοΰ πατρός τοΰ Έκτωρος εις γενικήν 

πτώσιν, εξ ονομαστικής Μαννίας (ό). Τοΰτο παρουσιάζει παραπλήσιας σχέσεις ως 
τό τοΰ “Εκτωρος. Ό Ηροδοτος παρέχει τήν πληροφορίαν ότι Μάνης έλέγετο βα
σιλεύς τις τών Λυδών5. Ό Πλούταρχος διέσωσε παρεφθαρμένας τάς άρχικάς (δια
λεκτικός) μορφάς τοΰ ονόματος, Μάσδης καί Μάσσης6. Ταύτας συνέδεσε μετά τοΰ 
Μάνης ό U. V. WlLAMOWITZ - MollENDORFP' ώς επίσης μετά τών ύνομάτων 
δούλων εν ’Αθήναις Μάνης καί Μανία'. ’Από τής εποχής τοΰ WlLAMOWlTZ τά 
ονόματα ταΰτα έπληθύνθησαν εις έπιγραφάς εί'τε άττικάς, όπου άναφέρονται, συ
χνά άποδεδειγμένως, ξένοι, είτε περιφερειακός8. Ή περιφημοτέρα καί πιθανώς ή
άρχαιοτέρα είναι ή στοιχηδόν επιγραφή 
les τών Παρισίων:

1 SGDI 2, 1347. Τό όνομα τοΰ προστάτου τών 
Μολοσσών έν SGDI 2, 1350 δέν είναι "Εκτωρ, ώς 
γράφει ή grace η. macurdy έν Class. Quarterly 
23, 1929, σ. 24, άλλα Έχελος, τό όποιον έν τή αυτή 
μελέτη σχετίζει πρός τό "Εκτωρ.

2 Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Η2, Τιμητικόν Ψήφισμα τών Μο
λοσσών έκ Δωδώνης, Ελληνικά 15,1957, σ. 249 στίχ. 9. 
Παραβλητέα τά ονόματα τοΰ Όμηρικοϋ καί Τρωικού 
κύκλου έν τή βασιλική οικογένεια τών Μολοσσών: 
Νεοπτόλεμος, Πύρρος, ’Αλέξανδρος, Τεΰκρος, "Ελενος, 
Αίακίδης, Νίσος, Τρωάς.

3 boisacq, Diet, etym.4, 1950, έν λ. έχω. η. frisk, 
Griech. etym. Worterbuch, Heidelberg 1960, έν λ. 
"Εκτωρ. Πρβ. αυτόθι λ. εχω.Έτυμολογήσεις τοΰ ονό
ματος παρά τοΐς άρχαίοις καί παλαιοτέραν βιβλιο
γραφίαν ίδέ RE VII, 2, στ. 2806 έν λ. Hector. Πρβ. 
η. krahe, Die Sprache der Illyrier I, Die Quellen, 
Wiesbaden 1955, σ. 71 κ.έ., άρ. 48.

4 Class. Quart. 23, 1929, σ. 23 κ.έ. αλλά περί 
τούτου ίδέ παρατήρησιν τοΰ p. Kretschmer έν Glotta 
20, 1932, σ. 230. Πρβ. καί j. kallAris, Les an- 
ciens Macedoniens, σ. 292, σημ. 1.

5 επί ”Ατυος τον Μάνεω βασιλέος σιτοδείην Ισχν
ό ην άνά την Λυδίην πίτσαν γενέοΰαι ΗΡΟΔ. I 94 καί 
καί τούτον μεν μεταλαμβάνονται τον ονόματος [’ΑσίαJ 
οι Αυδοί, φάμενοι, επί Άαίεω τοΰ Κότνος τοΰ Μάνεω 
κεκλήο&αι την Άσίην.. ., αύτ. IV 45.

6 ΠΛΟΥΤ., Περί ’Ίσιδος καί Όσίριδος 360b: Φρύ- 
γες μέχρι ννν τά λαμπρά καί θαυμαστά τών έργων μά
νικά καλοϋοι διά το Μάνην τινά τών πάλαι βασιλέων 
αγαέλον ανδρα καί δυνατόν γενέαέλαι παρ’ αΰτοΐς, ον ένιοι 
Μάσδην καλοναιν καί έν ΨΕΥΔΟ - ΠΛΟΥΤ., Περί Μου
σικής 7: τον Μαραναν φααί τινες Μάσαην καλεΐσέλαι 
(έκδ. Κ. Ziegler, Moralia VI, 3, 1959, σ. 7).

7 Έν Hermes 34, 1899, σ. 222, συνδυάζων τήν 
πληροφορίαν παρά ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΙ κεφ. 1 καί ΗΡΩΔΙΑΝΩι

εξ Αθηνών, νΰν έν Cabinet des Medail-

(έν Μ.ETYM. λ. δάαληρα), καίΚούς Πάσνης καί Μάσνης 
προσάγονται ώς παραδείγματα βσρβαρικοϋ συμπλέγμα
τος συμφώνων, όΦεν απλοποιούνται εις τήν μορφήν 
Μάνης. Πρβ. J. β. Hoffmann, Etym. Worterb. des 
Griechischen, Μονάχον 1944, σ. 189 έν λ. μόνης.

8 Μερικά παραδείγματα πρώτον εις Άττικάς έπι
γραφάς, όπου τό Μάνης παρουσιάζεται (η. pope, Non 
Athenians in Attic Inscriptions, 1935, σ. 174) εις 
τούς ναυτικούς καταλόγους τών αρχών τοΰ 4ου αί. π.Χ. 
συνηΦέστατα (υπέρ τάς 10 φοράς) π.χ, έν AJA 31, 
1927, σ. 465, στίχ. 187, 199, 214,καί 226, όπου, χαρα
κτηριστικούς, πέντε φέρουν τό όνομα Θράξ (στίχ. 165, 
172, 173, 176 καί 188) καί εις τό όνομα Θραικυλίων 
(στίχ. 213). Έκ Πειραιώς ή γενική Μανίου έν BCPI 7, 
σ. 399. Πρβ. καί κατωτέρω παρατηρήσεις εις όνομα 
Τόλων. Έκ τών ιδίων καταλόγων δίς άναφέρεται Μά
νης έν Hesperia 2, 1933, σ. 393, άριφ. 12 (ένθα ή 
όρΦή παραπομπή έν σημ. 1 εις IG είναι IG II, 959, 
IIs, 1951). Ή αυτή επιγραφή έν SEG X, 1949, άριφ." 
356.Άλλα παραδείγματα έν IG ind. σποράδην.Εκτός 
Αττικής τό όνομα είναι σύνηΦες έπίσης υπό διαφό
ρους παραλλαγάς π.χ. Μάνης έκ Καρίας τό 276 π.Χ., 
έν SEG XV, 1958, άριφ. 652, Μάνις έκ Παμφυλίας 
αύτ. XII, 1955, άριίΚ 491. Αίγυπτος Μάν[ου]ς ? Θεσ- 
σαλός έν μ. launey, Recherches κλπ. II, σ. 1140, 
Μάνιτος έξ Εφέσου τό 262 π.Χ. μέ όνομα πατρός 
(Κόρραγος) σύνηΦες έν Μακεδονία καί Ήπειρο). Μα- 
νίτας έκ Καρίας έν Bull. Iipigr. 1960, άριΦ. 106. 
Μανίαγος έξ Όλβίας έν β. latyschev, Inscr. Ant. Orae 
Septentr. Ponti Euxini, τόμ. I, 2α έκδ., Petropoli 
1914, σ. 128 κ. έ, άριφ. 96 καί τόμ. IV, Petro
poli 1901, σ.9 κ.έ, άριφ. 15. Έκ Θάσου Μάνης έν 
L. ROBERT, Hell. VII 1949, σ. 152. Εις ροιμαϊκούς 
χρόνους Μάνου (γεν. τοΰ Μάνης) έκ Πισιδίας έν 
SEG XIV, 1957, άριφ. 797, Μαννία (γεν.) έν ΜΑΜΑ 
VII, άριφ. 247. Ήρωι Μανιμάζωι έξ ’Οδησσού έν
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8 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1961

Φρυγών δς αριστος εγενατ ε
ν εύρυχόροισιν ’Αϋ·ήνα(ι)ς Μάν- 
νης Όρύμαιος, ό μνήμα τόδ’ έο- 
τι καλόν. Καί μά Δι ούκ εϊδον 
έμαντο άμείνω υλοτόμον.
Έν τώ πολεμώ ΛπέΟανεν '.

V I 6

ΙΙρός χά ονόματα προσώπων (θεοφόρα ;), τά γεωγραφικά και εθνικά, ϊσως 
πρέπει νά συναφθή κα'ι ή μανική εν Φρυξιν τελετή άποσυσχετιζομένη από την 
ερωτικήν μανίαν, ή όποια πιθανώς είναι ετυμολογικός μύθος2.

Ό Bechtel δέχεται φρυγικήν την ρίζαν (Μαν-) τοΰ ονόματος, έζ ής προέ- 
κυψαν καί σύνθετα (Μάνιππος, Μανόδοτος, Μανόδωρος) καί υποκοριστικά (Μάνις, 
Μανίτας, Μάνιχος)3. Τοιοΰτο υποκοριστικόν πιθανώς είναι καί τό ήμέτερον Μαν- 
νίας, δεδομένου ότι συχνά εις τά υποκοριστικά διπλασιάζεται τό ριζικόν σύμφω
νον. Περί τής συγγένειας τών Θρακών μετά τών Φρυγών - Βρυγών καί τής ποτέ 
«συνοικήσεως» τών τελευταίων τούτων μετά τών Μακεδόνων4 ίδέ προχείρως εις 
τά σχετικά άρθρα έν REδ. Έκτοτε, εννοείται, καί μέχρι τής εποχής τής έπιγρα-

g. mihailov, Inscr. Gr. Bulg. Rep. I, 1956,0016·. 78. 
’Απαντούν επίσης Μάν(ν)ις, Μανία, Μαννίς καί Μά- 
νιος κ. τ. δ. Δέν υπάρχει πάντως Μαν[οπέ]διον, τής 
σχετικής επιγραφής διορθωθείσης υπό l. ROBERT εις; 
«από Μαιά[ν]δρου» έν Antiq. Class. 4, 1936, σ. 462. 
Προς τά τοιαΰτα ονόματα προσώπων συνάπτονται τό 

γεωγραφικόν Μάνιος κόλπος (ΣΚΥΛΑΞ 23) καί φυλή 
Μάνιοι (ςκυλαξ 24). Ίδέ η. krahe, Die alten 
balkanillyrischen geogr. Nanien, Heidelberg 1925, 
σ. 7. Πρβ. τό θρφκικόν δνομα Manius (patsch έν 
OJh 10, 1907, σ. 173. μ. ebert, Reall. d. Vor- 
geschichte, XIII, 1929 έν λ. Thraker σ. 284). Οΰτω 
καί παρά τά γεωγραφικά καί έθνικά Βιθυνία - Βιθυ- 
νός, Σκυθία - Σκΰθης, Θρφκη - Θραξ κλπ. υπήρχον 
ονόματα προσώπων Σκΰθης κ. τ. δ., προχείρως ΡΑΡΕ- 
BENSELER έν λ. Σκύ&ης (3), Σκνΰϊνος κ. λ. π., καί 
GRENFELL-hunt, The Hibeh Papyri I, 55' (250 π. X.). 
Πρβ. preisigke, Sammelbuch 4036. Βίθυς κ. τ. δ. 
(μερικά πρώιμα παραδείγματα χρονολογημένα : Βί
θυς 273 π.Χ, Βίθυς 243/2 π.Χ. καί Βίτος 3ος αΐ. π X. 
έν Prosopogr. Ptolem. II, 1952, άριθ. 3854-3856). 
’Ονόματα Θράξ ίδέ άν. σ. 7, σημ. 8. Ώς πρός τά 
διπλά - νν - πρβ. Ξεννίας καί Ξεννίς έν ραρε - 
BENSELER έν λ., Φοννίας έν F. BECHTEL, Die histor. 
Personennamen, σ. 455, Τυννίας αΰτ. σ. 468, Ξεν
νέας Άθαμάν έν μ. launey, Recherches κλπ. II, 
σ. 1139, καί πλείονα έν β. hansen, Riicklaufiges 
Worterbuch, σ. 132 κ.Ι. Πρβ. j. kalleris, Les ati- 
ciens Macedoniens, σ. 293 καί σημ. 2 καί περί τής 
καταλήξεως - ας αΰτ. σ. 292 σημ. 2.

1 IG I* άριθ. 1084, δπου χρονολογείται είς τό 
431 π.Χ. Τό Βέρμιον όρος . . . κατεΐχον Βρύγες Θρρ- 
κών έ&νος, ών τινες διαβάντες είς την Ασίαν Φρνγες με- 
τωνο/ιάσ&ηααν, ΣΤΡΑΒ. Ζ 25.

2 τον Φρνγιον Αττιν, τον ιερέα τής μανικής έν Φρυ- 
ξίν τελετής... ”Αττιν τόν έκ μανίας ερωτικής εαυτόνάπο- 
κόψαντα. Ίδέ D. morELLI, I culti in Rodi, έν Studi 
classici e orientali 8, 1959, σ. 33 κ.έ.

3 fr. bechtel, Die hist. Personennamen des 
Griechischen, Halle 1917, σ. 294, δπου καί παρα- 
πομπαί είς τά παραδείγματα. Τελευταίως έν η. frisk, 
Gr. etym. Worterb. 12 Lieferung, 1961, σ. 170 έν 
λ. μόνης.

4 Σύνοικοι ήααν Μακεδόαι ΗΡΟΔ. VII 73.
5 RE III, 1, 1897, στ. 920 έν λ. Bryges (ober- 

hummer), αΰτ. XX, 1, 1941, στ. 781 κ έ. έν λ. Phry
gia· (1), ιδίως στ. 878 § 8 περί τής συγγένειας τών 
Φρυγών μετά τών Θρακών καί τής συνοικήσεως μετά 
τών Μακεδόνων καί στ. 883 κ.έ., § 2 καί 3, περί τής 
πρωίμου ιστορίας τών Φρυγών έν τή Βαλκανική καί 
τής μεταναστεΰσεως αυτών είς τήν ’Ασίαν. Πρβ. αΰτ. 
XV, 2, 1932, στ. 1526 κ.έ. έν λ. Midas. Σχετική βι
βλιογραφία καί έν Γ. X. ΧΙΟΝΙΔΟΥ, Ιστορία τής Βέ
ροιας τόμ. I, Βέροια 1960, σποράδην. Πλήρης χαρ
τογραφική άναπαράστασις τής έξελίξεως άπό άπόψεως 
αρχαιολογικής καί γλωσσικής προσφάτως έν p. bosch- 
gimpera, El Probletna Indoenropeo, Mexico 1960, 
Ιδίως χάρται IX (1200 - 800 π. X.) καί X (500-400 π.Χ.) 
διά τήν αρχαιολογικήν έξέλιξιν καί παράρτημα (μ. swa- 
desh) χάρται 9b - 10 διά τήν αντίστοιχον γλωσ
σικήν κατάστασιν κατά τάς αύτάς περιόδους. Τό 
θέμα υπό άλλην άποψιν πραγματεύεται προσφάτως 
ό Ernest a. fredricksmeyer, Alexander, Midas 
and the Oracle at Gordium έν Classical Philo
logy 56, 1961, σ. 160 κ.έ., δπου καί σχετική βι
βλιογραφία. Σημειώ μόνον δτι τό υπό τοΰ fredricks
meyer άναφερόμενον σπήλαιον (αΰτ. σ. 163) ώς «well 
known down into Christian times» οΰδεμίαν σχέσιν
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AE 1961 Ώναί έκ της ’Ημαθίας <1

φής μας δεν αποκλείεται να έμεσολάβησε νέον κΰμα παλίρροιας, εννοώ έγκατά- 
στασιν Μικρασιατών εις την Μακεδονικήν μητρόπολιν ι.

Ό έκ των βεβαιωτών (ώς συμπληρούμεν) φέρων τα ασυνήθη εις την άλλην 
Ελλάδα θρακοφρυγικά ονόματα "Εκτωρ Μαννία, είναι Σκυδραΐος ήτοι κατάγε
ται έκ τής γνωστής Μακεδονικής πόλεως Σκόδρα. Τό όνομα έπαναλαμβάνεται έν 
στίχ. 7 τής αυτής Α' πράξεως, όπου εις έκ των μαρτύρων πιθανώς, τοΰ οποίου 
τό όνομα πατρός είς την γενικήν λήγει είς -κτου, είναι Σκυδραΐος έπίσης. "Αλλο 
έθνικόν δεν προκύπτει είς τό σωζόμενον μέρος τής έπιγραφής, εί μή τό έν πράξει 
Β' σελίς I στίχ. 12, άγνωστον άλ?ι,οθεν Μαρινιαΐος, περί τοΰ οποίου κατωτέρω.

Περί τών έθνικών έν τή έπιγραφή μας γενικώς παρατηρώ πρώτον ότι δεν 
συνοδεύουν πάντοτε τό όνομα. Διά τούς άρχοντας προφανώς δεν απαιτείται. Τούτο 
προκύπτει έκ τών στίχων 4 καί 14 διά τον ιερέα τουλάχιστον μετ’ ασφαλείας. 
Έκ τής παραβολής έξ άλλου τών στίχων 2, 7 καί 17 προκύπτει ότι οί έκ τών 
κοινών πολιτών άναφερόμενοι ώς βεβαιωταί ή μάρτυρες ή δικασταί δεν συνοδεύ
ονται πάντοτε από τό έθνικόν όνομα.Έκ τών σωζομένων, μόνον εις βεβαιωτής (κατά 
τήν συμπλήρωσιν) καί εις μάρτυς φέρουν τό έθνικόν Σκυδραΐος, ένφ εις (σελίς I, στίχ. 12, 
πιθανώς ό πωλητής, έάν είς αυτόν άναφέρεται τό έν συνεχεία: τήν τι [μήν έχει 
πάσαν) είναι Μαρινιαΐος με όνομα πατρός, τοΰ οποίου ή γενική λήγει είς - - ]λου.

Θά ή το δυνατόν νά έχωμεν έθνικά είς μεν τήν σελίδα I, έν στίχ. 11, 17, 
ένδεχομένως 21, 30, 33 καί είς σελίδα II ίσως έν στίχ. 5 καί 36. Άλλ’ ούτε 
είς τούς στίχους αυτούς, όπου θά άνεμένετο μετά τά ονόματα πατρός, ούτε αλ
λαχού φαίνεται νά ΰπάρχη άλλο έθνικόν όνομα. Έκ τούτου δεν βεβαιοΰται ασφα
λώς, ότι τά μόνα, τά όποια ύπήρχον, ήσαν τά Σκυδραΐος (δίς) καί Μαρινιαΐος 
(άπαξ). Βεβαιοΰται όμως άναντιρρήτως, ότι έκτος τών αρχόντων καί άλλα έκ τών 
άναφερομένων ονόματα δεν ακολουθούνται από τό έθνικόν. Τά έθνικά ονόματα 
(Σκυδραΐος καί Μαρινιαΐος) είναι προφανώς έξαιρέσεις έν τή έπιγραφή μας. Καί 
τούτο θά πρέπη νά σημαίνη, ότι ή έπιγραφή δεν ανήκει ούτε είς τήν Σκόδραν 
ούτε είς τήν Μαρινίαν.

Ή πόλις είς τήν οποίαν ανήκει έχει άρχοντας τούς άναφερομένους, έξ αυτής 
δέ πρέπει νά προέρχονται καί οί έκ τών άναφερομένων προσώπων μή συνοδευό- 
μενοι από το έθνικόν, τό όποιον ούτω, ώς εύκόλως έννοούμενον, παραλείπεται.

εχει πρός τό Νυμφαΐον, όπως, νομίζω, ίΐά δείξω συν
τομίας εις τήν προσεχή δημοσίευσιν τοΰ μεγάλου τά
φου παρά τά Λευκάδια τής Ναούσης. Έκ τών λεχδ-έν- 
των ανωτέρω, νομίζω, ένισχύεται ή άποψις δτι οί κα- 
τοικοΰντες τον βαλκανικόν χώρον κατά τούς τελευ
ταίους αιώνας τής προϊστορίας είχον πολλά τά κοινά 
είτε Θράκες καί Παίονες καί Ίλλυριοί έλέγοντο, είτε 
Φρύγες ή Βιίΐυνοί καί τά τοιαΰτα. Σημειωτέον, δτι 
τελευταίως παρατηρούν κοινά στοιχεία είς τήν Έτρου- 
σκικήν καί τήν σύγχρονον ’Αλβανικήν γλώσσαν, ένφ 
παραλλήλως υπάρχουν τάσεις είς τήν σύγχρονον επι
στήμην, μέ βάσιν κυρίως τούς διαφόρους νόστους, νά

αναγνώριση μίαν «κοινήν» έλληνοανατολίζουσαν γλώσ
σαν ήδη κατά τήν 2αν χιλιετηρίδα π. X. Τελευταίως 
περί αυτού ό silvio FERRI είς άνακοίναισίν του πρός 
τό Ιστορικόν Συνέδριον τής Στοκχόλμης τοΰ 1960, 
δημοσιευΟεΐσαν έν Studi Classici e orientali 10, 
1961, σ. 247 κ.έ.

1 Ίδέ π.χ. περί έγκαταστάσεως Θρρκών είς τήν 
Μακεδονικήν μητρόπολιν ώς μέρος τής οικονομικής 
(άγροτικής) πολιτικής τών Μακεδόνων βασιλέων έν 
rostovtzeff, Social and Economic History κλπ. 
II, σ. 632 κ.έ. καί σημ. 38, έν τόμ. III, σ. 1471.

2
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10 Φωτίου Μ. Πέτο» ΑΕ 1961

Ποία είναι ή πόλις αύτη; Δεν είναι αναγκαστικούς ή αυτή προς τον τόπον εύρέ- 
σεως τής επιγραφής. Αί pierres errantes όλονέν πληθύνονται λ

Πλείονα περί των εθνικών Σκυδραΐος ή Μαρινιαΐος καί γενικώς περί τών 
τοπογραφικών προβλημάτων ίδέ κατωτέρω εις παράρτημα.

Στίχ. 3. Θά ήτο δυνατή καί ή άνάγνωσις: ής ή ώνή έγένετο. Άλλ’ ό στί
χος ουτος παραβάλλεται προς τον στίχον 31 τής αυτής σελίδος. Ούτος θά ήτο
δυνατόν νά άναγνωσθή επίσης:, ού ή ώνή έγένετο. ’Αλλά σύνδεσμοι, άντωνυμίαι 
κλπ. κατά κανόνα αποφεύγονται είς επιγραφικά κείμενα καί διά τήν συντομίαν 
τίθενται μικραί κύριαι προτάσεις παρ’ άλλήλας. Διά τούτο προτιμώ νά άναγνώσω 
είς άμφοτέρους τούς στίχους κυρίαν πρότασιν: Ή ώνή έγένετο κλπ. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει τά προηγούμενα γράμματα είς άμφοτέρους τούς στίχους μένουν προ
βληματικά. Πιθανόν είναι ότι ανήκουν είς τό όνομα τού τελευταίου εκ τών βε- 
βαιωτών. Όπότε είς μεν τον στίχ. 3 εΐχομεν μόνον όνομα ή καί πατρώνυμον 
καί εθνικόν, είς δε τον στίχ. 31 εΐχομεν όνομα καί πατρώνυμον. Διότι τό μέν
- HC τού στίχ. 3 ανήκει πιθανώς είς ονομαστικήν πτώσιν ονόματος1 2, τό δε - ΟΥ
τού στίχ. 31, μετά τού άβεβαίου προ αυτού γράμματος είναι δυνατόν νά ανή
κουν είς όνομα πατρός είς γενικήν 3. Δεν φαίνεται πιθανόν ότι άνεγράφετο ό τό
πος, όπου έγένετο ή ώνή, ώς είς τό μεταγενέστερον παράδειγμα, κατά τό οποίον 
ή ώνή: «Έγένετο έν Σκύδρα»4.

Έκ τούτου συμπεραίνω, ότι ό τόπος, όπου κατεγράφοντο τά ήμέτερα «αντίγραφα 
ώνής» καί κατετίθεντο, είναι ό αύτός προς τον τόπον, όπου ή «ώνή έγένετο», ένω 
άντιθέτως τό «έγένετο έν Σκύδρα» τής έπιγραφής τού ’Αρσενίου (μέ τά «Σκυδραΐος» 
κατ’ έπανάληψιν) είναι δυνατόν νά σημαίνη, ότι ό τόπος, όπου ήτο κατατεθειμένη 
ή έπιγραφή, δεν είναι ή Σκύδρα, άντιθέτως προς τήν ίσχύουσαν γνώμην5.

Στίχ. 4. Έκ τού στίχου τούτου έλλείπει προφανώς τό όνομα τού μηνός καί 
ή αρχή τού τύπου τής χρονολογήσεως μέ πρώτον τό όνομα τού Επιστάτου, τού 
οποίου ούτε πατρώνυμον αναμένεται ούτε έθνικόν.

’Αλλ’ ούτε είναι πιθανόν ότι μεταξύ Επιστάτου καί ίερέως έμεσολάβει άλ
λος τις αρχών ή έτερόν τι. 'Ότι μετά τον μήνα ήκολούθει ώς πρώτος τών έπω- 
νύμων αρχόντων ό Επιστάτης έξάγεται, νομίζω, ασφαλώς έκ τού στίχου 13, όπου 
τό «έπί ΕΠΓ» είναι άναμφιβό?αος αντί: έπί Επιστάτου],

Ό χαράκτης δεν είναι αλάνθαστος. Τούτο προκύπτει έκ τού προαναφερθέν- 
τος Έ|σ|κτωρ τού στίχου 2 καί έκ τού: δικ<α)στών κατωτέρω έν στίχω 15 (πρβ. 
καί στίχ. 6 τής σελίδος II). Έάν ούτως έχουν τά πράγματα, δι’ ό δεν αμφι
βάλλω, άποκαθίσταται τό περίπου πλάτος τών στίχων τής σελίδος I. Έάν, ώς

1 Ίδέ π. χ. έν ΑΕ 1960 -1951, σ. 61 κ. έ. καί 68 
καί τήν έκεί βιβλιογραφίαν. ’Επίσης τά κατ’ έτος 
Bull. Epigr. των j. καί l. robert.

2 Είναι μάταιον νά προτάξουν ονόματα πρός συμ
πλήρωσήν: δλα είναι πιθανά, τά έν G. redard, Les
noms grecs en -της, - τις [=litudes et Commentai-

res VJ, Παρίσιοι 1949.
3 Πρβ. καί κατωτέρω παρατηρήσεις είς στίχ. 22 τής 

σελίδος II.
4 Ίδέ άνωτ. σ. 2 κ. έ., σημ. 3.
5 Πρβ. καί κατωτέρω είς Παράρτημα
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παράδειγμα τουλάχιστον, μεταφέρωμεν έκ τοϋ στίχου 13 το δνομα τοΰ μηνός καί 
εις τον στίχ. 4, τότε ό στίχος ούτος θά εΐχεν ώς εξής:

Περιτίου έπί Επιστάτου —]χου, ίερέως Νικάνορος, ταγώ.
Τοΰτο δίδει εις τον στίχον τό πλάτος περίπου και αριθμόν γραμμάτων περί 

τα 46, ώστε να χωρούν ονόματα Επιστάτου άπό π.χ. Νεάρ]χου έως π. χ. Πολε
μάρχου. Ώς προς τόν Επιστάτην πρβ. κατωτέρω σελίδα II, στίχ. 3-4. Τον ιε
ρέα Νικάνορα, ασφαλώς τόν αυτόν, έ'χομεν κατωτέρω έν στίχφ 14 όνομαζόμενον 
ιερέα τοΰ Άσσκλ]>/πίοΰ, ώς δύναται να συμπληρωθή με ασφάλειαν (ώς προς τά 
δυο -σσ- πρβ. κατωτέρω Άσσκληπιόδωρος έν στίχ. 5 καί 17).

Ό αύτός ίερεύς άναφέρεται πιθανώς καί κατωτέρω έν στίχ. 24, όπου έχο- 
μεν τό τέλος τοϋ ονόματος, εις γενικήν, προ τών ταγών ήτοι: Νικάνορο]?, ταγών 
κλπ.1 Έάν ταΰτα ληφθούν ΰπ’ όψιν καί παραβληθούν οί στίχοι 31-32, όπου ή 
ώ[νή] ύπέρκειται τοϋ \ρχον, ώς περίπου καί έν στίχ. 3-4, τότε καθίσταται πιθα
νόν ότι Επιστάτης καί Ίερεύς, είναι οί αυτοί εις τάς πράξεις A', Β' καί Δ'. 
Έξ άλλου ή πράξις Γ' (ίδέ στίχ. 23) έγένετο μηνός ΖΖε[ριτίου, ώς συμπληροϋται 
μέ ασφάλειαν, όπως καί ή προηγουμένη πράξις Β' (ίδέ στίχ. 13). Έάν ληφθή ύπ’ 
όψιν καί ή σελίς II, όπου αγοραστής είναι ό αύτός εις πέντε πράξεις τουλάχι
στον, αί όποΐαι πιθανώς έγένοντο ή έδηλώθησαν (ώς θά έλέγομεν σήμερον) ταυ- 
τοχρόνως, τότε καθίσταται πιθανόν, ότι: μήν, Επιστάτης καί Ίερεύς είναι οί 
αυτοί εις τάς τέσσαρας πράξεις τής σελίδος I. Εννοείται, τούτο είναι μόνον πι
θανόν, ούχί βέβαιον, καί πάντως δεν αποκλείονται καί άλλαι διαφοραί εις την 
διατύπωσιν ώς έν στίχ. 14, όπου προστίθεται τό όνομα τοϋ θεού Άσσκλ]γπ«οΰ, 
ενώ ελλείπει εις τόν στίχ. 4. Οί στίχοι 4, 14, 24 καί 32 άλληλοσυμπληροϋνται 
ύποθετικώς ώς εξής:

στίχ. 4: Περιτίου (;), έπί Επιστάτου---- ρ]χου, ίερέως Νικάνορος, ταγώ
στίχ. 14: στάτου----ρχου, ίερέως Άσσκλ]ι/πιοΰ Νικάνορος τα-
στίχ. 24: ριτίου, έπί Επιστάτου------ρχου, ίερέως Νικάνορο]ς ταγών A
στίχ. 32: νή έγένετο μηνός Περιτίου, έπί Επιστάτου —] ρχου 
Οΰτω έχομεν 43 γράμματα εις τούς στίχους 4 καί 24 (αλλά μέ 6 ιώτα), 37 

γράμματα εϊς τόν στίχον 14 (αλλά μόνον μέ 3 ιώτα) καί 38 γράμματα εις τόν 
στίχ. 32 (μέ 4 ιώτα). Εις ταϋτα πρέπει νά προστεθούν καί τά έλλείποντα γράμ
ματα τοϋ ονόματος τοϋ Επιστάτου. Περί αυτού κατωτέρω εις στίχ. 13.

Στίχ. 5-8. Ό πληθυντικός τής λέξεως ταγός έν στίχ. 4 καί 24 έπιβάλλει 
,έν στίχ. 5 ονόματα έλλείποντα περισσότερα τοϋ ένός.Έξ άλλου τά πιθανώς 23 έλ
λείποντα γράμματα, όσα περίπου ανήκουν εις τά ονόματα τών ταγών καί έν στίχ. 
15 καί 25, δύνανται νά κατανεμηθοϋν μέ πιθανότητα εις δύο ονόματα (κατά κα- 
τώτατον όριον, άν είναι π.χ. Άσσκληπιόδωρος) ή τέσσαρα (κατ’ άνώτατον όριον, 
άν είναι π.χ. Μένων). Τό πιθανώτερον, νομίζω, είναι, ότι οί ταγοί ήσαν τρεις 
μέ ονόματα μέσου μήκους ώς π.χ. Λυσανίας, Διογένης κ.τ.τ. Έκ τών ονομάτων

1 Περί τοϋ ονόματος τοϋ Νικάνορος ίδέ κατωτ. παρατηρήσεις εις στίχ. 14. Πρβ. καί στίχ. 19 τής σελίδος II.
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τούτων ούδέν σώζεται εις τάς πράξεις Α' καί Β'.Έχομεν μόνον τό πρώτον γράμμα 
ενός ονόματος εν στίχ. 24 τής πράξεως Γ' καί τα τρία τελευταία ενός ονόματος 
εν στίχ. 33 τής πράξεως Δ', περί ών ίδέ έν τή οικεία θέσει κατωτέρω.

Ταγοί. Έκ τής Μακεδονίας δεν είναι γνωστά οΰτε ή λέξις ούτε ό θεσμός 
τών ταγών. Ή παρ’ Ηςυχιω γλώσσα: ταγόναγα’ Μακεδονική τις άρχή είναι τό 
μόνον, μεθ’ ού δΰναται να σχετισθή ή άρχή τών ταγών μας *. Έξ αυτής όμως 
ούδέν συγκεκριμένον προκύπτει πλήν τοΰ ονόματος. Περισσότερον ϊσως διαφωτι- 
στικαί είναι έπιγραφαί έκ Θεσσαλίας, Δελφών καί αλλαχού, τάς οποίας συνεσχέ- 
τισεν ό Μ. HoLLEAUX1 2. Εις ταύτας εναλλάσσονται ταγοί, άρχοντες, γεραιοί κτλ. 
κατά τρόπον, ό όποιος δεν επιτρέπει πάντοτε νά διακρίνωμεν, αν πρόκειται περί 
συγκεκριμένου σώματος αρχόντων ή γενικώς περί τών διαφόρων αρχόντων τών 
πόλεων. Τοιαϋται γενικαί εκφράσεις άφορώσαι είς την Μακεδονίαν γενικώτερον 
είναι αί άπαντώσαι είς κείμενα ώς π. χ. «τών έν τέλει Μακεδύνων» 3 «τών έν Μα
κεδονία δοκιμωτάτων» 4 «οί πρώτοι Μακεδόνων»5 κ. ά. Άλλ’ έδώ οί ταγοί είναι 
ασφαλώς σώμα συγκεκροτημένον έκπροσωπούν την πόλιν, είς ήν ανήκει ή έπιγραφή 
μας. Έάν ό θεσμός είναι παλαιός καί πόσον παλαιός, έάν τό όνομα είσήχθη έκ 
Θεσσαλίας κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους ή άποτελή πατροπαράδοτον στοι- 
χεΐον τής διοικήσεως τών πόλεων τής Μακεδονίας, είναι δύσκολον νά άποδειχθή6. 
Μελλοντικά ευρήματα ϊσως μάς διαφωτίσουν περισσότερον.

Έν άντιθέσει προς την ομοιομορφίαν τών κειμένων τών πράξεων Α-Δ', την 
οποίαν διεπιστώσαμεν μέ πιθανότητα διά τό μέρος τών αρχόντων (Επιστάτου, 
ίερέως, ταγών) καί ή οποία έβοήθησε διά την έν μέρει συμπλήρωσιν τής έπιγρα- 
φής, τό ακολουθούν μέρος τών μαρτύρων παρουσιάζει ’ζητήματα ώς προς την κατα-

1 Συζητεΐ τό ταγόναγα τοΰ ΗΣΥΧΙΟΥ έξαντλητικώς 
καί, καθ’ δσον γνωρίζω, τελευταίος ό j. kaeleris, 
Les anciens Macedonians I, σ. 266 κ.έ., όπου καί ή 
σχετική βιβλιογραφία καί σ. 286, σημ. 6.

2 BCH 57,1933, σ. 20 κ.έ. καί κυρίως σ. 25 σημ. 1. 
Πρόσθες «Άσκληπιάδου Επιστάτου καί αρχόντων 
γνώμη» έκ Λαοδικείας έν Syria 23,1942 - 3, σ. 21 κ έ., 
δπου ή χρονολογία πρέπει νά διορθωθή εις 138=174 
καί δχι 137 = 175 ως έν σ. 22, 23 κ. ά. Πρβ. αΰτ. 
σ. 28 τά περί πελιγάνων, άδειγάνων κλπ.

