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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ Ε'.

ΥΠΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ I. ΜΑΚΑΡΟΝΑ

1. Το έν τή είκ. 1 δημοσιευόμενον τμήμα στήλης ενεπίγραφου άνευρέθη τό έτος 1931 
κατά το χωρίον Κοιλάδα (πρώην Ίσκιουπλέρ), κείμενον προς τούς βορείους πρόποδας τοϋ

Είκ. 1. Επιστολή Φιλίππου τον Ε' προς [επιστάτην] "Αρχιππον.

ορούς Σκοπός, 4 περίπου ώρας ΒΔ τής Κοζάνης καί πλησίον τής δημοσίας προς την Βέροιαν 
όδοϋ. Κατά τό έτος 1932 διερχόμενος εκ Κοζάνης, είδον τυχαίος την έπιγραφήν άποκειμέ- 
νην εις τινα αποθήκην τοΰ Γυμνασίου, ένθα είχε μεταφερθή υπο τοΰ κ. Γ. Τσακωνα, καθη- 
γητοΰ τοΰ Γυμνασίου καί εκτάκτου έπιμελητοΰ αρχαιοτήτων. Διαγνώσας δε δτι έπρόκειτο 
περί σημαντικού εγγράφου, έζήτησα καί ό τότε ’Έφορος τών αρχαιοτήτων Καθηγητής
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κ. Σ. Πελεκίδης μοϋ παρεχώρησε την άδειαν1 νά μεταφέρω την έπιγραφήν είς τό Μουσεΐον 
Θεσσαλονίκης2 προς μελέτην καί έ'κδοσιν τοϋ κειμένου.

Ή στήλη, εκ μαρμάρου χονδροκόκκου λευκού, ελαφρώς ύπώχρου, προερχομένου πιθα
νώς έκ τών πέριξ, ίσως μάλιστα έκ τοϋ ύπερκειμένου ορούς Σκοπός3, είχε σχήμα ορθογω
νίου τετραπλεΰρου άνευ στενώσεως προς τα άνω- μετρεϊ τώρα είς μέγ. ΰψ. 0,38, πλ. 0,42 καί 
πάχ. 0,05 — 0,1 μ. Ή όπισθία πλευρά παρέμεινεν ακατέργαστος καί ανώμαλος. Κατά τό 
μέσον φέρει κυκλικήν οπήν διαμέτρου 0,05 μ., μεταγενεστέρως άνοιχθεΐσαν φαίνεται ότι 
κάποτε ήτο έντετειχισμένη εις τινα βρΰσιν, κατά τρόπον, ώστε ή οπή νά χρησιμεύη προς 
ένθεσιν τού κρουνού, πράγμα τό όποιον συναντώμεν συχνά είς αρχαίας έπιγραφάς.

Φέρει 18 στίχους κειμένου καί ίχνη 19ου- οί πλειστοι είναι ελλιπείς, άφ’ ενός μεν ένεκα 
τής κατά τό μέσον οπής, άφ’ ετέρου δέ λόγω αποκρούσεων καί κακώσεων, καθώς φαίνεται 
έν τφ φωτογραφικφ άπεικάσματι. Ό χαράκτης δεν ήτο πολύ επιμελής: είς τον πρώτον 
στίχον ήσαν χαραγμένα 27 γράμματα (ΰψ. ±0,016 μ.), μεγαλύτερα αίσθητώς ή τά τών 
επομένων στίχων, έκαστος τών όποιων άποτελεϊται από 34-37 γράμμ. (ΰψ.±0,011μ.) Κατά 
τούς 5 όμως τελευταίους στίχους τά γράμματα πάλιν μεγενθύνονταί πως.

Μόνον τοϋ πρώτου στίχου τά γράμματα είναι ισομεγέθη- τά τών άλλων στίχων 
στρογγύλα Ο,Θ,Ω είναι μικρότερα, έξέχουν δέ τών συνήθων τά Ρ,Υ,φ. To Α φέρει συνδετι
κήν γραμμήν γωνιώδη, τό p σκάζει, τοϋ δέ Σ αί άκραΐαι κεραΐαι σπανίως αποκλίνουν. Τό 
προσγεγραμμένον | δέν λείπει. Πρόσθες τέλος καί άκρεμόνας (apices) είς όσα γράμματα 
απολήγουν είς άκρα.

Τό κείμενον μετά τών συμπληρώσεων έχει ως έξης:

I. Β]ασιλεύς Φίλιππος Άρχίππ[ωι χαί-
ρ]ειν’ τοϋ δοθέντος μοι υπομνήματος π[αρά τών 
π]ερί Νικάνορα τον τετράρχην έκπέπομφά [σοι τό 
ά]ντίγραφον’ συνχωρώ οϋν αυτοΐς.,.ΙΙ Οι ΑΓΟΥ [τοϋ 

5. Περδίκκου τών έγ Γρήιαι μετοίκων χώραν ψιλήν [ά- 
π]ασιν είναι πλέθρα πεντήκοντα, έως αν συντε- 
λώσιν τάς θυσίας έ[ν τώι Άπ]ελλαίωι μηνί, καί 
τήν επιστολήν δέ [άναγράψ]ας, έχθες προ τ[οϋ 
έπιστασίου. κενόν Έτ. Β καί Μ Αύδναίου.

II. 10. Βασιλεΐ Φιλίππωι ύπ[όμν]ημα παρά Νικάνο-

1 Τόν Καθηγητήν κ. Πελεκίδην οφείλω νά ευχαριστήσω 
καί ένταϋθα διά τήν παρασχεθεϊσαν άδειαν καί τάς οδηγίας 
του, αλλά καί διότι είχε τήν καλωσΰνην νά μοΰ παραχώ
ρηση τά τυπογραφικά δοκίμια τής έκτυπουμένης άξιολόγου 
μελέτης του : Άπό τήν πολιτεία καί κοινωνία τής αρχαίας 
Θεσσαλονίκης, Παράρτημα τοϋ 2ον τόμου τής ‘Επιστημο
νικής Έπετηρίδος τής Φιλοσοφικής Σχολής (τοΰ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης) έν Θεσ. 1934, ένθα μάλιστα έν σελ. 
16 σημ. 2 γίνεται μνεία τής παρουσης επιγραφής. Μνεία 
τούτης επίσης γίνεται παρά τοΰ Άντ. Κεραμοπούλλου έν 
Άρχ. Έφημ. 1932,93 σημ. 1 (Άνασκαφαί καί έρευναι έν

τή άνω Μακεδονίφ) καί παρά τοΰ Σ. Κουγέαέν Έλληνικοΐς 
Ζ', 201 σημ. 2 (Διάγραμμα στρατιωτικής οικονομίας τών 
μακεδονικών χρόνων έκ Χαλκίδος).

2 Προσωρινώς ίσως· είναι ένδεχόμενον νά μεταφερθή 
πάλιν είς Κοζάνην κατ’ έκφρασθεΐσαν έπιθυμίαν τής 'Εται
ρείας ‘Επιστημονικών έρευνών Δυτικής Μακεδονίας, ΐνα 
κατατεθή είς τήν έκεΐ έσχάτως ίδρυθεισαν ΰπ’ έμοΰ αρχαιο
λογικήν συλλογήν.