3 ΑΡΡΙΑΝΟΥ Άνάβασις IV 13, I.
4 ΑΙΛΙΑΝΟΥ, Ποικ. Ίστορ. XIV 48. Πρβ. HOFF

MANN, Makedonen, σ. 179.
5 ΠΛΟΥΤ. ΑΙμ. Παύλος 8, 3. Πρβ. walbank, 

Philip V, σ. 10 σημ. 3.
6 Ό w. w. tarn θά έπανελάμβανεν ’ίσως εν

ταύθα: «another instance of the intimate conne
ction between Thessaly and Macedonia», CAH 
VII, 1928, σ. 200. Πρβ. tarn, Hellenistic Civiliza
tion, 3η έ'κδ. 1952, σ. 57 καί σημ. δ. Ώς προς τήν 
πιθανήν αναδρομικήν ίσχύν τής μαρτυρίας τής έπι- 
γραφής μας πρβ. σκέψεις τοΰ j. kali.Eris, Les an
ciens Macedoniens I, σ. 95 έν λ. Άλκίδημος. Περί 
τών θεσσαλικών ταγών προχείρως RE IV Α, 2, 1932,

στ. 2024 έν λ. Ταγός (ν. lamERt) καί VI, A, 1, 1936 
έν λ. Thessalia στ. 116 κ.έ., FERRI έν Riv. di Fil. 
57, 1929, σ. 359 κ. έ. καί 58, 1930, σ. 300 κ. έ. l. we- 
ber έν AM 59, 1935, σ. 248. w. w. tarn έν CAH 
VII, 1928, a. 200 σημ. 1. R. paribeni, La Macedo
nia sino ad Alessandro Magno, Μιλάνον 1947,σ. 57 κέ., 
δπου καί σχετική βιβλιογραφία. Περιοδ.Άθηνά 55,1951, 
σ. 293 κ.έ., ιδίως 322 κ.έ. (ιω. καλλερης). μ. l. w. 
Laistner, A History of the Greek World κλπ., 
Λονδΐνον 1957, σ. 198 κ.έ. ν. g. l. hammond, A 
History of Greece, ’Οξφόρδη 1959, σ. 142, g. de 
sanctis, Storia dei Greci, I, 6η εκδ., Φλωρεντία 
1961, σ. 561 κ.έ. Πρβ. μ. sordi, La lega tessala 
fino ad A. Μ. Ρώμη 1958, σ. 249 κ.έ. (περί τοΰ Φιλίπ
που καί τοΰ ’Αλεξάνδρου ώς ταγών τών Θεσσαλών) 
καί σ. 334 κ.έ. (Πρβ. βιβλιοκρισίαν έν Epigraphica 
22, 1960, σ. 192 κ.έ.). p. frezza, Άταγία έν Studi 
V. Ε. Paoli, Φλωρεντία 1956, σ. 305 κ.έ., δπου καί άλλη 
βιβλιογραφία. Παραβλητέοι καί οί βαγοί τής Σπάρτης, 
προχείρως έν gilbert - ΠΟΛΙΤΟΥ, Έγχειρίδιον ’Αρ
χαιολογίας, σ. 52. Ίδέ καί hoffmann, Die Makedonen 
κλπ., σ. 77 καί 114. καί p. cLOCHii, Un fondateur 
d’empire, Philippe II κλπ., Παρίσιοι 1955, σ. 286 περί 
τοΰ Φιλίππου ώς όργανωτοΰ τής Μακεδονικής «πόλεως».
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νόησιν καί δυσκολίας ανυπερβλήτους διά την συμπλήρωσιν. Οι μάρτυρες τής πρά- 
ξεως Α' (στίχ. 5) δεν έχουν άλλον προσδιορισμόν. Τουναντίον έν στίχ. 15 τής πρά- 
ξεως Β' (έν τή οποία εΐχομεν και διά τον ιερέα τον προσδιορισμόν: Άσσκληπιοΰ) 
έ'χομεν: μάρτ]υρες δικαστών καί κατωτέρω στίχ. 16 πιθανώς: έναν]τία δικαστών 
(περί αυτών ίδέ έν οικεία θέσει κατωτέρω). Άν και έδώ, έν στίχ. 5-8, τά ονό
ματα πρέπει νά κατανεμηθοΰν είς δύο ομάδας, ό Σκυδραΐος τοΰ στίχ. 7 και οί 
ακόλουθοι θά πρέπη νά περιληφθοΰν είς τούς μάρτυρας «έναντία δικαστών».Εν
νοώ, ότι οί μάρτυρες έκ τών δικαστών είναι πιθανώς βασιλικοί άρχοντες, «βασι
λικοί δικασταί»,1 ώστε είναι άπίθανον, ότι τά όνόματά των θά ήκολουθοΰντο 
υπό πατρωνύμου καί μάλιστα υπό έθνικοϋ. Κατά ταΰτα ό στίχ. 6 θά περιελάμ- 
βανεν έν ακόμη ή το πολύ δύο, άν ταΰτα ήσαν ολιγογράμματα, ονόματα μαρτύ
ρων (έκ μέρους τών δικαστών) καί έν συνεχεία θά κατεχωρίξοντο (ούχί κατ’ ανάγ
κην με την εισαγωγήν: «έναντίμ δικαστών», άφοΰ καί έν στίχ. 5 δεν ακολουθεί
ται τό «μάρτυρες» άπό τό «δικαστών»), ονόματα ακολουθούμενα υπό τοΰ πατρω
νύμου (καί ένδεχομένως υπό τοΰ έθνικοΰ ως τό Σκυδραΐος τοΰ στίχ. 7). Έκ τοΰ 
πατρωνύμου ή καί τοΰ έθνικοΰ προέκυπτεν. ότι οί τελευταίοι ήσαν ίδιώται2 άντι- 
προσωπεύοντες συμφέροντα ιδιωτών, άν όχι πάντοτε, οπωσδήποτε είς την περίπτω- 
σιν τής πράξεως Β', έψ’ όσον ή συμπλήρωσις μου είναι ορθή.

Άσσκληπιόδωρος. Δεν οβελίζω τό δεύτερον σ3, διότι δεν αποτελεί μεμο- 
νωμένον φαινόμενον, άλλ’ άντιθέτως συνηθέστατον π.χ. Άσσκληπιόδωρος Θράσω- 
νος Όλύνθιος έν CIG 879 (πρβ. Μ. Μ. Gude, A History of Olynthus, Βαλτιμόρη 
1933, σ. 41) καί άλλος αύτ. 1865b. Έκ Λεβαδείας, Άσσκλαπιάδας CIG 1571 στίχ. 31, 
Τελέσστης Όλύνθιος έπίσης, Μ. Gude, έλ ά. σ. 49. Άρισστοφάνης μεταξύ Θε- 
σπιών καί Θίσβης CIG άριθ. 1638, έ'σστωσαν αύτ. άριθ. 1608 στίχ. 6, στίχ. 16. 
Ιδέ καί CIG άριθ. 25. Άρισστώ, Εύνοσστίδας, Ισσμηνόδ[- έν ΑΕ 1934 - 1935, 

Άρχαιολ. Χρον., σ. 1 κ.έ., άρ. 7 (έν άντιθέσει προς την έπομένην ύπ’άριθ. 8, όπου 
Άριστόχσενος), 25, 27 καί 71. Άρισστολόχου έν Hesperia 4, 1935, σ. 70. Άσ- 
σκ?ιη πιαστώ ν, έκ Χίου, έν Bull. Kpigr. 1960, άριθ. 135. Πλήθος Θεσσαλικών: 
π. χ. Άσστόμαχος, Άσσκλαπιάδας, Άσστονόειος, Άσστομείδεις, έν SGDI τόμ. I 
άριθ. 326, I, στίχ. 7 καί 20, III, στίχ. 25, 26. 27 καί 29, Άσστόφιλος αύτ.

1 Μεταγενέστερα, χρονολογούμενα είς τά έτη 87 καί 
88/89 μ. X., κείμενα έκ τής Εύρωποΰ έν Μεσοποτα
μία, οπού άναφέρονται «βασιλικοί δικασταί», ίδέ The 
Excavations at Duia - Europos, Final Report V, 
Part I, The Parchments and Papyri υπό c. Bradford 
weli.es κλπ., New Haven 1959, o. 98 κ.έ. άριθ. 18, 
στίχ. 10 καί 31 καί άριθ·. 19 στίχ. 18. Πρβ. σ. 106: 
«The formulae of this document are like those 
used in contemporary Egypt, and so may be re
garded as representing general Greek practice». 
Πρβ. CIG XI, 4, 1053 (ής ίδέ διόρθωσιν Σ. ΠΕΛΕ- 
ΚΙΔΟΥ, ’Από τήν Πολιτεία κλπ., σ. 17 καί σημ. 1) χρο- 
νολογουμένην είς τήν δεκαετίαν 239-229 π. X. Μάρτυ
ρες έν έπιγραφή τής Βέροιας: Α. μ. woodward εν 
Class. Rev. N.'s.II, 1952 σ. 114 = SEG XII, 1955,

άριθ·. 314. Πρβ. walbank, Philip V, σ. 2 καί σημ. 6 
καί hoffmann, Die Makedonen κλπ., σ. 20 κ.έ

2 Οΰτω καί έν Εύρωπφ έ. ά. Είς απελευθερωτικός 
έπιγραφάς τών Δελφών (π.χ. SEG XII, 1955, άρ. 235, 
237, 242, 244, 252 κ. ά.) προστίθεται ρητώς «ίδιώται» 
διά τήν διάκρισιν τών μαρτύρων έξ ιδιωτών άπό τών 
ιερέων. Τελευταίως G. daux, έν BCH 86, 1962, σ. 315.

3 Ό c. Bradford WELLES οβελίζει: άπέσ|σ|ταλκα 
έν AJA 42, 1938, σ. 249 στίχ. 2 τοΰ αυτόθι κατά τόν 
’Ιούνιον 187 π.Χ. χρονολογούμενου διαγράμματος τοΰ 
Φιλίππου Ε’ ως καί ό Σ. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ, ’Από τήν Πο
λιτεία κλπ., σ. 6. Διά τά διπλά πρβ. J. kall^ris, Les 
anciens Macedoniens, σ. 293 σημ. 2 καί 3. Πρβ. αύτ. 
σ. 151 καί 223.
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άριθ. 1291. «Άσστέας έγραφε» υπογράφει ό γνωστός άγγειογράφος τής Κάτω’Ιτα
λίας π. χ. εν Antike 7, 1931, σ. 71, είκ. 1 καί σ. 76ι. μαλίσσκεται έν IG IX1 2, 1226. 
Έκ Βορείου ’Ηπείρου: Λυκίσσκου, [Φί]λισστος, καί πάλιν Φιλίσστου, εις επι
γραφήν έν Ρ. R. Franke, Die antiken Miinzen von Epirus, 1961, σ. 292. 
Έξ Ηπείρου επίσης προσστατεύοντος SGDI τόμ. II, άριθ. 1350, στίχ. 3, Δοεσ- 
στός αυτόθι στίχ. 4 (πρβ. Η. Krahe, Die altill. geogr. Namen, σ. 69 καί 71, 
όπου σημειώνει δτι τό φαινόμενον άπαντά καί εις λατινικάς έπιγραφάς, π. χ. Sponis- 
starum έν CIL III, 2026). Ίδέ καί Ε. Η. Sturtevant, The Pronunciation κλπ., 
2α έκδ. 1940, σ. 75 παράγρ. 88, δπου καί άλλα παραδείγματα καί σχετική βιβλιο
γραφία2. Γενικώς διά τάς μορφάς τοΰ ονόματος τοϋ ’Ασκληπιού ίδέ έν A. Β. Cook, 

Zeus II, 2, σ. 1085 κ.έ. ’Ετυμολογίαν3 τής λέξεως ’Ασκληπιός τε?^ευταίως έν 
A. Carnoy, Diet, etym., 1957 έν λ. Aisklepios [ais(a)k-labh-ios, αίσακόν άνα- 
λαβεϊν], δπου μνεία καί άλλων έτυμολογήσεων. Πρβ. καί παρατηρήσεις Ch. Edson 

έν Harv. Class. Studies 45, 1934, σ. 230 κ.έ., δπου καί σχετική βιβλιογραφία.
Τό δνομα Διογένης σΰνηθες καί έν Μακεδονία4, τό Πυθογένης γνωστόν, άλλα 

δεν εύρον έν Μακεδονία.
Τοΰ Σκυδραίου τό δνομα δΰναται να είναι Εύκτος5, Έπευκτος, Θαλίευκτος 

Πολΰευκτος6. Τό Μενών σΰνηθες καί έν Μακεδονία, μάλιστα δέ έν Θεσσαλία7. 
Τό μοναδικόν γράμμα - υ έν τελεί τοϋ στίχ. 8 είναι κατά τοΰτο σημαντικόν, 
καθ’ δτι δεικνύει, δτι τό τελευταϊον δνομα μάρτυρος ήκολουθεΐτο μεν υπό πα
τρωνύμου άλλ’ ούχί καί υπό έθνικοϋ.

ΠΡΑΞΙΣ Β'.

Έν στίχ. 9 σώζονται 18 γράμματα, δπερ, λαμβανομένης ύπ’ δι(πν καί τής 
έκτάσεως τοϋ στίχου προς δεξιά καί αριστερά, σημαίνει, δτι έλλείπουν περίπου 30, 
γράμματα. Ταϋτα, κατά τάς παρατηρήσεις εις στίχ. 4 ανωτέρω καί στίχ. 13 κα
τωτέρω, πρέπει νά ήσαν αρκετά διά νά δηλώσουν τό δνομα καί πατρώνυμον τοΰ 
άγοραστοϋ, τον τύπον «ήγόρασεν» ή «έπρίατο παρά» καί τό δνομα τού πωλητοΰ 
μετά τοϋ πατρωνύμου του, εις τό όποιον ανήκουν πιθανώς τά πρώτα τρία έκ

1 Προχείρως X. ΤΣΟΥΝΤΑ, 'Ιστορία τής ’Αρχαίας 
Έλλ. Τέχνης, σ. 459, είκ. 469.

2 Πρβ. Άρισστοκλής έν ΑΡΒΑΝ1ΤΟΠΟΥΛΟΥ, Αί 
Γραπταί Στήλαι κλπ., σ. 153: «Ό διπλασιασμός τοΰ 
Σ δηλοϊ τήν έν τοιαύτη θέσει ώς γαλλικού ch προ
φοράν αΰτοΰ είναι δέ λίαν συχνός έν ταΐς Θεσσαλι- 
καΐς έπιγραφαΐς». «Μυσστηρίων» έν p. i.Ambrechts,
Over Griekse en Oosterse mysteriegodsdiensten 
κλπ. [έν Mededelingen κλπ. XVI,1], Βρυξέλλαι 1954, 
σ. 27 σημ. 64, δπου παραπομπή εις Bull. Soc. ν. d.
Lettres de Lund, 1928-29, 123.

3 Ό d. detscheff έν Β. I. Bulg. 3, 1925, σ. 131-164,
έΟεώρησε θρακικόν τό δνομα. Πρβ. D. zontschew

εν OJh 32, 1940, Beibl. σ. 81 κέ., ό όποιος ταυτί

ζει τόν Θράκα ιππέα μέ ’Απόλλωνα καί ’Ασκληπιόν. 
Πρβ. g. kAzarow έν Β. I. Bulg. 14, 1940/2, σ. 54 κ.έ.

4 Ίδέ π. χ. PAPE - BENSEI.ER έν λ. Διογένης ύπ’' 
άριθ. 7. η. pope, Foreigners in Attic Inscriptions, 
1947, σ. 106 κ.έ. (περί τό 200 π.Χ.). launey, Recher- 
ches κλπ. II, σ. 1175.

5 Ώς π. χ. έν ΠΛΟΥΤ. Αίμ. Παύλος XXIII, δπου 
ό Περσεύς ννκτός εις Πέλλαν είοε/.&ών Ενκτον και Εν- 
λαι ον τονς έπι τον νομίσματος . . . οργισίλεϊς άπέκτεινεν.

6 fr. bechtel, Die histor. Personenn. d. Griech- 
ischen κλπ., σ. 179.

7 Π.χ. pape - benselek, ΔΗΜΙΤΣΑ, Ή Μακεδονία 
κλπ. η. berve, Das Alexanderreich II, σ. 259 κ.έ.
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των σωζομένων γραμμάτων. Οΰτω, εάν δανεισθώμεν, παραδείγματος χάριν, στοι
χεία έκ τής σελίδος II, θά έ'χωμεν:

Ζώπυρος Γοργία έπρίατο παρά Σισία --·]άτου γην την περί Νέαν.
Τό πατρώνυμον τοΰ πωλητοϋ είναι δυνατόν νά είναι ΓΙλεύρατος1, Πύρατος1 2, 

Μεσάτος3, Άκρότατος, Μακάρτατος καί εΐ τι άλλο.
Γή. Ένταΰθα υπό την έννοιαν «estate, farm» Liddell - Scott εν λ. γή 

III 2). Γή πιθανώς είναι τό άντικείμενον τής αγοραπωλησίας καί ανωτέρω εις 
την πράξιν Α' καί κατωτέρω είς τάς πράξεις Γ' καί Δ" τής σελίδος I, ως καί 
εις τάς πράξεις Ζ' καί Θ', ίσως δε καί είς δλας τής σελίδος II. 'Η γή εύρίσκεται: 
περί Νέαν [πάλιν; ή τι τοιοΰτον τοπωνύμιον, τό όποιον άτυχώς δεν γνωρίζομεν. 
Πάσα, χάριν συμπληρώσεως, ύπόθεσις ή συσχέτισις θά ή το αυθαίρετος, περι- 
λαμβανομένης καί τής συσχετίσεως προς τό Νέα Αυγούστα τοΰ Leake, τό όποιον, 
καίτοι αυθαίρετον, έδέχθησαν πάντες (πλήν τοΰ Δ. Γεωργακα) ώς όνομα, δθεν 
προήλθε δήθεν τό δνομα τής Ναούσης. Περί αύτοϋ έκτενώς είς την έπικειμένην 
δημοσίευσιν τοΰ τάφου, δπου εύρέθη ή δημοσιευομένη ένταΰθα επιγραφή.

Στίχ. 10. Είς άκαίνας ένταΰθα μετρεΐται ή έπιφάνεια τής «γής». ’Ακαιναν 
άμφότερον κέντρον τε βοών καί μέτρον άρούρης, ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ απόσπασμα 214 
καί Σχόλια είς Άπολλ. Ρόδιον (έκδ. C. Wendell, 1935) Γ 1323 b: άκαίνη: 
άντί κέντρω' άκαινα δέ έστι μέτρον δεκάπονν, Θεσσαλών ενρεμα, ή ράβδος ποιμε- 
νική παρά Πελασγοϊς ηνρημένη, περί ής Καλλίμαχος κλπ. Πρβ. αύτ. σημ. 5. Κατ άρ- 
χάς έχρησιμοποιήθη ώς μονάς μήκους ϊση προς 10 πόδας, είτα καί ώς μονάς έπι- 
φανείας ίση προς 100 πόδας 4. Είς τετράγωνος ποΰς είναι 0,087 μ2 °. Όθεν

1 Γνωστόν π.χ. καί έκ Βέροιας (τελευταίως ch. edson 
έν Harvard Cl. St. 45, 1934, σ. 230 κ.έ. = δημιτςα, 
Ή Μακεδονία, άριθ. 68. Πρβ. άλλον αυτόθι άριθ. 54 
στ. 36), Πρέσπας (Πρευράτου σφραγίσματα επί κεράμων 
αδημοσίευτα έξ άνασκαφών μου, περί ών ίδέ BCH 
Chron. 1959, σ. 765 καί 1961, σ. 795 καί ΑΔ 17, 1961, υπό 
έκτυπωσιν καί άλλαχοΰ. "Οχι ιλλυρικόν, ώς συνήθως 
θεωρείται. Θά πρέπη νά προέρχηται έξ εθνικού Πλευρα- 
τός (ώς Δοεστός, Κλαθιατός κλπ. ήπειρωτικά εθνικά) έκ 
τόπου φέροντος δνομα ώς τό Πλευρών, τοΰ οποίου καί ό 
Η. KRAHE, ακολουθών τόν fick, άνεγνιόρισε τήν ελ
ληνικότητα έν Die alten balkanill. geogr. Namen, 
σ. 51. To Πλεύρατος πάντως θεωρείται γενικώς ιλλυ
ρικόν. Τόν krahe έχει ώς αυθεντίαν ώς πρός αυτό καί 
ό edson, έ. ά., δπου γράφει «Pleuratos is certainly 
illyrian». Ίδέ νΰν καί η. krahe, Die Sprache der 
Illyrier I, Wiesbaden 1955, σ. 68. “Αλλά πρβ. 
i. i. russd έν Dacia N.S. 2,1958, σ. 518.Ίδέ περί τοΰ 
ονόματος καί pape-benseler έν λ., Reall. d. Vorgesch. 
VI, 1926, σ. 36 καί προσφάτως RE XXI, 1, 1951, 
στ 237 κ. έ., δπου καί γενεαλογικόν δένδρον τής 
δυναστείας τών Ιλλυριών Πλευράτων.

2 Γνωστόν έξ Ηπείρου ίδέ pape-benseler έν λ.
3 BECHTEL, Histor. Personn., σ. 313.

4 Ίδε προχειρως liddell - scott εν λ. ακαινα και 
πλέϋρον. Άναλυτικώς μετά τής παλαιοτέρας γερμανι
κής βιβλιογραφίας ίδέ Θ. Δ. ΑΞΕΝΙΔΗΝ έν Πλάτων, 
Δελτίον τής Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, έτος Β , 
1950, σ. 69 κ.έ., ιδίως σ. 80 κ.έ. Περί τής ετυμολο
γίας ίδέ boisacq, Diet, etym.4, 1950, σ. 32 έν λ. 
ακαινα I καί σ. 33 έν λ. ακαινα II, καί μάλιστα προσ
θήκην αύτ. έν σ. 1090 έν λ. ακαινα II. Έν χρήσει 
έν Θεσσαλία, Μ. Άσιρ καί Αίγΰπτω σημειιόνει ό 
hjalmar frisk, Griech. etym. Worterbueb, Hei
delberg 1960, σ. 49 έν λ. Είς ταΰτας δέον να προσ- 
τεθή νΰν καί ή Μακεδονία, δπου τό πρώτον άπαντφ 
έν τή παροΰση έπιγραφή, καθ’ δσον γνωρίζω, καί 
δθεν πιθανώς είσήχθη είς Μ. ’Ασίαν καί Αίγυπτον. 
Ένταΰθα σημαίνει προφανώς μέτρον έπιφανείας, αλλά 
καί ώς μέτρον μήκους θά έχρησίμευε παραλλήλως. Έν 
έπιγραφαΐς ΜΑΜΑ IV, άριθ. 216. hultsch, Metro- 
logie', 717. Πρβ. br. keil έν Hermes 43, 1908, 
σ. 538, σημ. 1 καί RE XXI, 1941, στ. 809, δπου ή 
βιβλιογραφία περί επιγραφής μετά τοΰ ΰποτεθέντος 
τοπωνυμίου ή ονόματος Α Κ Ε Ν Α, ή όποια τελι- 
κώς ήρμηνεΰθη: «[τό δέ μέγεθο]ς έστε τόπον άκενα». 
’Ένθα άκενα = ακαινα.

5 Μέ βάσιν τήν ίσχΰν τοΰ ποδός παρά Η. nissen
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αί 78 άκαιναι ίσοδυναμοΰν προς 7.800 πόδας ήτοι 678,60 μ2, ενώ τό πλέθρον 
ίσοδυνάμει προς 10.000 τετραγ. πόδας ήτοι 876 μ2. Τό κτήμα λοιπόν, τό όποιον 
αποτελεί τό άντικείμενον τής αγοραπωλησίας, θά ή το μικρότερον τοΰ πλέθρου 
και ακόμη μικρότερον τοΰ σημερινού στρέμματος τών 1000 μ2, αν δεν άνεγρά- 
φετο, ώς πιστεύω ότι συνέβαινε, και αριθμός πλέθρων εις τό έλλεΐπον (έκ 30 
περίπου γραμμάτων) μέρος τοΰ στίχου. Περί αύτού θά ήδύναντο νά μάς διδάξουν 
αί άλλαι πράξεις, αλλά τό σχετικόν μέρος ελλείπει άτυχώς εις τάς άλλας (πλήν 
τής εν σελίδι II πράξεως Θ', ήν ίδέ κατωτέρω). Είς τά πιθανώς αναγραφόμενα, 
εις τό άπολεσθέν μέρος τοΰ στίχου, πλέθρα άναφέρεται άλλωστε, ώς πιστεύω, τό 
έν συνεχεία : «τά έχόμενα», ένν. πλέθρα. Δυσκόλως δύναται νά άναφέρηται είς τό 
«γήν» ή τό «άκαίνας» καί αν ακόμη είς τό έλλεΐπον μέρος τοΰ στίχου άνεγρά- 
φοντο καί άλλα πράγματα, καθοριζόμενα όνομαστί ή άορίστως πως δηλούμενα, 
π.χ. «μετά τών έν αυτή» ένν. «τή γή». Τό «τά έχόμενα» έννοεΐται καλύτερον, 
εάν άναφέρηται είς έλλεΐπον «πλέθρα». Οΰτω δεν άναγκαζόμεθα νά δεχόώμεν 
ότι τό κτήμα ήτο τόσον μικρόν όσον άκαιναι 78, τούτέστιν όλιγώτερον τοΰ στρέμ
ματος, οπότε θά έγεννάτο τό έρώτημα, αν τοΰτο πρέπη νά τό δεχθώ μεν ώς κα
νόνα ή έξαίρεσιν διά την έ'κτασιν τής έγγειου ιδιοκτησίας κατά την έποχήν καί 
την περιοχήν τής έπιγραφής.

Ό Θ. Αξενιδης 1 με βάσιν τά μέχρι πρό τίνος έ'τι δε καί νΰν έν μέρει ίσχύ- 
οντα παρά τοΐς χωρικοΐς, ερμηνεύει όρθώς, νομίζω, τά θεσσαλικά «καπβολαΐος - 
καταβολαΐος-α -ον», ώς ίσοδυναμοΰντα, αν όχι με μαθηματικήν ακρίβειαν, σημα- 
σιολογικώς τουλάχιστον, προς την «σποριάν» τών συγχρόνων2. Καί από την πα
τρίδα μου ’Ήπειρον, συγκεκριμένως έκ τοΰ χωρίου Άρίστη Ζαγορίου, γνωρίζω 
την «σποριά». Πλησιέστερα προς την άκαιναν είναι τά έ'τι καί νΰν έν χρήσει, 
είς τυπικάς έκφράσεις τουλάχιστον, έν Άρίστη : «ένα θκέλλ’» ή «θκέντρ’ τόπους». 
Τό «θκέλλ’» έκ τοΰ δίκελλα, όπως τό «θκράν’» έκ τοΰ δίκρανον. Κατ’ αναλογίαν 
προς ταΰτα τρέπεται τό φ = β είς θ καί είς τό «θκέντρ’» έκ τοΰ βούκεντρον- 
φκέντρ’-θκέντρ’. 'Υπάρχει ιδιαιτέρως έν χρήσει έκφρασις κατά την πρωινήν έκ- 
κίνησιν τών γεωργών, ότε ό εις παροτρύνει τον άλλον νά σπεύση ή μάλλον ή μία 
παροτρύνει τήν άλλην (διότι έν Ζαγορίω τήν γεωργίαν ήσκουν μάλλον αί γυναί
κες, οί άνδρες έξενητεύοντο). Τότε συνήθως λέγουν: «πάει ό ήλιος ένα θκέντρ’». 
ΔΓ αυτού έννοοΰν ότι ή ημέρα έπροχώρησεν, ό ήλιος άνήλθεν είς τον ουρανόν 
όσον τό μήκος βουκέντρου. Είναι ακριβώς ή άκαινα τής έπιγραφής μας3.

έν Handbuch d. Klass. Altertumsw. I, έκδ. 2α,. 
σ. 840.Ίδέ τήν παρά ΑΞΕΝΙΔΗι, έ.ά. βιβλιογραφίαν (δπου 
ή έν σημ. 5 τής σ. 82 παραπομπή είς liddem, - scott 
είναι άτοπος).

1 Έ. ά. σ. 82.
2 Ώς πρός τήν εκτασιν τής σποριάς ίδέ ΔΗΜΗ- 

ΤΡΑΚΟΥ, Μέγα Λεξικόν έν λ. σποριά: «τό τμήμα άγροϋ 
τό χωριζόμενον δι’ αΰλακος» ήτοι «δσον περίπου ό 
γεωργός σπείρει έφ’ άπαξ».

3 Ίδέ παράλληλα έκ τής Συρίας, τής ’Αγγλίας κλπ.

είς ». Thompson, On Greek Land - Tenure έν 
Studies D. M. Robinson II, St. Louis 1953, σ. 840 κ.έ. 
Ώς πρός τήν άρίϋμησιν διά τών γραμμάτων τοΰ αλ
φαβήτου ίδέ παρατήρησιν ανωτέρω σ. 4 σημ. 1. Γενικώς 
περί τής αλφαβητικής άριδμήσεως ίδέ Μ. Ν. tod, 
The Alphabetical Numeral .System in Attica έν 
BSA 45, 1950, σ. 126 κ. έ. Πρβ. a. g. woodhead, 
The Study of Greek Inscriptions, Cambridge 1959, 
σ. 110 κ.έ. καί βιβλιογραφίαν αύτ. σ. 131. Τά έν tod, 
έ.ά. σ. 137 κ.έ. καί woodhead, έ. ά. σ. 111 περί τής
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Στίχ. 11. To τά έχόμενα τοΰ στίχ. 10 εισάγει τον καθορισμόν των ορίων 
τοΰ κτήματος, τά όποια παρέχονται διά τής αναγραφής τών ονομάτων των γει
τόνων. Έάν ήκολούθει εμπρόθετος ή πτωτικός προσδιορισμός, δεν φαίνεται. Ή 
παραβολή προς τον στίχ. 20 τής επομένης πράξεως δεν οδηγεί κατ’ ανάγκην εις 
ασφαλές συμπέρασμα, διότι ή σχετική προς τά όρια καί τούς γείτονας formula 
είναι ή όλιγώτερον τυπική, ώς δεικνύουν καί τά σφζόμενα μέρη τοΰ στίχου 211.

Τά πρώτα δύο εκ τών σφζομένων γραμμάτων τοΰ στίχου 11 είναι δυνατόν 
νά ανήκουν είς ονομαστικήν πτώσιν ονόματος (ώς π.χ. Μένων), οπότε τό ακολου
θούν είναι πατρώνυμον είς γενικήν. Αλλά φαίνεται πιθανωτέρα συμπλήρωσις ώς
π. χ. ή εξής: Τά έχόμενα /[από δυσμών τοΰ δεινός---- άπό άνατολ]ών Άττίνα.
“Η, εννοείται, άντιστρόφως.

Άττίνας ή Άττινάς, σύνηθες όνομα π. χ. Άττινάς, αξιωματικός τοΰ ’Αλε
ξάνδρου. Άττινάς πατήρ Ραδαμάνθυος εκ τής Άντιοχίδος εν Sundwall, Nacli- 
trage, σ. 40. Άττινάς Ήρακλείδου Φλυεΰς, παϊς πυθαϊστής κατά τό 128/7 π. X. 
(F. Delphes III, 2, 12), έφηβος κατά τό 119/8 (IG II2, άρ. 1008, στίχ. 12(1) 
καί θεσμοθέτης τό 88/7 π. X. (IG II, άρ. 863, στίχ. 7 = II2, άρ. 1714, στίχ. 7. 
Πρβ. περί τής χρονολογίας S. Dow εν Hesperia 3, 1934, σ. 144- 146). ΓΓρβ.
I. Kirchner, Prosopographia Attica, Βερολΐνον 1901, τόμ. I, άριθ. 2693 καί 
SUNDWALL, Nachtrage, σ. 40. Κερκίων Άττίνου Θετταλός τοΰ 1ου αί. μ.Χ. εν 
IG II2, άρ. 8852. Απολλώνιος Άττίνου Άνκυρανός τοΰ 2ου ή τοΰ 1ου αί. π.Χ. 
IG II2 7890. Πρβ. τά Άττις (ό) εν IG II2 10903 καί 10904 (4°? αί. π.Χ. εξ Αθηνών), 
Άττίτας Θεττα(λός) (τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 3ου αί. π. X.) εν IG II2 άρ.1958 στίχ. 41. 
(Πρβ. Η. Pope έν Foreigners in Attic Inscriptions (1947), σ. 67 ή τοΰ αΰτοΰ 
Non Athenians κλπ., 1935, Άττας (τρίς), Άττινάς Χερσονησίτης 183/2 π.Χ.Ό άνω- 
τέρω Άττίτας Θεσσαλός μετά τό 250 π.X., περί ού πρβ. Launey, Recherches κλπ.
II, σ. 1140 καί G. Redard, Les noms grecs en-της, - τις [= Etudes et Com- 
mentaires V], Παρίσιοι 1949, σ. 203 κ. έ., όπου τό Άττίνας τονίζεται Άττινάς. 
Πιθανώς καί τά Άτώ (ή) καί Άτώτας (ό) Παφλαγών έν IG II2, άριθ. 10905 
καί 10051. Άττίας ή Άτίας Θράξ έν Prosop. Ptol. II, 1952, άριθ. 3851, 
τοΰ 203/2 π.Χ. (= Launey, σ. 1192). Δεν είναι άσχετα πιθανώς καί τά ΰατ- 
τίδας τής Δωδώνης DiTTENBERGER, Sylloge, άριθ. 839 = Collitz, SGDI II, σ. 9, 
άριθ. 1356, παρά τά Άττίδεια, εορτήν έν Άθήναις, CIA II, 622. Ιΐρβ. Her- 
lYERDEN, Lexicon Graecum κλπ.2, 1910, σ. 233. Επίσης τά προβληματικά Άτος 
έκ Σμύρνης καί Σικελίας, Pape-BENSELER έν λ. S. Ferri έν Notizie d. Scavi.

πρώτης έμφανίσεως τοΰ αλφαβητικού συστήματος άρι- 
θμήσεως αφορούν βεβαίως τήν 'Αττικήν, ώστε ως πρός 
την αρχήν καί έξάπλωσιν τού συστήματος ίδέ τήν 
παλαιόν, άλλ’ ακόμη χρήσιμον, Επιγραφικήν τοΰ 
w. larfei,d, Griech. Epigraphie3, Μονάχον 1914, 
σ. 299 κ.έ. Πρβ. ΑΝΤ. ΣΙΓΑΛΑ,'Ιστορία τήςΈλλην. Γρα
φής, Θεσσαλονίκη 1934, σ. 310 κ.έ., όπου (σ. 312) ή 
αρχαιότερα αλφαβητική άρίθμησις εν Άλεξανδρείφ

τοποθετείται είς τό 266 π.Χ.
1 Παραδείγματα παραλλαγών τοΰ τόπου τών στί

χων 10 καί 20 τής σελίδος I: D. μ. robinson έν 
ΤΑΡΑ 69, 1938, σ. 43 κ.έ. άριθ. 3, 4, 5, 6 καί 9. 
Μακεδονικά τόμ. Β", 1951, σ. 622 είκ. 10 (αλλά πρβ. 
Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΝ έν Γέρας Ά. Κεραμοποόλλου, σ. 165 
σημ. 1). Παραλλαγαί τοΰ τύπου τοΰ στίχου 22 τής 
σελίδος II, έν BCH 85, 1961, σ. 426 κ. έ.

3
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18 Φωτίβυ Μ. Πέτσα ΑΕ 1961

Σειρά VII, τόμ. 5-6 (1944 - 45, έκδ. 1946) σ. 169 κ.έ., όπου τό σικελικόν παρά
δειγμα χρονολογείται περί τό 450 π. X. (αύτ. σ. 170). Πρβ. SEG XVI, 1959, 
άριθ. 573, 18 και REG 63, 1950, 219 κ. έ. άριθ. 244, δπου ό L. Robert, 
ακολουθών τον Ferri, καταχωρίζει τό δνομα μεταξύ των ελληνικών. Άττις, ίε- 
ρεύς, τής Μεγάλης μητρός εν Πεσσινοΰντι, έπιστολοδόχος τοΰ Εύμένους II και 
Άττάλου II εν C. Bradford Weeees, Royal Correspondence κλπ., σ. 242 κ.έ. 
άριθ. 56, 58 καί 59. Γενική Άττίνου εν W. Peremans - Ε. van’t Dack, Pro- 
sopographia Ptolemaica III, 1956, σ. XV, Άττίνης αύτ. σ. 61, άριθ. 8615, Άτ- 
τίνας αύτ. IV, 1959, άριθ. 9167. Τρεις Μυσο'ι με τό δνομα Άττίνας έν LaunEY, 
Recherches κΑπ. II, σ. 1212. Άττίνας επίσης εις την σπουδαίαν απελευθερωτικήν 
επιγραφήν τής Βέροιας έν Μ. Ανδρονίκου, Άρχαΐαι Έπιγραφαι Βέροιας, σ. 9 κ.έ. 
= SEG XII, 1955, άριθ. 3141.

Περί τής ετυμολογίας τοΰ ονόματος τοΰ Άττιος ίδέ A. Carnoy, Diet. etym. 
έν λ., δπου σχετίζεται μέ τό παιδικόν άττα = πατήρ, περ'ι ου και έν BoiSACQ, 
Diet, etym., και Fisk, Gr. etym. W5rterbuch έν λ.2 ΓΙερ'ι τής λατρείας τοΰ Άτ- 
τιος, πλήν τών γενικών βιβλίων περ'ι τής θρησκείας τών αρχαίων, ίδέ τά είδικώ- 
τερα Η. Hepding, Attis, sein Mythen und sein Kult (1903) κα'ι τελευταίως περ'ι 
τής λατρείας τοΰ ’Άττιος έν Ρόδφ κατά τήν έλληνιστικήν έποχήν D. MoRELEi, 
I culti in Rodi, έν Studi Classici e orientali 8, 1959, σ. 33 κ. έ. κα'ι 117. 
Ώς προς τήν κατάληξιν πρβ. τά: Παιδίνας, Καζίνας, Σμιθίνας, Κοθίνας, Πιτθί- 
νας, Πυθίνας, Φαικίνας, Μικίνας, Κροκίνας, Λευκίνας, Σελίνας, Καλλίνας, Μυλ- 
λίνας, Θωπίνας, Δαμίνας, Τιμίνας, Δρωπίνας, Καυρίνας, Πουρίνας, Πυρίνας, ΓΙυρ- 
ρίνας, Μικρίνας, Δωρίνας, Πεισίνας, Τίνας, Πρατίνας, Φιλτίνας, Παντίνας, Άρι- 
στίνας, Πλουτίνας, Κεφίνας (Κεφαλίνας), Καρφίνας, Αίσχίνας, Δολίνας, Λεπτίνας 
(ΑΕ 1934- 35 Άρχ. Χρον., σ. 3, άρ. 36). Ταΰτα καλύπτουν δλην τήν Ελλάδα 
κα'ι τούς αιώνας άπό τών αρχαϊκών μέχρι τών έλληνιστικών χρόνων.

Στίχ. 12. Ή άνάγνωσις, νομίζω, είναι ασφαλής ώς ανωτέρω. Αί δυσχέρειαι 
προκύπτουν έκ τοΰ έλλείποντος μέρους τοΰ στίχου. Ούτος έν άρχή βεβαίως θά 
είχε τον αριθμόν τών δραχμών, ό όποιος πιθανώς θά άνεγράφετο μέ γράμματα 
τοΰ αλφαβήτου, ώς ό αριθμός τών άκαινών (πρβ. κατωτέρω παρατηρήσεις εις 
στίχ. 30 τής σελίδος II) καί θά έχωρίζετο ομοίως μέ στιγμάς. Τοΰτο αντιστοιχεί 
προς 12 γράμματα περίπου. Τά σωζόμενα είναι 18. Υπολείπονται περίπου 10-12 
γράμματα, τά όποια πιθανώς άνήκον κατά τό πλεϊστον εις δνομα καί μέρος πα
τρωνύμου εις γενικήν, τοΰ οποίου έχομεν τά τρία τελευταία γράμματα. Τό έπό- 
μενον Μαρινιαΐος δέν είναι δυνατόν νά είναι άλλο τι είμή μόνον έθνικόν. Έάν 
ούτως έχουν τά πράγματα, εις τον αγνώστου ονοματεπωνύμου Μαρινιαΐον άναφέ- 
ρεται τό την τήμήν έχει πάσαν], ώς συμπληροΰται μέ μεγάλην πιθανότητα,

1 Συζήτησις περί τής εθνικότητος τοΰ ονόματος 2 Ώς πρός τήν «αίολοδωρικήν» κατάληξιν - ας Ιδέ 
’Αττίνας παρά Hoffmann, Makedonen, σ. 194 κ. έ. j. kal.lAris, Les aticiens Macedoniens, σ. 292 
Πρβ. καί σ. 249. σημ. 2.
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AE 1961 Ώναϊ έχ της ’Ημαθίας 19

εάν παραβληθούν προς άλλήλους οί στίχοι 12 - 13, 22-23 καί 30-31 τής σελί- 
δος I, ώς και οί στίχοι 17, 31 καί 38 τής σελίδος II χωρίς να άποκλείηται καί 
άλλη τυπική έκφρασις.

Μαρινιαΐος. Τοΰτο προφανώς είναι δνομα εθνικόν. Περί αύτοΰ δεν δΰνα- 
ται να ύπαρξη αμφιβολία μολονότι δεν γνωρίζομεν άλλοθεν ούτε τοΰτο, οΰτε 
όνομα πόλεως ή εθνικόν έν γένει. με θ’ ού να δΰναται νά σχετισθή. Τό Μαρινιαΐος 
απαιτεί όνομα πόλεως Μαρινία καί ούχί Μαρίνα, Μαρίνη1 καί εϊ τι άλλο. Ή Μα- 
ρινία έχει τα όμοια της: Λακινία (άκρα), Έλινία (ή θεσπρωτική), Κωλινία (ή 
Κύπρος), Σαλαμινία (έν Κύπρω επίσης), Σαμορινία (ή ’Έφεσος), Ταυρινία (Στεφ. 
Βυζ. έν λ. Ψηααός), Λυσινία (ή Φρυγική), Κρητινία (τής Ρόδου), Τραχινία, Τελ- 
χινία (ή Κρήτη καί ή Σικυών). "Ομοια είναι τά: Αίγίνιον τής Τυμφαίας, Άγρί- 
νιον τής Ακαρνανίας, Κερκίνιον τής Θεσσαλίας, Κνιδίνιον παρά την ’Έφεσον, 
Έρικίνιον τής Θεσσαλίας (αλλά πρβ. Έρυκάνιοι), Έλευσίνιον (άπό Έλευσίν -), 
Αίτίνιον (= Αίγίνιον;) τής Μακεδονίας, Κυτίνιον τής Δωρίδος (άπό κυτ - ή κυ- 
τιν -;) καί έτερον Κοιτίνιον — Κυτίνιον Θεσσαλίας, Μαντίνιον τής Παφλαγονίας 
καί Δελφίνιον (άπό Δελφίν -) πολλαχοΰ. Είναι άνάγκη νά παρατεθούν όλα, διότι 
παραθείων μόνον τά τρία πρώτα παραδείγματα θέλει την κατάληξιν - ινιον «dem 
Griecliischen fremd» ό Krahe, Die alien balkanill. geograph. Namen, Heidelberg 
1925, σ. 47, καί αυτόθι σ. 114 τό Αίγίνιον καί τό Άγρίνιον γίνονται ιλλυρικά1 2!

Καί τινα τών εις - ηνία (π.χ. Ζειρηνία)3 ή -υνιά (π.χ. Βιθυνία) δεν είναι όλως 
άσχετα. Ή άστάθεια τής προφοράς είς πολυγλώσσους, άπαιδεύτους περίοικους, 
άντικατοπτρίζεται καί είς τά γραπτά κείμενα. "Εν μόνον παράδειγμα άρκεΐ, νο
μίζω, καί τούτο είναι τό πλησιέστερον άνάλογον τής Μαρινίας μας: ή Γορδυνία 
ή (ώς ό Oberhummer έν RE VII, 2 στ. 1671, έν λ. Gortynia, 2) Γορτυνία 
τής ’Ημαθίας γράφεται παρά ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ Γορδηνία ή Γο(υ)ρδουνία παρά Πλινιω 

Gordynicie. Γορδινία θά ήτο ’ίσως τό όρθότερον καί τό πιθανόν έτυμον έκ τού 
Γορδίου. Τόσον ή Μαρινία όσον καί ή Γορδινία είναι πέλας τών κήπων τών 
λεγομένων είναι Μίδεω τον Γορδίεω 4. Ό ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ πάντως, περιγραφών τά πο-

1 ’Εκ τούτων θά προέκυπτε Μαρίνα Ιος ίσως ώς 
καί έκ τοϋ ενδεχομένου Μαρήνη, κατά τά παρά ΣΤΕΦ. 
ΒΥΖ. Άδρηναΐος, Κυρηναΐος, Πελληναίος, Μυτιληναΐος 
κ. τ. ο. (Ίδέ ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Άδράνη, περί ής πρβ. 
β. a. muller έν Hermes 53, 1918, σ. 349).

2 ’Αλλά πρβ. τοΰ αύτοΰ τό μεταγενέστερον: Die 
Sprache der Illyrier I, Die Quellen, Wiesbaden 
1955, σ. 103 καί 107 κ.έ.

3 Περί αυτής τελευταίως έν j. kall£ris, Les an- 
ciens Maeedoniens I, 1954, σ. 179 κ.έ.

4 ΗΡΟΔ. VIII 138. ΑΘΗΝ. XV 683. Πρβ. Ε. α. 
fredricksmeyer έν Class. Phil. 56, 1961, σ. 160 κ.έ. 
Ποια ή σχέσις τής’Αρκαδικής καί τής Κρητικής Γόρ- 
τυνος είναι ζήτημα πέρα τών ορίων τής παρού- 
σης έρεύνης. Ή Γορδυνία τής Μακεδονίας θεωρείται 
προθρρκική συναπτομένη υπό τοϋ w. brandEnstein 
μετά τής Γόρτυνος τής Κρήτης έν RE VI A, 1, έν

λ. Thrake, στήλη 408. Άλλ’ έδώ πρέπει νά ύπενθυμί- 
σωμεν τό τοϋ a. carnoy έν L’Antiquite Classique, 
29, 1960, σ. 336: «Dans tout ce pays (έν Έλλάδι) 
ont done vecu, avant ou en meme temps que les 
Hellenes, des· populations alloglottes mais indo- 
europeennes, que l’on peut designer sous le nom 
de thraeo - pelasgiques pour indiquer a la fois leur 
anciennete et la ressemblance de leur langue avec 
celle des Thraeo - Phrygiens*. Είδικώτερον διά τήν 
πλησιόχωρον Έορδαίαν είναι διδακτικόν τότοϋ ΣΤΕΦ. 
ΒΥΖ. έν λ. : 'Άμνρος· πόλις Θεσσαλίας... . Ενπολις δε 
’Αμνρους αυτούς λέγει, πλησιόχωρους τής Μολοττίας . . . 
Σουΐδας δ’ έν ταΐς γενεάλογίαις, δτι ούτοι εκαλούντο 
Έορδοί, ύστερον δέ Λέλεγες. Οί αυτοί καί Κένταυροι 
καί Ίπποκένταυροι.... Παραβλητέον ακόμη τοΰ αύτοΰ 
ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ.: Καρδς κήπος, χωρίον Θράκης, Θεό
πομπος V. Τό εθνικόν Καροκηπίτης ό αυτός.
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λεμικά γεγονότα τής περιοχής κατά τό 429 π.Χ., γράφει Γορτυνία ι. Περί τοΰ εθνι
κού Μαρινιαΐος, ίδέ καί άνωτ. σ. 9 και κατωτέρω εις παράρτημα.

Στίχ. 13. Έάν ή συμπλήρωσις: την τι[μήν έχει πάσαν] είναι ορθή, ό στίχ. 
13 συμπληρούται τελείως. Διότι οΰδέν άλλο χωρεΐ μεταξύ τών δύο κατά μέρος 
σωζομένων καί κατά μέρος συμπληρουμένων τύπων 1 2.

Οΰτω ό στίχ. 13 μάς δίδει με μεγαλυτέραν προσέγγισιν τό πλάτος τών στί
χων τής σελίδος I καί τον αριθμόν τών γραμμάτων περίπου, περί ών έγένετο 
λόγος καί ανωτέρω εις παρατηρήσεις έν στίχ. 4. Ό στίχ. 13 έχει, ως συμπληρού- 
ται, 42 γράμματα μόνον. Τούτο σημαίνει ότι τό όνομα τοΰ Επιστάτου εις τούς 
στίχους 4, 14, 24 καί 32 ήτο όλιγογράμματον (π.χ. Εΰα]ρχος ή Νέα]ρχος· μάλλον 
παρά Πολέμαρχος) καί ότι τά γράμματα τών στίχων τής σελίδος I έν γένει δεν 
ύπερέβαινον ίσως τά 46. Ό πρώτος στίχος έκάστης πράξεως πιθανώς εΐχε δύο 
περίπου γράμματα περισσότερα αριστερά καί μερικοί στίχοι έχουν 1-2 γράμματα 
περισσότερα τών συνήθων δεξιά. Αί παρατηρήσεις αύταί αποτελούν μίαν βάσιν 
διά την συμπλήρωσιν τών στίχων τής σελίδος I. 'Οπωσδήποτε ή συμπλήρωσις: ή 
ώνή έγένετο μη]νός Περιτίου είναι, νομίζω, ασφαλής. Πρβ. καί ανωτέρω στίχ. 3 
καί κατωτ. στίχ. 23 καί 31 τής σελίδος I. Είς τάς συντομωτέρας γενικώς πρά
ξεις τής σελίδος II ό τύπος (formula), φαίνεται, παρελείφθη. Τουλάχιστον ούδέν 
έκ τών σωζομένων έν τή σελίδι II δύναται νά σχετισθή προς μνείαν τού μηνός3. 
Τό ακολουθούν: «Έπί ΕΠΓ» είναι αδύνατον4 νά νοηθή, ως έχει. Έλέχθη ανω
τέρω ότι τό κείμενον τής έπιγραφής δεν είναι άλάνθαστον (ίδέ παρατηρήσεις είς 
στίχ. 2 καί 4). Ή διόρθωσις είς τό σημεΐον τούτο είναι, νομίζω, ασφαλής. Ίδέ 
καί άνωτ. παρατηρήσεις είς στίχ. 4.

Επιστάτης. Ό βασιλικός ούτος αρχών είναι γνωστός καί έξ έπιγραφών τής 
Μακεδονίας5. ’Αντιπροσωπεύει είς τάς πόλεις τά συμφέροντα τού βασιλέως. Έλ-

1 ΘΟΥΚΥΔ. II 100, 3.Άνόμοιον κατά τήν κατάληξιν 
προς τό ήμέτερον Μαρινιαΐος τό εθνικόν παρά ΣΤΕΦ. 
ΒΥΖ. Γορδννιάτης.

2 Οΰχ ήττον πρβ. κατωτέρω δυσχερείας στίχ 31.
3 Μην Περίτιος επίσης έν Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, ’Αρ

χαία ι Έπιγραφαΐ Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 9
καί 12. Βασικά διά τό σύστημα χρονολογίας τών αρ
χαίων είναι τά σχετικώς πρόσφατα συγγράμματα τά 
άφορώντα είς τό αθηναϊκόν έτος: w. κ. Pritchett 
καί β. d. meritt, The Chronology of Hellenistic 
Athens, Cambridge Mass. 1940. w. k. pritchett 
καί o. neugebauer, The Calendars of Athens, 
Cambridge Mass. 1947 καί b. d. meritt, The 
Athenian Year, Berkeley and Los Angeles 1961 
[=Sather Classical Lectures, 32]. Διά τον μακεδο
νικόν μήνα Περίτιον καί τήν εορτήν Περίτια ίδέ 
μ. nilsson, Griechische P'este von religioser Bedeu- 
tung mit Ausschluss der attischen, Λειψία 1906, 
σ. 469, όπου καταλέγεται μεταξύ τών «Feste un- 
bekannter Gotter». Πρβ. baege, De macedonum 
sacris, σ. 221 κ. έ. καί τελευταίως j. kalleris, Les

anciens macedoniens I, Άθήναι 1954, σ. 247 κ. I., 
δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

4 Ό μόνος τρόπος, καθ’ δν ήδύνατο νά νοηθή, εί
ναι συντομογραφία τής λέξεως ’Επιστάτης καί χρονο
λογία ήτοι: «έπί Έπ(ιστάτου) (τό τρίτον)». ’Αλλά δέν 
υπάρχει παράδειγμα προσθήκης έτους είς τήν χρονο- 
λόγησιν διά τοΰ ’Επιστάτου καί έν γένει έπωνύμων 
αρχόντων τής σειράς του. Συντομογραφία τής λέξεως 
’Επιστάτης είναι συχνή είς παπύρους κατά διαφόρους 
τρόπους π. χ. Pros. Ptol. II, 1952, σ. 243 κέ., άριθ.
4525 (= BGU VI, 1244, στ. 1 πρβ. add.), άριθ.
4526 (=Ρ. Tebt. Ill, 587, στ. 12), άριθ. 4538 (=Ρ. 
Tebt. Ill, 793, IV, στ. 3), άριθ. 4541 (= Ρ. Tebt. 
Ill, 890, στ. 16). Πρόκειται περί τοΰ ’Επιστάτου τών 
φυλακιτών και οί πάπυροι χρονολογούνται άντιστοί- 
χως είς τά έτη 225 4, 162, 183 καί 173/130 π.Χ. Ίδέ 
και συντομογραφίας άλλων τίτλων παρά ε. nach- 
manson έν Eranos 10, 1910, σ. 111 κ. έ. Πρβ. καί 
αύτ. σ. 134 κ.ε.

5 Παλαιοτερον ο w. w. tarn εΐχεν έκφράσει τήν 
γνώμην, οτι εις την κυρίως Μακεδονίαν δέν ύπήρχον
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λείψει ειδήσεων επαρκών έκ τής Μακεδονίας, δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν 
ενταύθα τα σχετικά προβλήματα, τά όποια προκύπτουν έκ τών παπύρων διά την 
Αίγυπτον τών Πτολεμαίων'Οπωσδήποτε, φαίνεται, ότι, όπως είς την Αίγυπτον 
τών Πτολεμαίων, οΰτω καί εδώ είς την Μητρυπολιν, ό Επιστάτης ήτο άρχικώς 
στρατιωτικός αρχών, ήσκει δε περίπου τά καθήκοντα, τά όποια περιγράφει διά 
τον Επιστάτην τής πόλεως εν τή ΙΤτολεμαϊκή Αϊγύπτω ό Ε. Lavignk 2.

Στίχ. 14. ΙΙρβ. ανωτέρω παρατηρήσεις είς στίχ. 4 καί 13. Ως προς την 
συμπλήρωσιν: ’Ασσχλ]ηπιυϋ (μέ διπλά σσ) στηρίζεται, ούχί ασφαλώς, είς ανωτέρω 
παρατηρήσεις είς στίχ. 5 (Άσσκληπιόδωρος) καί κατωτ. στίχ. 17. Ώς προς τον 
ιερέα Νικάνορα ίδέ ανωτέρω παρατηρήσεις είς στίχ. 4 καί κατωτ. στίχ. 24 τής σε- 
λίδος I, πρβ. στίχ. 4 τής σελίδος II. 'Ιερεύς ’Ασκληπιού άναφέρεται κατά την 
χρονολόγησιν ώνής εν επιγραφή τής Άμφιπόλεως έν Dittknbkrgkr, Sylloge2, 
άριθ. 832, όπου όμως ή χρονολογία παρέχεται είς τό τέλος, μετά τούς μάρτυρας, ό δε

βασιλικοί έπιστάται, αλλά μόνον είς τάς υποτελείς πε- 
ριοχάς καί τάς αποικίας τών ακτών τής Μακεδονίας 
ή τάς μεγάλας πόλεις τής Θεσσαλίας κλπ. w. w. tarn, 
Antigonos Gonatas, ’Οξφόρδη 1913, σ. 195 κ. έ. Έκ- 
τοτε δμως προέκυψαν αναντίρρητοι μαρτυρίαι, καί)·’ 
ας ό θεσμός τοϋ ’Επιστάτου ϋφίστατο καί είς τάς 
πόλεις τής κυρίως Μακεδονίας, ώστε ό αύτός tarn 
έτροποποίησε τήν γνώμην του έν CAH VII, 1928, 
σ. 200 : ύπήρχον Έπιστάται καί είς τήν Μακεδονίαν, 
άλλά δέν διηύϋυναν τήν ’Εκκλησίαν τών πόλεων, 
όπως αλλαχού εκτός τής κυρίως Μακεδονίας. Ίδέ καί 
tarn - Griffith, Hellen. Civilisation, 3η έκδ., Λον- 
δΐνον 1952, σ. 153 κ.έ. (άλλά πρβ. Ρ Μ. frazer έν 
JHS 73, 1953, σ. 169), w. w. tarn, The Greeks in 
Bactria and India, 2α έκδ., Cambridge 1951, σ. 24. 
Ίδέ Σ. ΠΕΛΕΚΙΔΗ,’Από τήν Πολιτεία καί τήν Κοινω
νία τής αρχαίας Θεσσαλονίκης (==Παράρτημα τής Έπε- 
τηρίδος τής Φιλοσσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, τόμ. II), Θεσσαλονίκη 1934, σ. 16 κ. έ. 
Μ. hollEaux έν BCH 57, 1933, σ. 26 κ. έ., όπου καί 
προηγούμενη βιβλιογραφία. X. I. ΜΑΚΑΡΟΝΑ έν ΑΕ 
1934-35 (1936), σ. 117 κ.έ. Πρβ. ο. bradfordweei.es 
έν AJA 42,1938, σ. 245 κ.έ. μ. eauney, Reeherchessur 
les artnees hellenistiques σποράδην, a. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ, 
Ή Μακεδονική πόλις κλπ. έν Μακεδονικά 4, Θεσσαλο
νίκη 1957, σ. 241 κ. έ.

Ό F. w. walbank, Philip V of Macedon, Cam
bridge 1940, σ. 2, έκθέτει όρίΐότερον καί σαφέστερον 
τά πράγματα. Αυτόθι έν σημ. 6 ή προηγούμενη σχετική 
βιβλιογραφία, p. jooguet, L’imperialisme macedo- 
nien κλπ., 2α έκδ. 1961, σ. 350 (’Επιστάτης πόλεως έν 
Αίγύπτφ), σ. 361 (’Επιστάτης ιερού) καί σ. 430 (Επι
στάτης πόλεως είς Κράτος τών Σελευκιδών). Περί ’Επι
στάτου ιερού έντή Πτολεμαίκή Αιγυπτω ιδέ τελευταίως 
j. a. s. Evans, A Social and Economic History of

an Egyptian Temple κλπ. έν Yale Class. Studies 
17, 1961, σ. 200 κ.έ. ’Επιστάτης πόλεως ώς θεσμός έν 
ένεργείρ μέχρι τού 3ου αί. π.Χ. ίδέ beli.inger καί WEL- 
ees έν Yale Class. Studies 5, 1935, σ. 95 κ έ., κυ
ρίως σημ. 94 καί σ. 117 καί 128 κ. έ. Πρβ. Μ. rostov- 
TZEFF, αΰτ. σ. 199.

Ό Μ. rostovtzeff είς τό τρίτομον σύγγραμμά 
του, The Social and Econ. History of the Hell. 
World, Oxford 1941, πραγματεύεται περί τών ’Επι
στατών εις τά έκτος τής κυρίως Μακεδονίας κράτη τών 
Διαδόχων μάλλον. Οΰτω : περί Επιστάτου είς τήν Αί
γυπτον τών Πτολεμαίων σ. 257 (’Επιστάτης πόλεως) 
καί σ. 282 (’Επιστάτης ιερού), είς τό κράτος τών Σε- 
λευκιδών σ. 436, 485, 486, 527 καί 856 (’Επιστάτης 
πόλεων, πρβ. ε. Robert, Helleniea 7, 1949, σ. 22 κ.έ.) 
καί σ. 514 (’Επιστάτης ιερού, άλλά πρβ. αΰτ. σ. 1442 
σημ. 292). Περί ’Επιστατών τού Προυσία αΰτ. σ. 1481 
σημ. 75. "Άλλοι άξιωματοΰχοι φέροντες τόν τίτλον 
τού ’Επιστάτου, αΰτ. σ. 896, 1084, 1091 καί 1383 
σημ. 90. Περί ’Επιστατών έν Μακεδονία σ. 1470 σημ. 
37. ’Επίσης ό μ. launey, Recherehes κτλ., σ. 218, 
244,313, 583 (πρβ. 1251), 599 (πρβ. 617 σημ. 5), 646, 
705 κ.έ., 912 (πρβ. 917 καί 1007), 1069, 1127. (Βρα- 
χύλλας ’Επιστάτης Σπάρτης), 1139 (Άσκληπιάδης’Επι- 
στάτης τού Φιλίππου Ε' έν Καρία), 1261 (Ίέρων ’Επι
στάτης έν’Αρσινόη).Έπιστάται φυλακιτών σ. 545, 768, 
776 κ.έ. καί 1234. Επιστάτης έπώνυμος, έπόμενος τού 
ίερέως, έξ Άμφιπόλεως, Ο. I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ έν Γέρας 
Ά. Κεραμοπούλλου, σ. 165 κ.έ.

1 Περί αυτών ε. van’t dack, Ptolemaica, 1951, 
σ. δ κ.έ., καί ιδίως σ. 20 κ έ., όπου καί σχετική βι
βλιογραφία καί σ. 47.

2 ε. eavigne, L’Epistate du Bourg en Egypte 
Ptolemaique (είς τήν ολλανδικήν μετά περιλήψεως 
είς τήν γαλλικήν σ. 93 - 102).
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ίερεύς προηγείται τοΰ Επιστάτου, διά τον όποιον επιφυλάσσεται ή θέσις έν τείνει1.
Έκ τής μνείας ίερέως τοΰ ’Ασκληπιού μεταξύ των επωνύμων αρχόντων προ

κύπτει, βεβαίως, όχι μόνον ή ύπαρξις απλώς λατρείας τοΰ ’Ασκληπιού και ιερού 
τού ’Ασκληπιού, άλλ’ ή κυρίαρχος θέσις του μεταξύ των άλλων λατρειών1 2. Γενι
κώς ή λατρεία τού ’Ασκληπιού κατά τούς Μακεδονικούς χρόνους ήκμασεν ένισχυ- 
θεΐσα καί υπό τών Μακεδόνων Βασιλέων 3.

Ό ThraEMER4 αναφέρει μόνον τρία μακεδονικά ιερά τού ’Ασκληπιού ήτοι έν 
Άμφιπόλει, έν Σταγείρω καί έν Δίω, όπου θέτει όριον τής περιοχής, ήν περι
λαμβάνει ό κατάλογός του5. Άλλ’ ότι τό ιερόν τού ’Ασκληπιού έν Δίω δεν ήτο 
τό μόνον τής κυρίως Μακεδονίας θά πρέπη νά θεωρηθή βέβαιον. Ή γειτνίασις 
τής Τρίκκης καί τής Θεσσαλίας γενικώτερον 6, οί Άσκληπιόδωροι τής γενεάς τού 
Φιλίππου καί τού ’Αλεξάνδρου7 καθιστούν πιθανήν την ύπόθεσιν, ότι ή λατρεία 
τού ’Ασκληπιού ήτο ευρέως διαδεδομένη καί ισχυρά προ τού Φιλίππου ήδη. Οΰτω 
νοείται καλύτερον ή ιδιαιτέρα συσχέτισις τού ’Αλεξάνδρου προς τον ’Ασκληπιόν 
εις τάς φιλολογικός πηγάς καί την παράδοσιν τών ’Ασκληπιείων8. Τό ένδιαφέρον 
τών Διαδόχων έπίσης 9 καί τά μέχρι τών έσχάτων χρόνων τής είδωλολατρείας δ.α- 
τηρηθέντα ιερά τού ’Ασκληπιού είς τάς ομωνύμους τών μακεδονικών Αιγών καί 
τής Βέροιας πόλεις τής ’Ασίας 10 πιθανώς εϊχον τάς ρίζας είς τάς θρησκευτικός 
παραδόσεις τής μακεδονικής μητροπόλεως. ’Ιδιαιτέρως ή περιοχή τής έπιγραφής 
μας, έννοώ τάς κλιτύς τού Βερμίου, είναι άρμόζουσα θέσις διά την ϊδρυσιν 
’Ασκληπιείου, έφ’ όσον έπελέγοντο προς τούτο ύγιειναί καί πλούσιαι είς ΰδατα

1 Πρβ. καί Δ. I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΝ, Επιγραφή έξ Άμφι- 
πόλεως έν Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου, ΆΟηναι 
1953, σ. 161 σημ. 1 άριίΚ 1 καί σ. 165 κ.έ.

2 Έν Ίστρίςι κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους χρο
νολογούν διά τών Ιερέων τοΰ ’Απόλλωνος Ίητροΰ, ώς 
βλέπω έν Bibl. Class. Orientalis 7, 1962, στήλη 19, 
ένθα περίληψις εκτενής τής μελέτης τοΰ D. Μ. pippidi, 
Contributi i istorii veche a Rominiei (Συμβολαί είς 
τήν άρχαίαν Ιστορίαν τής Ρουμανίας), Βουκουρέστιον 
1958, σελίδες 340, τήν οποίαν δέν γνωρίζω. ’Άλλοι 
άρχοντες: σύνεδροι, έπιστάται, ήγεμόνες (ασαφείς, ίσως 
οί ήμέτεροι ταγοί), οικονόμοι, μερισταί, όρφανισταί καί 
«οί δέκα». Έπίσης ίερεΐς επώνυμοι είς τάς άκτάς τοΰ 
Εύξ. Πόντου (Ίστρία, Τόμις κλπ.) είς πρόσφατον με
λέτην jorgu stoian έν Studii si cercetari de Isto- 
rie Veche 11, 9610, σ. 303 κ.έ. (ρουμανιστί μετά γαλ
λικής περιλήψεως έν σ. 321).

3 Ίδέ π.χ. herzog-klaffenbach, Asylieurkunden
aus Kos [=Abh. d. Deutsch. Ak. d. Wiss., Berlin
1952, άρ ιά. 1], Βερολΐνον 1952, SEG XII, 1955, άριίΚ
368-84, ιδίως άριδ·. 373 (Κασσανδρέων, Άμφιπολι-
τών, Φιλίππων) καί 374 (Πελλαίων κλπ.) τού έτους
242 π. X. Πρβ. Β. I. Bulg. 3, 1925, σ. 131-164
(d. detschepf) καί 14, 1940 2, σ. 54 κ.έ. (g. κα-
zarow). Έπίσης OJh 32, 1940, Beibl. σ. 81 κ.έ. 
(d. zontschew). Ό μ. nilsson, Griech. Feste von 
religioser Bedeutung mit Ausschluss der attischen,

Λειψία 1909, σ. 408, οΰδέν είδικώς ένδιαφέρον σημειοΐ.
4 Έν RE II, 2, έν λ. Asklepios, στ. 1675.
5 'Ως σημειώνει αΰτ. σ. 1662.
6 RE VII Α, στ. 146 κ.έ. έν λ. Trikka (kirsten). 

otto kern, Die Religion der Griechen II, Βερολΐ
νον 1935, σ. 304 κ. έ. κ. keriSnyi, Der gottliehe 
Arzt, 1956, σ. 87 κ.έ. καί χρονολογικός πίναξ έν άρχή 
τοΰ κειμένου [= c. ker£nyi, Asklepios κλπ., 1959, 
σ. 87 καί πίναξ έν αρχή], Πρβ. FAR NELL, Hero Cults, 
σ. 234 κ.έ. ulrich hausmann, Kunst und Heiltum, 
Potsdam 1948. A. b. cook, Zeus, marta sordi, La 
lega tessala κλπ., σ. 17 κ.έ.

7 RE II, 2 στ. 1636 έν λ. Asklepiodoros άριδ·. 5-9. 
Πρβ. η. berve, Das Alexanderreich II, σ. 88 κ. έ. 
Είς αυτούς πρόσΌες τούς έν έπιγραφαΐς π.χ. ΔΗΜΙΤΣΑ, 
Ή Μακεδονία κλπ. έν πίν. σ. 1016. Πρβ. edson, Har
vard Class. Studies 45, 1934, σ. 230 κ.έ. ΌλυνίΗους 
Άσκληπιοδώρους ίδέ είς d. μ. robinson, Inscriptions 
from Macedonia, 1938, έν ΤΑΡΑ 69,1938, σ. 72,άριδ·.30.

8 Ε. καί l. Edelstein, Asclepius, Βαλτιμόρη 1945, 
τόμ. I, σ. 307 κ.έ., άπόσπ. 547 καί 548 καί σ. 421 κ.έ., 
άπόσπ. 821 καί τόμ. II, σ. 120, 198 σημ. 12 καί 251 κ. έ.

9 Προνόμια ιερέων τοΰ Άσκληπιοΰ είναι γνωστά έξ 
έπιγραφής τής Βέροιας, ίδέ Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, Άρχαΐαι 
Έπιγραφαί Βέροιας, σ. 21 κ.έ., οπού καί άλλη βιβλιο
γραφία. Πρβ. Ε. καί l. edelstein, έ. ά. σ. 251 κ.έ.

10 Έ. ά. σ. 256.
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τοποθεσιαι Σημειωτεον ότι εις τους Ασκληπιάδας ανάγεται και ή καταγωγή 
τοΰ ποτέ Μεγάλου Διδασκάλου τής περιοχής μας, τού Άριστοτέλους1 2.

Νικάνορος. Το όνομα Νικάνωρ είναι εκ τών συνηθεστάτων μάλιστα έν Μα
κεδονία. Εν RE καταχωρίζονται3 δέκα εξ διαπρεπείς Μακεδόνες ύπο τό αυτό όνομα. 
Εκ τούτων οί ύπ’ άριθ. 1-14 είναι περίπου σύγχρονοι τοΰ ’Αλεξάνδρου, έτεροι 

δε δύο είναι σύγχρονοι τοΰ Φιλίππου Ε'. Έξ όλων άξιομνη[ΐόνευτος έν προκει- 
μενω είναι ο ύπ άριθ. 4 Νικάνωρ, υιός τοΰ IIροξένου, εκ τοΰ Άτταρνέως. Ού- 
τος έκαλεΐτο άλλοτε Σταγειρίτης, ως υιοθετηθείς υπό τοΰ Άριστοτέλους, καί άλλοτε 
Μιεζαΐος, ως συνδιατελέσας μετά τοΰ Αλεξάνδρου καί τών εταίρων του έν τφ 
παρά την Μίεζαν Νυμφαίω, όπου έδίδασκεν ό ’Αριστοτέλης4. Ή δημοσιευομένη έν- 
ταΰθα έπιγραιρή εύρέθη έν τή περιοχή τής αρχαίας Μιέζης, ως έλπίζω 4>ά δείξω 
άλλαχοΰ, συνεπώς ό ίερεύς Νικάνωρ ήτο πιθανώτατα Μιεζαΐος. ’Αλλά κατ’ ούδέν 
βεβαίως δυνάμεθα νά τον σχετίσωμεν μετά τοΰ υίοθετηθέντος υπό τοΰ Άριστοτέ- 
λους Νικάνορος ή άλλου τίνος ομωνύμου του. Νικάνορες εις έπιγραφάς καί παπύ
ρους π. χ. SEG XIII, 1956, άριθ. 403 (έπανειλημμένως, πρβ. C. Bradford Welles 

έν AJA 42, 1938, σ. 245 κ. έ.) καί XII, 1955, άριθ. 311 δίς Harv. Cl. Stud. 45, 
1934, σ. 227, Prosop. Ptol. II, 1952, άριθ. 1961 - 1963 καί Launey, Recherches 
κλπ. IT, σ. 1181.

Στίχ. 15 - 18. Περί τοΰ άριθμοΰ καί τών ονομάτων τών ταγών, περί τών 
μαρτύρων καί τών δικαστών ίδέ καί άνωτέρω παρατηρήσεις εις στίχ. 5-8. Πρβ. 
καί κατωτέρω στίχ. 24 - 25 καί 33 τής σελίδος I, ως καί τάς άντιστοίχους θέσεις 
τών πράξεων τής σελίδος II.

Δικασταί. Προφανώς «βασιλικοί δικασταί», ώς τούς γνωρίζομεν ά?Αοθεν 5, 
παρίστανται ώς μάρτυρες τής ώνής. Άγνωστοι είναι οί επόμενοι μάρτυρες : έναν] 
τία δικαστών άν είναι ορθή ή συμπλήρωσις. Τούτο θά έσήμαινεν, ότι πιθανώς οί 
έκ τών δικαστών μάρτυρες δεν παρίστανται ώς έκπρόσωποι τοΰ νόμου γενικώς, 
άλλ’ έκπροσωποΰν βασιλικά ή άλλα συμφέροντα (ίεροΰ π.χ.) κατά μίαν πράξιν άγο- 
ραπωλησίας, κατά τήν οποίαν ό έτερος τών δικαιοπρακτούντων είναι δ βασιλεύς, 
τό κράτος, ή πόλις, ιερόν ή άλλο τι τοιοΰτο. Ή μήπως τούτο άποτελή άπλοΰν

1 c. kerAnyi, Asklepios, Archetypal Image of 
the Physician’s Existence, Νέα Ύόρκη 1959, σ. 47 
καί σημ. 2 έν σ. 117 κ.έ. Η. w. PLEKET, The Hot 
Springs at Icaria έν Mnemosyne, Ser. 4, 13, 1960, 
σ. 240 κ.έ.

2 Τελευταίως ingemar during, Aristotle in the 
Ancient Biographical Tradition, Goteborg 1957, 
a. 29, 57 κ.ά. Πρβ. baege, De macedonum sacris, 
σ. 109 κ.έ.

3 RE XVII, στ. 266 κ.έ. άριθ. 1 -16. Πρβ. η. berve, 
Das Alexanderreich II, σ. 275 κ. έ. Τήν κατάληξιν 
- άνωρ θεωρεί «αίολοδωρικήν» ό J. kalx,6ris, Les 
anciens Macedoniens, σ. 292. σημ. 2.

4 Ίδέ ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Μίεζα καί RE XVII, 1,
στ. 267 ένλ.Νικάνωρ (4), όπου καί άλλη σχετική βιβλιο

γραφία. Προσφάτως ό ingemar duhring, Aristotle 
in the Ancient Biograph. Tradition, Goteborg 1957, 
a. 263 κ.έ.,270 κ.έ. καί σποράδην καί τελευταίως Marian 
plezia, The Human Face of Aristotle έν Classica 
et Mediaevalia 22, Κοπεγχάγη 1961, σ. 24, δπου καί 
σχετική βιβλιογραφία.

5 Ίδέ σημ. 1 καί 2 έν σ. 13. Πρβ. Μ. rostovtzeff, 
Social and Economic History κλπ., 1941, σποράδην 
εις τούς τρεις τόμους (ίδέ ind. λ. βασιλικοί δικασταί, 
δικασταί καί Judges). "Αλλοι δικασταί εις τά κράτη 
τών Διαδόχων έν c. Bradford welles, Royal Cor
respondence κλπ., New Haven 1934, σ. 222 κ.έ. IIA 
στίχ. 5 καί σ. 234. Πρβ. σ. 345 έν λ. κοινοδίκιον, 
w. w. tarn, The Greeks in B. and I., σ. 33.
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τύπον, τήν διατΰπωσιν τοΰ οποίου παραλείπουν μέν, άλλ’ εννοούν παντού, δπου 
αναγράφονται μάρτυρες εν μέρει βασιλικοί δικασταί, εν μέρει ίδιώται; Ανσανί\ας, 
ώς άσφαλώς συμπληρούται, είναι εις άπό τούς έκ των δικαστών μάρτυρας της ωνής. 
Πιθανώς είναι 6 αύτός κατωτέρω (ίδέ έν πράξει Γ', στίχ. 25). Τό εν τελεί τού στίχ. 
16 δνομα πιθανώς είναι Λ^καν[δρος καί ούχί Νικάν[ω(), έφ’ δσον περί τούτου πεί
θει τδ κατά κανόνα τουλάχιστον συλλαβικόν σύστημα χαράξεως τής επιγραφής1. Ο 
άριθμός τών μαρτύρων δεν είναι δυνατόν να έξακριβωθή μέ άσφάλειαν. Είναι πι
θανόν, δτι οί μέν έκ τών δικαστών μάρτυρες έδηλούντο μόνον μέ τό δνομα, οί δέ 
ίδιώται καί μέ τό πατροόνυμον, ένδεχομένως δέ καί μέ τό εθνικόν, ώς ε’ίδομεν 
άνωτέρω εις παρατηρήσεις εις στίχ. 5-8.