3 Καθ’ ά μέ έπληροφόρησεν ό φίλος Δρ. Χρ. Γαρδίκας, 
γεωλόγος παρά τφ Πανεπιστημίφ Θεσσαλονίκης, δστις είχε 
τήν καλωσΰνην νά προβή είς τήν έξέτασιν τοΰ μαρμάρου.
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ρος τοΰ Φιλώτου, τετράρχου και Θεοξένου 
το]ϋ Κλειτίνου, ύπασπιστοϋ καί Βίλου τοΰ Νι
κά] νορος, λοχαγού καί των έν τήι πρωτολοχί- 
αι στρ]ατευομένων Εύϊστών Άλεξάν- 

15. δρου τ]οΰ Προίτου κα'ι ’Αντιγόνου τοΰ ’Α
λεξάνδρου καί Νικάνορος τοϋ ’Αρμεν-
...................... ]άχου τοϋ Κρατεΰου κα'ι
........................... τοϋ Ά]ντιγόνου καί Άντι-

έλλείπονσι στίχοι.

Γλωσσικώς δεν έχει να παρατηρήση τις ή φαινόμενα ασήμαντα καί συνήθη, ώς είναι 
ή κατ’ ετυμολογίαν σύνθεσις έν στ. I, 4 (σννχωρώ)1, ή άφομοίωσις τοϋ τελικού ν προς 
τό επόμενον γ (στ. 1,5: έγ Γρήιαι1 2 καί ή τροπή τοϋ κ τής προθέσεως έκ προ τοϋ θ εις χ 
(στ. 1,8: εχϋες)3.

2. "Οτι ό βασιλεύς Φίλιππος τής επιγραφής είναι ό Φίλιππος ό Ε'4 ουδόλως έπιτρέ- 
πεται να άμφιβάλλωμεν, καί διά τούς παλαιογραφικούς λόγους, ενδεικτικούς τής έποχής 
τούτου, άλλα καί διά την έν στ. 1,9 χρονολογίαν: έτ. Β καί Μ (— 42ον από τής άναβάσεως 
εις τον θρόνον). Καθώς δε είναι γνωστόν μόνον ό Φίλιππος ό Ε' έβασίλευσεν έπί τοσοϋτον.

Ό τύπος τής έπιγραφής είναι δ τής επιστολής5, γίνεται δ’ ευθύς έξ αρχής φανερός 
έκ τοϋ χαιρετισμού (Β. Φ. Ά. χαίρειν), δστις αποτελεί τό κύριον χαρακτηριστικόν τών τοιού- 
των έγγράφων6. Ένταϋθα, άλλως τε, δηλοϋται ρητώς έν στ. 1,8: την επιστολήν δε άνα- 

γράψας εγβες κλπ.
Αί έπιστολαι καί τά διαγράμματα ήσαν οί δύο κύριοι τύποι έγγράφων, δι’ ών έδήλου 

την βούλησίν του ό βασιλεύς τών ελληνιστικών χρόνων μεγάλη ιδία χρήσις άμφοτέρων έγί- 
νετο υπό τοϋ Φιλίππου τοΰ Ε', ώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τών μέχρις ημών διασω- 
θέντων7. Καί τά μεν διαγράμματα είναι γενικού πως περιεχομένου καί συνιστοϋν καθαυτό

1 Meisterhans - Schawyzer Grmm. d. attischen Inschr.3 
112.

2 Meisterhans - Schwyzer ε. ά. 110.
3 Meisterhans - Schwyzer ε. ά. 106.
4 Δέν νομίζω, δτι ό Φίλιππος ό Ε' δέον νά λογίζεται ώς 

Γ', ώς ενίοτε συμβαίνει. Ασχέτως πρός τούς άλλους λόγους 
μόνον τό γεγονός, ότι καί έπ’ όνόματι τοΰ Φιλίππου Άρι- 
δαίου καί τοΰ Φιλίππου τοΰ υίοΰ τοΰ Κασσάνδρου έκόπη- 
σαν νομίσματα (βλ. Head- Σβορώνου 'Ιστορία τών νομι
σμάτων 1,297) επιβάλλει νά θεωρήσωμεν τόν μέν ώς Γ' 
τόν δέ ώς Δ'.

5 Περί τών επιστολών γενικά βλ. : Larfeld Gr. Epigra- 
phik5 § 250 (σ. 428).

6 Έν τή έπιστολή xfj προηγουμένη τοΰ βασιλικοΰ δια
γράμματος τής Θεσσαλονίκης (Πελεκίδης ένθ’ άν. σ. 6) ανα
γράφεται απλώς: παρά ’Ανδρονίκου, χωρίς νά σημειοΰται 
ούτε ό τυπικός χαιρετισμός ούτε ό αποδέκτης.

7 Αί διασωθεΐσαι έπιστολαι τοΰ Φιλίππου τοΰ Ε' είναι 
αί εξής: α - β) Αί δύο πρός Λαρισαίους, Ditt. Syll5. 543 
3 καί 26, (=IG IX, 2,517), γ) ή πρός τό κοινόν τών Άβαίων, 
Syll. 3 552 (=IG IX, 78), δ') ή πρός Νισυρίους, Syll3. 572 
(=IG XII, 3,91). ’Εκτός τούτων δέον νά καταλέξωμεν: ε) 
την [πρός Παρίους], IG XII, 5, I, 125, στ) την [πρός τόν 
δήμον τών Γοννέων], ΑΕ 1913, σελ. 44, άριθ. 173 (τήν 
πρώτην) καί ζ) τήν επίσης [πρός τόν δήμον τών Γοννέων) 
ΑΕ 1913, σελ. 46 άριθ. 174. Αυται (ε, στ, ζ) είναι λίαν ελλι
πείς· ότι ό βασιλεύς Φίλιππος είναι ό έπιστέλλων, καίτοι 
δέν σώζεται γεγραμμένον, είναι πιθανώτατον, γίνεται δέ 
παραδεκτόν ύπό τών εκδοτών. "Ας έπιτραπή τέλος νά φέ- 
ρωμεν εντεύθεν εις φώς τμήμα έπιγραφής σχετικής πρός 
τόν Φίλιππον τόν Ε', εύρεθέν κατά τό έτος 1934 πλησίον 
τής Μπανίτσης κατά τάς έργασίας τών αποξηραντικών έρ
γων τής πεδιάδος τών Σερρών ύπό τής 'Εταιρείας Monks, 
Ulen and Co, άποκείμενον δέ νΰν έν τφ έργοστασίφ Μπανι-
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βασιλικούς νόμους', χαρακτηρίζονται δέ από τό επίσημον δογματικόν και κατηγορηματικόν 
ύφος2 καί τάς κυρώσεις, αϊτινες πάντοτε ακολουθούν3, αί έπιστολαΐ όμως ήσαν διαφορετι
κού χαρακτήρος- δι’ αυτών ό βασιλεύς εκδίδει αποφάσεις έπΐ ειδικών ζητημάτων, συνήθως 
κατόπιν αιτήσεων (έντενξεων) ή επισήμων αναφορών (υπομνημάτων, ώς εν τη προκειμένη 
επιγραφή)4, άποφαίνεται έπί διαιτησιών είς διαφοράς μεταξύ πόλεων5, συνιστα καί είση- 
γεΐται είς τάς αυτονόμους πόλεις την ψήφισιν επωφελών νομοθετημάτων6 καί γενικώς 
δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, ότι διά τών επιστολών έλυε τά διάφορα καθ’ έκαστον ζητή
ματα, τά αναγόμενα είς την έσωτερικήν διοίκησιν, τάς σχέσεις προς τάς αυτονόμους πόλεις, 
τον έλεγχον τής διοικήσεώς των κττ., ζητήματα δηλ. ειδικά, άναφερόμενα μάλλον είς ώρι- 
σμένον τόπον καί χρόνον καί μη έχοντα ανάγκην έπιλΰσεως διά διαγραμμάτων (-—νόμων)7.