Τόλων. Τά τρία πρώτα έκ τών σωζομένων γράμματα τού στίχ. 17 άνήκουν 
οπωσδήποτε εις δνομα μάρτυρος, τού όποιου άκολουθεΐ τό πατρώνυμον: Άδύμου. 
Έν στίχ. 4 τής σελίδος II έ'χομεν έπίσης ]λων Άύύ[μου. Άλλ' έν στίχ. 25 τής 
αυτής σελίδος II έχομεν κάτι περισσότερον]τολων Ά[δύ]μ[ου. Έόν έπιχειρήσωμεν 
νά εΰρωμεν δνομα λήγον εις - τολων μέ περισσότερα γράμματα, θά ίδωμεν διι δέν 
υπάρχει πλήν τού Στόλων1 2 καί τούτο είναι ρωμαϊκόν 3, άρα άπίθανον εις τήν περί- 
πτωσίν μας. Εναπομένει νά καταφύγωμεν εις υποθέσεις, έφ’ δσον μάλιστα ή δια- 
τήρησις τού λίθου δέν μάς έξασφαλίζει ούτε ώς προς τό έάν έ'χωμεν άκέραιον ή 
έλλιπές τό δνομα. Τούτο άκριβώς έπιβάλλει έξέτασιν. Μία πιθανότης είναι, δτι τό 
Τόλων άποτελεΐ βραχεΐαν μορφήν (Kurznarae) ονόματος ώς π.χ. Εΰστολος κ. τ. τ., 
δπως τά Βόλων4 καί Βότων θεωρούνται βραχειαι μορφαί ονομάτων ώς τά Ύπέρ- 
βολος καί Εύρύβοτος5. ’Άλλη ύπόθεσις είναι δτι τό Τόλων άποτελεΐ μορφήν τού 
Τέλων6. ’Έρχονται εις τον νούν έπίσης τά Δόλων, Τύλων καί Σόλων7. Τά Δολάς, 
Δολίνας έξ άλλου θεωρούνται θρακικά υπό τού Ν. Jokl8. Τό Δόλων, δνομα δούλου 
έν Άθήναις κατά τον 50ν αί. π.Χ., σχετίζεται προς τον ηρώα τής 'Ομηρικής Δο- 
λωνείας υπό τού Bechtel9, άλλ’ είναι τούτο βέβαιον; Καί άν είναι, τί σημαίνει δλη 
αύιή ή σειρά ονομάτων, ή οποία γεφυρώνει τό Αίγαίον άπό τήν Τροίαν διά τής 
Θράκης έως τήν Θεσσαλίαν;

ΙΙροχείρως έκ τής RE V, L σημειώνομεν:
Δολίχη, πόλις τής Περραιβικής Τριπόλεως, σχετιζομένη προς τό δόλιχος. Δολίαιν 

υιός τού Σειληνού καί τής Μελίας κατοικών παρά τήν Μυσίαν.
Δολίονες, Δολιεϊς, λαός θρακικός παρά τήν Κύζικον, ό βασιλεύς των Κύζικος

1 ’Εξ οίλλου τό μέν Νικάνωρ παρουσιάζεται εις 
τούς στίχους 4, 14 καί πιθ-ανώς 24 τής σελίδος I, δπου 
είναι τό αυτό πρόσωπον αλλά καί έν στίχ. 19 καί 40 
τής σελίδος II, τό δέ Νίκανδρος έν στίχ. 17 - 18 τής 
σελίδος II.

2 β. hansen, Riicklaufiges Worterbuch del 
griech. Eigennamen, Βερολΐνον 1957, σ. 115. To 
αυτόθι Πτόλλων τών παπύρων, βραχεία μορφή τοΰ 
Πτολεμαίος, νομίζω, δτι αποκλείεται έπίσης.

3 ραρε - benseler έν λ.
4 Ίδέ η. berve, Das Alexanderreich II, σ. 110

άριίΚ 218.

5 bechtel, Histor. Personenn., σ. 97.
6 Τέλων π. χ. έν SEG XV, 1958, άριθ. 104, 177, 

αύτ. IX, 1944, 45 στ. 21 καί 23. Prosop. Ptolem. IV, 
1959, άριΌ-. 11059. Πρβ. Τελεας, Τελλέας, Τέλλων κ.τ.δ. 
έν bechtel, Histor. Personenn., σ. 241 κ.Ι.

7 Περί τοΰ έτύμου τοΰ ονόματος τοΰ Σόλωνος, 
ο bechtel (Hist. Person., σ. 559 καί 605) διερωτάται, 
άν πρέπη νά τό σχετίση προς τούς Σόλους τής Κύ
πρου ή πρός τό σόλος.

8 Έν μ. ebert, Reall. d. Vorgesch. XIII, 1929, 
έν λ. Thralcer, σ. 282.

9 bechtel, Histor. Personenn., σ. 572.
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AE 1961 Ώναι έκ τής ’Ημαθία; 25

τούς μετέφερεν έκ Θεσσαλίας. Δόλων, ό Τρως ήρως τής 'Ομηρικής Δολωνείας καί 
άλλος Δόλων, υιός τοΰ Πριάμου.

Δόλογκοι, Θράκες κάτοικοι τής Χερσονήσου καί ό έποόνυμος Δόλογκος, υιός 
τοΰ Κρόνου καί τής Θράκης λ

Δόλοπες έν Θεσσαλία καί Δολοπίων πατήρ τοΰ Ύψήνορος, ιερέως τοΰ Σκα- 
μάνδρου. Καί άλλος Δολοπίων πατήρ τοΰ Ίφιμάχου. Ό Ίφίμαχος είναι βοσκός 
βασιλέως φέροντος τό όνομα ’Άκτωρ, όνομα πολλών ηρώων έκ Θεσσαλίας κυρίως1 2. 
Δόλοψ αδελφός τοΰ Χείρωνος καί άλλος Δόλοψ έχων τον τάφον του έν τή Θεσ- 
σαλική Μαγνησία. Δόλοψ Έλλην έκ Τροίας καί άλλος Δόλοψ Τρως3.

Απομένουν μερικαί ακόμη υποθέσεις. Υπάρχουν τά ονόματα Τόλυνος, Τόλε- 
τος, Τολύβη 4. Καί Τόρων σχετιζόμενον προς τό λιθοκοπικόν σκεΰος, όπως καί τό 
Τορέας5. Καί ή Τορώνη μέ τον Τορωνοίίον κόλπον6.

Άλλ’ υπάρχει ακόμη μία δυνατή συσχέτισις, ή οποία ίσως είναι ή πιθανωτέρα.
Μία έκ τών τριών Γαλατικών φυλών, αί όποϊαι τελικώς διεπεραιώθησαν εις 

τήν Γαλατίαν, είναι οί Τολιστοάγιοι ή Τολοστοάγιοι, ως παρουσιάζονται ένωρίτε- 
ρον (περί τό 240 - 196 π.Χ.), ενώ βραδΰτερον οί αυτοί Γαλάται ονομάζονται Το- 
λιστοβοιγιοι κ.τ.δ.7 Οΰτοι διεπεραιώθησαν εις τήν ’Ασίαν τό 278/7, άλλ’ίσως ούχί 
χωρίς να άφήσουν κατάλοιπα έν Μακεδονία. Ή ρίζα Τολ- πάντως υπάρχει καί εις 
άλλας Κελτικάς λέξεις: Τολαστοχόρα, Toliandossus, Tolenses, tolis, Tolia, Tolosa 
καί Tolossa, τολοΰτεγον, Telo (άλλα καί Tolonense) 8 ’Ίσως δεν είναι άσχετον καί τό 
έν Μ.Ετυμ. έν λ. Τολόται, οί δημόσιοι νπηρέται τους δ’ αντοϋς καί Σκνϋ'ας ελεγον.

Κατά τάνωτέρω, δεν είναι άπίθανον όνομα Τόλων ώς τόσα άλλα ονόματα 
προσώπων έξ έθνικών προερχόμενα π.χ. Βϊθυς, Βρΰγος, Σκύθης, Αϊθιξ9, Θεττάλη10, 
Θρασσα 11 κλπ.12 Βαρβαρικόν όνομα μετά πατρωνύμου Μακεδονικοΰ ώς τό ’Άδυμος

1 RE V, 1, στ. 1289 έν λ. Dolonkoi και Dolonkos. 
Ό Δόλογκος είναι ετεροθαλής αδελφός τοΰ Βιθυνοΰ. 
Βϊθυς καί τά τοιαΰτα είναι συνηθέστατα ονόματα. 
(Ίδέ τελευταίως ι. ι. russo έν Dacia 2, 1958, σ. 464). 
Διατί δχι καί Δόλων καί τά τοιαΰτα έκ τοΰ Δόλογκος;

2 RE Ι,ι, στ. 1216 κ έ. έν λ. Aktor.
3 Τά Δόλοψ, Δόλων καί τά τοιαΰτα συνήθως σχε

τίζονται πρός τά δόλος, δόλιος, ίδέ π. χ. Μ. ΕΤΥΜ. έν λ.
4 Ίδέ ραρε; - benseler έν λ. λ.
5 BECHTEL, Histor. Personenn., σ. 603
6 Τόλλος (μέ δυο λ) άπαντα εις βοιωτικήν έπιγρα- 

φήν τοΰ 3ου αί. π.Χ. Η. krahe, Lexicon κλπ., σ. 116 
έν λ., δπου καί σχετική βιβλιογραφία. Πρβ. αΰτ. σ. 119 κ.έ.

7 Προχείρως PAPE - benseler έν λ. Τολιστοβώγίοι 
RE VI Α, 2 στ. 1673 κ. έ. καί a. τ. holder, 
Alt-celtischer Sprachscliatz II, Graz 1904-1962, 
στ. 1872 κ.έ. έν λ. Tol-i(o'sto-ag-ii καί To]-i(o)sto-hog-ii.

8 Ίδέ holder, έ. ά. έν λλ. tol-asta chora, Tole- 
(i)-andossus (Ηρακλής), Tolenses (έν Παννονία), toles 
καί (τό σχετικόν) tolutegon, Tolia (δνομα), Tolosa 
καί Tolossa ιγεωγραφικόν, ή νΰν Toulouse τής Γαλ
λίας) καί Telo(n).

9 helen pope, Non Athenians in Attic Inscr.,1935.

10 pope, έ. ά.
11 G. dadx, Note sur l’interet historique κλπ., 

έν Proceedings of the IX Congress of Papyrology, 
σ. 289.

12 Ίδέ έξαντλητικώς περί τοΰ θέματος τών έξ έθνι
κών ονομάτων προσιόπων έν bechtel, Hist. Per
sonenn., σ. 536 κ.έ. Πρβ. δνομα Πευκέστας, Μιεζαΐος 
μάλιστα, πρός ΣΟΥΙΔ. έν λ.: Σκύ&αι... Έρούλους καί 
Πενκέοτας καί Γότθους παραλαβόντες κλπ. Περί τοΰ 
Πευκέστα καί τών Πευκεστών, Πευκετών κλπ., βιβλιο
γραφία κατ’ έπιλογήν: BERVE, Das Alexanderreich II, 
σ. 261 σημ. καί κυρίως σ. 318 κ.έ. Η. krahe, Die 
alten κλπ., σ. 32, αΰτ. σ. 70 κ.έ. καί σ. 95., τοΰ αύ- 
τοΰ, Lexicon κλπ.,σ. 87 κ.έ. έν λ. Πρβ. σ. 113. ταε- 
ger, Charisma I, σ. 185. albert debrunner έν 
Reall. d. Vorgesch. έν λ. Oriechen IV, 2, σ. 516 κ.έ. 
καί Ν. jokl, αΰτ. τόμ, VI, 1926, έν λ. Illyrier, σ. 34 κ.έ. 
καί αΰτ. I, 1924, έν λ. Albaner, σ. 90. DETLEF LOTZE, 
Μεταξύ έλευθέρων καί δούλων (=Deutsche Akad. 17), 
Βερολϊνον 1959, σ. 48 κ. έ. ’Αλλ’ ως πρός τήν ετυμο
λογίαν είναι συζητήσιμος σχέσις τοΰ ονόματος πρός 
τήν πεύκην, Ηρακλή πευκέα κλπ., περί οΰ L. R. far- 
nell, Greek Hero Cults, σ. 145 καί 167 σημ. d.

4
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26 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1961

δεν είναι ασυμβίβαστον είς την εποχήν τής επιγραφής μας, καθ’ ήν ό Τόλων Άδύ- 
μου είναι πιθανώς Μακεδών ούχί πλέον έκ πρώτης γενεάς1.

"Αδυμος. Είναι έκ τών συνηθεστέρων Μακεδονικών ονομάτων 2. ’Ενώ δεν εΰ- 
ρον είς άττικάς έπιγραφάς, άπαντμ και εν Λέσβω, Θεσσαλία και αλλαχού 3.

Μερικά παραδείγματα Μακεδόνων: Μ. Ανδρονίκου, Επιγρ. Βέροιας άρ. 7 
= SEG XII, 1955, άρ.337. Είς παπύρους: ’Άδυμος Άδύμου Μακεδών εν Prosop. 
Ptolem. IV, 1959, άριθ. 8792a καί "Αδυμος Μακεδών αΰτ. άρ. 8909. "Αδυμος 
Πτολεμαίου Μακεδών αΰτ. άριθ. 3781. Πρβ. καί Launey, Recherches κλπ. II, 
1171. Τελευταίως ό L. Robert έν REG 73, 1960, Bull. Pipigr. άρ. 54 παρα
πέμπει καί είς άλλα παραδείγματα.

Άσσκληπιόδωρος. Ή πιθανή συμπλήρωσις, ίδέ άνωτ. στίχ. 5. Πρβ. καί πα
ρατηρήσεις είς στίχ. 14, δπου ίερεύς ’Ασκληπιού.

»

ΠΡΑΞΙΣ Γ'.

Στίχ. 19. Κατά τάς παρατηρήσεις άνωτέρω είς στίχ. 1-2 καί 9, τά έλλείποντα 
30 περίπου γράμματα τού στίχ. 19 θά έδήλωνον τον αγοραστήν υπό τον τύπον: 
Α έπρίατο (ή ήγόρασε) παρά Β. Τού πωλητοΰ τό όνομα είς γενικήν έχομεν πιθα
νώς έν μέρει είς τά έκ τών σφζομένων πρώτα 7 γράμματα τού στίχου 19. Τό 
όνομα είναι δυνατόν βεβαίως νά είναι οίονδήποτε, έ'χον ως δεύτερον συνθετικόν 
τό - πόλεμος, άλλ’ ό στίχ. 5 τής σελίδος II, καθιστά πιθανώτερον τό Εύπόλεμος4. 
Τό ακολουθούν άρθρον είναι άσύνηθες μεταξύ ονόματος καί πατρωνύμου, αν εί
ναι πατρώνυμον, ώς φαίνεται, τό ακόλουθον: Σταρτ[, τό όποιον καί δυσκόλως συμ- 
πληρούται. Ή παρέκκλισις τού χαράκτου, κατά τό σημεϊον τούτο, από τήν κατά 
κανόνα συλλαβικήν χάραξίν του 6 καθιστά ούχί άπίθανον λάθος καί κατά τό σημεΐον 
τούτο, ώς τά έν στίχ. 2, 13, 15 τής σελίδος I καί έν στίχ. 6 τής σελίδος II. Έάν 
δεν ύπάρχη λάθος, τότε τά μόνα, προς τά όποια είναι δυνατόν νά σχετισθή τό 
Σταρτ[, είναι τό Στάρτοφος τής Θήρας, παρά τά Εύρύσταρτος, Θορύσταρτος τής 
Κρήτης καί Φιλόσταρτος, μαρτυρούμενα έξ έπιγραφών 6.

Επίσης ονόματα Σκίρτιος, Σκίρτος κ.τ.ό. έξ εθνικοί 
Σκίρτωνες, krahk, Lexicon κλπ., σ. 102, έν λ. Sair- 
tioe καί Scirtoe. Πρβ. αυτόθι κατάλογον σ. 140 κ.έ. 
καί μεσαιωνικά οικογενειακά ονόματα έξ έθνικών 
έν ΑΕ 1953 - 54, τόμος Οικονόμου, Μέρος πρώτον, 
σ. 115 κ.έ. (Κ. αμαντος).

1 Ό Ο. broneer έν Hesperia 2, 1933, σ. 393 
δυσκολεύεται νά συμπλήρωσή τόέν στίχ. 2 τής αυτόθι 
έπιγραφής ΤΟ[-- ώς τοξόται καί θά έπεθύμει έν κύ
ριον όνομα. Έκτος τών συνήθων Τολμαΐος καί Τολ- 
μίδης μόνον τό έξ ίσου πρός τό ήμέτερον Τόλων πε
ρίεργον (όνομα ’Αργείον καλλιτεχνών τοΰ 3ου αί. π.Χ.) 
Τόρων είναι δυνατόν. Έν τώ άποσπάσματι τής έπι
γραφής υπάρχει δίς Μάνης. Έν όψει τοΰ ήμετέρου 
Μαννία (έν στίχ. 2 τής σελίδος I) τό Τόλων θά ήτο 
έξ ίσου πιθανόν πρός ό,τι άλλο.

2 «Αίολοδωρικόν» θεωρείται άπό τόν j. kaplIJRis,

Les anciens Macedoniens, σ. 292 σημ. 2, όστις δα
σύνει τό όνομα, πρβ. αΰτ. σ. 86 σημ. 2 καί 3. 
Όμοίως δασύνει τό όνομα ό καθ. κ. Ν. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, 
Ή Γλώσσα καί ή Ελληνικότητα τών αρχαίων Μακεδό
νων, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 14 καί ό μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, 
Άρχαΐαι Έπιγραφαί Βέροιας, σ. 30 άριθ. 7.

3 Π.χ. fr. bechtei,, Die Griech. Dial. I, σ. 116 
καί 203.

4 Δι’άλλας πιθανότητας Ιδέ β. hansen, Riicklauf. 
Worterb., σ. 261.

5 Ίδέ άνωτ. σ. 4.
6 Ίδέ HERWERDEN, Lexicon έν λ. σταρτός (—στρα

τός). Πρβ. fr. bechtee, Die Griech. Dial. II, 2 
σ. 710 κ.έ. καί 792. Πρβ. τοΰ αύτοϋ Hist. Person, 
σ. 408 κ.έ. καί PAPE-BENSEEER έν λ. Στάρτοφος. Επί
σης ε. schwyzer, Griech. Gramm. I, 1939, σ. 267.
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AE 1961 Ώναϊ έκ τής ’Ημαθίας 27

Στίχ. 20. Τά έχόμενα πρέπει νά είναι πάλιν πλέθρα1, συνεπώς τό άντικείμε- 
νον τής αγοραπωλησίας είναι καί εις την πράξιν Γ' «γη» ώς καί είς τάς πράξεις 
Α' καί Β'. Διά τό ακόλουθον τών ίδέ άμέσως κατωτέρω έν στίχ. 21. Πρβ. διά
φορον πιθανώς διατΰπωσιν έν στίχ. 22 τής σελίδος II.

Στίχ. 21 - 23. Τό των έν τελεί τοϋ στίχ. 20 έν συνδυασμφ προς τά σωζό- 
μενα τοΰ στίχ. 21 καθιστούν πιθανήν συμπλήρωσιν π.χ. ώς εξής: Τά έχόμενα των/ 
[όσων ό δείνα τοΰ δεινός] παρά Βίωνος ήγόρα/[σεν\. Τί ήκολοΰθει έν στίχ. 22 δεν 
δύναμαι ούτε νά υποθέσω. Τό όνομα τοΰ πωλητοΰ, είς δν άναφέρεται πιθανώς τό 
τιμ]ήν έχει πάσαν, είναι πιθανώτερον ότι έδώ ήκολοΰθει μάλλον έν στίχ. 23, 
διότι μεταξύ τών έν μέρει σωζομένων δύο τυπικών έκφράσεων τών στίχων 22 καί 
23, ούδέν άλλο χωρεϊ, ώς παρετηρήσαμεν ανωτέρω (ίδέ παρατηρήσεις είς στίχ. 12' 
- 13).—Τό όνομα Βίων γνωστόν καί έκ Μακεδονίας1 2.

Στίχ. 24. Κατά τά ανωτέρω είς στίχ. 13, τον καθορισμόν τοΰ μηνός ακολου
θεί ό τύπος χρονολογήσεως διά τοΰ ’Επιστάτου ώς έπωνύμου άρχοντος. Ή ταυ- 
τότης τοΰ μηνός (Περιτίου) καί τοΰ έκ τών δικαστών Αυσανία είς τάς πράξεις Β' 
καί Γ', ώς καί ή κατάληξις τοΰ ονόματος τοΰ ’Επιστάτου είς τάς πράξεις Α' καί 
Δ' (πρβ. στίχ. 4 καί 32), καθιστά πιθανήν τήν συμπλήρωσιν τοΰ στίχου 24 ώς 
έγένετο:

[ριτίου, επί Επιστάτου-----ρχου, ίερέως Νικάνορο] ς, ταγών Λ

(πρβ. καί ανωτέρω παρατηρήσεις είς στίχ. 4). Τό άρχόμενον από Λ (χαραχθέν παρά τον 
συλλαβικόν κανόνα έν στίχ. 24) όνομα τοΰ πρώτου τών ταγών είναι δυνατόν νά είναι 
Λυσανίας, όπως ονόματα άλλων έν στίχ. 15, δπερ τό αύτό πιθανώς προς τό έν 
στίχ. 25 τής σελίδος I, καί τό έν στίχ. 10 τής σελίδος II με πιθανότητα συμπλη- 
ρούμενον. Άλλ’, έννοεΐται, είναι δυνατόν νά είναι καί οίονδήποτε από Λ άρχόμε
νον όνομα. Περί τών ταγών πρβ. καί κατωτέρω παρατηρήσεις είς στίχ. 33.

Στίχ. 25. Τό έν μέρει σωζόμενον πρώτον γράμμα τοΰ στίχου 25 είναι, νομίζω, Ν· 
Βλέπω τούλάχιστον τό ήμισυ τής λοξής καί άκεραίαν τήν δευτέραν κάθετον κε
ραίαν. Τοΰτο, παραβαλλομένων καί τών ανωτέρω στίχων 5 καί 15, καθιστά πιθα
νήν τήν συμπλήρωσιν:

Μάρτυρες δικαστώ]ν Λυσανίας

ώς καί έν στίχ. 15. Πόσα ονόματα ταγών προηγοΰντο είναι άβέβαιον, άλλ’ ίδέ ανω
τέρω παρατηρήσεις είς στίχ. 5-8 καί 15. Λυσανίας γνωστόν καί ώς όνομα Μακε- 
δόνων3.

Στίχ. 26. Όλ]ύμπιχος, ώς συμπληροΰται ασφαλώς, είναι προφανώς τό όνομα 
ενός έκ τών έξ ιδιωτών μαρτύρων. Τό όνομα σύνηθες συχνά γραφόμενον καί Όλύν-

1 Πρβ. ανωτέρω παρατηρήσεις είς στίχ. 10 καί κατωτ., 3 Προχείρως ραρε - BENSEEER, ΔηΜΙΤΣΑ, Ή Μακε-
στίχ. 28 τής σελίδος II. δονία κλπ. καί η. bbrvb, Das Alexanderreich II,

2 Π.χ. ραρε - bknseler, δημιτςα κλπ. σ. 239, άριδ·. 479.
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πιχος. "Εν πρώιμον παράδειγμα εγχάρακτον επί αγγείου έν Perachora II, L 962, 
σ. 399, άριθ. 121, δπου χρονολογείται είς τον 5ον αί. π. X., δεύτερον ήμισυ. Πρβ. 
«Όλυνπιάδος» 10ν αί. π.Χ. έν Hesperia 18, 1949, σ. 86 καί πίν. 3 (Edson) καί 
Η. Pope, Non Athenians, 1935, σ. 190. Όλύμπιχος, στρατηγός υπό τον Φίλιππον Ε' 
πιθανώς, έν BCH 58, 1934, σ. 291 κ.έ, δπου (σ. 294 σημ. 3) καί άλλοι Όλύμπι- 
χοι. Συμπληρούται δίς έν έπιγραφή έξ ’Αθηνών SEG XVI, 1959, άριθ. 203. Εκ 
Φρυγίας έν I. W. MacpherSON, BSA 49, 1954, σ. 14 σημ. 7 καί αλλαχού. Έκ Θεσ
σαλίας έν RE 1960, Bull. Epigr. άριθ. 194 καί αλλαχού. Περί τής υποκοριστικής 
αρχής τής καταλήξεως - ιχος ίδέ Buck - PETERSEN, A Reverse Index κλπ., σ. 681. 
Πρβ. καί κατωτέρω στίχ. 9 τής σελίδος II λ

Π Ρ Α Ξ I Σ Δ'.

Στίχ. 28. Κατά τα ανωτέρω έν στίχ. 1, 9 καί 19 ό στίχ. 28 είναι δυνατόν 
νά συμπληρωθή, ως ανωτέρω, ύποθετικώς καί άορίστως άνευ τών συγκεκριμένων 
ονομάτων:

Ό δείνα έπρίατο παρά τού δεινός τού ]Φιλάγρου.
Τό δνομα Φίλαγρος γνωστόν καί έκ Μακεδονίας 2.
Ή σύγκρισις τού στίχου τούτου προς τον στίχ. 19 θά παρουσίαζεν ούτω 

ομοιότητα ώς προς την έκτασιν τών έπί μέρους στοιχείων έν σχέσει προς τό μή
κος τού στίχου. Άλλ’ αν άμφότεροι οί στίχοι 19 καί 28 παραβληθούν προς τον 
στίχ. 9, τό έλλεΐπον μέρος τού στίχου 9 θά τρανή δτι ήτο ανεπαρκές, διά νά πε- 
ριλάβη τά αυτά στοιχεία. Μία λύσις θά ήτο νά δεχθώμεν, δτι έν στίχ. 9 δεν 
άνεγράφοντο τά πατρώνυμα, αλλά τούτο φαίνεται άπίθανον. "Αλλως, ό αγοραστής 
τής πράξεως Β' θά έφερεν έξαιρετικώς ολιγογράμματα δνομα καί πατρώνυμον, ένώ 
είς τούς στίχ. 19 καί 28 τών πράξεων Γ' καί Δ' τά ονόματα ήσαν πιθανώς μεγα
λύτερα. Τό συμπέρασμα είναι δτι είς τάς πράξεις Γ' καί Δ' είναι δυνατόν νά εί
ναι ό αυτός αγοραστής, ένώ είς την πράξιν Β' είναι άλλος. Οί πωληταί πάντως 
δεν είναι οί αυτοί είς ούδεμίαν έκ τών πράξεων Β', Γ’ καί Δ'. Άντιθέτως, ίδέ 
πράξεις ΣΤ' καί Ζ' τής σελίδος II.

Στίχ. 29. Τό πρώτον έκ τών σωζομένων γραμμάτων τού στίχου, παραβαλλο- 
μένων καί τών στίχων 1 καί 11, καθιστούν πιθανήν τήν συμπλήρωσιν ώς έγένετο: 
Τό πλέθρο]ν δραχμών.

Άλλα τά έναπομένοντα, διά τον στίχ. 29, τριάκοντα τό πολύ γράμματα, φαί
νονται ανεπαρκή διά νά δηλώσουν τό άντικείμενον τής ώνής, εκτασιν είς πλέθρα 
(καί ένδεχομένως άκαίνας) καί δρια (υπό τον τύπον: τά έχόμενα κλπ. ή δμοιον). 1

1 Πρβ. hoffmann, Die Makedonen κλπ., σ. 206 2 Π χ. Φίλαγρος Ήρακλεώτης τή(ς) προς Λυγκον
(Δεκάμνιχος), 211 (Στρόμβιχος), 227 (Λάιχος καί Πυρ- έν επιγραφή τής Θεσσαλίας, SEG XV, 1958, άριίΚ 380 
@ιΧ0ζ) J· kale^ris, Les anciens Macedoniens, tcov πρώτων μ.Χ. alcovcov. 
σ. 293 σημ. 1 (Δεκάμνιχος).
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Ό&εν είναι πιθανόν δτι τά όρια παρελείφθησαν καί ίσως άντ’ αυτών έδηλοΰτο 
απλώς τοπωνυμίαν.

Στίχ. 30 - 32. Τό έν αρχή σωζόμενον - υρος, άνήκον πιθανώς εις δνομα ώς 
τό Ζώπυρος', καθιστά (έν συνδυασμώ προς τούς ανωτέρω στίχ. 12 καί 22 τής σε- 
λίδος I καί 17, 31 καί 38 τής σελίδος II) πιθανήν την μερικήν συμπλήρωσιν τών 
στίχων 30-31 ώς έγένετο:

Ζώπ]υρος τήν / [τιμήν έχει πάσαν].

Δυσχέρεια παρουσιάζεται έν συνεχεία διά τήν συμπλήρωσιν τοΰ στίχου 31. 
Έν τέλει τοΰ στίχου είναι προφανές, δτι έ'χομεν τήν αρχήν τοϋ τύπου: ή ώνή έγέ
νετο κλπ. Άλλ’ ανωτέρω, εις παρατηρήσεις εις στίχ. 13, έδέχθημεν δτι ούδέν με
σολαβεί μεταξύ τών έν μέρει σωζομένων καί έν μέρει συμπληρουμένων μετ’ ασφα
λείας έκεΐ, ώς νομίζω, τύπων τών στίχων 12 καί 13.

Ενταύθα δμως είναι φανερόν δτι έμεσο/ιάβει διατύπωσις, εις ήν ανήκουν ώς 
τελευταία τά πρώτα έκ τών σφζομένων γραμμάτων τοϋ στίχου 31 : \ου, τοΰ όποιου 
προηγείται γράμμα άβέβαιον, | πιθανώς. Ούδέν δύναμαι νά προτείνω. Εις τον επό
μενον στίχον πάντως, ούδέν είναι άβέβαιον πλήν τοΰ υποθετικού, αλλά πιθανού, 
ονόματος τοϋ μηνός καί τοϋ έλλιποϋς ονόματος τού Επιστάτου. Πρβ. ώς προς τον 
στίχ. 32 ανωτέρω παρατηρήσεις εις στίχους 3, 4, 13, 14, 23 καί 24.

Στίχ. 33. Τά έκ τών σωζομένων πρώτα τρία γράμματα ανήκουν προφανώς εις 
τό τέλος ονόματος εις γενικήν πτώσιν, ώς Νικάνωρ. Άλλ’ ένταύθα δεν είναι ό ίε- 
ρεύς τών στίχων 4, 14 καί (κατά τήν συμπλήρωσιν) 24. Ή συμπλήρωσις τοϋ στί
χου 33 καί με τον έκτενή τύπον τοϋ στίχου 14 (ίερέως Άσσκληπιοϋ Νικάνορος) 
θά έδιδε μόνον 31 γράμματα εις τον στίχ. 33, άνευ τών ταγών. Έξ άλλου οί τα
γοί κανονικώς άναφέρονται. "Ωστε ή πιθανωτέρα συμπλήρωσις είναι:

[ίερέως Νικάνορος, ταγών + 20 περίπου γράμμ. ]ρος. Μαρ-

δπερ οδηγεί μέ πιθανότητα εις τον αριθμόν τριών ταγών, ώς ανωτέρω παρατηρή
σεις εις στίχ. 5-8. Έκ τών ονομάτων τών τριών ταγών έχομεν μόνον τό πρώτον 
γράμμα τού πρώτου (λ- έν στίχ. 24) καί τό τελευταΐον τού τελευταίου (-ρ ένταύθα).

Στίχ. 34. Εις τον τελευταΐον, κατ’ έλάχιστον μέρος σωζόμενον στίχον καί εις 
ένα ή δύο άκόμη ή μέρος καί ετέρου θά άνεγράφοντο οί μάρτυρες. Σφζονται μό
νον κατά μέρος πέντε, νομίζω, γράμματα έν τέλει, έκ τών οποίων αναγιγνώσκονται 
μέ ασφάλειαν, αν δέν άπατώμαι, τά ένδιάμεσα τρία: Τ I Ω. 1

1 Ζώπυρος άπαντα έπανειλημμένως έν σελίδι II ώς ξιν -υρος, - αυρος ή - ουρος ενός έκ τών ονομάτων έν 
δνομα τοΰ αΰτοΰ προσώπου. Έν στίχ. 30 τής σελί- β. hansbn, Riicklauf. Worterb., σ. 283. 
δος I είναι έξ ίσου πιθανόν νά έχωμεν τήν κατάλη-
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ΣΕΛΙΣ II

Π Ρ Α Ξ I Σ Ε'.

Στίχ. 1. Ό πρώτος έκ τών σωζομένων στίχων τής πράξεως Ε' ομοιάζει προς 
τον δεύτερον τών πράξεων ΣΤ' καί Ζ'. Ό επόμενος προς τον επόμενον τής πρά- 
ξεως Ζ'. Τούτο καθιστά πιθανόν, ότι εις μόνον στίχος ελλείπει τής πράξεως Ε' 
καί αυτός, με πολλήν πιθανότητα, έφερε τό όνομα τού αγοραστού, τον όποιον έχο- 
μεν είς όλας τάς πράξεις τής σελίδος II: Ζώπυρος Γοργία. Με τάς αύτάς σκέ
ψεις, άλλ’ ούχί με ασφάλειαν, δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν είς τον στίχον 1 τό εν 
στίχ. 8 καί 15 όνομα (Σισίας) πωλητού, πιθανώς, τό όποιον άλλως παρουσιάζει 
δυσχερείας, διότι είναι άγνωστον άλλοθεν. Ίδέ καί κατωτ. στίχ. 8.

Στίχ. 2. Την συμπλήρωσιν: το π[λέθρον καθιστούν πιθανήν οί κατωτέρω στί
χοι 15- 16 τής πράξεως Ζ'. Τα προηγούμενα δύο πρώτα γράμματα τού στίχου δεν 
δύναμαι νά συμπληρώσω. Είναι δυνατόν νά ανήκουν είς γενικήν ονόματος ως Περ- 
δίκκας κ.τ.ό. Πρβ. στίχ. 11 τής σελίδος I.

Στίχ. 3-4. Βεβαιω[ταί ή -τής είναι ασφαλής συμπλήρωσις. ΓΙρβ. παρατηρήσεις είς 
στίχ. 2 τής σελίδος I. Περαιτέρω οί στίχοι 3-4 συμπληρώνονται, εν μέρει, με ασφά
λειαν τή βοήθεια τών κατωτέρω στίχων 10-11 καί 23 - 24. Οΰτω βεβαιούται τό 
όνομα τού Επιστάτου είς τάς πράξεις Ε', ΣΤ' καί Η', καθίσταται δε πιθανόν ότι, 
έφ’ όσον άνεγράφετο, καί είς την ενδιάμεσον πράξιν Ζ', άν μη καί είς τάς ακολού
θους Θ' καί Π ήτοι είς όλας τάς πράξεις τής σελίδος II, ό Επιστάτης είναι ό αυτός:
Έακύτας. Σημαντικώτερον είναι, ότι είναι διάφορος τού εν τή σελίδι I---- ] ρχον.
Τούτο δύναται νά σημαίνη μεταβολήν έν χρόνω, αλλά καί άλλον τόπον. Είναι δη
λαδή πιθανόν, ότι ό Έακύτας υπήρξε διάδοχος (άμεσος;) τού-----\ρ%ον, άλλ’ εί
ναι εξ ίσου ενδεχόμενον, ότι οί δύο Έπιστάται έπεστάτησαν είς δύο διαφόρους πό
λεις. Τό πρόβλημα είναι: Πού ήσαν άναγεγραμμένα, εννοώ, κατατεθειμένα, τά αν
τίγραφα ώνής: Είς Έπιστάσιον ή είς ιερόν; Πιιθανώτερον είναι, πάντως, τό πρώτον.

Έακύτας. Τό όνομα τού Επιστάτου Έακύτα ήχεϊ, νομίζω, ως γνήσιον μα
κεδονικόν όνομα άξιοσπούδαστον διά τάς συσχετίσεις, είς άς οδηγεί. Δεν αμφιβάλλω 
ότι βασικώς είναι τό αυτό προς τό Αίακίδης. Τό τελευταίου τούτο έδήλωνε τήν 
καταγωγήν έκ τού Αιακού, άλλ’ ήτο καί άπλούν όνομα προσώπων ή ιδίως έν Ήπείρω 
καί Θεσσαλία2. Ή έναλλαγή αι καί ε έχει παράλληλα πολλά. "Εν πρώτον μακε
δονικόν παράδειγμα, αλλά ρωμαϊκών χρόνων, είναι έν επιγραφή, παρά Heuzey: 
τή πόλει Έανή3. Έναλλαγή: Αίγεσταΐοι- Έγεσταΐοι καί Έλέαι - Έλέα (Έλεάτης)-

1 Προχείρως έν ραρε - BENSELER, οπού καί παρα- 
πομπαί εις τάς πηγάς διά τήν έκ τών Αίακιδών κατα
γωγήν καί τοΰ ’Αλεξάνδρου. Περί αΰτοϋ τελευταίως ό 
f. taeger, Charisma 1,1957, σ. 185καί ci„ preaux8v 
τή βιβλιοκρισία είς Chron. d’Egypte τόμ. 36, άριθ. 72, 
’Ιούλιος 1961, σ. 421. Πρβ. καί RE I, 1 στ. 1893 έν 
λ. Aiakides. Πρβ. αυτόθι λ. Aiakes, Aiakidas, Aiakos. 
Αίακίδης, επώνυμος ίερεύς τοΰ ’Αλεξάνδρου καί τών

Λαγιδών τό 209/8 π. X. έν ’Αλεξάνδρειά Prosop. Pto- 
lem. Ill, 1956, άριθ. 4992.

2 Ίδέ καί Δελφικάς απελευθερωτικός έπιγραφάς 
π.χ. έν SEG XII, 1955, άριθ. 238, 242, 244 καί 259.

3 heuzey - daumet, Mission κλπ., σ. 288, όπου ό 
hedzey σημειώνει «suivant une variante orthogra- 
phique commune a l’epoque romaine et qui s’ex- 
plique d’elle-meme par la similitude des sons».
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Έλαια τελευταίως ό Ρ. Franke1. Έορδαία - Έορδέα - Έορδία1 2, Φώκαια - Φώκεα, 
Φωκαεύς - Φωκεύς, Άδαιος - Άδέα (ή) - Άδέας (ό)3 προχείρως έν Pape - Benseler 

καί RB εις τά σχετικά λήμματα. Παλεο-, έωρεϊν, έώρα 4 5. Ποτιδεάται, Αίγεάτης παρά 
τά Ποτίδαια, Αιγαίδ. Άλκμαίων - Άλκμέ(ψ)ων 6.

Την έν γένει πορείαν τής έν τή αρχαία ελληνική γλώσση διφθόγγου αι προς 
τό ε τής Νεοελληνικής παρακολουθεί ό Edgar Η. S'fURTEVANT, παρατηρών ότι ή 
σύγχυσις αι καί ε αρχίζει τό πρώτον εις παπύρους (οΰχί έπιμεμελημένης γραφής) 
τοΰ 2ου αί. π.Χ. ήδη προ τοΰ 161 π.Χ.7

Ώς προς την κατάληξιν - ΰτας ολίγα είναι τά όμοια. Άρχύτας ό ’Έφορος έν 
Σπάρτη τό 405/4 π.Χ. 8, άλλος ποιητής έξ Άμφίσσης περί τό 240 π.Χ., Πυθαγόρειος 
έκ Τάραντος 9, καί άλλοι, περί ών προχείρως έν Pape - BENSELER καί RE. Φιλύτας 
(παρά τό Φιλώτας)10, Συβαρίτης Όλυμπιονίκης τό 616 π.Χ.11 [Φ]ιλύτας Συβαρί[της] 
έν έπιγραφή προ τοΰ 264 π.Χ.12 Τά Φιλώτας καί Νικκώτας τοΰ Τάραντος παρά τά 
Άρχύτας τοΰ Τάραντος καί Φιλύτας τής Συβάρεως, σχετίζουν την κατάληξιν τοΰ 
Έακύτας προς τό σύνηθες μακεδονικόν Φιλώτας καί ένθυμίζουν τάς παραλλαγάς 
Άνεμύτας-Άνεμώτας τοΰ όνου των Ταραντίνων 1,Η. Ό G. Redard 14 έγραψεν, ότι ή 
κατάληξις - υτης δεν έχρησιμοποιήθη παρά μόνον εις τον σχηματισμόν σπανίων πα- 
ραγώγων καί δυσκόλως δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν περί «suffixe independent».’Ava- 
φέρει τά παραδείγματα: πρεσβύτης (: πρέσβυς), γερύτας (: γέρυς,· ΗΣΥ.\.), μωλύτης 
(ή - τής = έξησθενημένος, μώλις, ένδεχομένως μωλύω), ίσως έλλύτης (=πλακοΰς) 
καί παλλύτης (δργανον βαοανωτήριον, Ηςυχ). Εις ταΰτα, λέγει, προστίθενται μερικά 
έθνικά ώς Αίγύτης (: Αίγνς, Παυς.), Αίπύτης (: ΑΙηυ, Στεφ. Βυζ.), Κωβρύτης (:Κώ- 
βρνς, Στεφ. Βυζ.), Μωλύτης (καί -υάτης: Μώλνς, Στεφ. Βυζ ). Τέλος τό κύριον όνομα 
Άρχύτας είναι τό μόνον - πάντοτε κατά τον Redard - παράδειγμα «d’extension 
analogique». Αλλά πλήν τοΰ Άρχύτας ήδη έσημειώσαμεν τό Φιλύτας καί Άνεμύ
τας. Είς ταΰτα προστίθενται τά παρά Bechtel15: Άνδρύτας, Διονύτας, Θαρσύτας, 
Ξενύτας, Πολύτας (αυτόθι: Αίσχύτης, Γλαυκύτης). ΓΙρόσθες έκ Καμείρου: Πρεσβύ-

1 p.feanke, Die antiken Miinzen von Epirus I, 
1961, σ. 276 καί σημ. 1 καί αύτ. σ. 300 κ.έ.

2 Άντιστρόψως Έάσων (παρά τό Ίάσων) έν CIG 
άρι·θ·. 7751.

3 Δασύνουν τά ονόματα οί Η. berve, Das Ale- 
xanderreich II, σ. 12. N. ανδριωτης,Ή Γλώσσα καί 
ή Ελληνικότητα τών αρχαίων Μακεδόνων, Θεσσαλο
νίκη 1953, σ. 14 καί άλλοι.

4 klaus Strunk, Frfihe Vokalveranderungen in 
der Gr. Literatur έν Glotta 38, 1959, σ 76.

5 wackernagel, Kleine Schriften II, σ. 331 κ. έ.
6 Biblioth. Class. Orientalis 7, 1962, στήλη 40.
7 e. h. sturtevant, The Pronunciation of Greek 

and Latin, 2α έ'κδ. 1940, σ. 48 κ.έ., παράγρ. 48 καί 49.
8 ΞΕΝΟΦ. Έλλην. II 3, 10. Πρβ. p. poralla, 

Prosopographie κλπ., 1913, σ. 34 άριϋ. 160.
9 Περί αύτοΰ ρ. wuilleumier, Tarente κλπ.,

Παρίσιοι 1939, σ. 66 κ.έ. καί 574 κ.έ.

10 Φιλώτας καί Νικκώτας έκ Τάραντος έν wuil
leumier, έ. ά. σ. 719 καί 723.

11 ΠΑΥΣ. V 8, 9 καί IG IP, 2326, 3-5 = SIG3 
1056. Περί τής διαφόρου γραφής τών χειρογράφων, 
καί λοιπήν βιβλιογραφίαν ίδέ έν JULIUS juthner, 
Philostratos fiber Gymnastik, 1909, σ. 218 καί 
J. s. callaway, Sybaris, Βαλτιμόρη 1950, σ. 85 καί 
121.

12 H. pope, Non-Athenians κλπ., 1935,σ. 223. Πρβ. 
Foreigners κλπ., σ. 150.

13 Ά νεμντας... d ονος άνέμοις δυόμενος (μ. ΕΤΥΜ.), 
άνεμώτας. ονος άφετός, ιερός, τοΐς άνέμοις δυόμενος 
(ΗΣΥΧΙΟΣ). Άμφότερα παρά Ταραντίνοις, Πρβ. wuil- 
LEumier, έ. ά. σ. 702.

14 G. redard, Les noms grecs en - της, - τις κλπ. 
[= Etudes et commentaires V], Παρίσιοι 1949, σ. 11.

15 f. bechtel, Histor. Personenn., σ. 30.
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τας ώς κΰριον δνομα '. Τέλος, έπί μελανομόρψου κύλικος τοΰ Έργοτίμου, εύρεθεί- 
σης έν Αίγίνη και φεροΰσης παράστασιν συλλήψεως τοΰ Σιληνού υπό δυο οπα
δών τοΰ Μίδα, οΰτοι φέρουν τά ονόματα: Όρειος κα'ι Θερύτας1 2. Πρόκειται λοι
πόν μάλλον κατάληξις, υποκοριστική πιθανώς, παρά τό -ίδης.

'Ως προς την ετυμολογίαν τοΰ Αιακός, όθεν τά Αϊακίδης καί Έακΰτας, ίδέ έν 
Snell, Lexicon des friihgr. Epos έν λ., δπου τδ έ'τυμον θεωρείται άγνωστον καί 
ώς προς τό - ακ - δίδεται παραπομπή εις Chantraine, Formation κλπ., σ. 376. 
Προσφάτως ό Albert Carnoy (Diet. etym. de la Mythologie κλπ., Παρίσιοι 1957, 
έν λ. Aiakos) τό σχετίζει προς τό αίάζω («etymologie populaire») ή προς τό aiu- 
akos (= «l’homme fort», πρβ. Αϊας).

Οί στίχοι 3-4 τής σελίδος II είναι οί προσφορώτεροι διά νά μάς πείσουν, 
δτι δεν δυνάμεθα νά άποκαταστήσωμεν τό περίπου μήκος καί τον αριθμόν γραμ
μάτων έκαστου στίχου τής σελίδος ταΰτης, διότι τό σωζόμενον μέρος δεν έπαρκει. 
Μεταξύ βεβαιωτών καί ίερέως είναι βέβαιον δτι έμεσολάβει, προηγούμενος τοΰ 
ίερέως, ό Επιστάτης, ώς συνεπληρώσαμεν μετ’ ασφαλείας. ’Αλλά μεταξύ βεβαιωτών 
καί’Επιστάτου έν Πράξει Α'έχομεν μέγαν αριθμόν γραμμάτων παρέχοντα καί πα- 
τρώνυμον καί έθνικόν ενός τών βεβαιωτών τουλάχιστον καί ειτα τον τύπον: ή ώνή 
έγένετο μηνός Περιτίου(;). Έάν δλα αυτά υποτεθούν εις τον στίχ. 3 τής παρού- 
σης πράξεως, καί με ένα έ'στω βεβαιωτήν, θά έδιδον μέγα μήκος στίχου, τό όποιον 
είναι ασυμβίβαστον προς τούς δύο πρώτους στίχους τών επομένων δύο πράξεων 
ΣΤ' καί Ζ', δπου πιθανώς εϊχομεν εις τον πρώτον στίχον έκατέρας μόνον τό ρήμα 
έπρίατο (ή ήγόρασεν) καί, τό πολύ, ένα έθνικόν δνομα ακολουθούν τό: Ζώπυρος 
Γοργία. Δεν αποκλείεται βεβαίως νά άνεγράφοντο περισσότεροι τοΰ ενός αγορα
στοί, τών οποίων τό δνομα ήκολούθει, άλλ’ οπωσδήποτε ή άβεβαιότης περί τοΰ 
αριθμού γραμμάτων έκάστου στίχου τής σελίδος II απαγορεύει πάσαν προσπάθειαν 
δραστικωτέρας συμπληρώσεως πλήν μεμονωμένων λέξεων, αί όποΐαι δύνανται νά 
συμπληρωθούν ή προστεθούν μετ’ ασφαλείας. Έν άντιθέσει προς τό δνομα τού 
Επιστάτου τό δνομα τού ίερέως ούδαμόθεν προκύπτει έστω έν μέρει (ίδέ στίχ. 4 
καί 24 καί πρβλ. στίχ. 11)3.Δέν πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον, διότι είναι άναπόδει- 
κτον, άλλ’ είναι πάντως πιθανόν, δτι ό ίερεύς είναι καί έδώ ίερεύς τού ’Ασκληπιού.

Στίχ. 5-6. Έν στίχ. 5 έχομεν μόνον τήν κατάληξιν γενικής πτώσεως ονόμα
τος, πατρώνυμον, διότι ασφαλώς πρόκειται περί μάρτυρος ιδιώτου, άκο?ιθυθεΐ δέ 
έτερον δνομα μάρτυρος, ιδιώτου επομένως, τό όποιον είναι δυνατόν νά συμπληρωθή 
Εύπο[λεμος (πρβ. στίχ. 19 τής σελίδος I), αλλά καί Εΰπολις καί Εύπορος καί ε’ί τι 
άλλο. Ύό]!λωνΆδν[αον είναι, νομίζω, ασφαλής συμπλήρωσις, έάν παραβληθούν οί

1 Τελευταίως d. moebli.1, I culti in Rodi εν Studi 
Classici e orientali 8, 1959, σ. 66 καί 171.

2 h. heydemann, Satyr-und Bakchennamen
[= Fiinftes Hall. Winckelmannspr. 1880], σ. 13 καί 
σημ. 45, δπου προσάγονται ώς ανάλογα τά Άρχΰτας, 
Γλαυκΰτης καί Άνδρΰτας. Γενικώτερον περί τής κατα-

λήξεως ίδέ τό προαναφερθ-έν βιβλίον τοΰ G. REDARD, 
είδικώς σ. 6, διά τό Άρχυτας τό Λεξικόν τοΰ β. ηαν- 
sbn, Riicklauf. Worterb., ιδίως σ. 142 (-ίτας) καί 143 
(- ΰτας, - ώτας) καί τινα έν bechtel, Histor. Per- 
sonenn., σ. 621 καί σποράδην.

3 Άλλα πρβ. παρατηρήσεις κατωτέρω εις στίχ. 18.
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στίχοι 17 τής σελίδος I καί 25 τής σελίδος II. Καί είς τάς τρεις περιπτώσεις ό Τό- 
λων Άδύμου είναι μάρτυς ιδιώτης. Τοΰτο είναι δυνατόν να σημαίνη δυο τινά: 
πρώτον, δτι ό Τόλων Άδΰμου ήσκει ενδεχομένως κατ’ επάγγελμα την μαρτυρίαν, 
εννοώ, δτι ή είχεν ώς επάγγελμα την μεσιτείαν ή ήτο πρόχειρος, έπ’ αμοιβή ή δω
ρεάν μάρτυς, οσάκις παρίστατο ανάγκη, ώς συμβαίνει καί σήμερον είς περιπτώσεις 
δικαιοπραξίας. Δεύτερον, ή παρουσία του βεβαιωμένη είς τρεις έκ τών δέκα ελλι
πών πράξεων καί ώς έκ τούτου καθισταμένη πιθανή καί είς άλλας πράξεις άμφο- 
τέρων τών σελίδων, συνδέει τάς πράξεις άμψοτέρων τών σελίδων τοπικώς, παρά τάς 
διαφοράς, Επιστάτου π.χ.1 Ώς προς, τά ονόματα Τόλων καί ’Άδυμος ίδέ ανωτέρω 
παρατηρήσεις είς στίχ. 15 - 18 τής σελίδος I.

ΠΡΑΞΙΣ ΣΤ.

Στίχ. 7-8. Ζώπυρος Ζλήργία, κατ’ ασφαλή συμπλήρωσιν, είναι τό δνομα τοΰ 
αγοραστού προφανώς, βεβαιούμενον διά πρώτην φοράν είς την πράξιν ΣΤ', αλλά 
παράβαλε καί κατωτέρω πράξεις Ζ- I', δπου αναγράφεται ό αύτός αγοραστής. Είς 
τον επόμενον στίχ. 8 είναι πιθανόν, δτι έ'χομεν τό δνομα τοΰ πωλητοΰ, αν τά τέσ- 
σαρα πρώτα γράμματα τοΰ στίχου, είναι ή πρόθεσις «παρά» τοΰ τύπου: Α έπρίατο 
παρά Β, πρβ. άνωτ. στίχ. 21 τής σελίδος I: παρά Βίωνος ήγόρα[ΰεν;. Τά ονόματα 
Ζώπυρος1 2 καί Γοργίας3 έκ τών συνήθων. Άντιθέτως τό Σισίας, αν ούτως έ'χη 
τό δνομα, ώς πιστεύω έκ τής παραβολής τοΰ στίχου προς τον στίχ. 15 τής αυτής 
σελίδος, είναι δνομα άγνωστον. Δύναται μόνον νά παραβληθή .προς τά Σίσυφος, 
Σισίνιος καί τά τοιαΰτα4.

Στίχ. 9. Όλύμβπχος είναι δυνατόν νά συμπληρωθή ώς έν στίχ. 26 τής σε
λίδος I. Έκεΐ είναι μάρτυς δ Όλύμπιχος, έδώ πιθανώς είναι βεβαιωτής. Ούδέν πεί
θει, δτι πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ προσώπου. Δεν αποκλείεται μάλιστα καί συμπλή- 
ρωσις Αάμ\πιχος ή Αά\πιχος ή Ώρώ]πιχος ή Άσά)\ποχος καί εϊ τι άλλο5.

Τό επόμενον Σακ-, αναγιγνώσκεται μέν ασφαλώς, αλλά δυσκόλως συμπλη- 
ροΰται. Είναι δυνατόν νά άνήκη είς άλλο δνομα βεβαιωτοΰ ή είς τό πατρώνυμον 
τοΰ Όλυμ]πι'χου, δπερ είναι πιθανώτερον. ’Αποκλείεται νά είναι έθνικόν, έφ’ δσον 
έ'πεται ονόματος είς ονομαστικήν. Κανονικώς μεταξύ ονόματος καί έθνικοΰ μεσο
λαβεί τό πατρώνυμον. Έν τούτοις προς έθνικά μάλλον μάς οδηγεί τό σωζόμενον 
Σακ. — «Σάκος, κώμη τής έν Μακεδονία Πιερίας, τό έθνικόν Σάκιος»6.

1 Ίδέ ανωτέρω παρατηρήσεις είς στίχ. 3-4 τής 
σελίδος II.

2 Ίδέπχ. PAPE-BENSELER έν λ., ΔΗΜΙΤΣΑ, Ή Μακε
δονία κλπ.,έκ Βέροιας έν Μακεδονικά Β', 1951, σ. 630. 
’Εξ Όλΰνθου έν ΤΑΡΑ 69,1938, σ. 51 κ έ. Πρβ. Ζω- 
πυρίων έν berve, Das Alexanderreich II, σ. 164.

3 Ίδέ π χ. ραρε - benseler έν λ. καί η . berve, Das 
Alexanderreich II, σ. 113 κ.έ.

4 Ιΐροχείρως pape-benskleR, σποράδην έν Prosop.
Ptolemaica ind. καί αλλαχού. Τό ρωμαϊκών χρόνων

Sisiata (AntoniaS.) καταλογίζεται μεταξύ Ιλλυρικών 
καί Κελτικών, a. kerUnyi, Die Personennamen κλπ., 
σ. 146, άριδ-. 1717. Πρβ. ασιατικά από Σισι- έν 
η. berve, Das Alexanderreich II, σ. 354 κ έ.

5 bechtel, Histor. Personenn., σ. 274 και 473. 
hansen, Riicklauf. \V°rterb.,a 296.

6 ΣΤΕΦ. BYZ. έν λ. Πρβ. αΰτ. λ. Σάκαι καί PAPE- 
BENSELER έν λ. Σάκαι, Σάκος καί Σκύϋης σ. 1414, 
RE I Α, 2 έν λ. Sakai σ. 1770 κ. έ. καί σ. 1815 έν 
λ. Σάκιοοος. Μ. ebert, Reall. d. Vorgeseh. XII, 1928

5
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Ή κώμη τής έν Μακεδονία Πιερίας σχετίζεται προς τό θρακικόν τοπωνύμιου 
Σάκισσος υπό τοϋ D. DetchEW1 καί προς τα θρακικά ονόματα Σακεδαλλος, Δα- 
λοσακος, Μησακος (Μηζακος), Πετησακας, τα όποια θεωρεί θρακικά2. Ό ήμέτερος 
Σάκ[ αδύνατον να έχη σχέσιν προς τά ρωμαϊκά Σάκρος, Σακέρδης κ.τ.τ. Έκ τών 
ελληνικών έρχονται είς τον νουν ό ’Αργείος Σακάόας (6ος αί. π. X.)5, Σάκας καί 
Σακίς4, Σακλής, Σακράτης καί Σάκων5. Τό χάραγμα Σ\α\κίντα ό D. Α. Αμυχ 
προσπαθεί νά σχετίση προς τό όνομα τής Ζακύνθου, άποδίδων αυτό είς τούς ελ
ληνιστικούς χρόνους6. Σχετικόν ϊσως καί τό Σακόλιμος 7.

Στίχ. 10-11. Λυ]σανίας8, άλλα καί [ΙΙαυ]σανιας9 καί εϊ τι άλλο, είναι τό Όνομα 
ενός ακόμη βεβαιωιοΰ πιθανώς, τού οποίου τό επόμενον Σι\— είναι ϊσως τό πα
τρώνυμου, δυνάμενον νά συμπληρωθή δι’ οίουδήποτε από Σι—άρχομένου ονόμα
τος, έν οίς καί τά Σισίας καί Σιβύρτιος τής έπιγραφής μας. Περί τού Επιστάτου 
Έακύτα ίδέ άνωτ. παρατηρήσεις είς στίχ. 3-4 τής σελίδος II.

Στίχ. 12-13. Ε ίς τον στίχον 12 έχομεν πιθανώς τό πατροινυμον ενός έκ τών 
ιδιωτών μαρτύρων. Τό όνομα Σιβύρτιος είναι γνωστόν κυρίως από τον συνοδεύ- 
σαντα τον ’Αλέξανδρον μέχρι τών ’Ινδιών καί Σατράπην γενόμενον διαφόρων πε
ριοχών10. Τό όνομα πάντως είναι γνωστόν καί έκ τής λοιπής Ελλάδος11. Τό έν στίχ. 13 
Παράμονος, ως συμπληροΰται άσψαλώς (τό C σαφές), είναι τό όνομα ενός ακόμη 
ιδιώτου μάρτυρος, όνομα, ιδιαιτέρως έν Μακεδονία, σύνηθες12.

ΠΡΑΞΙΣ Ζ'

Στίχ. 14-15. Ίδέ ανωτέρω παρατηρήσεις είς στίχ. 7-8 τής σελίδος II. ’Εν 
τέλει τού στίχ. 15 μέρος γράμματος δύναται νά άνήκη είς Γ ή Π, άλλ’ ούδέν δύ
ναμαι νά προτείνω προς συμπλήρωσιν.

Στίχ. 16. Το πλε#ρο[ν] ύ[ραχμών, είναι ασφαλής συμπλήρωσις. Πρβ. άνωτ.

9 Ίδέ π.χ. pape-bEnsELEr. έν λ. ΔΗΜΙΤΣΑ, Ή Μα
κεδονία κλπ. η. berve, Das Alexanderreieh II, 
σ. 308 κ.έ.

10 Περί αύτοΰ καί τής σχετικής προς τό έτυμον
βιβλιογραφίας ίδέ RE II Α, 2, στήλη 2183. Πρβ. 
η. berve, Das Alexanderreieh II, σ. 353.Ό hoffmann 
Die Makedonen κλπ., σ. 200 κ.έ., νομίζει τό όνομα 
«...........schwerlich eehtgriechisch».

11 Ό μ. lewis έν BSA 49, 1954, σ. 35 κ. έ. SEG XIV, 
1957, άριθ. 357. Σιβυρτιάδ[ης, αύτ. XII, 1955, άριθ. 37, 
στίχ 5. Σιβ]ύρτιο[ έπεστάτει είς ψήφισμα βουλής καί 
Δήμου ’Αθηναίων υπέρ τοΰ ’Αρχελάου τής Μακεδο
νίας, χρονολογοΰμενον 407/6 π.Χ. SEG X, 1949, άριθ. 
138. Ίδέ καί RE II Α, 2 έν λ. Sibyrtios (2).

12 Ίδέ π.χ. ΔΗΜΙΤΣΑ, Ή Μακεδονία κλπ. SEGXVI, 
1959, άριθ. 402, 404, 405, αύτ. XIV, 1957 άριθ. 479 
στ. 15.

έν λ. Skythen, σ. 239. olmstead, Hist, of the Per
sian Empire, Chicago 1948, a. 141 καί 147 καί σπο
ράδην. schmidt, Persepolis I — II σποράδην.

1 Μνήμης χάριν, Gedenkschrift Paul Kretsch
mer I, 1956, σ. 89 κ.έ.

2 ’Αλλά πρβ. ι. ι. Russu έν Dacia 2, 1958, σ. 523 
καί αύτ. σ. 525, όπου δέν θεωρούνται θρακικά.

3 RE ΙΑ, 2 στ. 1768.
4 PAPE - BENSELER έν λ.
5 bechtel, Hist. Personenn., σ. 396. Πρβ. μ. leu- 

μανν, σάος und σώς, έν Μνήμης Χάριν, Gedenkschr. 
Ρ. Kretschmer, II, 1957, σ. 9 καί σημ. 7. Πρβ. αύτ.
σ. 13.

6 Έν AJA 61, 1957, σ. 169 καί πίν. 64, είκ. la-lb. 
Πρβ. SEG XVII, 1960, άριθ. 188.

7 Pros. Ptolem. IV, 1959, άριθ. 11711, 3ου αί. π.Χ.
8 Ίδέ άνωτ. παρατηρήσεις είς στίχ. 25 τής σελίδος I.
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παρατηρήσεις εις στίχ. 2 τής σελίδος II καί στίχ. 1, 11 καί 29 τής σελίδος I 
καί κατωτ. στίχ. 29-30 καί 36-37 τής σελίδος II.

Στίχ. 17. Την τιμή[ν] ε[χει πάσαν, είναι επίσης ασφαλής συμπλήρωσις, πρβ. 
στ. 12, 22 καί 30-31 τής σελίδος I καί στίχ. 31 καί 38 τής σελίδος II.

Στίχ. 18. Έάν αποκλεισθούν τα ασυνήθη Εικανδρος, Έλίκανδρος1, Πλουτά- 
κανδρος1 2 καί ’Άλκανδρος3, ή μόνη δυνατότης συμπληρώσεως είναι Νι]κάνάρου. Νί- 
κανδρον, μάρτυρα ιδιώτην, εϊχομεν έν στίχ. 16-17 τής σελίδος I. Άλλ’ έδώ οί 
Μ]ά[ρ τυρες, ώς συμπληροΰται μετ’ ασφαλείας, ακολουθούν. Έφ’ όσον δεν ήδυνήθη- 
μεν νά άποκαταστήσωμεν τό μήκος στίχου καί την άρθρωσιν των πράξεων έν γένει 
τής σελίδος II, καί είδικώτερον τής πράξεως Ζ , καί, έφ’ όσον εις την πράξιν Ζ έλ- 
λείπουν όλοι οί άρχοντες, τό σφζόμενον μέρος ονόματος εις γενικήν είναι δυνα
τόν νά άνήκη εις Επιστάτην, ιερέα ή καί ένα τών ταγών, οί όποιοι πάντως ου
δόλως δίδουν άπόδειξιν τής ύπάρξεώς των είς όλας τάς πράξεις τής σελίδος II.

Στίχ. 19. Νικάνωρ είναι είς άπό τούς έξ ιδιωτών πιθανώς μάρτυρας, οπότε 
τό επόμενον όνομα πρέπει νά είναι τό πατρώνυμόν του: [Ά]2[εξάνδρου, [Ά]λ[κέτα 
καί ό,τι άπό Άλ- άρχόμενον όνομα, κατά προτίμησιν άρμόζον προς τό γνήσιον καί 
σύνηθες μακεδονικόν Νικάνωρ4, περί ου ανωτέρω είς παρατηρήσεις είς στίχ. 14 
τής σελίδος I.

ΠΡΑΞΙΣ Η'.

Στίχ. 20. Ίδέ παρατηρήσεις άνωτέρω είς στίχ. 7-8 τής σελίδος II.

Στίχ. 21.’ Η άνάγνωσις εΰκολΰνεται άπό τήν παραβολήν τού στίχ. 35 τής σε
λίδος II, ώστε βεβαιοΰται, διά τής αντιπαραβολής, λέξις είς δοτικήν ΓΑΙΜΕΙΩ, ή οποία, 
νομίζω, δεν είναι δυνατόν νά είναι τίποτε άλλο άπό τοπωνύμιον. «Έν Γαιμείο)» 
προφανώς εΰρίσκεται ή γή, τήν οποίαν ήγόρασεν ό Ζώπυρος Γοργία. Δεν είμαι βέ
βαιος διά τήν άνάγνωσιν τών δυο περαιτέρω γραμμάτων έν τέλει τού στίχου. Προ
τείνω μετ’ έπιφυλάξεως 1 καί F, τού οποίου έλλείπει ή δεξιά κάθετος κεραία.

Στίχ. 22. Τά δυο πρώτα γράμματα τού στίχου παρουσιάζουν τό πρόβλημα τών 
δΰο πρώτων σωζομένων γραμμάτων τών στίχων 3 καί 31 τής σελίδος I. Ίδέ τάς 
έκεΐ παρατηρήσεις. Καί έδώ τό πρόβλημα είναι, άν θά άναγνώσωμεν : ής (δηλ. 
γής) γείτων...5 ή θά στίξωμεν: ]ί/ς. Γείτων. . . .Υπέρ τής πρώτης λύσεως έδώ 
συνηγορούν όμοια παραδείγματα καί τό συλλαβικόν σύστημα χαράξεως τής έπιγρα-

1 PAPE - BENSELER έν λ λ. 5 Ώς δμοια παραδείγματα, τελευταίως έν Δ. I. ΛΑ-
2 bechtel, Hist. Personenn., σ. 372. ΖΑΡΙΔΗ, Γέρας Ά. Κεραμοπούλλου, σ. 159, επιγραφής
3 "Απαντα έν Hansen, Riicklauf. WSrterb., σ. 279. στίχ. 6, σ. 161 σημ. 1 άριθ. 1, κ.ά. έν ταίς έπιγραφαϊς
4 η. berve, Das Alexanderreich II, σ. 17 κ.έ. τοΰ καταλόγου αυτόθι.
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φής. Τά έν μέρει σωζόμενα πρώτα τρία γράμματα τοϋ «γείτονος» είναι: Φιλ—, 
νομίζω. Πρβ. διά τό σχήμα τοΰ Φ και την πιθανήν συμπλήρωσιν, τό Φίλαγρος έν 
στίχ. 28 τής σελίδος I και Φίλιππος έν στίχ. 26 τής σελίδος II. Εννοείται, δεν 
αποκλείεται κα'ι οίονδήποτε άλλο δνομα από Φιλ—- άρχόμενον1.

Στίχ. 23-24. Παράτονος, ώς δύναται νά συμπληρωθή σχεδόν με βεβαιότητα1 2 
είναι πιθανώς εις από τούς βεβαιωτάς, έφ’ δσον οί άρχοντες (Επιστάτης καί ίε- 
ρεύς) ακολουθούν. Τό επόμενον Κη\<$\ίο[------- , είναι πιθανώς μέρος τοΰ πατρωνύ
μου τοΰ Παραμόνου, δυνάμενον νά συμπληρωθή ώς εν τών μετά τοΰ Κηφισό— 
συνθέτων 3.

Ώς προς τον ’Επιστάτην και τον ιερέα ίδέ άνωτ. παρατηρήσεις εις στίχ. 3-4 
τής σελίδος II.

Στίχ. 25. Ίδέ ανωτέρω παρατηρήσεις εις στίχ. 15-18 τής σελίδος I. Πρβ. κα'ι 
στίχ. 6 τής σελίδος II.

Στίχ. 26. Άβέβαιον αν τό δνομα είναι εις ονομαστικήν, οπότε θά είναι τό 
δνομα μάρτυρος, ή εις γενικήν, οπότε θά είναι τό πατρώνυμον αύτοΰ4. Εις άμφο- 
τέρας πάντως τάς περιπτώσεις ό μάρτυς είναι εκ τών ιδιωτών, ώς προκύπτει έκ τής 
θέσεως τοΰ ονόματος εις τον τελευταιον στίχον τής πράξεως, μάλιστα μετά τον ιδιώ
την τοΰ προηγουμένου στίχου. Τό ακόλουθον ΚΙ [—■—, τοΰ οποίου θεωρώ βεβαίαν 
την άνάγνωσιν, είναι δυνατόν νά είναι, άντιστρόψως προς τό προηγοΰμενον, ή τό 
πατρώνυμον αύτοΰ ή νέον δνομα. Διά την πιθανήν συμπλήρωσιν δλα τά από Κι— 
ονόματα προσφέρονται5.

ΠΡΑΞΙΣ Θ'.

Στίχ. 27. Ίδέ παρατηρήσεις ανωτέρω εις στίχ. 7-8 τής σελίδος II.

Στίχ. 28. Τά πρώτα τρία γράμματα πιθανώς ανήκουν εις τήν κατάληξιν ονό
ματος εις γενικήν. Τούτο, έφ’ δσον προηγείται τοΰ καθορισμού τής έκτάσεως τοΰ 
κτήματος καί έφ5 δσον δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν καί εις τήν πράξιν ταύτην τής 
σελίδος II, δσα παρετηρήσαμεν κυρίως εις τάς πράξεις τής σελίδος I, δέν ανή
κει εις δνομα γείτονας ή βεβαιωτοΰ, πολύ περισσότερον δέν ανήκει εις δνομα Επι
στάτου, ίερέως ή μάρτυρος. Δύναται νά άνήκη ή εις έν τών ονομάτων τοΰ πωλη-

1 'Εκτός λεξικών καί επιγραφικών συλλογών ώς 
ΔΗΜ1ΤΣΑ, Ή Μακεδονία, κλπ., πρβ. Η. BERvE, Das 
Alexanderreich II, σ. 382 κ.έ, άριθ. 774-808.

2 Δι’ άλλας απίθανους συμπληρώσεις ίδέ Hansen, 
Riicklauf. Worterb., σ. 275.

3 bechtel, Histor. Personenn , σ. 236 κ.έ.
4 Περί τής άρχαιότητος, συχνότητος καί σημασίας

τοϋ ονόματος Φίλιππος έν Μακεδονία; j. kali.Eris, Les 
anciens Macedoniens, σ. 194. Πρβ. σ. 293 σημ. 1.

5 Ίδέ π. χ., έκτος τών έν ραρε - benseler, καί 
bechtel, Hist. Personenn., σ 237 τά Κίτος (δίς) έν 
Μ. launey, Recherehes κλπ. II, σ. 1163 (Κίτιον 
δνομα γυναικός έξ ’Αθηνών 2ου αί. π.Χ. SEG XVI, 
1959, άριθ. 204) καί Cittius - Citto - Cittus έν 
a. kerenyi, Die Personenn. von Dacien (=Diss. 
Pannonicae I, 9), 1941, σ. 139 άριθ. 1625, δπου 
καταλέγονται μεταξύ τών Ιλλυρικών καί τών Κελτι
κών ονομάτων.
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τοΰ ή, όπερ όλιγώτερον πιθανόν, εις τοπωνΰμιον. Τό πράγμα ενδιαφέρει κυρίως 
διά τον καθορισμόν τοΰ κατά προσέγγισιν μήκους τών στίχων τής σελίδος II.

Διά τό πλέ[θρ]α, συμπληροΰμενον, νομίζω, μετ’ ασφαλείας, ίδέ άνωτ. παρα
τηρήσεις είς στίχ. 10 τής σελίδος I. Διά τό συμπληροΰμενον έν τελεί τοΰ στίχου 
μέρος ίδέ αμέσως κατωτέρω, στίχ. 29.

Στίχ. 29-30. Έάν έφαρμόσωμεν τάς παρατηρήσεις μας επί τών πράξεων τής 
σελίδος I, μάλιστα επί τών στίχων 10 καί 20 αυτής, δυνάμεθα νά συμπ?α]ρώαω- 
μεν μετά πολλής πιθανότητος, νομίζω, είς τούς στίχους 28-29 : τά έχόμενα | τών 
■2ωπ[ά]τρ[ου ’. Επίσης ασφαλής είναι ή συμπλήρωσις: τό πλέθρον] j δραχμώ[\\ δΓ ήν 
πρβ. στίχ. 1, 11 καί 29 τής σελίδος I καί 2, 16 καί 37 τής σελίδος II. Ώς προς 
τό σχήμα τοΰ Ο = 70 ίδέ άνωτ. σ. 4 σημ. 1. Περί αλφαβητικής άριθμήσεως άνωτ. 
είς παρατηρήσεις έν στίχ. L0 τής σελίδος I. Τό ποσόν τών δραχμών κατά πλέθρον 
γής φαίνεται, ότι δέν ήτο μεγαλΰτερον τών 80 δραχμών, διότι αν έλλείπη γράμμα έκ 
τοΰ άριθμοΰ, τοΰτο θά ήτο άριθμός μονάδων. Την άξίαν τής δραχμής δέν δυνά- 
μεθα νά γνωρίζωμεν ούτε νά συμπεράνωμεν μέ άκρίβειαν έκ τοΰ έλλιποΰς κειμέ
νου μας. Οί πάπυροι περιέχουν περισσότερα καί πληρέστερα στοιχεία, άλλ’ αί δυσ- 
χέρειαι καί τά προβλήματα παραμένουν 2.

Στίχ. 31. Ή συμπλήρωσις είς τούς στίχους 30-3 L : την τι] | μην έχ[ε]ι π[άσαν, 
γενομένη μέ την βοήθειαν τών στίχων 12, 22 καί 30 τής σελίδος I καί 17 καί 38 
τής σελίδος II, είναι άσφαλής.

Στίχ. 32. Έκτος τών Διογένης καί Πυθογένης τοΰ στίχου 6 τής σελίδος I, 
πλήθος άλλων ονομάτων3 άπαγορεΰει κάθε προσπάθειαν συμπληρώσεως τοΰ ονόμα
τος, τοΰ οποίου έχομεν τό δεύτερον συνθετικόν είς την γενικήν -]γένους. Κατά τά 
άλλα ισχύουν διά τον στίχον τούτον αί παρατηρήσεις άνωτέρω είς στίχ. 18 τής 
σελίδος II.

Στίχ. 33. Ό -]σιος4, μάρτυς έξ ιδιωτών, άκολουθεΐται πιθανώς υπό τοΰ πα
τρωνύμου, όθεν θά συνεπλήρουν .2ωπ[ά]τ[ρου, ό δέ Σώπατρος ούτος είναι πιθανώς ό 
αύτός προς τον γείτονα, άνωτέρω έν στίχ. 29 (ίδέ σχετικός παρατηρήσεις), έφ’ όσον 
είναι πιθανόν, ότι γείτονες έλαμβάνοντο ώς μάρτυρες κατά τήν σχετικήν διαδικασίαν.

Π Ρ Α Ξ I Σ I.

Στίχ. 34. Ιδέ άνωτέρω παρατηρήσεις είς στίχ. 7-8 τής σελίδος II.

1 Τό όνομα σύνηθες γνωστόν καί έκ Μακεδονίας, 
π. χ. ραρε - benseler έν λ. ΔΗΜ1ΤΣΑ, Ή Μακεδονία 
κλπ. Πρβ. η. berve, Das Alexanderreich II, σ. 367, 
Πρβ. Σούπατρος έκ τής Θεσσαλικής Έλατείας έκ 
τών περί τό 100 π.Χ. χρόνων έν SEG XVII, 1960, 
άριι'Κ 299= REG 1960, Bull, iipigr. άριι'Ε 197. Πρβ. 
καί bechtel, Hist. Personenn., σ. 413 κ.έ.