Καί τό ύφος τών επιστολών είναι έντε?ιώς διάφορον τού τών διαγραμμάτων. Έδώ 
δ βασιλεύς είναι προσηνής, την κατηγορηματικότητα κολάζει διά δοξαστικών ρημάτων,
φροντίζει δέ νά δηλοΐ την αιτίαν ή νά έξαίρη 
Καί είς αυτήν την δευιέραν προς Λαρισαίους

τσης. Τό σχέδιον (είκ. 2) καί χάς πληροφορίας οφείλω είς 
τήν φιλίαν χοΰ υποχρεωτικού συναδέλφου χής Καβάλλας 
κ. Γ. Μπακαλάκη. Πρόκειχαι περί άνω άποχμήμαχος σχή- 
λης μαρμάρου, μεγ. ΰψ. 0.22, πλάχ. 0,32 μ., σχεφομένης διά 
κοσμηχικοΰ κυμαχίου. Έν τή έπιγεγραμμένη επιφανείς σψ- 
ζονχαι μόνον: Βασιλεύς Φ[ίλιππος

ύ]πόμνημα ΟΝΟ. ..

Π]άνγαιον (;)·...
. .. ΣΟΡΓ ....

Παλαιογραφικοί λόγοι επιβάλλουν να άναγάγωμεν χήν έπι- 
γραφήν είς χόν Φίλιππον χόν Ε'. Ό χύπος χής έπιγραφής 
πισχεύω όχι είναι ή έπισχολή : ό όρος υπόμνημα είναι ένδει- 
κχικός. Τό praescriptum καί ένχαΰθα είναι έλλιπές, ώς καί 
έν χή έπισχολή παρά ’Ανδρονίκου (βλ. χήν προηγ. σημ.). 
’Επιγραφήν άλλην Φιλίππου χοΰ Ε' βλ. έν Γ. Οικονόμου 
Έπιγραφαί χής Μακεδονίας 1 έ.

1 Περί χών διαγραμμάχων βλ. Πελεκίδην έ. ά. καί Κου- 
γέαν Έλλην. Ζ', 177 κ. έ., ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.

2 Τών δέ του Σαράπιδος χρημάτων μηθεις απαλλοτριοντω.,. 
μηδ'ε νποτιθέτω. .. μηδέ γραφέτω (Διάγραμμα Θεσσαλονίκης, 
Πελεκίδης έ.ά. σ. 6χι), οι γραμματείς ποιείσθωοαν την πραξιν... 

ενθν τοΐς νπααπιαταϊς ποιείτωσαν έκκοίτιον. .. λαμβανέτιοσαν 

δέ... (Διάγραμμα Άμφιπόλεως, Ρ. Roussel Un regleinent 
militaire de l’epoque macedonienne, Rev. Archeol. 1934 
σ. 40ϊ5), οι οικονόμοι έπιμελείσθωοαν. . . καί ών μέτρον έοτίν 

άναμετρησάτωοαν, .. ών δέ σταθμός άναοτηοάτωααν. ■ . (Διάγρ. 
Χαλκίδος, Κουγέας έ.ά. σ. 179ΐχ. έ.)

3 ’Εάν δέ τις ποιησηι τι τών άηηγορενμένων ένοχος έστω 

τοΐς έπιτίμοις της χώρας. ■ . (Διάγρ. Θεσσαλονίκης Πελεκίδης 
έ.ά. σχ. 16) τους άτακτοΰτας ζημιούσθωσαν δωδεκαίοις τρισίν.. . 

(Διάγρ. Άμφιπ., Roussel έ. ά. σχ. 8), οι δέ φρούραρχοι εάν τι 

ολιωρήσωσιν της φνλακήςί ένοχοι έαονται, ώι άν ό βασιλεύς 

αννών καταγνώ (Διάγρ. Χαλκ., Κουγέας έ. ά. σχ. 34)
4 Περί χών ένχεύξεων καί υπομνημάτων βλ. Larfeld, 

Gr. Epigraphik3 § 250 (428).

τον σκοπόν τών αποφάσεων ή συστάσεών του. 
επιστολήν ή διαφαινομένη άγανάκτησις τού

5 Ώς διά χής [πρός χούς χαγούς καί χόν δήμον χών Γον
νέων] έπισχολής (ΑΕ 1913 σ. 44 άριθ. 173), χής άφορώσης 
χόν καθορισμόν χών όρων μεταξύ Γοννέων καί Ήρακλειω- 
χών, ζήτημα, όπερ είχε προκαλέσει πολυετείς έριδας μεταξύ 
χών δύο πόλεων, όπως φαίνεται έκ χών Γόννων έπιγραφών 
(ΑΕ έ.ά. σ. 25 κ. έ.). Είς χάς έριδας έθεσε τέρμα ό Φίλιπ
πος διά χοΰ πρός τήν πόλιν χών Γοννέων διαγράμματος του 
(έ.ά. σ. 35 άριθ. 165 Β). Φαίνεται, όχι ή μεσολάβησίς του πρός 
διαιτησίαν είχε προκληθή ύπό τών έριζουσών πόλεων.

6 Π. χ. είς τό ζήτημα τής άθρόας πολιτογραφήσεως 
'Ελλήνων καί Θεσσαλών ύπό χής πόλεως χών Λαρισαίων, 
ήν διά τών δύο περιφήμων του έπισχολών είχε συστήσει 
ό Φίλιππος πρός χούς Λαρισαίους. (Syll.3 543). Ή βαρύχης 
χοιούτου είδους βασιλικών συστάσεων καί συμβουλών πρός 
αυτονόμους πόλεις δέον νά έκτιμάται κατ’ ουσιαστικήν 
άξίαν, νά λαμβάνεται δηλ. όπ’ όψιν, ότι ή αυτονομία τών 
πόλεων ήχο — δύναχαί τις νά εΐπη — μάλλον τυπική καί ότι 
ό βασιλεύς έν τή πραγματικότητι έρρύθμιζε τήν πολιτικήν 
των συμφιόνως πρός χό γενικόν πολιτικόν πρόγραμμα χοΰ 
κράτους (Πελεκίδης έ. ά. σ. 7). Ότι ό Φίλιππος διά τών 
πρός Λαρισαίους έπισχολών του τυπικώς σύσχασιν μόνον 
άπευθύνει διά χήν πολιχογράφηαιν καταφαίνεται έκ τών δύο 
■ψηφισμάτων τΰς πόλεως, δΓ ών ή είσήγησις χοΰ βασιλέως 
λαμβάνει νόμιμον κΰρος. Ότι έξ άλλου ή οΰτω δηλωθεΐσα 
βασιλική βούλησις είχε μείζονα άξίαν τών άπλών συστάσεων 
καί συμβουλών άποδεικνύεται έκ χοΰ γεγονότος τής συγχρό
νου παρά τά ψηφίσματα δημοσιεύσεως τών επιστολών τήν 
άναγραφήν των μάλιστα θεσπίζει σαφώς καί τό ψήφισμα 
εν στ. 43 κ.ε.: τά όννματα καί τάς έπιοτολάς τοΐ βασιλείας καί 

τά ψαφίοματα, τά τε νππρό [τ]ας γενόμενον καί τό ταμον, όγ- 

γράιραντας έν στάλας λιθίας δνας κατθέμεν κλπ.
7 Πρέπει νά έχωμεν πάντοτε ύπ’ όψει τήν τότε ίσχυρώς 

μονοκρατικήν άντίληψιν καί τό αΰστηρώς συγκεντρωτικόν 
σύστημα διοικήσεώς, ίδίςτ. δέ έπί Φιλίππου χοΰ Ε'. (Πολύβ. 
V, 26, 4).
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Φιλίππου διά το τους πολιτογραφηΰέντας κατά την (πρώτην) επιστολήν (του) καί το ψήφισμα 
(τών Λαρισαίων) καί άναγραφέντας εις τάς στήλας εκκεκολάφβαι είναι συγκρατημένη καί δεν 
τον ώθεΐ είς κατηγορηματικήν αυστηρότητα- δτι γάρ πάντων κάλλιστον έστίν ώς πλείστων 
μετεχόντων τοΰ πολιτεύματος τήν τε πάλιν ίσχνειν καί την χώραν μή χεραεύεσϋω, νομίζω μεν 

ούδ’ υμών ονδένα άν άντειπεΐν γράφει. (Ditt. Syll3. 543 στ. 27 κ.έξ.).

Ή έκδοσις ( -αναγραφή είς στήλας καί έ'κθεσις)1 δεν θά ήτο βεβαίως απαραίτητος 
πάντοτε, εάν δεν συνέτρεχον προς τοϋτο ειδικοί λόγοι. Έν προκειμένφ τοιοΰτος ειδικός 
λόγος ύφίσταται, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Τό θέμα τής παρούσης επιστολής είναι τό εξής: Τετράρχης τις Νικάνωρ καί οί συν 
αύτω στρατιωτικοί αποστέλλουν έ'κ τίνος πόλεως τής Έορδαίας — εκεί που εΰρέθη ή επι
γραφή— προς τον βασιλέα υπόμνημα, δι’ οΰ ζητούν νά παραχωρηθή αύτοΐς τόπος προς 
έκπλήρωσιν τών θρησκευτικών των αναγκών (εως αν σνντελώσιν τάς ϋνσίας έν τω Άπελλαίω 

μηνί). Ό Φίλιππος γράφει είς τον εκπρόσωπόν του ’Άρχιππον τήν επιστολήν, δι’ ής εγκρί
νει τήν αϊτησιν, διαβιβάζει αύτφ άντίγραφον τοΰ υπομνήματος καί έντέλλεται τήν δημο- 
σίευσιν τής άποφάσεώς του. Ούτως αναγράφεται ή επιστολή έν στιχ. I, 1-9, από δέ τόϋ στ. 
II, 10 κ.έξ. ακολουθεί τό υπόμνημα τοΰ Νικάνορος καί τών περί αυτόν.

Ή ήμετέρα λοιπόν επιστολή δηλοΐ τήν βούλησιν τοΰ βασιλέως έπί ζητήματος εσωτε
ρικής διοικήσεως- ή ούσία όμως είναι ή οπωσδήποτε παραχώρησις χρήσεως έπί δημοσίου

1 Το διάγραμμα εγδοιε άναγράψαι καί άναθεΐναι εν τωι πολιτεία κλπ. ο. 6 στ. 5. Πρβ. καί τά έν σελ. 13 σημ. 3). 
ίερώι. ’Επιστολή παρά Ανδρονίκου (Πελεκίδης ‘Από τήν

16
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(=: βασιλικού) χώρου, ήτις, κρινομένη αύστηρώς και ανεξαρτήτως τών προσώπων παραχω- 
ρητοΰ, έκδοχέως καί σκοποϋ έκχωρήσεως, αποτελεί πάντως άντικείμενον άστικοΰ δικαίου. 
Άγόμεθα δθεν εις τό συμπέρασμα, δτι τδ περιεχόμενον τής έπιστο?ι.ής είναι μικτής φύσεως: 
ένέργεια διοικητική καί, τρόπον τινά, πράξις επί εμπραγμάτου δικαιώματος. Εξεταζόμενου δέ 
τοϋ πράγματος από τής άπόψεως ταΰτης κρίνεται εύλογος ή ανάγκη τής δημοσιεΰσεως, ήν 
σαφώς ορίζει ό βασιλεύς (την επιστολήν δε άναγράφας εχ&ες) και ό Άρχιππος έκτελεΐ, άνα- 
γράφων εν στήλη δχι μόνον την επιστολήν, άλλα καί τό υπόμνημα τοϋ Νικάνορος κλπ., 
καθ’ δσον έν αύτω θά έσημειοΰτο επακριβώς ό τόπος μετά τών ορίων κλπ. προσδιοριστι- 
κών πληροφοριών, ας παραλείπει ό βασιλεύς νά άναγράψη έν τή επιστολή.

3. Προβαίνομεν ήδη εις την έξέτασιν τών καθ’ έκαστον.

Στ. I, 2-3. τοϋ δοϋ'έντος μοι υπομνήματος π[αρά τών π]ερί Νικάνορα· συμπλήρωσις 
κατ’ άλλα πρδγ.: τοϋ δοϋ'έντος υπομνήματος παρά τών έν Θήραι τασσόμενων στρατιωτών (Επι
στολή Πτολεμαίου III Εύεργ., Ditt. OGIS 59 2), [τής δεδομένη]ς ή(μ)ΐν [έντεύξε]ως παρά 

τών ί[ερεών...(Επιστολή Πτολεμαίου VIII Εύεργ. II, OGIS 138 3).

Στ. I, 3-4. έκπέπομφά [σοι τδ [ ά]ντίγραφον συνήθης έν έπιστολαΐς έκφρασις καί δή διά 
τών ρημάτων εκ (-άπο)πέμπω, υποτάσσω καί υπογράφω'. Πρβ.: άπεπέμφαμεν ύμιν τδ άντί- 
γραφον (Επιστολή Θεσσαλονικέων προς Δηλίους, Michel, Recueil, 322 9), to άντίγραφον ύπο- 

τετάχαμεν..., ύποτετάχαμέν σοι τδ άντίγραφον (Έπιστο?ιή Πτολεμαίου VIII Εύεργ. II, OGIS 
137 ο, 1385) ύποτετάχαμεν δέ σοι τδ άντίγραφον (’Επιστολή στρατηγών ’Αθηναίων προς Χαρ- 
μίδην έπιμελητήν Δήλου, Syll3. 66410), ών τάντίγραφα ύμϊν ύπογεγράφαμεν (Επιστολή 
Άντιόχου Σωτήρος OGIS 221,11s). Καί τοϋ μέν ρήματος εκ (-άπο)πέμπω θά έγίνετο 
χρήσις δταν τό άντίγραφον άνεγράφετο έν ίδιαιτέρω φύλλω παπύρου, συναποστελλομένου 
τή έπιστολή τών δέ υποτάσσω καί υπογράφω δταν άνεγράφετο έν τώ αύτω παπΰρω καί 
κάτωθι τής έπιστολής.