2 Ίδέ π.χ. έν μ. launey, Recherehes κλπ. II, 
1950, σ. 725 κ.έ. τάς δυσχερείας διά τόν καθορισμόν 
τών αποδοχών τών στρατιωτικών.

3 Ίδέπχ. bechtel, Hist. Personenn., σ. 104 κ.έ. 
καί hansen, Riicklauf. Worterb., σ 163

4 Διά τάς πιίΐανάς συμπληρώσεις ίδέ hansen. 
Riicklauf. Worterb., σ. 243 κ.έ.
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Στίχ. 35. Ίδέ παρατηρήσεις άνωτ. εις στίχ. 21 τής σελίδος II.

Στίχ. 36. Έχομεν πιθανώς τδ τέλος ενός ονόματος εις γενικήν καί την αρ
χήν άλλου. Τό πρώτον δΰναται νά είναι Όλύμπιχος ώς εν στίχ. 26 τής σελίδος I 
καί, πιθανώς, 8-9 τής σελίδος II (ίδέ εκεί τάς σχετικός παρατηρήσεις), άλλα καί 
οιονδήποτε εις -χος ή -χης μετά γενικής εις - χου όνομα1. Τό δεύτερον είναι δυνα
τόν νά είναι ΖΖο[λύ]κ[αρπος (γνωστόν εν Μακεδονία έξ επιγραφών ρωμαϊκών χρό
νων, π. χ. Δημιτςα, Ή Μακεδονία κ. ά.) ή εν τών συνήθων ώς Πολυκράτης, Πο
λύκλειτος κλπ. ή οιονδήποτε άλλο. Άμφότερα τά ονόματα τού στίχου τούτου δεν 
άνήκουν ούτε εις βεβαιωτήν ούτε — πολύ περισσότερον — εις επιστάτην, ιερέα κλπ. 
’Ίσως άνήκουν εις τήν τυπικήν έ'κφρασιν καθορισμού τών ορίων, οπότε είναι πιθα
νόν, ότι τά σφζόμενα μέρη άνήκουν ή εις όνομα καί έποόνυμον τού αυτού γείτο- 
νος ή εις ονόματα δύο γειτόνων.

Στίχ. 37-38. Ή μερική συμπλήρωσις τών στίχων 36-38, ώς έγένετο, βεβαι- 
ούται, νομίζω, άπολύτως εκ τών προηγουμένων στίχ. 1, 1L - 12, 22 καί 29-30 τής 
σελίδος I καί στίχ. 2, 16-17 καί 30-31 της σελίδος II. Ίδέ τάς εκεί σχετικάς ση
μειώσεις.

Στίχ. 39 - 40. ΤΙ άνάγνωσις: «θί[άρ]τυρ[ες», νομίζω, είναι άσφαλής. Πρβ. 
προηγουμένους στίχους 5, 15 καί 33 τής σελίδος I καί 18 καί 32 τής σελίδος II. 
Έκ τών ονομάτων τών μαρτύρων έχομεν μόνον μέρος, συμπληρούμενον, νομίζω, 
μετ’ άσφαλείας: Νι] κάνωρ. "Αν τό τέταρτον γράμμα τού στίχου είναι ο καί ούχί 
Ω θά έχω μεν: Νι]κάνορ[ος, πατρώνυμον ενός ιδιώτου μάρτυρος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡ1Τ1ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΩΝ

Εις τάς πράξεις τής σελίδος II διατηρούνται όλιγώτερα στοιχεία έκ τών διαπιστου- 
μένων εις τό σωζόμενον μέρος τών πράξεων τής σελίδος I. Ό άγοραστής καί ό πωλητής 
βεβαίως θά έσημειοΰντο καί εις τάς πράξεις, όπου δεν διετηρήθησαν τά όνόματά 
των. Τό άνιικείμενον τής άγοραπωλησίας («γή» πιθανώς εις όλας τάς περιπτώσεις) 
καί ή έκτασις θά έσημειούντο επίσης κατ’ άνάγκην, έστω καί μέ συντομωτέραν δια- 
τύπωσιν, καί εις τάς πράξεις, όπου ούδέν ίχνος διετηρήθη. ’Αντί καθορισμού τής 
θέσεως καί τών ορίων υπό τον τύπον «τά έχόμενα τών», τον όποιον εΰρομεν εις 
δύο πράξεις τής σελίδος I (ΒκαίΓ'), εις τινας πράξεις τής σελίδος II ίσως παρεί- 
χετο άπλώς τό τοπωνύμιον «εν Γαιμείω» ή τά ονόματα τού ή τών γειτόνων, άλλ’ εις 
τήν πράξιν Θ' τουλάχιστον έχομεν πιθανότητα ότι έχρησιμοποιήθη ό τύπος: τά έχό
μενα] j τών Σωπάτρον. Ή τιμή κατά πλέθρον, οί βεβαιωταί ή ή προϋπόθεσις, 
ότι ή τιμή θά καταβληθή εις τό άκέραιον διατυπούνται καί εις τάς πράξεις τής 1

1 hansen, ε. ά. σ. 179 καί 295 κ.ε.
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σελίδος II κατά τον αυτόν τρόπον, ώς διαπιστοϋται τουλάχιστον εις τινας έξ αυ
τών. Τουναντίον ούδαμού εις τάς πράξεις τής σελίδος II διεπιστώσαμεν ίχνος τής 
διατυπώσεως: «Ή ώνή έγένετο μηνός κλπ.». Επιστάτης (άλλος άπό τον έν σελίδι I) 
καί ίερεύς (άλλα ποιου θεού;) μνημονεύονται. Τουναντίον οΰδέν σημεΐον έβεβαι- 
ώσαμεν τής παρουσίας ταγών εις τάς πράξεις τής σελίδος II. Οί μάρτυρες τέλος 
παρατίθενται πιθανώς κατά κοινόν, είς όλας τάς πράξεις άμφοτέρων τών σελίδωιγ 
τρόπον, έκτος τής πράξεως Β', όπου έ'χομεν τύ προβληματικόν: έναν;]τ/α δικαστών.

’Άλλας συγκριτικός παρατηρήσεις καθαρώς έπιγραφικάς ιδέ άνωτ. σ. 2 κ.έ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Ή παρούσα επιγραφή δεν είναι άπό τά συνήθη έν τή κυρίως Μακεδονίφ 
κείμενα. Επιτύμβιοι έπιγραψαί καί ολίγαι αναθηματικοί, κατά τό πλεΐστον ρω
μαϊκής έποχής, άποτελοϋν τον συνήθη αμητόν έπιγραφικών κειμένων, τά όποια 
έθησαυρίζοντο μέχρι τοΰδε είς τάς προχείρους Συλλογάς άνά την Μακεδονίαν. 
Όλίγα έπιγραψικά ευρήματα είναι δυνατόν νά παραβληθούν προς την έπιγραφήν μας 
ώς προς την έποχήν καί τον χαρακτήρα. Διά τού τελευταίου έννοώ, ότι όλί- 
γαι είναι αί έπιγραφαί μας, αί υποΐαι έχαράχθησαν άπό έμπειρον χαράκτην, είς 
τον χαρακτήρα τού όποιου δυνάμεθα νά κάμωμεν παρατηρήσεις καί νά βασίσω- 
μεν συμπεράσματα προς χρονολόγησιν.

Εϊδικώτερον είς την περιοχήν τής έπιγραφής μας (μεταξύ Ναούσης καί Σκό
δρας) ούδεμία άλλη έπιγραφή εύρέθη, προς τήν οποίαν θά ήδυνάμεθα νά παρα- 
βάλωμεν τήν ίδικήν μας.

Αί πλησιέστεραι χρονικώς καί τοπικώς, χρονολογημένοι με απόλυτον ή σχε
τικήν ακρίβειαν, είναι έπιγραφαί τινες τής Βέροιας ήτοι:

1. Έπιγραφή φέρουσα αποσπάσματα έπιστολών τού Δημητρίου Β' προς "Αρπαλον1.
2. ’Απελευθερωτική έπιγραφή χρονολογηθεΐσα με ακρίβειαν είς τό 235 π.Χ. 

υπό τού έκδοτου κ. Μ. Ανδρονίκου λ

3. Ό λεγόμενος Γυμνασιαρχικός Νόμος τής Βέροιας1 2 3.
ΙΙαραβαλλομένη προς τάς τρεις ταύτας έπιγραφάς ή ήμετέρα κατατάσσεται^ 

νομίζω, μεταξύ τών δύο πρώτων άφ’ ενός καί τής τρίτης άφ’ ετέρου1.
Τό σχήμα τών γραμμάτων τής έπιγραφής μας" παρουσιάζει ομοιότητας μάλ-

1 α. Μ. woodward, Inscriptions from Macedonia 
I, έν BSA 18, 1911 - 12, σ. 134. j. m. r. cormack έν 
BSA 40, 1940, σ. 14 κ.έ. Πρβ. Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, Άρ- 
χαΐαι Έπιγραφαί Βεροίαι:, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 7 κ.έ. 
σποράδην.

2 Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, έ. ά. χρονολόγησις σ. 18 κ. έ. Πρβ. 
A. aymard, La monarchic hellenistique έν Rela- 
zioni del X Congresso Intern, di Scienze Storiche, 
τόμος II, σ. 232. franz bomer, Untersuchungen κλπ , 
1960, σ. 120 κ.έ. Τελευταίως βιβλιοκρισίαν stewart 
irvin oost έν Classical Philology 57, 1962, σ 63.

3 ’Αδημοσίευτος. Βραχεία άνακοίνωσις μετά είκόνος

τής μιας πλευράς έν Μακεδονικά 2, 1951, σ. 629 κ.έ. 
Χρονολογείται υπό Β. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ είς τόν 2ον π X. 
αιώνα έν Γέρας ’Αντωνίου Ιίεραμοπούλλου, Αθήναι 
1953, σ 304. Ό jean delorme, Gymnasion, Παρί- 
σιοι 1960, σ. 509, add. είς σ. 239, 29 γράφει: «... on 
ne possede encore aucune indication de date».

4 Εις τούς χρόνους τούτους άνήκουν τά Διαγράμ
ματα τοϋ Φιλίππου Ε'κυρίως, περί ών ό c. Bradford 
weli.es έν AJA 42, 1938, σ. 245 κ.έ., δπου καί ή 
προηγούμενη σχετική βιβλιογραφία.

5 Ίδέ άνωτ. σ. 4 καί πίν. 1.
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40 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1961

λον προς τά γράμματα των επιγραφών, αί όποϊαι τοποθετούνται εις τά έ'τη τής 
βασιλείας τοΰ Δη μητριού Β', παρά προς τον Γυμνασιαρχικόν Νόμον. Οΰτω έχο- 
μεν μικρότερα Ο, Θ καί Ω έν άντιθέσει προς τά ίσα στοιχεία τοΰ Γυμνασιαρχι- 
κοΰ Νόμου. Τά Π είναι ανισοσκελή καί ή οριζόντια αυτών κεραία δεν εξέχει εκα
τέρωθεν, έν άντιθέσει πρός ό,τι παρατηρεΐται εις τον Γυμνασιαρχικόν Νόμον, 
ό όποιος επί πλέον έχει Α μέ γωνιώδη την όριζοντίαν κεραίαν καί άκρέμονας 
έντονωτέρους.

Το μόνον νεωτερικόν εκ πρώτης όψεως στοιχεΐον τής επιγραφής μας είναι 
τό C (σίγμα μηνοειδές). Άλλ’ είναι γνωστόν, ότι ή σελήνη άπεκλήθη κατά τον 
4ον αιώνα π.Χ. «σίγμα τοΰ ούρανοΰ» καί μηνοειδές σίγμα άπαντά ήδη εις επι
γραφήν τής Αττικής τοΰ 320/319 π.Χ.1. Τό μηνοειδές σίγμα παρουσιάζεται ήδη 
εις τούς άρχαιοτάτους παπύρους τής μεγαλογραμμάτου γραφής, οί όποιοι προσ- 
άγονται ώς παραδείγματα μιμήσεως τών επιγραφών2.

Έξ άλλου είναι ίιογικόν νά. δεχθώμεν ότι ή σεσυρμένη γραφή επηρέαζε τάς 
έπιγραφάς περισσότερον εις περιοχάς, όπου ή γραφή επί σκληρών υλικών ώς τό 
μάρμαρον, δέν ήτο τόσον συνήθης όσον εις την ’Αττικήν καί άλλαχοΰ. Οΰτω 
έ'χομεν σίγμα δισκελές ώς γωνίαν ή μηνοειδές εις έπιγραφάς τοΰ 3ου αίώνος έκ 
τής περιοχής τοΰ Μετσόβου3. Σίγμα μηνοειδές καί αντίστοιχοι μορφαί τοΰ Ε καί 
Ω παρουσιάζονται εις σφραγίσματα έπί κεράμων χρονολογουμένων εις τά έτη τής 
βασιλείας τοΰ Φιλίππου Ε'4. Όμοίως μηνοειδές σίγμα έν έπιγραφή τών αυτών χρό
νων περίπου6. Ό καθ. Δ. Ευαγγελιδης μάλιστα έσημείωσε μοναδικόν σίγμα μη
νοειδές έν έπιγραφή τοΰ 370 π.Χ. έκ Δωδώνης, έν τή οποία τά άλλα σίγμα εί
ναι τετρασκελήι:. Οΰτω ούδέν άντίκειται καί μάλλον όλα συνηγοροΰν υπέρ τής 
τοποθετήσεως τής έπιγραφής μας εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 3ου αί. π.Χ. μάλ
λον παρά εις τάς άρχάς τοΰ 2ου αί. π.Χ. Προσπάθεια άκριβεστέρας χρονολογή- 
σεως θά ήτο παρακεκινδυνευμένη.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή φύσις καί ή έκτασις τής έπιγραφής μας καθ’ έαυτάς άποτελοΰν νέον στοι- 
χείον εύπρόσδεκτον εις την έπιγραφικήν έρημίαν τής κυρίως Μακεδονίας. ’Εάν 
τά κείμενα τών δύο έν μέρει σωζομένων σελίδων διετηροΰντο ακέραια, αυτά καί
μόνον θά ή σαν αρκετά νά δώσουν εις τή 
έκ τών σημαντικωτέρων επιγραφών τής

1 Α. ΣΙΓΑΛΑΣ,'Ιστορία τής'Ελληνικής Γραφής, Θεσ
σαλονίκη 1934, σ. 121 κ έ.

2 Π. χ, Geschichte der Textiiberlieferung I 
(μ. MEIER - F. HISDERMANN - A. SCHINDLER), Ζυρίχη
1961, σ. 73 κ. έ., εΐκ. 7 καί 8 (Herbert hunger).

3 Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ, Ειδήσεις κ.λ.π., έν ΑΕ 1951-52, 
Άρχαιολ. Χρον., σ. 46 κ.έ.

4 Έκ Φλωρίνης, Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ έν ΠΑΕ 1934, 
σ. 104 κ.έ., εΐκ. 5-6.

ν επιγραφήν μας τήν σπουδαιότητα ενός 
δυτικώς τοΰ Άξιοΰ κυρίως Μακεδονίας.

5 Έκ τής Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας έν Spo- 
menik 98, 1911 - 1948, σ. 21 άριΟ-. 3.

6 Ίδέ ΑΕ 1956, σ. 4. Πρβ. γενικώτερον, Α. ΣΙΓΑΛΑΝ, 
ε. ά. σ. 143 κ. έ. καί εΐκ. 748 (μέ τά χαρακτηριστικά 
τής γραφής τών έπιγραφών, έπί παπύρων τοΰ 4ου αί. 
π.Χ.), εΐκ. 76 (δπου οί πάπυροι επηρεάζουν τάς έπι
γραφάς κατά τόν 3ον αί. π.Χ.) καί είκ. 77 (δπου γω
νιώδες σίγμα έν παπυρφ τοΰ 4ου αί. π.Χ ).
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AE 1961 ΏνοΠ έκ της Ήμαβίας 41

’Αλλά καί ώς σφζονται αποσπασματικούς τά κείμενα τών ώνών μας αποτε
λούν πολύτιμον συμβολήν εις την γνώσιν τής μακεδονικής μητροπόλεως κατά τούς 
ελληνιστικούς χρόνους.

Ή μνεία Επιστάτου πόλεως προστίθεται εις προηγούμενα παραδείγματα. "Εν 
νέον όνομα Επιστάτου (Έακΰτας) 1 βεβαιοΰται καί ετέρου έχομεν τό τέλος (-ρχος). 
Άσκληπιεΐον έν τή περιοχή βεβαιοΰται επίσης ώς κα'ι όνομα ενός ίερέως τοΰ 
’Ασκληπιού (Νικάνωρ)1 2. Εντελώς νέον στοιχεΐον, εύπρόσδεκτον, μολονότι παραμένει 
προβληματικόν, είναι ή συναρχία ταγών διοικοΰντων και έκπροσωποΰντων μακε
δονικήν πόλιν, άγνωστον ποιαν. Έκ τών ονομάτων τών ταγών τούτων άτυχώς 
έχομεν μόνον έν γράμμα αρχικόν (Λ-) και έν τελευταΐον (-Ρ).

Οί ταγοί, τό Άσκληπιεΐον καί τινα έκ τών ονομάτων φέρουν πλησιέστερον 
τήν περιοχήν μας προς τήν Θεσσαλίαν 3 *. Αί σχέσεις τών δύο χωρών άπό άρχαιο- 
τάτων χρόνων έχουν ήδη σημειωθή'1. Τήν σχέσιν τών δύο διαλέκτων επίσης έχουν 
σημειώσει5. Έάν οί ταγοί μας σημαίνουν έπιβίωσιν παλαιών θεσμών καί λέξεων 
ή νέαν εισαγωγήν ή άνανέωσιν κατά τούς χρόνους τών Άντιγονιδών, είναι πρό
ωρον νά άποφασισθή. Επίσης δεν είναι εΰκολον νά σχετισθοϋν οί ταγοί μας 
προς τούς πολιτάρχας καί τά σχετικά προς αυτούς προβλήματα5. Άς έλπίσωμεν 
ότι νέα επιγραφικά καί άλλα κείμενα θά μάς διδάξουν σχετικώς7.

Οί βεβαιωταί καί οί μάρτυρες τών ώνών μας προστίθενται εις τά πολλά 
γνωστά παραδείγματα, άλλα νέον στοιχεΐον αποτελεί ό προσδιορισμός «μάρτυρες 
δικαστών» έν άντιθέσει προς τούς μάρτυρας «έναν;]τίφ δικαστών». Τέλος νέα πα
ραδείγματα τυπικών εκφράσεων προστίθενται είς γνωστάς παραλλαγάς τούτων.

Έκ τών ονομάτων άλλα είναι πανελληνίως γνωστά ώς τά Άσκληπιόδωρος 
(έδώ Άσσκληπιόδωρος), Άττίνας, Βίων, Γοργίας, Διογένης, Ζώπυρος, Λυσανίας, 
Μένων, Νίκανδρος, Όλύμπιχος, Πυθογένης, Σώπατρος, Φίλαγρος, Φίλιππος, κ.τ.τ.

1 Εις τά ανωτέρω, έν οίκείφ τόπο), άναφερόμενα 
σχετικώς πρός τήν μορφήν τοΰ ονόματος Έακύτας, 
πρόσθες τήν μορφήν Άεάκης έν Σάμφ ήδη ε’ις αρ
χαϊκήν έποχήν. Ίδέ τελευταίως, μάλιστα ώς πρός τήν 
χρονολογίαν, L. Η. JEFFERY, The Local Scripts κ.λ π., 
Oxford 1961, σ. 330 κα'ι πίν. 63, άριθ. 13 καί mario 
burzachechi, Un ariballo protocorinzio κ.λ.π, έν 
Archeologia Classica 13, 1961, σ. 115 καί σημ. 1, 
δπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία.

2 Κατά τήν έκτυπωσιν τής παροΰσης μελέτης εί- 
δον, κατ' εΰγενή παραχώρησήν τοΰ φίλου κ. Καλλέρη, 
τά δοκίμια τοΰ δευτέρου τόμου τοΰ βασικού περί Μα- 
κεδόνων συγγράμματος του, ένθα καί σχετικά περί 
τής λατρείας τοΰ 'Ασκληπιού έν Μακεδονιρ, J. kal- 
L^ris, Les anciens Macedoniens II, σ. 546, σημ. 3. 
Επίσης δέν ήδυνήθην νά χρησιμοποιήσω έν καιρφ τά 
σχετικά πρός τον 'Ασκληπιόν έν g. roux, L archite
cture de l’Argolide aux IV" et III' siecles avant 
J.-C., Παρίσιοι 1961, σ. 70 κ.έ. καί 187 κ.έ.

3 Ένσχέσειπρός τήν ανωτέρω, έν οίκείφ τόπφ, άνα-
φερθεΐσαν μελέτην, μ. sordi, La lega tessala κ.λ.π.,

ίδέ j. a. o. larsen, A New Interpretation of the 
Thessalian Confederacy έν Class. Phil. 55, 1960, 
σ. 229 κ.έ. καί βιβλιοκρισίαν p. L^vfiQDE έν REG 
75, 1962, σ. 544.

4 w. a. heurtley, Prehistoric Macedonia, σ. 109 
καί 113 κ έ. (υστέρα νεολιθική έποχή), σ. 85 καί 
111 (πρώτη έποχή τοΰ χαλκού) καί κυρίως σ. 127 
κ.έ., δπου συζητεΐται τό εθνολογικόν πρόβλημα. 
ΑΠ. Β. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Ό 'Ελληνισμός τής αρχαίας 
Μακεδονίας, ’Αθήνα ι 1960, σ. 44 κ.έ.

5 Π. χ. Hoffmann, Die Makedonen, σ. 230 καί 
255.

6 Τελευταίως Δ. ΚΛΝΑΤΣΟΥΛΗΣ έν ’Επετ. Φιλοσ. 
Σχολής Παν. Θεσσαλονίκης Ζ' (Μνημόσυνον X. Χαρι- 
τωνίδου), Θεσσαλονίκη 1956, σ. 158 κ.έ., πρβ. τοΰ αυ
τού, Ή Μακεδονική πόλις κλπ. έν Μακεδονικά 4, 
1957, σ. 232 κ.έ. Είς ταΰτα καί ή προηγουμένη σχε
τική βιβλιογραφία.

7 Ένδεικτικώς περί τοΰ προβλήματος ίδέ walbank, 
Philip V, σ. 1 καί 5.

6
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AE 196142 Φωτίου Μ. Πέτσα

“Αλλα ονόματα είναι έκ των ίόιαζόντων έν Μακεδονία κυρίως, ως “Αδυμος, Νι- 
κάνωρ, Παράμονος. Σημαντικότερα τέλος ονόματα εϊτε ως τδ πρώτον άπαντώντα 
(Έακΰτας, Σισίας, Τολων) είτε ως σημαντικά ιδιαιτέρως διά την Μακεδονίαν 
(“Εκτωρ1, Μαννίας2, Σιβυρτιος) πλουτίζουν τό ενδιαφέρον τής επιγραφής μας.

Εις τό ενδιαφέρον έκ των ονομάτων προσώπων προστίθεται ή σπουδαιότης 
δυο τοπωνυμίων, τά όποια όμως διασφζονται μόνον έν μέρει άτυχώς: Νέα[πόλις;] 
καί Γαίμ.ειον (; έν Γαιμείοο)8. Έτι σπουδαιοτέρα είναι ή μνεία δύο εθνικών: 
Σκυδραΐος (γνωστόν και άλλοθεν)4 και Μαρινιαΐος (νΰν τό πρώτον άπαντών). Περί 
αυτών ίδέ κατωτέρω εις παράρτημα.

Άτυχώς παραμένει άγνωστος ή πόλις, εις ήν άνήκει ή έπιγραφή 5. Είναι έπί- 
σης παρακεκινδυνευμένον νά έπιχειρήσωμεν, με τά ολίγα εις την διάθεσίν μας 
στοιχεία, γενικότερα συμπεράσματα περί τής κοινωνικής καί τής πολιτικής όργανώ- 
σεως τής υπαίθρου χώρας6 ή περί τών νομίμων τών άφορώντων εις την έ'γγειον 
ιδιοκτησίαν κατά τούς χρόνους τής έπιγραφής7·

1 Εις τά περί τοΰ ονόματος "Εκτωρ, ανωτέρω έν 
οίκείφ τόπω, δέον νά προστεθή παραπομπή εις RE VII, 
στ. 2818 καί εις τό πρόσφατον Supplb. IX, 1962, 
στ. 1897. ’Από άλλης άπόψεως πραγματεύεται τό όνομα 
δ ζ. ΜΑΥΑΝί, Les Etrusques coramencent a parler, 
1961, σ. 419, όπου παραπέμπει καί εις JHS 39, 1919, 
σ. 185 κ.έ.

2 Ίδέ καί Albania 3, 1928, σ. 41 κ.έ., όπου δη
μοσιεύεται έπιγραφή ρωμαϊκών χρόνων έκ τής’Απολ
λωνίας έν τή ’Ιλλυρία, έν τή οποία αναγράφεται ή 
γενική ονόματος (Μάννου) μετά τοΰ έθνικοΰ (Πέρσου) 
καί παρατίθενται άλλα παραδείγματα μετά σχετικής 
συζητήσεως τοϋ θύματος.

3 Τό μόνον τοπωνύμιον, τό όποιον δύναται νά σχε- 
τισθή φωνητικώς προς τό ήμέτερον Γαίμειον είναι 
τό Τέμενος παρά ΠΡΟΚΟΠΙΩι, Περί κτισμάτων, έκδ, 
G. Dindorf, Bonn 1838, σ. 277, 30.

4 Εις τήν ανωτέρω, έν οίκείφ τόπω, καί κατωτέρω, 
έν Παραρτήματι, βιβλιογραφίαν περί Σκόδρας προσ
θετέα τά έν BCH 86, 1962, σ. 60, όπου ή παραπομ
πή εις BCH 1957, σ. 387 έτέθη έσφαλμένως εις ύπο- 
σημείωσιν 6, αντί τής 7.

5 Εις τήν τοπογραφίαν τής περιοχής άναφέρεται 
ειδικόν κεφάλαιον τής δημοσιευόμενης προσεχώς με
λέτης τοϋ τάφου, έν ω εύρέθη ή έπιγραφή μας.

6 Γενικώς ίδέ μ. rostovtzeff, The Social and 
Economic History of the Hellenistic World. Είδι- 
κώτερον περί τής κοινωνικής καί πολιτικής όργανώ- 
σεως τής υπαίθρου χώρας, περί τών δημοσίων κτη
μάτων κ.λ.π. κατά τήν ελληνιστικήν έποχήν έν τή δυ
τική Μικρά ’Ασίρ, έμμέσως ενδιαφέρουσαν διά τήν 
ελληνιστικήν όργάνωσιν καί άλλων περιοχών, έχομεν 
τήν πρόσφατον σχετικώς έργασίαν, τήν όποιαν όμως 
γνωρίζω μόνον έκ τής έκτενοΰς βιβλιοκρισίας (έν Bibl. 
Class. Orient. 6, 1961, στήλη 284 - 292): ι. s. swen- 
zizkaja, Die abhangige Bevolkerung auf den Lan- 
dereien der Stadte Westkleinasiens in hellenisti-

scher Zeit έν Vestnik Drevnej Istorii 3 (61), 1957, 
σ. 91 - 103.

7 Συζήτησιν περί τής άρχαιοτέρας ελληνικής Νο
μοθεσίας καί ως προς τήν έγγειον ιδιοκτησίαν ίδέ έν 
Acta Congr. Madvigiani I, 1958, 234 κ.έ. ιδίως 
σ. 244 κ.έ. (όπου καί σχετική βιβλιογραφία), έφ’ όσον 
είναι πιθανόν ότι τό πνεΰμα τής αρχαϊκής ελληνικής 
νομοθεσίας έπέζησε τής κλασσικής έποχής έν τή συν
τηρητική Μακεδονία. Αυτόθι σ. 251 κ.έ. όμοια συζή- 
τησις περί τής κλασσικής έλληνικής προελεύσεως τής 
Πτολεμαϊκής Νομοθεσίας, ή οποία έμμέσως διαφωτί
ζει, τηρουμένης μετά προσοχής τής αναγκαίας έπιφυ- 
λάξεως, τάς Μακεδονικάς άντιλήψεις περί δικαίου.

Κατά τήν σύνταξιν τής παρούσης μελέτης δέν ει- 
χον ύπ’ όψει μου τήν έν τφ μεταξύ δημοσιευθ-εϊσαν 
(έν BCH 85, 1961, σ. 426 κ.έ.) μελέτην τοΰ συνα
δέλφου κ. ΔΗΜ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ περί τριών νέων πράξεων 
αγοραπωλησίας έξ ’Αμφιπόλεως. Κατόπιν προφορικής 
άνακοινώσεως τοΰ φίλου συναδέλφου, είδον τήν δη- 
μοσίευσιν μόνον κατά τήν διάρκειαν τής έκτυπώσεως 
τής παρούσης μελέτης. Όθεν δέν έγένετο δυνατόν νά 
προστεθοϋν παραπομπαί έν οίκείφ τόπφ. Σημειοΰν- 
ται ένταΰθα συνοπτικώς :

α. Ό τύπος : Α έπρίατο παρά Β, κοινός εις τάς τρεις 
έπιγραφάς, μέ άσημάντους διαφοράς.

β. Ή μνεία μόνον Επιστάτου έν τή πρώτη έκ τών 
τριών έπιγραφών, κατά σειράν ίερέως καί ’Επιστάτου 
έν αρχή τής δευτέρας, ίερέως τοΰ ’Ασκληπιοΰ καί εΐτα 
’Επιστάτου έν τή τρίτη, έν θέσει περίπου, όπου καί 
οί ήμέτεροι άναφέρονται.Ή ποικιλία τής διατυπώσεως 
εις τρεις έπιγραφάς έκ τοΰ αύτοΰ τόπου είναι αξιο
σημείωτος.

γ. Ή μνεία βεβαιωτών έν τή δευτέρφ έπιγραφή.
δ. Ή παρουσία μαρτύρων άνευ άλλου προσδιορι

σμού εις τρεις έπιγραφάς, μετά πατρωνύμων μόνον 
εις τήν δευτέραν καί τρίτην.

ε. Ή μνεία μηνός (Δίου) εις τήν δευτέραν.
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Τά προκύψαντα κατά τάς άνασκαφάς τών τελευταίων ετών ευρήματα, έν τή 
περιοχή μεταξύ Ναοΰσης, Λευκαδίων και Κοπανοΰ, ενισχύουν την ελπίδα, δτι έν τή 
περιοχή ταύτη σώζονται ?^είψανα σπουδαίων κτηρίων. Τά άποκαλυφθέντα έν θέσει 
Τσιφλίκι τής περιοχής Λευκαδίων και έν θέσει Μπαλτανέτο τής περιοχής Ναοΰσης 
κτήρια μετά μωσαϊκών δαπέδων ανήκουν βεβαίως εις την ρωμαϊκήν έποχήν, άλλ’ οί 
τάφοι και ή ένταΰθα δημοσιευόμενη έπιγραφή προϋποθέτουν έλληνιστικήν, άν μη 
άρχαιοτέραν πόλιν, τής όποιας ή άνασκαφή, έλπίζω, θά άναληφθή προσεχώς δαπά- 
ναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Οΰτω θά καταστή δυνατόν νά έντοπισθοϋν και 
τά προρρωμαϊκά λείψανα τής πόλεως, εις ήν ανήκουν οι μακεδονικοί τάφοι, πιθα
νώς δέ καί ή έπιγραφή μας.

ς. Ό καθορισμός είς πλέθρα (άπαξ πέλεθρα) της 
έκτάσεως καί ή τιμή είς δραχμάς.

ζ. Ό τύπος: ήι γείτονες (είς τήν δευτέραν), ών γεί- 
των (είς τήν τρίτην επιγραφήν).

η. Τό διπλοϋν σ τοϋ Έπισστάτης (παρά τό ήμέτε- 
ρον Άσσκληπιόδωρος).

Ό Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ χρονολογεί τήν πρώτην επιγραφήν 
είς τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 4ου αί. π.Χ., τήν δευτέραν 
είς τόν 3ον αί. π.Χ. καί τήν τρίτην είς τό δεύτερον 
ήμισυ τοϋ 3ου αί π X.

Έκ τών προσφάτων δημοσιευμάτων, τά όποια δέν 
ήδυνήθην νά χρησιμοποιήσω ένκαιρω, αξιομνημόνευτοι 
ενταύθα αί βιβλιοκρισίαι υπό L. ROBERT καί A. GE
OFFREY woodhead έν Gnomon 35, 1963. Ό πρώτος 
(έν σ. 50 κ.έ.) πραγματεύεται έκτενώς περί τινων μακε

δονικών ονομάτων, μάλιστα περί τών μνημονευθέν- 
των ανωτέρω είς παρατηρήσεις είς στίχ. 7 ονομάτων: 
Εΰκτος καί Εΰλαιος (ίδέ κυρίως σ. 71 καί σημ. 1).

Ό A. G. woodhead, έξ άλλου, γράφων περί τοϋ 
άναφερθέντος ανωτέρω βιβλίου τοϋ Β. D. meritt, 
The Athenian Year, συνοψίζει τά προβλήματα περί 
τοϋ Ημερολογίου γενικώτερον.

Ή μελέτη τοϋ david asheri, Laws of Inheri
tance Distribution of Land κλπ., έν Historia 12, 
1963, σ. 1 κ.έ. άναφέρεται είς προηγουμένους τής έπι- 
γραφής μας χρόνους.

Τέλος άξιομνημόνευτα τά ένζ. μαυανι, Les Etrus- 
ques κλπ., 1961, σ. 378 κ.έ., 407 κ.έ. καί 415 κ.έ., ιδι
αιτέρως δέ τά περί Γορδηνίας έν Ήμαθίρ. έν σ. 379.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΚΥΔΡΑ - ΜΑΡΙΝΙΑ

Σκύδρα. Πήγα! περί τής αρχαίας Σκύδρας είναι αί εξής: 
α) Θεαγένης παρά Στ. Βυζαντιω< εν λ. Σκύδρα, Μακεδονική πόλις, ώς Θε

αγένης έν Μακεδονικοϊς· τδ εθνικόν Σκνδραΐος. 
β) Πτολεμαίος III 13, 39 (έκδ. Nobbe. Πρβ. υπόμνημα C. MDller έν 

Κα. Πτολεμαίου, Γεωγραφική Ύφήγησις, Παρίσιοι 1883, I, I, σ. 517), 
όπου περιλαμβάνεται μεταξύ των πόλεων τής Ημαθίας, αί όποΐαι άναφέ- 
ρονται με την εξής σειράν : Ενρωπος, Τύρισσα, Σκύδρα, Μύεζα η Μίεζα, 
Κνριός (ή Κύρρος), Ίδομένη, Γορδηνία ή Γο(υ)ρδουνία, Αί'δεσσα (η Έδεσσα), 
Βέρροια, Αιγαία, Πέλλα.

γ) Πλινιος, Nat. Hist. IV 33-34: oppida Aegiae, in quo sepeliri mos re- 
ges, Beroea et in regione quae Pieria appellatur a nemore Aeginium. in 
ora Heraclea, flumen Apilas, oppida Pydna, Oloros, amnis Aliacmon. 
Intus Aloritae, Vallaei, Phylacaei, CyrrestcCe, Tyrissaei, Pella colonia, op- 
pidum Stobi, civium Bomanorum. Mox Antigonea, Europus ad Axium 
amnem, eodemque nomine per quod Rhoedias fluit, Scy dr a, Eordaea, 
Mieza, Gordyniae, mox in ora Ichnae, fluvius Axius.

Έκ των ανωτέρω πληροφοριών τό μόνον βέβαιον είναι τό όνομα, ή, καθ’ 
όσον προκύπτει έκ τής μνείας υπό τοΰ Πλινίου, τοϋ Πτολεμαίου καί τοΰ Θεαγένους, 
άρχαιότης1 καί ή θέσις άορίστως κάπου εις την Ημαθίαν. Ούτε αί συντεταγμέ- 
ναι τοΰ Πτολεμαίου (περί αύτοϋ πείθει εν βλέμμα εις τον χάρτην τοΰ πίν. XI έν 
Ce. Ptol., Geogr. Codex Urbinas Graecus 82, έκδ. J. Fischer, Μέρος 2ov, Πίνακες, 
Λούγδουνον - Λειψία 1932) ούτε ή σειρά των ονομάτων τόσον παρά Πτολεμαίφ 
όσον καί παρά Πλινίφ διδάσκουν τι. Ματαίως, νομίζω, κατεβλήθη προσπάθεια νά 
έξαχθοΰν συμπεράσματα έκ τής σειράς των ονομάτων εις τάς άναφερθείσας πηγάς, 
μέ άποτέλεσμα νά σχετισθή ή Σκύδρα προς την έπομένην (έν τώ καταλόγω τοΰ Πλι
νίου) Έορδαίαν, ώστε νά τοποθετήται εις τά σύνορα μεταξύ Ημαθίας καί Έορδαίας2. 
Τοΰτο, νομίζω, δεν είναι ορθόν. Διότι, έκτος των μνημονευθεισών πηγών, ή Σκύ
δρα καί κάτοικοί τινες (Σκυδραΐοι) άναφέρονται εις την έπιγραφήν την εύρεθεϊσαν 
υπό τοΰ Delacoulonche3 έν τή έκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής τοΰ ’Αρσενίου.

1 Ίδέ νϋν έν jacoby, Fr. Gr. Hist. Ill C 2 (1958), 
άριθ. 774, Θεαγένης, χρονολογούμενος: 3ov/4ov αί- μ.Χ. 
μειά ερωτηματικού, άλλα πρβ. jacoby έν Klio 9, 93 
καί RE V, 2, 1934, στ. 1348 έν λ. Theage-nes (10). Περί 
τού Πλινίου, χρονολογούμενου ασφαλώς εις τόν Ιον αί. 
μ.Χ., ίδέ νΰνένΚΕ XXI, 1, 1951, στ. 271 κ.έ. Περί τοΰ 
Στεφάνου Βυζαντίου ίδέ Β. A. mOllER έν Hermes 
53, 337 καί honigmann έν REIII Α, 2,1929, στ 2369 
έν λ. Stephanos (Byzantios) (12), καί περί τών πηγών του

αυτόθι στ. 2379 κ.έ.
2 Ίδέ delacoulonche, Memoire κ.λ.π., σ. 26 κ.έ. 