συνχωρώ συν αύτοΐς... είναι· τό ρήμα συγχωρώ είναι τυπικόν διά τήν δήλωσιν τής 
εγκριτικής άποφάσεως τού βασιλέως έπί ύποβαλλομένου αύτω υπομνήματος, έντεύξεως 

ή οπωσδήποτε άξιώσεως. Πρβ.: καί άφορο[λογ]ήτους είναι συγχωροΰμεν, (Έπιστολή Άντιόχου 
II, OGIS 22426 συγχωροΰμεν ώ/σπερ... (Έπιστολή Λυσιμάχου, OGIS 1320), καί περί τούτων 
συγκεχωρήκαμεν (Έπιστολή Άντιόχου Σωτήρος, OGIS 221 IVes)2.

Προβληματική είναι ή συμπλήρωσις τοϋ τέλους τοϋ στ. I, 4. Θά ήτο δυνατή αΰτη έκ 
τοϋ περιεχομένου τοϋ άκολουθοϋντος τήν έπιστολήν ύπομνήματος (II), έάν καί τοϋτο δεν 
ήτο άτυχώς κολοβόν.

Στ. 1,5. τών έγ Γρήιαι· το τοπωνύμιον πρώτην φοράν ένταϋθα συναντάται.
χώραν φίλην ό προσδιορισμός δεν σημαίνει ένταϋθα άντίθεσιν προς τό ύλώδης, αλλά 

προς τό εργάσιμος, ώς π. χ. έν έπιστολή Αντιόχου Σωτήρος: δεδώκαμεν Άριστοδικίδηι τώι 
Ασσίωι γης εργασίμου πλέΰρα δισχίλια (OGIS 221 II20).

Στ. I, 6-7. έως αν συντελώαιν τάς θυσίας έ[ν τώι Άπ[ελλαίωι μην’ν ή πρότασις είναι

1 Πρβ. F. Preisigke Worterbuch d. griech. Papyrusur- 
kunden έν λ. υπογράφω καί ύποτάσσω.

2 Βλ. καί Preisigke έ. ά. έν λ. συγχωρώ.
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τελική υπό χρονικήν αΐρεσιν: ινα και έψ’ όσον χρόνον συντελώσι τάς θυσίας. Δεν παρέχεται 
δηλ., ώς και ανωτέρω έλέχθη, πλήρης έκχώρησις, αλλά, τρόπον τινά, δικαίωμα χρήσεως.

Αί εν τω "Απελλαίω μην'ι άναφερόμεναι θυσίαι, ασθενής ΰποδήλωσις έτησίας τίνος 
εορτής, τελουμένης κατά τό φθινόπωρον’, δεν είναι γνωσταί άλλοθεν. Παλαιό τις ΰπόθε- 
σις, ότι εν Μακεδονία έώρταζον κατά τον Άπελλαϊον μήνα τήν ημέραν τής γεννήσεως τοΰ 
"Απόλλωνος2 ήλέγχθη υπό τοΰ Baege3 ώς αστήρικτος. "Οτι εξ άλλου δεν πρόκειται ενταύθα 
περί Άπελλαίων, ως τά εν Δελφοΐς φρατριακά, περί ών αρκετά διδασκόμεθα εκ τής περίφή- 
μου επιγραφής των Λαβυαδών4, είναι άναμφίβο?ιθν. Τό προκαλέσαν εδώ τήν βασιλικήν 
επιστολήν υπόμνημα τών περί τον Νικάνορα στρατιωτικών — στρατιωτικών μάλιστα ούχί 
τοπικής όμοιογενείας — δεν συνιστα προϋπόΰεσιν φρατριακής τίνος εορτής. Άς άρκεσθώ- 
μεν λοιπόν επί τοΰ παρόντος εις τήν πενιχράν πληροφορίαν τής επιγραφής.

Στ. I, %, την επιστολήν δέ. ..κλπ. Τό έπιστάσιον, προ τοΰ οποίου ό βασιλεύς διατάσσει τήν 
έ'κθεσιν τής επιστολής, είναι τό άρχεΐον5 τοΰ επιστάτου6. Όθεν συνάγεται, ότι τό υπούργημα 
τοΰτο κατέχει ό προς όν απευθύνεται ή επιστολή ’Άρχιππος. Οί έπιστάται, οί ανώτεροι ούτοι 
τιτλούχοι τών ελληνιστικών χρόνων, ήσαν διοικηταί πόλεων7, διοριζόμενοι απ’ ευθείας παρά 
τοΰ βασιλέως καί, πιθανώτατα, προερχόμενοι έκ τοΰ αμέσου αύλικοΰ περιβάλλοντος8.

1 Ό μακεδονικός μήν Απελλαϊος αντιστοιχεί προς τόν 
Νοέμβριον. Βλ. Bischoff PW RE Χ2, 1595.

2 Usener έν Rhein. Museum, XXXIV (1879), 422.
3 De Macedonum sacris, 221.
4 Βλ. ιδία έκδοσιν Baunack έν Collitz Sammlung d. 

griech. Dialekt-Inschriften 2561, πρβ. καί Nilsson Griech. 
Feste 464 κ. έξι

5 Ό δρος οΰτος δέν πρέπει νά ληφΟτ) ύπό τήν κοινήν καί 
συνήθη έννοιαν κατ’αρχήν αρχεία = τά δημόσια κτήρια, 
ένθα συνήρχοντο οί άρχοντες διά τήν έκπλήρωσιν τών κα
θηκόντων των (Dziatzko έν PW RE II χ, 553). Ή έννοια 
αυτή δέν παύει ίσχύουσα ουδέ κατά τούς μ. X. ρωμ. χρόνους 
(Παυσαν. X, 4,1). Ή άλλη ή καί συνήθης τής λέξεως έν
νοια τοΰ οικήματος ένθ’ άπόκεινται τά δημόσια κλπ. έπί- 
σημα έγγραφα είναι συμπληρωματική. (Βλ. Μ. Holleaux 
Utie inscription de Seleucie - de - Pierie, BCH 57 (1933) 
a. 58). Θέτω τόν δρον τούτον, ώς πληρέστερον έρμηνεύοντα 
τήν λ. επιατάαιον ύπ’ άμφοτέρας ταύτας τάς προϋποθέσεις. 
Πρβ. καί τήν ύπό τοϋ Holleaux έκδεδομένην έπιγραφήν 
έ. ά. σ. 7 στ. 22 κ. έ.:. . . τόν δε εις την διό τοϋ προστάγματος 

δ[ιδ]ομένην εικόνα τόπον άποδειξαι τόν επιστάτην και τονς άρ

χοντας εν τώι άρχείωι· Φαίνεται δτι καί έκεΐ τό άρχεϊον είναι 
τό αυτό πρός τό ήμέτερον επιατάαιον, άφοΰ καί ό χαρακτήρ 
τοΰ έπιστάτου έκείνου τής Σελεύκειας είναι ό ίδιος πρός 
τούς μακεδονικούς έπιστάτας.

6 Ίδέ Πελεκίδην έ. ά. σ. 16 σημ. 2. Τήν λέξιν επιατάαιον 

μέ τήν άνάλογον έννοιαν προκειμένου όμως περί τών κλα
σικών έπιστατών (έπί τών ιερών κλπ.) συναντώμεν καί εις 
έπιγραφάς ’Αθηνών (Syll3. 153070, IG II 849s, πρβ. καί 
PWREVI χ 200) καί’Ελευσΐνος (ΑΕ1883,11374, 119 15,30,45)·

7 Ό Μ. Holleaux (BCH 57 [1933] σ. 26 κ.έξ.) μέ τήν

σαφήνειαν καί άκριβολογίαν, ήτις τόν διέκρινε, παρέχει 
ήμΐν λίαν χαρακτηριστικόν ορισμόν τοΰ έπιστάτου πόλεως 
τών ελληνιστικών χρόνων, τόν όποιον κρίνομεν ωφέλιμον 
νά παραθέσωμεν : A l’epoque hellenistique, le titre ά’έπι- 
στάτης est porte par celui qui dans une localite sujette. . . 
est le representant delegue par la puissance souveraine... 
II a charge de surveiller cette localite et de la inaintenir 
dans sa condition dependante; il doit tres specialement y 
faire regner le bon ordre et la justice, et cependant, si 
besoin est, pourvoir a sa securite et assurer sa defense. 
Revetu d’une autorite fort etendue et probablement de 
limites indecises, 1’epistate paraxt reunir en sa personne 
les pouvoirs d’un gouverneur civil et ceux d’un comman
dant de place; il a normalement sous ses ordres les trou
pes en garnison dans la ville. Τοΰ τελευταίου τούτου ένδει- 
κτική είναι καί ή ήμετέρα επιστολή- μέ τό νά άνακοινοΐ δηλ. 
τήν άπόφασίν του ό Φίλιππος ούχί πρός τόν τετράρχην, 
άλλα πρός τόν επιστάτην, τοΰτο σημαίνει, δτι ό επιστάτης 
ουτος είχεν ύπό τάς διαταγάς του έκεΐνον καί τήν φρουράν. 
Περί τών έπιστατών πόλεων πλήν τής ύπό τοΰ Holleaux 
έ. ά. σ. 27 σημ. 2 παρεχομένης βιβλιογραφίας βλ. καί Πελε
κίδην ’Από τήν πολιτεία... σ. 16 σημ. 2, Roussel Rev. Arch. 
1934, σ. 43 σημ. 1 καί Κουγέαν Ελληνικά Ζ' 203 κ. έ.

8 Πολύβ. XXII, 13,4: 6 δε ’Ονόμαστός άναχωρήοας έξα- 

πέστειλε Κάαοανδρον εις Μαρώνειαν αννήθη τοϊς πολλοΐς υπάρ

χοντα, δια τό ποιεΐσθαι τόν πλείονα χρόνον εκεί την διατριβήν, 

άτε τοΰ Φιλίππου πάλαι τους ανλικους εγκαθεικότος εις τός πό

λεις ταύτας καί συνήθεις πεποιηκότος τονς εγχωρίους ταΐς τού

των παρεπιδημίαις. Άν καί δέν σημειοΰται ύπό τοΰ Πολυ
βίου, έν τούτοις φαίνεται πιθανόν, δτι οί τοιοΰτοι αύλικοί 
έστέλλοντο ύπό τοΰ Φιλίππου εις τάς πόλεις ώς έπιστάται.
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Στ. I, 9. Μετά την λέξιν τον έπιστασίον, ένθα τό τέλος τής επιστολής1, άφέθη κενόν 
άγραφον, αντιστοιχούν προς 12 περίπου γράμματα, ακολουθεί δε ή χρονολογία: ετ(ονς) Β 

καί Μ (μηνος) Ανδναίου. Έγράφη δηλ. ή επιστολή κατά τον μήνα Αύδναϊον τού 42ου έτους 
άπό τής άναρρήσεως εις τον θρόνον τού Φιλίππου. Ό καθορισμός τής χρονολογίας ταΰτης 
προβάλλει άρκετάς δυσχερείας. Τό πρώτον ζήτημα, πότε δηλ. ακριβώς άνήλθεν εις τον 
θρόνον ό Φίλιππος ό Ε', όπερ παλαιόθεν άπησχόλησε τούς έρευνητάς1 2, παρατρέχομεν, παρα
δεχόμενοι τούς υπολογισμούς τού Beloch, καθ’ ους ό Φίλιππος άνήλθεν εις τον θρόνον τό 
θέρος τού 2213. Τό καίριον όμως ζήτημα είναι τό εξής: πώς ύπελογίζετο τό βασιλικόν έτος; 
Συνέπιπτε με τό ημερολογιακόν τοιοΰτον, τό μακεδονικόν δηλ. καλενδάριον ή έλογίζετο 
κατ’ ιδιαίτερον σύστημα, καθ’ δ 1ον έτος τής βασιλείας εννοείτο πλήρες, έληγε δηλ. μετά 
δωδεκάμηνον άπό τής εις τον θρόνον άναρρήσεως; Φρονώ δτι τό δεύτερον τούτο σύστημα 
όφείλομεν νά άπορρίψωμεν διά τούς εξής λόγους: α') διότι κατ’ ανάγκην παρεισάγει ούσια- 
στικώς νέον καλενδάριον, αρχή τού οποίου θά ήτο ή εις τον θρόνον άνάρρησις τού βασι- 
λέως· τούτο δεν θά ήτο σταθερόν, αλλά θά μετεβάλλετο κατά τήν έκάστοτε βασιλικήν δια
δοχήν. Όποιας δυσχερείας εις τήν πραξιν θά παρουσίαζε τοιοΰτον χρονολογικόν σύστημα 
μεταβλητής αφετηρίας—έφ’ δσον δεν γνωρίζομεν νά υπήρχε παραλλήλως καί άλλο σταθε
ρόν σύστημα—4 δύναταί τις νά άναλογισθή. β') "Αμα τω θανάτφ τού βασιλέως τό τελευ
ταίων βασιλικόν έτος δεν θά ήτο βεβαίως πλήρες, αλλά θ’ άπετελείτο έξ αριθμού τίνος 
μηνών. Τούτο δμως θά έπρεπε νά λογίζεται πλήρες, αφού άπό τού διαδεχομένου θά ήρχιζε 
νέον έτος. Κατ’ αυτόν τον τρόπον θά κατεστρέφετο ή άκολουθία τών ετών καί ή άνάγκη 
τού άνθρώπου νά όρίζη καί τοποθετή εν τφ χρονικφ διαστήματι τά γεγονότα τής ζωής του 
θά μετεβάλλετο εις σκοπόν νά μετρά άκριβώς τά έτη τής βασιλείας τού έκάστοτε βασιλέως5. 
Τά άτοπα ταύτα οδηγούν εις τήν άλλην άποψιν, καθ’ ήν τό βασιλικόν έτος συνέπιπτε προς 
τό ημερολογιακόν. Δέον νά ?ιογίσωμεν δθεν άς πρώτον έτος τής βασιλείας τού Φιλίππου τό 
μέχρι τού τέλους τού μηνός Ύπερβερεταίου ( Σεπτεμβρίου, δτε έληγε τό μακεδονικόν 
έτος)6 τού έτους 221 χρονικόν διάστημα. Ώς δεύτερον έτος θά λάβωμεν τό ημερολογια
κόν τοιοΰτον 221/220 (άπό τού μηνός Δίου τού 221 μέχρι τού Ύπερβερεταίου τού 220). 
Κατ άκολουδίαν τό έτος 180/79, δτε άπέθανεν ό Φίλιππος7, θά θεωρήσωμεν ώς τό 43ον

1 Ένταϋθα λείπει τό σύνηθες εις τάς έπιστολάς έ'ρρωσο.