ΤΗ. desdevises D0 dezerT, Geogr. ancienne de la 
Macedoine, σ. 333 καί μάλιστα χάρτην έν τέλει τοϋ 
βιβλίου, ΔΗΜ1ΤΣΑ, 'Η Μακεδονία κλπ., τόμος πρώτος, 
1896, σ. 92 κ.έ.

3 delacoulonche, Memoire, σ. 25 κ.έ. καί άριθ. 30 
= ΑΗΜΙΤΣΑ, ή Μακεδονία κλπ., σ. 96 άριθ. 126.
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AE 1961 45’fiv«l έκ τής ’Ημαθίας

Η επιγραφή παρέμεινεν έκτοτε εις την αΰτήν θέσιν έως το 1956, δτε την 
μετέφερα είς τό Μουσεΐον τής Θεσσαλονίκης1. ’Ανωτέρω παρέχω τό κείμενον κατά 
την ίδικήν μου άνάγνωσιν1 2.

Τό Αρσένιον εύρίσκεται είς αρκετήν άπόστασιν άπό τών συνόρων τής Ημα
θίας μετά τής Έορδαίας. Τάς δύο περιοχάς έχώριζε το Βέρμιον ώστε, αν ή επι
γραφή τοΰ ’Αρσενίου άποτελή τεκμήριον, είναι άπίθανον, ότι ή Σκόδρα εύρίσκετο 
παρά τήν Έορδαίαν, πολλφ μάλλον ότι ήτο πόλις τής Έορδαίας.

Άλλ’ είναι επίσης άβεβαία ή μετ’ ακρίβειας τοποθέτησις τής Σκόδρας με 
βάσιν τήν επιγραφήν τοΰ ’Αρσενίου. Ή επιγραφή αυτή είναι άντίγραφον ώνής. 
Ή ώνή «έγένετο έν Σκύδρφ» ως αναγιγνώσκω, άλλά τό πρώτον ζήτημα είναι: 
ποϋ εύρίσκετο κατατεθειμένον τοΰτο τό «άντίγραφον ώνής». Τό δεύτερον πρό
βλημα είναι κατά πόσον αποτελεί ένδειξιν διά τήν ακριβή θέσιν τής Σκόδρας ή 
μνεία τοΰ έθνικοΰ είς όλα τά ονόματα τής επιγραφής ταύτης, μετά τής προσθή
κης μάλιστα «έγένετο έν Σκόδρφ». Είναι ή Σκόδρα παρά τό Άρσένι, όπου εύ-

θειμένον τό «άντίγραφον ώνής» καί, έν τοιαότη περιπτώσει, ποιος είναι ό τόπος 
ουτος; ’Όχι κατ’ άνάγκην ή έκκλησία τοΰ ’Αρσενίου. Ούτε κατ’ άνάγκην ή περί 
τό ’Αρσένιον καί τήν ’Επισκοπήν περιοχή, μέ τά λείψανα άρχαίων κτηρίων, τά 
όποια ό Delacoueonche άπέδωσεν είς τήν Σκόδραν. Αί σκέψεις αυται ήδύ- 
ναντο νά γεννηθούν καί προ τής εύρέσεως τής ένταΰθα δημοσιευομένης έπιγραφής.

Άλλά νΰν έ'χομεν τήν νέαν (άρκετά χιλιόμετρα μακράν τής ’Επισκοπής, τοΰ 
’Αρσενίου καί τής νΰν Σκόδρας εύρεθείσαν) επιγραφήν, άναφέρουσαν πάλιν Σκυ- 
δραίους είς όμοια, καί πολύ άρχαιότερα, άντίγραφα ώνής, καί, όπερ σπουδαιότε- 
ρον. άναφέρουσαν Μαρινιαΐον, ό όποιος, κατά τήν ίσχύουσαν λογικήν, άπαιτεΐ 
επίσης ένα τόπον διά τήν Μαρινίαν του πλησίον τοΰ τόπου τής εύρέσεως τής 
έπιγραφής, ουχί μακράν τής Σκόδρας. Διατί νά μή είναι τής Μαρινίας τά λεί
ψανα αύτά, τά όποια άποδίδει ό DelacoulonciiE (καί οι άκολουθοΰντες) είς 
τήν Σκόδραν; Έξ άλλου τά διάσπαρτα έρείπια, τά όποια διεπίστωσα κατά τά 
τελευταία έ'τη είς διάφορα σημεία τής περιοχής μεταξύ Βέροιας καί τής νΰν Σκό
δρας, άπαιτοΰν πλείονα τοπωνύμια καί ονόματα μικρών ή μεγάλων άρχαίων χω
ρίων, τά όποια άσφαλώς ύπήρχον καί βεβαίως άγνοοΰμεν3.

1 Ό plassart έν BCH 47, 1923, σ. 182 σημειώνει, 
προφανώς κατά λάθος, δτι είθε τάς έπιγραφάς τοΰ’Αρ
σενίου εντοιχισμένος «a l'eglise d’Episcopi*. Ή ’Επι
σκοπή είναι άλλο χωρίον. Πρβ. παρατηρήσεις μου έν 
BCH 81, 1957, σ. 388 έξ αφορμής άλλης έπιγραφής 
αναθηματικής είς "Αρτεμιν Άγροτέραν Γαζωρείτιδα καί 
Βλουρεΐτιν.

2 ’Αν. σ. 2 κ.έ. σημ. 4.
3 ’Οπωσδήποτε ή μέχρι τοϋδε βιβλιογραφία περί τής 

Σκόδρας είναι ή εξής: delacoulonche, Memoire κλπ., 
Παρίσιοι 1858, σ. 26 κ.έ., πρβ. σ. 179 κ.έ , άριθ. 27-30, 
Μ. ΔΗΜΙΤΣΑ,Ή Μακεδονία κλπ., τόμος I, ’Αθήναι 1896,

σ. 92 κ.έ. καί 96 κ.έ. C. MULLER υπόμνημα έν ΠΤΟΛΕΜ. 
III 12,36. desdevises, Geogr. ancienne κλπ., σ. 444. 
perdrizet έν BCH 22,1898, σ. 347 καί 23, 1899, σ. 340, 
w. baege, De macedonum sacris, σ. 9, 50 κ.έ. καί 191 
(ένταΰθα πρέπει νά σημειώσωμεν ότι αί μνημονεύουσαι 
τήν Άρτεμιν ’Αγροτέραν κλπ. έπιγραφαί δεν ανήκουν 
άποδεδειγμένως είς τήν Σκόδραν' ίδέ περί αυτών BCH 
47, 1923,'σ. 182, άλλά πρβ. άν. σημ. 1), SEG I, 1923, 
σ. 69, άριθ. 396. BCH 81, 1957, σ. 387 κ.έ. a. struck, 
Makedotiische Fahrten II, Serajevo 1908, σ. 56 κ.έ. 
JESSEN έν RE VII, I, 1910, στ. 891 εν λ. Qazoria. 
OBERHUMMER, αύτ. Ill A, 1,1927, στ. 618 έν λ. Skydra.
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46 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1961

Ή φυσιογνωμία και το παρελθόν ιοΰ τόπου, έξ ου προέρχονται τά εθνικά 
Σκυδραίος καί Μαρινιαΐος, ώς και τά ονόματα "Εκτωρ, Μαννίας κ.λ.π., νομίζω 
θά φωτισθή, άν έρευνήσωμεν επίσης τάς πιθανάς γλωσσικός σχέσεις τοϋ ονόμα
τος Σκόδρα. ’Αλλά τοϋτο θά ήγεν είς μάκρος καί αί γλωσσικά! συσχετίσεις δεν 
είναι .πάντοτε άσψαλεΐς. Νομίζω πάντως δτι είναι δυνατόν να σχετισθή το Σκυ- 
δρα προς τά σκυδμαίνω κα! σκυθρός, περί ων έν BoiSACQ, Diet. etym. έν λ. 
σκνδμαίνω. Τό σκυθρωπάζω έσχετίσθη ήδη άπό τούς αρχαίους με τό Σκύθης1. Σχε
τικά προς τό Σκόδρα είναι τό Σκόδρα-Σκόδρας τής Ιλλυρίας, ώς δεικνύει το 
νΰν όνομα Skutari άπό *Skudara2. Ή πόλις θεωρείται ίδρυμα των Θρακών άρχικώς. 
Ώς προς την παραλλαγήν τοΰ ονόματος διδακτικαι είναι αι μορφαι τοϋ εθνικού 
Σκόδροι (Σκύδροι, Σκύθροι, Σκυτροι)3 και Σκορδισκοι και Σκιρτιοι (έθνη ΓΙαιονιας, 
παραλλαγαί: Σκερτίοι, Σκιτίοι, ΣτΕΦ. Βυζ. έν λ. Σκορδίσκοι έν τώ ύπομνήματι).

Ενδιαφέρουσα είναι ή τύχη τοϋ ονόματος είς τάς πρωίμους περσικάς πηγάς.
Μετά την έκστρατείαν τού Δαρείου κατά των Σκυθών έως πέραν τοϋ Ίστρου 

(513 π. X.) και την έπάνοδόν του είς την ’Ασίαν, άπέμεινεν είς την Θράκην ό 
Μεγάβαζος με όγδοήκοντα χιλιάδας στρατιώτας νά συνέχιση τον πόλεμον κατά 
τών Σκυθών. Τόσον κατά την προέλασιν τοϋ Δαρείου έως πέραν τοϋ "Ιστρου, 
όσον καί κατά την έπάνοδόν του, "Ελληνες, Σάμιοι καί άλλοι, ώς καί οί άποι- 
κοι τών Μιλησίων κατά μήκος τών δυτικών ακτών τοϋ Εύξείνου πόντου, έχρησί- 
μευσαν ποικιλοτρόπως είς τον Δαρείον4. Έξηκολούθησαν νά προσφέρουν τάς ύπη-

GEYER, αύτ. XIV, 1, 1928 έν λ. Makedonia (Topo- 
grapkie) σι. 669 (οπού ή προηγούμενη παραπομπή δί
δεται είς II Α, σ. 618). OBERHUMMER, αύτ. XIX, 1, 
1937, έν λ. Pella, στ. 345, είκ. 2, δπου αναδημοσιεύ
ονται οί χάρται τον struck περιλαμβάνοντες καί τήν 
Σκόδραν. DARESTK - HAUSSOUWER - REINACH, Inscr. 
Jurid. II, 250, άριθ. 14. G. redard, Les Noms Grecs 
en - της - τις κλπ. [= Etudes et Comm. V], Παρίσιοι 
1949, σ. 208. p. ROBERT, Hellenica I, 1940, a 70 κ έ. 
i. KALL0RIS, Les aticiens Macedoniens I, Άθήναι 
1954, σ. 133 σημ. 1, σ. 134 σημ. 2, σ. 135 σημ. 4 καί 
σ. 136, οπού αί είς Άρτεμιν Άγροτέραν κλπ. έπιγραφαί 
αποδίδονται (κατά dei.acoulonche πάντοτε) είς τήν 
Σκόδραν, άλλα πρβ. αύτ. τόμ. II (υπό έκτύπωσιν), σ. 544, 
σημ. 4. Περί τοϋ ονόματος αύτ. σ. 301 σημ. 3 καί σ. 
302 κ.έ. σημ. 4. REG 72, 1959, Bull. Epigr., σ. 204, 
άριθ. 238. Franz bomer, Untersuch. fiber die Reli
gion d. Sklaven κλπ., II, 1960, σ. 91 κ.έ. καί 107 
σημ. 5. Γ. X. ΧΙΟΝΙΔΟΥ, 'Ιστορία τής Βέροιας, τόμ. I, 
Βέροια 1960, σ. 101 κ έ. Τά περισσότερα τών ανωτέρω 
συγγράμματα απλώς μνημονεύουν τήν Σκόδραν, ως τό
πον είς όν άνήκουν έπιγραφαί μάλιστα αί άναφέρουσαι 
τήν Άρτεμιν Άγροτέραν (ή καί Γαζωρείτιδα καί Βλου- 
ρεϊτιν). Αί έπιγραφαί αύται, ως έλέχθη ήδη, δέν άνή
κουν άποδεδειγμένως είς τήν Σκόδραν, άλλά μόνον καθ' 
ύπόθεσιν άποδίδονται είς αύτήν.

1 ΣΟΥΙΔΑΣ έν λ. οκν&ρωπάζω : τό ατυγνάζω· μεταφο
ρική η λέξις άπό τών Σκν&ών...ΤΩ Πλάτων, ώς ούδ'εν

οΐο&α πλην ακυ&ρωπάζειν μόνον, ώσπερ κοχλίας αεμνώς 
επηρκώς τάς δφρϋς. Πρβ. Μ. ΕΤΥΜ. έν λ. σκνΤλρωπάοαι. 
(Πρβ. αύτόθι έν λλ. οκννιον, οκνζεοΟαι, οκύτος, οκν- 
δμαίνειν.) ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Σκύΰαι. Πρβ. ΦΩΤΙΟΥ έν 
Χ.σκν&ρός.Ό F. BECHTEI,, Die histor. Personennamen 
des Griechischen, σ. 501 καί 557 διερωτάται αν πρέπη 
νά σχετίση όνομα Σκύδρος, έν έπιγραφή τής Δήλου 
4ου αί. π.Χ., πρός τήν μακεδονικήν πόλιν ή προς 
έπίθετον σκυδρός. 'Ανεξαρτήτως τής άμέσου παραγω- 
γής, νομίζω, αί λέξεις άνήκουν είς τήν αύτήν οικογέ
νειαν τών ρημάτων σκύζομαι καί σκυδμαίνω. Πρβ. Σκυ- 
θριων εκ Ιαναγρας (αύτ. σ. 501). Περί τής τύχης ελλη
νικών λέξεων παρά Μακεδόσι καί Σκύθαις διδακτικά 
είναι τα εν J kall^RIS, Les anciens Macedoniens II, 
σ. 374 κ.έ. σημ. 1.

2 ραρε - BENSEPER έν λ. Σκόδρα. Ε. HONIGMANN, 
Le Synekdemos d’Hierokles κλπ., 1939, παραπέμπων 
καί εις RE II A, 1, 1921, στ. 828 κ.έ. έν λ. Scodra 
(Fluss). Πρβ. καί Ν. yoke έν EBERT, Real! d Vor- 
gesch. XIII, 1929, έν λ. Thraker στ. 284. Πρβ. krahe, 
Die alten balkanillyr. geogr. Namen, σ. 36.

3 Ίδέ RE III A, 1, 1927, στ. 557 έν λ. Σκόδροι.
4 Ίδέ a. Τ. opmstead, History of the Persian Em

pire, Chicago 1948, σ. 147 κ.έ., όπου παραπομπαί είς 
τάς πηγάς καί σχετική βιβλιογραφία. Περί Σκυθών έν 
γένει ή τελευταία βιβλιογραφία έν RE Suppl. IX. 1962 
στ. 1022 κ.έ.
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ρεσίας των εις τον Μεγάβαζον. Ούτος κατέλαβε πρώτον την ΠέρινΌον καί έν 
συνεχεία υπέταξε βαθμηδόν δλα τα έθνη καί τάς πόλεις τής Θράκης, έξησφάλισε 
δέ κα'ι την ύποτέλειαν τοϋ Άμύντου τής Μακεδονίας, κατόπιν τοϋ γνωστού έπει- 
σοδίου τοϋ φόνου των πρέσβεων. Μετά ταΰτα ό Μεγάβαζος έπανήλθεν, οδηγών 
κα'ι τούς ΓΙαίονας πανοικε'ι εις την ’Ασίαν, ύ δέ Δαρεΐος ώρισεν, αντί τοϋ Μεγα- 
βάζου, τον Ότάνεα στρατηγόν είναι των παραθαλασσίων άνδρών, δηλαδή Σατρά
πην τής Σατραπείας τοϋ Δασκυλείου

Ο Ηροδοτος διηγούμενος τα γεγονότα ταϋτα χρησιμοποιεί τά γνωστά εις 
ημάς γεωγραφικά και εθνικά ονόματα. Εις τούς καταλόγους όμως τών ΙΙερσικών 
σατραπειών, τούς οποίους κατόπιν διαταγών τοϋ Δαρείου και τοϋ Ξέρξου άνέ- 
γραφον διά τής σφηνοειδοΰς γραφής αγράμματοι χαράκται και εΰρέθησαν νϋν εις 
μεγαλοπρεπή μνημεία είς τό όρος Βεχιστάν, την Περσέπολιν κα'ι άλλαχοϋ, έ'χομεν 
άλλα γεωγραφικά και εθνικά ονόματα. ’Οκτώ τοιοϋτοι κατάλογοι τών Περσικών 
σατραπειών υπάρχουν, έκ τών οποίων οί πέντε άποτελοΰν την βάσιν διά την 
έρευναν τών σχετικών προβλημάτων, ενώ οί άλλοι τρεις σώζονται μόνον έν μέρει 
καί κατά τό πλεΐστον συμπληρώνονται έπί τή βάσει τών πέντε πρώτων.Ό αριθμός 
τών σατραπειών δεν είναι ό αύτός είς όλους τούς καταλόγους, διότι ηΰξανε μαζί 
με την έπέκτασιν τοϋ κράτους τοϋ Μεγάλου Βασιλέως. Μετά την μνημονευθεΐσαν 
έκστρατείαν τοϋ Δαρείου είς την Θράκην μέχρι τών Σκυθών καί τάς έπιτυχίας 
τοϋ Μεγαβάζου είς την Μακεδονίαν, έμφανίζεται μεταξύ τών νέων σατραπειών 
είς τούς καταλόγους τό όνομα Skudra, ώς τό μεταγράφουν οί ’Αμερικανοί έπι- 
στήμονές τοϋ Oriental Institute τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Σικάγου, τό όποιον κυ
ρίως διεξάγει νϋν τάς σχετικάς έρευνας. Ερμηνεύουν δέ οί ειδικοί τό Skudra άλ
λοτε μέν ώς ταυτόσημον μέ την Θράκην1 2, άλλοτε ώς ταυτόσημον μέ την Μακε
δονίαν3 καί άλλοτε ώς ίσοδυναμούν προς άμφότερα ή μέρος τούτων4.Ό Olmstead 

μάλιστα έγραψεν ότι ή «Skudra (Thrace and Macedonia). . . takes its name from 
the Macedonian city of Scydra»5. Τούτο έθεώρησα ανέκαθεν αυθαίρετον καί υπερ
βολικόν, υπό την έννοιαν ότι ή Σκύδρα δέν είναι δυνατόν νά έδωσε τό όνομά 
της είς σατραπείαν περιλαμβάνουσαν ό?ώκληρον την Μακεδονίαν καί την Θρά
κην. Θά ήτο δυνατόν μόνον έάν ή Σκύδρα ήτο έδρα τοϋ σατράπου ή τό άκρό- 
τατον ή κύριον ή υπό μίαν έννοιαν σημαντικόν μέρος τής σατραπείας. Άλλ’ αυτά 
φαίνονται απίθανα.

Ή σχέσις είναι έμμεσος. Ή Σκύδρα σχετίζεται προς τά Σκύθης—σκυθρός 
ώς καί ή Skudra προς τούς Σκύθας. Πράγματι, είς την τελικήν δημοσίευσιν τής 
Περσεπόλεως6 την θέσιν τής Μακεδονίας καί τής Θράκης καταλαμβάνουν μετ’ έπι-

1 ΗΡΟΔ. V 25. olmstead, ε. ά. σ. 150.
2 ρ. J. junge, Satrapie und natio, Reichsverwal- 

tung und Reichspolitik im Staate Dareios I έν Klio 
34, 1942, σ. 17 καί σημ. 6 (δέν είδον τήν αυτόθι άνα- 
φερομένην μελέτην τοϋ ΕΕΝΖΕ)· The Westminster Hi- 
stor. Atlas of the Bible, Philadelphia 1956, πίν. XI c.

3 R. G. KENT, Old Persian Texts, IV, The Lists of
Provinces έν Journal of Near Eastern Studies, II,

1943, πίναξ έν σ. 306.
4 rent, έ. ά. σ. 305. G. g. cameron, αύτ σ. 312. 

OI.MSTEAD, ε.ά. σ. 157 κ.έ. Πρβ. αύτ. χάρτας έν αρχή 
καί έν τέλει τοϋ βιβλίου.

5 OI.MSTEAD, έ ά.
6 erich F. schmidt, Persepolis I, Structures, Re

liefs, Inscriptions [=The University of Chicago, Orien
tal, Institute Publications, τόμ. LXVIII], Chicago, 111.
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φυλάξεως οί Yauna Takabara (= οί πέραν τής θαλάσσης) τών Περσικών κειμέ
νων, ενώ οί Skudra τοποθετούνται βορειότερον, μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως, 
είς την περιοχήν τών αβέβαιων κτήσεων τοϋ Μεγάλου Βασιλέως παρά τους Σκυ- 
θας. Είς τάς τελικάς ταύτας δημοσιεύσεις οί Skudra δεν σχετίζονται με τό δνομα 
τής Σκύδρας, τό όποιον ουδόλως μνημονεύεται.

Έφ’ όσον ούτε τού ονόματος ούτε τοΰ συνοικισμού τής Σκύδρας γνωρίζομεν την 
αρχήν, δεν είναι δυνατόν να έξακριβώσωμεν υπό ποιας συνθήκας έσχετίσθη τό όνομα 
προς τούς Σκύύας. Διδακτικά, οπωσδήποτε, είναι όσα γνωρίζομεν περί τής εν Παλαι
στίνη Σκυθοπόλεως μολονότι δεν είναι ανάγκη να ύποθέσωμεν, ότι τά αυτά ισχύουν καί 
διά την εν Μακεδονία Σκύδραν. Τάς πηγάς περί τής έν Παλαιστίνη Σκυθοπόλεως 
καί ερμηνείαν αυτών, νομίζω, ικανοποιητικήν εκθέτει προσφάτως ό Μ. Avi-Yonah, 
Scythopolis, έν Israel Exploration Journal 12, 1962, σ. 123 κ.έ., μάλιστα σ. 126 κ.έ.

Ώς προς τήν περίοδον ζωής τής αρχαίας Σκύδρας,τήν οποίαν ό DelacoueonchfT 
καί ό ακολουθών αυτόν Δημιτςας2 περιορίζουν είς τούς πρώτους τρεις μετά Χρι
στόν αιώνας τής Ρωμαιοκρατίας, τούτο δεν είναι άκριβές. ’Όχι μόνον ή επιγραφή 
μας, αλλά καί προ τής εύρέσεως τής επιγραφής μας, αί εκ τών ιστορικών πηγών 
πληροφορίαι δεν άπέκλειον παλαιοτέραν ζωήν. Νύν είναι βέβαιον ότι ή Σκύδρα 
υπήρχε τουλάχιστον κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους. Τό τέλος της έξ άλλου είναι 
έξ ίσου άκαθόριστον με βάσιν τάς ύπαρχούσας πληροφορίας3.

Ό Προκοπιος μεταξύ τών άνανεωθέντων υπό τού ’Ιουστινιανού φρουρίων έν 
Νέα Ήπείρω αναφέρει καί Σκιδρέων πόλις4 μόνον είς τούτο προσάπτων τό 
«πόλις» έν δε τή Θεσσαλία Σκιδρεονς °.

Δεν γνωρίζω έπίσης, αν πρέπει νά σχετισθούν γλωσσικώς ή άλλως τά: Κύ- 
δραι, Κύδραρα καί τά τοιαύτα, τά όποια έχουν καί ονόματα προσώπων παράλ
ληλα: Κύδρης Κορράμου, Κύδρας, Κυδροκλής, Κυδρογένης κ.λ.π.,. ώστε σχετίζον
ται μάλλον προς τό κύδος6.

48 Φωτίου Μ. Πέτσα

1953, χάρτης είκόνος 2, είς δν γίνεται ή παραπομπή 
έκ τοΰ κειμένου σ. 89. Πρβ. σ. 39, 117 καί 120 καί 
Persepolis II, σ. 52 καί 101.

1 Memoire κλπ., σ. 28.
2 Ή Μακεδονία κλπ., σ. 93.
3 *0 delacoulonche καί μετ’ αυτόν ό ΔΗΜΙΤΣΑΣ 

δέχονται δτι δέν υπήρχε Σκύδρα περί τό 1419. ’Επι
γραφή κτητορική τής 'Αγίας Παρασκευής τοΰ ’Αρ
σενίου παρέχουσα τό έτος τοΰτο, καί τό γεγονός δτι τά 
χωρία ’Επισκοπή κσί Άρσένι έκτίσθησαν έν μέρει άπό 
ερείπια, τά όποια ΰποθετικώς αποδίδονται είς τήν Σκύ
δραν, ερμηνεύονται ώς σημαίνοντα καταστροφήν τής 
Σκύδρας πρό τοΰ 1419. 'Οπωσδήποτε τοΰτο δέν είναι 
απίθανον. Στοιχεία έκ τουρκικών ή άλλων πηγών τής 
Τουρκοκρατίας δέν ήρεύνησα. ’Εν τή θέσει τής νΰν 
Σκύδρας, κατά τά τελευταία έτη τής Τουρκοκρατίας καί 
κατά τήν άπελευίΐέρωσιν τής Μακεδονίας ΰπήρχεν ό 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βερτεκόπ (ίδέ π.χ. ANDREES, 
Allgemeiner Handatlas, 3η έκδ. 1924, σ. 135, δπου 
σημειοΰται ΰπό τό δνομα Wertekop). Περί αυτόν ανα

πτύσσεται νΰν πόλις άκμάζουσα έκ τής γεωργίας, τοΰ εμ
πορίου καί εσχάτως τής βιομηχανίας γεωργικών προϊόν
των. Τό δνομα Σκύδρα έλαβε μετά τήν άπελευθέρωσιν. 
Ή μετονομασία δέν έχει βάσιν άλλην έκτος τών ερευ
νών τοΰ delacoueonche καί τών άλλων άναφερομέ- 
νων είς τήν παροΰσαν μελέτην, ή όποια έπίσης δέν λύει 
τά προβλήματα τά σχετικά πρός τάς άρχάς, τό τέλος 
καί τήν ακριβή θέσιν τής αρχαίας Σκύδρας. "Άγνωστον 
θεωρεί τήν θέσιν τής αρχαίας Σκύδρας καί ό A. ΚΕ- 
ΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ έν ΑΕ 1932, σ. 110.

4 ΠΡΟΚΟΠ. Περί κτισμάτων, έκδ. Dindorf, Βόννη 1838, 
σ. 278, στίχ. 27. Μεταξύ τών νέων φρουρίων είναι καί 
τά: "Άργος Τέμενος, Μάρτις, Άοιών, Λάβελλος, Θη
σαυρός. Έκ τών άνανεωθέντων έκτος τοΰ «Σκιδρέων 
πόλις» είναι καί τά Θερμά, Άμαντία. '0 krahE, Die 
alten balkanillyr. geogr. Namen, σ. 36 ταυτίζει πρός 
τήν Σκόδραν (πρβ. καί άνωτ. σ. 46 σημ. 2).

5 ΠΡΟΚΟΠ. έ. ά. σ. 280, στίχ. 37,
6 ΣΤΡΑΒΩΝ VII 327 : Πρότερον μεν ονν και πόλεις 

ηααν εν τοΐς ε&νεσι τοντοις· τριπολΐτις γονν ή Πελαγονία
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Σ Ε Α ΙΣ I

A
--------C ]τό πλέΛρον δραχμώ

ν ------- . Βεβαιωτ]αΐ ”Ε\σ\κτωρ Μαννία Σκυδραΐ

ος,
Περιτίου (;), επί Επιστάτου 

5 ν

-------Inc· 'Η ώνή έγένετο μηνός
-------ρ]χου, ίερέως Νικάνορος, ταγώ-
------- . ΜJ άρτνρες Άσσκληπιόδωρος

------- ] Διογένης Πνϋογένους
-------] νκτον Σκνδραΐος, Μένων

-------Jv.
Β

10
------- ] άτον γην την περί Νέαν

-------] ακαίνας \ ΟΗ ι τά έχόμενα
------- ] ών Άττίνα τό πλέϋρον

δραχμών -------] λον Μαρινιαΐος την τι-

μην έχει πάσαν .Ή ώνή έγένετο μη ] νδς Περιτίου, επί Έπ(ι) 
στάτου ------- ρχου , ίερέως ’Αοοχλ]ηπιοϋ Νικάνορος,τα-

15 γών ------- . Μάρτ]υρες δικ(α)οτών Λνσανί-
ας ------
δρος (;) ------
πιόδωρος(;) ------

Γ
20

, έναν]τάχ δικαστών Νίκαν- 
Τό ] λων Άδνμον, Άσσκλη- 

]
-------] πολέμον τον Σταρτ-

------- J τά έχόμενα τών
------- ] παρά Βίωνος ήγόρα-

σ ------- την τιμ]?)ν έχει πάσαν
-------Ή ώνή έγένε]το μ,ηνός Πε-

ριτίου, επί Επιστάτου-------
25

ρχου, ίερέως Νικάνορο]ς, ταγών Α-
-------δικαστώ] ν Ανσανίας

-------Ό\\νμπιχος
τοϋ δεινός -------

A
]

------- ] Φιλάγρον
-------τό πλέθρο]ν δραχμών

30
τιμήν έχει πάσαν

-------Ζοό'π] υρος την
------- I ] ΟΥ- 'Η ώ-

νή έγένετο μηνός Περιτίου, επί Επιστάτου ------- ] ρχου,
ίερέως Νικάνορος(;), ταγών ------- ] ρος. Μάρ-

------- ]. ΤΙΩ.τυρες

ΣΕΛΙΣ II

Ε

Ζ

Η

Θ

I

παρά [Σισία;-------
κα το π[λέθρον-------
Βεβαιω\ταί--------επί Επιστάτου Έακΰ-
τα, ίερε'[ως-------

5 ον Ενπο [--------
λ * ο)ν Άδύ[μον-------

Ζώπυρος Γο[ργία-------
παρά Σισί[a-------
πιχος Σακ [-------

10 οανίας Σι [---------------- επί Επιστά
του Έακν [τα-------
Σιβυρτίον [-------
Παράμον[ ο] ς [-------

Ζώπνρος Πορ[γ]ί[α-------
15 παρά Σισία\\γ\-------

το πλέθρο[ν] ά[ραχμών-------
την τιμή[ν] έ[χει πάσαν.-------  Νι-
κάνδρου. [Μ]ά[ρτυρες-------
Αϊκάΐ'ωρ[Α] λ [-------

20 Ζώπνρος -Γο[ρ]/([α-------
έν Γαψε[ί]ω I Π [-------
ής γείτων [ ] Φ IΛ [------- Παρά
τονος Κη[ερ\ισ [------- , επί Επιστάτου Έ—
ακντα, ίε[ρ]έω[ς-------

25 Τόλων Ά[δυ]μ[ου--------
ΦΙΛΙΠΠΟΙ \ΚΙ[-------

Ζώπνρος Π[ο]ρ7[ία-------
τον πλέ[Λο\α |------- τά έχόμενα
των Α"ωπ[ά]τρ[ου τό πλέθρον

30 δραχμώ[ν\ : Ο [-------- την τι-
μην έχ[ε]ι π[άσαν.-------
γενονς. [Μ]άρ[τυρες-------
σιος ΣΩΠ[Α\Τ[ΡΟ-------

Ζώπνρος /’[οΐρ/ίία-------
35 Γαιμείω [-----

χον Πο[λν\κ\-------  την πλέθρον
δραχμώ[ν----  την τι—
μην εχε[ι πάσαν-------
Μ[άρ]τυρ[ες-------

40 κάνωρ [-------
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Μαρινία. Ας Ιδωμεν νΰν τι γνωρίζομεν καί τί δυνάμεθα νά διδαχθώμεν 
έκ τής επιγραφής ώς προς την Μαρινίαν.

Εκ των κείμενων, εξ επιγραφών ή άλλως δεν γνωρίζομεν δνομα πόλεως ή 
τόπου έν γένει οΰτε εις την περιοχήν μας, οΰτε άλλαχοϋ με τό όνομα Μαρινία ή 
τάς πιθανάς παραλλαγάς του: Μαρινία, Μαρίνα, Μαρίνη καί τά τοιαΰτα. Τό 
όνομα κατ αρχήν ηχεί ώς ρωμαϊκόν. Αλλ’ ή άρχαιότης τής επιγραφής τό απο
κλείει. Καί, ώς θά ίδωμεν, δύναται νά είναι κάλλιστα προρρωμαϊκόν. ΓΙρό τής 
αναγωγής μας είς αρχαίας πηγάς έρχεται αμέσως εις τον νοϋν τό ομόηχον όνομα 
τοΰ πλησίον τοΰ τόπου τής εύρέσεως τής επιγραφής χωρίου Μαρίνα. ’Αλλά τούτο 
είναι νέον όνομα άντικαταστήσαν τό κατά την Τουρκοκρατίαν όνομα τού χωρίου, 
τό όποιον τότε έλέγετο Τσαρμαρίνοβο. Ό Delacoulonche 1 γράφει: Tcharmari- 
nowo καί μάς πληροφορεί ότι είς την εποχήν του: «n’est qu’un pauvre tchifflick 
de quinze a vingt maisons». Άλλ’ έν συνεχεία διηγείται, ότι οι χωρικοί τον (οδή
γησαν είς σημεΐον ευρισκόμενον είς άπόστασιν 20' προς την κατεύθυνσιν τοΰ όρους, 
όπου εϊδεν έρείπια καλύπτοντα αρκούντως εύρειαν έκτασιν2.Ό Deeacoueonchk δεν 
δύναται νά χρονολογήση τά έρείπια, αμφιβάλλει αν είναι μακεδονικής ή ρωμαϊκής 
έποχής καί αποκλίνει είς τό συμπέρασμα, ότι ανήκουν μάλλον είς σλαβικόν ίδρυμα 
στρεφόμενόν ποτέ κατά τής Βέροιας καί τής Ναούσης. Είς τό συμπέρασμα τούτο τον 
οδηγεί τό όνομα τού χωρίου Tcharmarinowo, τό όποιον μεταφράζει: τό βασιλι
κόν χωρίον τής Αγίας Μαρίνας. Τούτον ακολουθών καί ό Δημιτςας έπαναλαμβά- 
νει: «Έν τφ χωρίω Τσαρμαρίνοβο (Βασιλικόν χωρίον τής Αγίας Μαρίνας) εΰ- 
ρέθη .. . »3. ’Αλλά τό όνομα Tcharmarinowo αναλύεται είς τρία μέρη: Tchar- 
marin-owo καί είς ταύτα υπάρχει έν αρχή τό «βασιλικόν», έν τέλει τό «χωρίον», 
άλλ’ έν τώ μέσφ δεν υπάρχει οΰτε «Αγία» οΰτε Άι- οΰτε sveta καί τά τοι- 
αύτα. Υπάρχει απλώς marin-4. Τί είναι τό marin- τούτο; Προς τά ρωμαϊκής προ- 
ελεύσεως: Μάριος, Μαρίνα (ώς ή Αγία), Μαρίνος καί τά παράγωγα (Μαρινιανός 
κ.τ.τ.), είναι μεν δυνατόν νά σχετισθή τό marin- τού Tcharmarinowo, άλλ ούχί

έλέγετο, ης και ’Άζωρος ην, καί επί τφ Έρίγωνι παοαι 
αί των Δευριόιτων πόλεις φκηντο, ών τό Βρνάνιον καί 
Άλκομεναί καί Στνβαρα' Κύδραι δε Βρύγων, Αίγίνιον δε 
Τνμψαίων, δμορον ΑίΟικία καί Τρικ κι/ Τό «Βρύγων» 
είναι διόρθωσις από ιό «Βυρσών» τών χειρογράφων. 
ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Κύδραι, πόλις των Αενριόπων. Στρά
βων έβδόμχ). Πρβ. έν λ. Κύδριιρα, πόλις. Ηρόδοτος 
εβδόμν). Τό εθνικόν Κυδραραϊος ώς Μεγαραιός. ”Εοτι δε 
πρός τούς ορούς των Φρνγών [καί των Λυδών], ΡΑΡΕ- 
BENSELER έν λ. Κύδραι, Κνδραρα κ.λ.π. AVEZOU - 
picard έν BCH 37, 1913, σ. 118, άριθ. 37. launey, 
Recherches κ.λ.π., II, σ. 37 1179 (Κύδρης Κορράμου). 
RE XI, 2, στ. 2308 έν λ. Κύδραι (burchner) καί 
RE III, 1 στ. 920 κ.έ. έν λ. Bryges, οπού ό oberhummer, 
τοποθετών είς τήν περιοχήν τοΰ Έριγώνος τήν πόλιν 
Κύδριαι, παραβάλλει ιό δνομα πρός τό Κύδρσρα τής 
Φρυγίας.

1 Memoire σ. 24. Πρβ. max vasmer, Die Slaven 
in Griechenland, Βερολίνον 1941, a. 201, άριθ. 74,

δπου γράφεται Σερμορίνοβον. Τσαρμαρίνοβον παρά 
Ε. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ, Νάουσα, Μακεδονικόν Ήμερολό 
γιον τοΰ Παμμσκεδονικοϋ Συλλόγου, Δ, ’Αθήναι 1911, 
σ. 146. Τσαρμορίνοβον έν Ν. Θ. ΣΧΙΝΑ, 'Οδοιπορικοί 
Σημειώσεις, 'Οδοιπορικόν Μακεδονίας, ’Αθήναι 1887, 
σ. 188. Samorina έν Adm. Handbook of Macedonia, 
’Ιούλιος 1916, σ. 431. Εις τήν χαρτογραφίαν Crmori- 
novo (Samorino) είς Αυστριακόν ’Επιτελικόν Χάρτην 
τοΰ 1904 (κλ. 1: 200 000), οπού παοαρρέων ρύαξ ση- 
μειοΰται έπίσης Samorina (νΰν Μέγα Ρέμα).