2 Βλ. προχ. Bilco BCH 6 (1882), 173.
3 Beloch Griech. Geschichte2 IV2, 120-21.
4 Σταθερόν πως σύστημα χρονολογίας εγκαινιάζεται έν 

Μακεδονίρ έπί ρωμαιοκρατίας. Βλ. σχετ. Μ. Tod The 
Macedonian Era, BSA XXIII (1918-19) 206 κ. εξ. + 
XXIV (1919-20; 1920-21), 54 κ. έξ.

5 Παρ’ δλα τά καίρια ταύτα μειονεκτήματα έν τφ άρχαίφ
κρατεί τής Αίγυπτου ύφίστατο τοιοΰτον βασιλικόν έτος.
(Ed. Meyer Geschicbte des Altertums1 I2, 31-32). Του 
έτους τούτου (Regierungsjahr) αφετηρία ήτο ή ήμερα τής 
άναβάσεως εις τόν θρόνον τοΰ έκάστοτε βασιλέως. Παραλ- 
λήλως όμως ϊσχυε διά τάς κοινωνικός άνάγκας καί σταθε
ρόν πολ τικόν έτος· ώστε ή χρήσις τοΰ πρώτου δέν είχε 
χαρακτήρα πρακτικόν, άλλα μάλλον επίσημον καί, ούτως

είπεϊν, διακοσμητικόν. Έν τούτοις άργότερον, κατανοηθέν- 
των, ώς φαίνεται, τών πρακτικών μειονεκτημάτων τοΰ βασι
λικού έτους, γίνεται συμβιβασμός τούτου πρός τό πολιτικόν· 
λογίζεται δηλ. ώς χρονολογική αφετηρία (πρώτον έτος) τής 
βασιλείας τοΰ νέου βασιλέως τό πολιτικόν έτος, καθ’ δ συμ
βαίνει ή άνοδος εις τόν θρόνον, ούχί δέ ό μην καί ή ήμερα 
τής άναρρήσεως (Meyer έ. ά.).

6 Τό μακεδονικόν έτος ήρχιζεν άπό τής φθινοπωρινής 
ισημερίας διά τοΰ μηνός Δίου (=Όκτωβρίου). Τελευταίος 
μήν είναι ό Ύπερβερεταΐος. F. Ginzel Handbuch d. ma- 
them. u. techn. Chronologie III, 1 κ. έ., Bischoff PW RE 
X2 1586 κ. έ., ένθα καί ή άντιστοιχία τών μακεδονικών μη
νών. Πρβ. καί Bage De Macedonum sacris, 220 κ. έ,

7 Ό Φίλιππος άπέθανε κατά τά μέσα τοΰ θέρους τοΰ 
179. Beloch έ. ά.
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έτος'. Τούτο θ’ άπετέλει καί τό 10ν τού Περσέως (όπως καί τό 10ν τού Φιλίππου θά έταυ- 
τίζετο προς τό τε?ιευταΐον τοϋ ’Αντιγόνου τού Δώσωνος).

Κατά ταΰτα ό μην Αύδναΐος 3°? τοϋ μακεδονικού ημερολογίου1 2) τοϋ 42ου έτους 
τής ήμετέρας επιστολής συμπίπτει με τον Δεκέμβριον τοϋ 181.

Εις τον καθορισμόν τούτον ήθελεν ίσως προβληθή ό εξής ενδοιασμός- μήπως δηλ. 
ό άνερχόμενος εις τον θρόνον βασιλεύς δεν ένεκαινίαζεν ευθύς τό 1ον έτος του, άλλ’ ανέ
βαλλε μέχρις ότου καταστή πλήρες τό τελευταιον έτος τοϋ προηγουμένου βασιλέως, ήτοι 
μέχρι τέλους τοϋ μηνός Ύπερβερεταίου, ότε έληγε τό μακεδονικόν έτος. Τοιοϋτον σύστημα ΰά 
παρείχε βεβαίως άπλ,οποίησιν εις τό καθ’ όλου ζήτημα τής χρονολογίας, άλλά θά ήτο άνυ- 
πόφορον λόγω τής μηχανικής συμβατικότητός του, θά έδημιούργει δε την εξής αταξίαν: ότι 
κατά τό μεσοδιάστημα εκείνο, ενώ ήδη θά ειχεν άνέλθει είς τον θρόνον ό νέος βασΛεύς 
ή χρονολόγησις θά ΰπελογίζετο καί θ’ άνεγράφετο έπί τω όνόματι τοϋ έκλιπόντος.

Κατά τήν άποψιν ταΰτην, ώς καί κατά την ανωτέρω άπορριορθεΐσαν, θά έπρεπε νά 
θεωρήσωμεν, ότι ή ήμετέρα επιστολή είχε γραφή εν έτος άργότερον, ήτοι κατά Δεκέμβριον 
τοϋ 180. Είς τον καθορισμόν όμως τούτον άντιτίθεται καί λόγος ιστορικός, όστις, άν καί 
δεν είναι αποδεικτικός, πάντως έχει ενδεικτικήν αξίαν: Γνωρίζομεν εκ τοϋ Τίτου Λιβίου3 4, ότι 
ό Φίλιππος κατά τό έτος 180/79 διεχείμαζεν έν Δημητριάδι. Ή ψυχική του κατάστασις

του διά τήν έν τώ προτέρφ χρόνω άσκηθεΐσαν σκληρότητα καί ιδία διά τον φόνον τοϋ υίοϋ 
του Δημητρίου — ή πλέον μελανή σελίς τής ιστορίας των μακεδονικών δυναστειών—κατέ
στησαν τον ολετήρα των Δαρδανεων τον κεραύνιον* θλιβερόν καί άξιον οίκτου5. Ήτο λοιπόν 
δυνατόν τότε—ολίγους δηλ. μήνας προ τοϋ θανάτου του — καί υπό τοιαΰτας συνθήκας 
ό Φίλιππος νά διεξεπεραίωνεν όλας τάς υποθέσεις τής διοικήσεως, καί τάς πλέον έτι άση- 
μάντους, ώς ή τής παρούσης επιστολής; Δεν θά ήτο πιθανώτερον νά είχεν αφήσει είς τήν 
Πέλλαν αντιπρόσωπον ή επίτροπόν τινα, ΐνα διεκπεραιώνη τάς τοιαΰτας υποθέσεις υπό 
γενικάς, έστω, οδηγίας του; Γνωρίζομεν βεβαίως, ότι ό Φίλιππος, νέος ών, δεν συνήθιζε νά 
παρέχη τοιαΰτας εξουσιοδοτήσεις. Τουναντίον τήν των δλων έξονσίαν εις έαντδν έπανήγε6. 