2 Τά έρείπια ταΰτα ήρεύνησα καί έγώ, ώς ερεύ
νησα καί άλλα, εις διάφορα σημεία τής περιοχής. Τά 
αποτελέσματα, ελπίζω, θά δημοσιευθοΰν συντόμως.

3 ΔΗΜΙΤΣΑ, Ή Μακεδονία, σ. 93.
4 Δεν γνωρίζω, έάν κατα συμπτωσιν απλώς τό χω· 

ρίον δέν μετωνομάσθη 'Αγία Μαρίνα, αλλ’ απλώς Μα
ρίνα. 'Οπωσδήποτε ή μετονομασία έπέτυχε περιέργως 
τοΰ στόχου. ’Ελλείπει μόνον «έν ιώτα», τό όποιον ίσως 
δύναται νά προστεθή μετατιθεμένου καί τοΰ τόνου.
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ή Μαρινία τής επιγραφής μιας, ενεκα τής αρχαιότητάς της. Καί, νομίζω, ούδε'ις 
δΰναται να άρνηθή, ότι είναι προτιμότερα, αν εύρεθή, οίλλη συσχέτισις, κοινή δι’ 
άμφότερα. Εις λεξικά όμως κυρίων ονομάτων (ως Pape-Benseler π. χ.) δεν 
υπάρχουν άλλα τοπωνύμια ή κύρια ονόματα εν γένει με θέμα Μαριν - πλήν τών 
ρωμαϊκής προελεύσεως. Άντιθέτως εις τά λεξικά ελληνικής γλώσσης εύρίσκομεν 
λέξεις τινάς, καίτοι ούχί συνήθεις, αί όποΐαι κατ’αρχήν είναι δυνατόν νά σχετι- 
σθοϋν. Διά τάς κατωτέρω λέξεις προϋποτίθεται ή παραπομπή εις τό λεξικόν τών 
Liddele-Scott, έκδ. 1958, και όταν ακόμη δεν άναψέρεται ρητώς.

Οΰτω εύρίσκομεν:
Μαρίν. τήν σϋν. Κρήτες (ΗΣΥΧΙΟΣ εν λ.).
Μαρίνος' κίϋ'αρος. ίχϋ'ΰς θαλάσσιος (ΗΣΥΧΙΟΣ εν λ.).
’Αλλά περί τοΰ μαρίνου τούτου μάς διδάσκει περισσότερα ό Αριστοτέλης1 λέ- 

γων: τοΐς πλείστοις ίχιλΰσι συμφέρει (τά όμβρια ϋδατα), κεστρεΐ δέ καί κεφάλω καί 
δν καλοϋσί τινες μαρΐνον τουναντίον ύπδ γάρ τών όμβριων ύδάτων άποτνφλοννται οί 
πολλοί αυτών ιλάττον, αν λίαν ύπερβάλλωσιν. Τά ενδιαφέροντα ημάς σημεία τοϋ 
αριστοτελικού χωρίου είναι τό καλοϋαί τινες, όπερ σημαίνει διαλεκτικήν χρήσιν 
τοΰ ονόματος, καί ή πληροφορία ότι κατά τήν πολυομβρίαν είναι δυνατόν ό μα- 
ρΐνος νά τυψλωθή 2. Έφ’ όσον ό μαρϊνος είναι ίχϋ'ΰς θαλάσσιος δύναμαι νά εν
νοήσω τήν τύφλωσίν του, μόνον εάν συχνάζη εις έκβολάς ποταμών ή χείμαρρων. 
Τούτο θά φανή χρήσιμον, νομίζω, κατωτέρω.

Τού Αριςτοτελους επίσης είναι ή λέξις μάρις, ή οποία ίσως δεν θά φανή 
άσχετος προς τό ζήτημά μας. Τό σχετικόν χωρίον εχει ώς εξής: ό <?’ έλέφας, 
έσΐλίει πλεϊστον μεν (κριέλών) μεδίμνους μακεδονικούς εννέα επί μιας έδωδής . . . . 
καί οίνου πέντε μάρεις (έστι δ’ ό μάρις εξ κοτνλαι). Ήδη δέ τιςέπιεν έλέφας μετρη
τός ϋδατος μακεδονικούς είσάπαξ δέκα καί τέτταρας . . . (Περί τά ζώα ίστορίαι 
596a 3 κ.έ.).

Έπί τών ανωτέρω έχομεν ύπομνηματισμόν παρά Πολυδευκι-ι· (10,184): έν 
δε τοΐς μέτροις το'ις τών υγρών εϊη αν καί μάρις, ’ Αριστοτέλους έν τώ όγδόω περί 
ζώων ιστορίας είπόντος «οίνου πέντε μάρεις. έστι δε δ μάρις εξ κοτύλαι».

Εις ταΰτα προστίθεται τό παρά ΙΙΟΛΥΑΙΝΩι (IV 3, 32): ’Αλέξανδρος έν τοΐς 
Περσών βασιλείοις άνέγνω το βασιλέως αριστον καί δεΐπνον . . . Είχε δέ ούτως. Πυ
ρά μίνων αλεύρων καθαρών τετράκοσίας άρτάβας. Ή δέ άρτάβη ή μηδική μέδιμνός 
έστιν άττικός . . . Γάλακτος αύιλημερινοϋ δέκα μάριες. Μάρις έστι δέκα χόες άττικοί. 
Όξυγάλακτος ήδυσμένου δέκα μάριες . . . Τλεύκους εξ οίνου πέντε μάριες . . .

Έπί τών ανωτέρω παρατηρώ τά εξής: Εις τό χωρίον τού Άριστοτέλους, εκεί 
όπου υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως ή άοριστίας, προστίθεται εις τό όνομα τού μέ
τρου έπίθετον: μέδιμνος μακεδονικός, μετρητής μακεδονικός. Τό αυτό συμβαίνει

1 Αί σχετικού παραπομπαί έν 1.1 ddem, - SCOTT έν Fischnamen, Goteborg 1943, σ. 41. 
λ. μαρϊνος καί νΟν έν Η. βονιΤζ, Index Aristotelicus, 2 Πρβ. d’arcy WENTWORTH Thompson, A Glos- 
1961, σ. 446. Διά τήν κατάληξιν τοΰ ονόματος - ϊνος ώς sary of Greek Fisches, Λονδϊνον 1947, ο. 159 έν 
συνήθη κατάληξιν ονομάτων ιχθύων ίδέ έν R. strom- λ. Μαρίνος.
BERG, Studien zur Etymologie und Bildung der griech.
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καί παρά ΠΟΛΥΑΙΝΩ, εις τάς πλείστας των περιπτώσεων ολοκλήρου τής παραγρά
φου 32 (π.χ. άρτάβη μηδική, μέδιμνος αττικός, χοϋς αττικός). Τουναντίον διά τον 
μάριν ούδε'ις επιθετικός προσδιορισμός προφανώς απαιτείται, διότι, νομίζω, εις 
μόνον μάρις ύπήρχεν: ό μακεδονικός, εάν αυτό σημαίνη ή συσχέτισίς του άπο- 
κλειστικώς μέ τον ’Αριστοτέλη καί τον ’Αλέξανδρον (μέ τά περσικά μέτρα ούδε'ις 
τον σχετίζει, καθ’ όσον γνωρίζω). Τό μόνον, τό όποιον άπητεΐτο ήτο ή πληρο
φορία μέ τ'ι ίσοδυναμεΐ ό μάρις καί αύτη παρέχεται.

Τό συμπέρασμα είναι, νομίζω, ότι ό μάρις είναι μακεδονικόν μέτρον μετρή- 
σεως υγρών1. Καί τό τελευταΐον τούτο ίσως θά μάς φανή χρήσιμον.

Μία άλλη όμάς συγγενών λέξεων ίσως δεν θά φανή, έν τή προόδω τής έρεΰ- 
νης, άσχετος.

άμάρα, ίων. άμάρη, άπαντώσα από τού Ομηρου μέχρι ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΟΥ 
Ροδίου καί τού Θεόκριτου σημαίνει: trench, conduit, channel for watering meadows 
(LlDOELL-SCOTT), αυλαξ, οχετός πρός αρδεύουν κήπων ή λειμώνων (ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 

Μέγα Λεξικόν τής Έλλην. Γλώσσης).
άμάρενμα, σημαίνει άϋ·ροίσματα βορβόρου, ΗΣΥΧΙΟΣ έν λ. (εδώ ενθυμείται 

κανείς καί χωρίς νά τό θέλη τό προαναφερθέν τού ΗΣΥΧΙΟΥ: μαρίν την συν. Κρή- 
τες). Προς ταΰτα σχετίζονται τά άμαρεύω = flow off, νδωρ άμαρήιον = from a 
conduit, τό δι άμάρας ρέον, άμαρησκαπτήρ = digger of trenches καί κρηναίοι άμά- 
ραι (ΐδέ άνωτ. αμάρα)1 2. Υπάρχει καί μαριεύς ή μαριζεΰς, λίϋνς τις, δς έπιοταζο- 
μένον υδατος καίεται, Ηςυχ. έν λ. Μαριζεύς)3.

Μέ τά προαναφερθέντα νπ όψει, έάν έπανέλθωμεν εις τά λεξικά κυρίων 
ονομάτων καί την Real Encj’clopadie θά εΰρωμεν : Μαριός, μία τών δέκα οκτώ 
πόλεων τών έλευθερολακώνων, διά την οποίαν ό Παυσανίας μάς λέγει ένδιαφέ- 
ροντα πράγματα: νδωρ δε αφϋννον εΐπερ άλλο τι χωρίον παρέχεται και Μαριός1. 
«Dieser Wasserreichtum, den auch Pausanias riihuit, schafft in dem Tal eine Oase 
inmitten des verkarsteten Kalkgebirges»6. To όνομα τής πολίχνης (τό όποιον πι
θανώς ήτο τό αυτό προς τό όνομα τής πηγής καί τού ποταμού) διατηρείται μέ
χρι σήμερον ώς Μαρί ή Μαριόρρεμα6. Καί ό Μαραθών δέν είναι άσχετος ίσως: 
τούτον Καλλίμαχος έννότιον λέγει, τοντέστιν ένυδρον1. «Le suffixe - tho - indique line

1 Καθ’ δσον γνωρίζω ούδε'ις μέχρι τοϋδε έθεώρησε 
τήν λέξιν μακεδονικήν. Ίδέ τόν πρόσφατον σχετικώς 
εξαντλητικόν κατάλογον εις τό εργον τοΰ J. kai,i,e:ris, 
Les Anciens Macedoniens, Ι,Άθήναι 1954, σ. 66 κ.ε , 
όπου δέν καταχωρίζεται ή λέξις έν σ 235.Ό boisacq, 
Diet, etym4 , 1950, έν λ. μάρη καί ό HOFMANN, Ety- 
mol. Worterb. d. Griechischen, Μονάχον 1949, έν 
λ. μάρη, σχετίζουν τό μάρις πρός τά μάρη, εύμαρής, ένώ 
δ Η. frisk, Gr. etjm. Worterbucb, 1961 έν λ. μάρη, 
τό θεωρεί «ganz unsicher». 'Οπωσδήποτε υγρόν καί 
μάλιστα εξ κοτύλαι ΰγροΰ νά μετρώνται μέ τήν μάρην 
είναι άπίθανον.

2 Ίδέ καί Η. frisk, Griech. etym. Wort., Heidelberg

1960, έν λ. άμάρα.
3 Ίδέ καί Η. frisk, έ. ά., 12 Lieferung, 1961, έν 

λ. μαριεύς. Πρβ. S. casson, Macedonia κλπ., σ. 270.
4 ΠΑΥΣ. III 22, 8.
5 RE XIV, 2, 1930, στ. 1804 έν λ. Μαριός.
6 "Οπου, αν έλλειπεν ή μαρτυρία τοΰ ΙΙαυσανίου, τό 

άρχαϊον Μαριός θά έκινδύνευε νά σχετισθή πρός τήν 
Μαριώ, ώς τά ήμέτερα Μαρινία καί Τσαρμαρίνοβο 
πρός τήν 'Αγίαν Μαρίναν.

7 ΣΟΥΙΔΑΣ έν λ. Μαρακών. Πρβ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΝ 
έν Έπετ. Φιλοσ. Σχολής Πανεπ. Θεσσαλονίκης, έτος Α', 
Θεσσαλονίκη 1927, κυρίως σ. 123 καί 139 κ.έ., δπου καί 
εκτενής λόγος περί διώρυγος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:10 EEST - 18.237.180.167



52 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1961

formation thraco-pelasgique J». Και ό 'Ομηρικός Μάρις 1 2 και οί Μάρεις τοΰ Πόν
του καί ή Μαρώνεια τής Θράκης3 καί άλλα τοιαΰτα, αλλά, βεβαίως, ή συσχέτισις 
όλων τούτων δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθή.

Μαρήνη. Ό ΛιβιΟς (έκδ. Loeb XLII 67) μάς πληροφορεί ότι κατά τό έτος 
171 π.Χ. ό Περσεύς φεύγων εκ Θεσσαλίας άφησε φρουράν εις Γόννον καί έπέ- 
στρ'εψεν εις Πέλλαν, όπου διέταξε χειμερινήν έγκατάστασιν τών στρατευμάτων του. 
Ό ίδιος μετά τοΰ συμμάχου του, βασιλέως τών Θρακών, Κότυος, έ'ρχεται εις την 
Θεσσαλονίκην, όπου φθάνει ή π/ιηροφορία, ότι εις ήγεμών τών Θρακών Autlesbis 
μετά τοΰ στρατηγού τού Εύμένους Κορράγου, ό όποιος έκράτει διά τον Εύμένην 
την περιοχήν τής Χερσονήσου, τής Καλλιπόλεως, έπετέθησαν κατά τοΰ κράτους 
τοΰ Κότυος καί κατέλαβον τήν περιοχήν τήν λεγομένην Μαρήνην: in Cotyis 
fines impetum fecisse et regionem Marenem quam vocant cepisse. Όθεν ό Κότυς 
άπεστάλη νά υπεράσπιση τον τόπον του κ.λ.π. Αυτά είναι δλα δσα γνωρίζομεν 
περί τής Μαρήνης έκ τών αρχαίων πηγών. ’Αλλά τό δνομα έχει ήδη πλουσίαν 
βιβλιογραφίαν, ή οποία είναι ενδιαφέρουσα.

Ό Ραρε (εν λ.) σημειώνει απλώς: Gegend in Tlirakien (δεν εννοώ τί σχέσιν 
έχει τό εν παρενθέσει μετ’ερωτηματικού δνομα γερμανικής πόλεως: Geilnau).Έν 
Ebert, Reall. der Vorgeschichte XIII, 1929, έν λ. Thraker σ. 285, γίνεται ευ
ρύτερος λόγος: ή Μαρήνη είναι άκριβέστερον «agaischer Kiistenstrich (mor-en-), 
da sonst zwei im Ablautsverhaltnis stehende Formen angenommen werden mussten» 
(πρβ. W. BrandENSTEIN έν RE VI Α,Ι έν λ. Thrake στ. 409).

Έν C. D. Buck4 προκειμένου περί τής έννοιας sea = θάλασσα: «ΙΕ *mari (or 
*mori . . . Root connection uncertain, but that with Greek μαρμαίρω 'glisten, 
the most likely. The wide distribution shows the existence of the word in the 
IE period, but cannot in itself determine whether what was denoted by it in that 
period was an ocean, or an inland sea like the Euxine or the Caspian or even 
a fresh-water lake5». Τουναντίον έν A. Ernout - A. Meielet έν λ. mare6: «II 
n’y a pas trace du mot en Sanskrit, en grec et en armenien». Άλλ’ έν A. WALDE- 
J. B. Hofmann7 σχετίζονται τό mare-is προς τό *mari καί προσάγονται ως συγ
γενή, αβέβαια πάντως, τά ελληνικά: Άμφίμαρος, υιός τού Ποσειδώνος, καί αμάρα,

1 A. carnoy, Diet. etym. des noms grecs de plan- 
tes, Louvain 1959, σ. 171, έν λ. marathon, (μάραθον). 
’Αλλά πρ|3. Η. frisk, Griech. etym. Wort., 12 Liefer- 
ung, Heidelberg 1961, έν λ. μάραθον, οπού καί άλλη 
βιβλιογραφία σχετική, είς ήν δέον νά προστεθή A. car
noy έν L’Antiqu. Class. 29, 1960, σ. 334.

2 Προχείριος RE XIV, 2, 1930, στ. 1805 έν λ. Maris 
(Μάρις). Πρβ. διά τό γλωσσικόν μέρος αύτ. τόμ. VI A. 1, 
έν λ. 7hrake στ. 410(w.brandenstein) καί VL. georgiev 
έν Studii clasice 2, 1960, σ. 49.

3 Μάρων είναι ό ιδρυτής τής Θράκης, άλλά καί είς
άπό τούς μυθικούς βασιλείς τής Μακεδονίας, απόγονος
τοΰ Ήρακλέους, πατήρ τοΰ Θεστίου καί πρόγονος τοϋ

Περδίκκα. Ίδέ pare - BENSEEER έν λ. Μάρων καί 
JACOBY, Fr. Gr. Hist. II, B, 2 έν ΘΕΟΠΟΜΠΟΥ άποσπ. 
393, σ. 401.

4 A Dictionary of Selected Synonyms in the Prin
cipal Indo-European Languages, Chicago 1949,σ.36.

5 Άξιοσημείωτον τό αυτόθι: «There is no need to 
assume, as is generally done, that θάλασσα is of pre- 
Greek origin« μετά παραπομπής είς BUCK έν Class. 
Studies Presented to E. Capps, σ. 42 κ.έ.

6 Diet. etym. de la langue latine, 3η εκδ., Παρίσιοι 
1951, σ. 689 έν λ. mare.

7 Latein. etym. Worterbuch, 3η έκδ., 2ος τόμος, 
Χαϊδελβέργη, 1954, σ. 38 έν λ. mare, -is.
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ή, «Graben, Wasserleitnng1». Το ζήτημα έπραγματεύθη τελευταίως ό AlfonS 
Nehring εις ειδικήν μελέτην με τίτλον : «Idg. *mari, *mori», έν Festschrift fur 
Franz Rolf Schroder, Heidelberg 1959, σ. 122- 138. Τα κυρίως ενδιαφέροντα 
ημάς σημεία τής μελέτης του είναι τά έξης:

Έκ τής παρουσίας τής έν τφ τίτλω λέξεως ως ονόματος τής -θαλάσσης είς 
αριθμόν ευρωπαϊκών - ίνδογερμανικών γλωσσών συμπεραίνεται ότι οί Ίνδογερμα- 
νοϊ ή μέγα μέρος τούτων κατά την «Urzeit» ειχον γνωρίσει την θ-άλασσαν.’Άλλοι 
νομίζουν τον Εΰξεινον, άλλοι την Βόρειον Θάλασσαν. Οΰτω τελευταίως ό Ρ. Τηιεμκ1 2. 
Ό Nehring πάντως άρνεΐται, ότι οί Ίνδογερμανοϊ άρχικώς έγνώριζον θάλασ
σαν3. Ό Kretschmer4 έθεώρησε την λατινικήν λέξιν mare ώς δάνειον έκ τής γερ
μανικής, ώστε συνεπέρανεν, ότι οι προπάτορες τών κατοίκων τής ’Ιταλίας κατώ- 
κουν ποτέ τήν γερμανικήν ένδοχώραν, όθεν άπωθήθησαν υπό τών Γερμανών, από 
τούς όποιους ειχον παραλάβει τήν λέξιν, δι’ ής ώνόμασαν τήν θάλασσαν. Προς 
ταΰτα συμφωνεί (έν μέρει) και ό Krahe5. Άλλ’ ό Nehring, με σειράν παρατη
ρήσεων και συλλογισμών, καταλήγει είς τό συμπέρασμα, ότι ή λέξις * mari- άρχι
κώς έσήμαινεν ΰδατα τής ξηράς (Binnensee, Binnengewasser)5. Τούτο στηρίζει είς 
παραδείγματα έκ τών σλαβικών και τών βαλτικών γλωσσών.

Πλησιέστερα και μάλλον ενδιαφέροντα ημάς είναι όσα παρατηρεί επί χω
ρίου τού ΙΙλινιου (Nat. Hist. Ill 119). Πρόκειται περί τών εκβολών τού Πάδου, 
όπου ούτος σχηματίζει quae Septem Maria vocantur. Ό Nehring αναλύει τό 
χωρίον έν έκτάσει καί προσάγει άλλο χωρίον 7, καθ’ ό ό ποταμός Timavus έν 
Ίστρία έκαλεϊτο Mare υπό τών περίοικων, ab incolis, είτε τούτο είναι κύριον 
όνομα είτε προσηγορικόν. Τό συμπέρασμα είναι καί πάλιν ότι mare γενικώς μέν 
σημαίνει «Binnengewasser», ΰδατα ξηράς, είδικώτερον δε είς τάς έκβολάς τού Πά
δου δεν σημαίνει ούτε θάλασσαν ούτε λίμνην ούτε έλος, αλλά πλωτούς βραχίονας, 
διώρυγας ή στόμια τού ποταμού.

Δεύτερον συμπέρασμα είναι, ότι ή λέξις είς τάς περιοχάς ταύτας τής άνω 
Άδριατικής, είναι προρρωμαϊκή. Καί ό Gotze8 έρμηνεύει τό ιλλυρικόν * mari- 
ώς σημαίνον «fliessendes Gewasser», ρέοντα ΰδατα.

Είς τά ανωτέρω ό Nehring προσθέτει πλήθος άλλων περιπτώσεων, καθ’ άς 
παραπλήσιαι λέξεις σημαίνουν αύλακα καί τά τοιαύτα, καθ’ όλην σχεδόν τήν Ευ
ρώπην 9. Καταλήγει πάντως είς τό συμπέρασμα ότι ή αρχική έννοια τής λέξεως 
είναι απλώς καί γενικώς: ΰδατα.

Έν συνεχεία έξετάζει τήν αρχικήν τοπικήν προέλευσιν τής ?ιέξεως. Ή ρω-

1 Διά ιόν Άμφίμαρον ίδέ STOLL έν ROSCHER, Lex. 
Myth, έν λ. καί Η. hunter, Lex. d. gr. u. rom. Myth., 
Βιέννη 1959, έν λ. Linos. Διά τήν αμάραν ίδέ ανωτέρω 
σ. 51. Διά τήν έτυμολογίαν ίδέ καί Η. frisk, Griech. 
etym. Wort, έν λ. αμάρα καί μαρμαίρω.

2 Ρ. ΤΗΙΕΜΕ, Die Heirnat der indogerm. Geraein- 
sprache, έν Mainzer Ak. der Wiss. u. Lit. 1953, άριθ. 
11, σ. 29.

3 NEHRING, έ. ά. σ. 138 σημ. 100.

4 Glotta 24, 1936, σ. 53 κ.έ. (έν nehring έσφαλμένη 
ή παραπομπή).

5 ’Εν Mainzer Ak. d. Wiss. 1959, άριθ. 1, σ. 23 κ.έ.
6 nehring, Ι.ά. σ. 125. Πρβ. η. krahe, Die Sprache, 

der Illyrier, I, Die Quellen, Wiesbaden 1955, σ. 47.
7 servius είς ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Αίνειάδα I 246.
8 KLUGE-GOTZE, Etym. Worterb. d. deutschen 

Sprache, 17η έκδ., 1957, σ. 469.
9 nehring, έ. ά. σ. 129 κ.έ.
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μαϊκή θεά Marica (καί έλλην. Μαρίκα) \ ιλλυρικής προελεύσεως 1 2, τά δύο προανα- 
φερθέντα παραδείγματα εκ τοΰ μυχού τής Άδριατικής (septem Maria καί Mare= 
ποταμός) καί ή γεωγραφική διασπορά των ονομάτων ποταμών καί άλλων ύδάτων, 
τά όποια ό Nehring άποκαλεΐ mar-W5rter3, οδηγούν τούτον νά δεχθή ώς αρχι
κόν κέντρον, όθεν ώρμήθη ή λέξις, την περιοχήν κατά τον μυχόν τής Άδριατι- 
κής. Τά mar-W5rter ό Nehring συνάπτει προς ίνδογερμανικόν *mari-.

Εις τήν μεγάλην αυτήν οικογένειαν λέξεων καί εις τήν φιλολογίαν περί τής 
λέξεως, ή οποία σημαίνει από άρχαιοτάτων χρόνων έν άπό τά βασικά στοιχεία τής 
φύσεως, τό ύδωρ ή τήν θάλασσαν, έ'ρχεται νύν νά προστεθή ή ήμετέρα Μαρινία. 
Είναι άξιοσημείωτον οτι προέρχεται άπό περιοχήν, ή οποία ενθυμίζει τήν περιο
χήν των εκβολών τού Πάδου.

"Οπως εκεί οΰτω καί εδώ4 εύρισκόμεθα κατά τήν αρχαιότητα εις τον μυχόν 
ενός κόλπου, ό όποιος εις τούς ιστορικούς χρόνους έ'γινε γνωστός ώς Θερμαϊκός 
κόλπος. Ή μορφή του εΐχεν ήδη μίαν ιστορίαν, ή όποια συνεχίσθη έ'κτοτε μέχρι 
τής τρίτης δεκαετίας τού αίώνός μας, ότε έ'λαβε μίαν οριστικήν οπωσδήποτε δια- 
μόρφωσιν ό μυχός τού κόλπου διά τής άποξηράνσεως τής λίμνης καί τών ελών, ώς 
καί τής αλλαγής τής κοίτης τών ποταμών. Προ τής διαμορφώσεως ταύτης εις τον 
κόλπον έξέβαλλον ποταμοί πολλοί: Έχέδωρος, Άξιός, Λουδίας, οί εκ τοΰ Βερμίου 
τρεις ποταμοί (τής Εδέσσης, τής Ναοΰσης καί τής Βέροιας), ό Άλιάκμων καί 
μικρότεροι ποταμοί, χείμαρροι κατά τό πλεΐστον, έκ τών υπωρειών τού Βερμίου 
καί τού Πάικου κατερχόμενοι5. Ούτοι δημιουργούν μικρογραφίαν τής εϊκόνος, τήν 
όποιαν περιγράφει διά τήν περιοχήν τών εκβολών τού Πάδου ό Πλινιος 6.

Αντί τού Πλινιου ό Λιβιος εδώ μάς δίδει τήν εικόνα έν τή βραχεία περι
γραφή τής Πέλλης7: cingunt paludes inexsuperahilis attitudinis aestate et hieme, 
quas restagnantes faciunt amnes. Phacus8 in ipsa palude, qua proxima urbi est, 
velut insula, eminet, aggeri operis ingentis imposita, qui et murum sustineat et 
umore circumfusae paludis nihil laedadur. Muro urbis coniuncta procul videtur; 
divisa est intermurali amni et eadem ponte iuncta, ut nec oppugnante externo 
aditum ab ulla parte habeat, nec, si quem ili rex includat, ullum nisi per facil- 
limae custodiae pontern effugium.

Εις τ’ ανωτέρω, αν προστεθή τό τού Στράβωνος9: ό δε Λουδίας είς Πέλλαν 
άνάπλονν έχων σταδίων εκατόν καί εΐκοσιν, ούδέν ελλείπει άπό τήν εικόνα τού

1 Περί αυτής προχείρως έν Μ. EBERT, Lexicon 
d. Myth., 1894- 1897, έν λ. Marica.

2 ΓΙρβ. τά περί Γορδηνίας τελευταίως έν ζ. μαυανι, 

Les Etrusques commencent a parler, 1961, σ. 379.
3 "Ενταύθα περιλαμβάνονται καί ή Μαρίτσα (ό "Εβρος)

ον ή χύδην ρέουσα γλώττα... Μαρίτζαν κατονομάζει ΓΕΩΡΓ.

ΑΚΡΟΠ. έκδ. Λειψίας κεφ. 35, σ. 54. Πρβ. κ. DIE-

terich, Byzant. Quellen κλπ., Λειψία 1912, σ. 106.
"Επίσης ό Μάρις ή Μάρισος τής Δακίας καί ή Μαρήνη,
«ein Kiistenstrich in Thrakien» πάλιν, καί οί Mori-
seni, φυλή παράλιος τοΰ Πόντου. Τά δύο τελευταία

σχετίζει καί 6 joke έν Reall. d. Vorgesch. XIII, σ. 285 
έν λ. Thraker.

4 Ίδέ πρός παραβολήν π.χ. and REES, Allgemeiner 
Handatlas, Bielefeld und Leipzig 1924, σ. 134-135.

5 Πρβ. χάρτας έν A. STRUCK, Makedonische Pahr- 
ten II, Serajevo 1908, άναδημοσιευθέντας καί άλλαχοΰ 
καί έν RE XIX, 1, 1937, έν λ. Pella, σ. 345, είκ. 2.

6 Ίδέ ά. σ. 53.
7 uvius XL1V 46.
8 Ίδέ Balkan Studies 1, 1960, σ. 111.
9 VII 330, άπόσπ. 20.
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Πλινιου διά την περιοχήν τών εκβολών τοΰ Πάδου, δπου τά Septem Maria. Ή 

προ τής Πέλλας κατάστασις (πρίν γίνη πόλις σημαντική καί πρωτεύουσα με τε
χνητόν λιμένα, τείχη καί τά τοιαΰτα) θά ήτο ή αυτή περίπου κατά μήκος όλης 
τής προς τάς υπώρειας όχθης τής λίμνης, εις ήν είσέρρεον τά εκ των βουνών 
ποτάμια καί χείμαρροι, ώστε είναι πιθανόν, ότι εν άπό τά υγρά στοιχεία τά συν- 
θέτοντα τήν εικόνα έ'δωσε τό όνομα εις τήν Μαρινίαν. "Αν τούτο ήτο ή θά
λασσα, πηγή, ποταμός, λίμνη, έλος, διώρυξ, στόμιον εκβολής ποταμού ή δέλτα, μέ
νει άβέβαιον. Ουδόλως λύει το ζήτημα τών γλωσσολόγων ή Μαρινία, άλλά προσ
θέτει νέον τι σημαντικόν. Προέρχεται εκ τής μακεδονικής ταύτης περιοχής, ή 
οποία ειχεν υπάρξει κοιτίς τών Θρακών λ Καί ή επιγραφή μας αποτελεί νΰν τήν 
άρχαιοτέραν καί άσφαλεστέραν μαρτυρίαν εις τήν μακράν σειράν τών mar-Worter 
τού Nehring.

AE 1961 Ών«Ι έκ τής Ήμαβίας 55

ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ 1

1 Ίδέ τελευταίως νομισματικήν μαρτυρίαν έν DORIS [=Num. Notes and Monographs άριθ. 126], Νέα 
RAYMOND, Macedonian Regal Coinage to 413 B. C. Ύόρκη 1953, σ. 2 καί 18 κ.έ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:10 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΟΠΩΝ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΝΩΝ*

’Άδυμος· Τόλων - ου, Β 17,
Τό;]λων - ου, Ε 6 

’Ά[δυ]μος· Τόλων - ου, Η 25 
’Ασκληπιός, ίερεύς Ά. Νικάνωρ, Β 14 
Άσσκληπιόδωρος, μάρτυς, A 5 
Άσσκλη[πιόδωρος;] μάρτυς, Β 17 
’Αχτίνας (ή υιός αύτοϋ), γείτων, Β 11

Βίων, έπώλησεν (;), Γ 21

Γαιμε[ί]φ, έν -, Η 21 
Γαιμείω, έν -, I 35 
Γοργίας· Ζώπυρος -α, αγοραστής, ΣΤ 7, 

Ζ 14, Η 20, Θ 27, I 34

Διογένης Πυθογένους, μάρτυς, A 6

Έακύ]τας, ’Επιστάτης, Ε 3 - 4 
Έακύ[τας], ό αυτός, ΣΤ 10 
Έ]ακύτας, ό αύτός, Η 23 - 24 
"Εκτωρ Μαννία Σκυδραϊος, βεβαιωτής, 

A 2
Εύπο[------- ], Ε 5, πρβ. [----- ]πολέμου

Ζώπυρος Γοργία, αγοραστής, ΣΤ 7,
Ζ 14, Η 20, Θ 27, I 34

Κη[φ]ισ[- -Η 23

Λυσανί[ας], μάρτυς δικαστών, Β 15 
Λυσανίας, πιθανώς ό αύτός, Γ 25 
Λυ;]σανίας, ΣΤ 10 
Λ[----- ], ταγός, Γ 24

Μαννίας·'"Εκτωρ - α Σκυδραϊος, βεβαι- 
τής, Α 2

Μαρινιαΐος, [ό δείνα----- ]λου, αγοραστής
πιθανώς, Β 12. Τδέ καϊ Παράρτημα. 

Μενών, μάρτυς, Α 7

Νέα[----- ], περί Νέαν[----- ], Β 9
Νίκαν[δρος;, μάρτυς έναν;]τία δικαστών, 

Β 16
Νήκάνδρου, Ζ 18 
Νικάνωρ, ίερεΰς, Α 4 
Νικάνωρ, πιθανώς ό αύτός, ίερεύς ’Α

σκληπιού, Β 14
Νικάνορο]ς, ό αύτός πιθανώς, Γ 24 
Ν ικάνωρ, Ζ 19 
Νι]κάνορ[ος;], I 40

Όλ]ύμπιχος, μάρτυς, Γ 26 
Όλύμ]πιχος, ΣΤ 9

Παρα[μονος;], Ε 1 
Παράμονος, ΣΤ 13 
Παρά;]μονος, Η 23 
Περίτιος, μήν, Β 13 
Πε[ρίτιος], μήν, Γ 23 
ΙΙο[?\.υ]κ[----- ], I 36
Πυθογένης, Διογένης -ους, μάρτυς, Α 6

Σακ[----- ], ΣΤ 9
Σιβύρτιος, ΣΤ 12 
Σισί[ας;], πωλητής, ΣΤ 8 
Σι[σίας;], ΣΤ 10

* Αί .to ρα πομπού διαγραμμάτων τοϋ αλφαβήτου γίνονται εις τάς Πράξεις Α' - Δ' τής πρώτης σελίδος 
•καί Ε'-1' τής δευτέρας σελίδος καί δύ αριθμών εις τόν στίχον τής άντιστοίχου σελίδος τής επιγραφής, ανε
ξαρτήτως Πράξεως.
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Σισία[ς;], πωλητής, Ζ 15 
Σκυδραΐος, 'Έκτωρ Μαννία, βεβαιωτής, 

A 2. Ίδέ καί Παράρτημα.
Σκυδραΐος, [δ δείνα----- ]ΰκτου, μάρτυς,

A 7. Ίδέ καί Παράρτημα.
Σταρτ[----- ], Γ 19
Σωπατρ[ο.], Θ 29 
Σωπατ[ρο.], Θ 33

Τόλων Άδΰμου, μάρτυς, Β 17 
Τό;]λων Άδΰμου, μάρτυς, Ε 6 
Τόλων Ά[δύ]μου, μάρτυς, Η 25

Φίλαγρος, πατήρ αγνώστου πωλητοΰ πι
θανώς, Δ 28 

Φιλιππο[. ], Η 26

----- ]άτου, Β 9
----- ] γένους, Θ 32

----- ]HC, άβέβαιον, A 3
----- ]HC, άβέβαιον, Η 22
----- ]ίου, πιθανώς, Δ 31
----- ]ου, Ε 5
----- ]πολέμου, Γ 19
----- ]ρος, Δ 33
----- ρ]χ°υ (Επιστάτου), A 4
----- ]ρχ°υ (Επιστάτου), Δ 32
----- ]σιος, Θ 33
----- ]του, Θ 28
----- ]των, Θ 29
----- ]υ, A 8
----- ]υρος, Δ 30
----- ]χου, I 36
----- ]ων, όλιγώτερον πιθανόν ως κατά-

ληςις ονόματος, Β 11

ΠΙΝΑΞ ΑΛΛΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

(αγορά), ήγόρα[σεν;], Γ 21· πρβ. ΣΤ 8, 
Ζ 15

άκαιναι, Β 10 
(αριθμοί), Β 10 
Βεβαιωταί, A 2, Ε 3 
γείτων, Η 22 
γη, Β 9
Δικασταί, Β 15 κα'ι 16 
δραχμών A 1, Δ 29, Ζ 16, Θ 30, I 37 
έγένετο (ή ώνή) A 3, Γ 23 
Επιστάτης, Β 13 - 14, ΣΤ 11

έχόμενα, τά, Β 10, Γ 20 
Ίερεΰς, A 4, Ε 4, Η 24 
Μάρτυρες, A 5, Β 15, Ζ 18, Θ 32, I 39 
μην, A 3, Β 13, Γ 23 
πλέθρον, τό, A 1, Β 11, Δ 29, Ε 2, 

Ζ 16, Θ 28
Ταγοί, A 4, Β 14, Γ 24 
τιμή, Β 12, Γ 22, Ζ 17, Θ 30-31, 

I 37-38 
ώνή, A 3, Δ 31

ΤΥΠΙΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Γείτων, Η 22 πρβ. τά έχόμενα 
Ή ώνή έγένετο (μηνός Περιτίου) A 3, 

Β 13, Γ 23 -24, Δ 31-32 
Πλέθρα τόσα] άκαίνας (έβδομήκοντα ο

κτώ) Β 10, Θ 28

Τά έχόμενα, Β 10, Γ 20· πρβ. γείτων 
Τήν τιμήν έχει πάσαν Β 12 - 13, Γ 22, 

Δ 30, Ζ 17, Θ 31, I 37-38 
Τό πλέθρον δραχμών, A 1, Β 11 - 12, 

Δ 29, Ζ 16, Θ 29 - 30, I 37

Φ. Π.
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