Δεν πιστεΰομεν όμως, ότι τούτο ΐσχυε καί κατά τά τελευταία του έτη- βλέπομεν δέ, ότι κατά 
τό 187, ότε πάλιν άπουσίαζεν έκ τής πρωτευοΰσης, ειχεν αφήσει επίτροπον, ’Ανδρόνικόν 
τινα7, προς διεκπεραίωσιν τών κρατικών υποθέσεων ανεξαρτήτως τοϋ βαθμού τής δοθείσης 
τότε έξουσιοδοτήσεως, τό γενονός αυτό καθ’ εαυτό αποτελεί προηγοΰμενον καί ενισχύει τήν

1 Είναι ευνόητος ό λόγος διατί οΰτω θεωροϋμεν ότι 
ό Φίλιππος αποθνήσκει τό 43ον έτος χής βασιλείας του, ένω 
έβασίλευσε, καθ’ α λέγει ό Beloch (έ. ά.) 42 έτη.

2 Bischoff PW RE έ.ά. Περί τοΰ μηνός Αΰδναίου είδικώς : 
Hoffmann Die Makedonen 109, Bage De Macedonum 

sacris 221 καί (Αΰδν. ώς εμβόλιμος) Πελεκίδης Άρχ. Δελτ. 8 
<1923) σ. 267.

3 Τ. Liv. XL, 54, I.
4 Κατά τόν ποιητήν, έν Anthol. Pal. VI, 115.
5 Πολύβ. XXIII, 10,2 κ. έ.: καθάπερ γαρ αν εί δίκην ή

τύχη βουλωμένη λαβεΐν (εν) καιρφ παρ’ αυτόν πάντων τών άσε-

βημάτων καί παράνομημάτων, ών είργάοατο κατά τόν βίον, 

τότε παρέοτησέ τινας ’ Εριννς καίποινάς καί προατροπαίονς τών 

δι’ εκείνον ήτυχηκότων. Διόδ. XXIX, 25: ό δε Φίλιππος τόν 

λοιπόν τον ζην χρόνον δνειροπολονμένος καί διά την ουνείδησιν 

της είς τόν ενγενέοτατον υιόν άοεβείας ταραττ όμενος.. .τη δε 

λύπη άδιορθώτως συνεχόμενος κατέστρεψε τόν βίον. Πρβ. καί 
Τ. Liv. XL, 54,1.

6 Πολόβ. V, 26, 4.
7 Βλ. τήν επιστολήν παρά ’Ανδρονίκου. Πελεκίδης, ’Από 

τήν πολιτεία κλπ. σ. 6 καί 10.
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πιθανότητα, ότι και τώρα ό Φίλιππος έχει αφήσει εις την Πέλλαν κάποιον έντεταλμένον 

αντιπρόσωπον.
Έξ άλλου εάν έγράφετο ή επιστολή έκ Δημητριάδος, πάλιν θ’ άνέμενέ τις σχετικήν 

ένδειξιν, ότι δηλ. έκεΐθεν αΰτη έξεπέμφθη1.
Διά τούς λόγους τούτους θεωροΰμεν πιθανωτέραν τήν ανωτέρω έκτεθεϊσαν άποψιν, 

καθ’ ήν ή ήμετέρα επιστολή έγράφη κατά Δεκέμβριον τοΰ 181 έκ Πέλλης.
'Οπωσδήποτε είναι φανερόν, ότι τό ζήτημα, όπερ δεν ΰφίσταται μόνον εις τήν παρού

σαν έπιστολήν, άλλ’ εκτείνεται καί εις τάς άλλας χρονολογημένος έπιστολάς τοΰ Φιλίππου 
τού Ε'1 2, δεν λύεται με ασφάλειαν. ’Ασφαλή λύσιν θά εΐχομεν έκ νέου τυχόν ευρήματος, 
παρέχοντος σαφείς ένδείξεις (π. χ. έπιστολής τοΰ Φιλίππου μέ έτος έκδόσεως 43ον — οπότε 
θά ηύνοείτο ή ήμετέρα άποψις— ή τοιαύτης χρονολογημένης μεν άλλ’ άναφερομένης εις 
έπίσης χρονολογημένον ιστορικόν γεγονός)3.

Οί έν στ. II, 11 κ.έξ. άναφερόμενοι στρατιωτικοί τίτλοι τετράρχης, υπασπιστής καί λοχα

γός, ως καί ό όρος πρωτολοχία, είναι παραδεδομένοι. Ό υπασπιστής ένταΰθα ανήκει εις τό 
σώμα των υπασπιστών, περί ών βλ. Berve Das Alexanderreich Ι; 125 κ.έ. Ό τετράρχης 
είναι αξιωματικός, διοικητής τεσσάρων λόχων δυνάμεως έν συνόλοι 64 άνδρών4· τουναν
τίον ό λοχαγός δεν είναι βαθμοφόρος, άλλ’ απλώς ό ικανότερος τών άνδρών τοΰ λόχου5.

Έν τή παραθέσει τών λόχων κατά συλλογισμόν6 ό πρώτος ζυγός, ό άποτελούμένος έκ 
τών λοχαγών, συνίστα τήν πρωτολοχίαν, ήτις έκαλεΐτο καί μέτωπον, παράταζις, πρόσωπον, 

στόμα, μήκος, ζυγός, ηγεμόνες καί πρωτοστάται7. Κατά συνέπειαν ή πρωτολοχία άπετελεΐτο 
άπό άνδρας ικανούς, τούς άρίστους τής φάλαγγος. Μήπως άρα τοιαύτας ικανότητας συνε- 
κέντρουν οί Εύϊέσται καί έκ τούτων έλαμβάνοντο κατ’ έξοχήν οί τήν πρωτολοχίαν άποτε- 
λοΰντες λοχαγοί; Τοιαύτη υπόνοια εύλόγως γεννάται έκ τοΰ χωρίου τής έπιγραφής II, 14: 
και τών εν τή πρωτολοχία στρατευομένων Εύϊεστών. Ένισχύεται δέ πως ή υπόνοια καί έκ 
τίνος πληροφορίας τοΰ Τίτου Λιβίου, ένθα συναντώμεν πάλιν δύο Εύϊέστας (Αεοννάτον καί 
Θράσιππον) διοικητάς σώματος άνδρών έπιλέκτων (αγήματος)6.

1 Τοιαύτην ένδειξιν βλέπομεν εις τήν δευτέραν πρός 
Λαρισαίους έπιστολήν: άπό τής [στρατ]είας. Syll3. 54337.

2 Αύται είναι αί δυο πρός Λαρισαίους Syll 3. 543 3,26 καί 
ή πρός ’Αβαίους (Syll.3 552). Τήν πρός τήν πόλιν τών Γον
νέων (ΑΕ 1913 σ. 44 άριθ. 173) παραλείπομεν νά καταλέ- 
ξωμεν μεταξύ τών χρονολογημένων διά τήν ασάφειαν.

3 Δέν νομίζω, ότι ή δευτέρα πρός Λαρισαίους έπιστολή
(Syll3. 543 2<;)— έτ. Ζ μην. Γορπιαίου—άναφέρεται εις τοιοΰ-
τον ιστορικόν γεγονός. Οί έκδόται άνάγοντες ταύτην εις τόν
Ίούλ./Αΰγ. τοΰ 214, ταυτίζουν τήν ένδειξιν άπό τής στρα-
τείας πρός τήν κατά τής ’Απολλωνίας καί τοΰ Ώρικοΰ 
άτυχή έπιχείρησιν τοΰ έτους εκείνου. (Tit. Liv. XXI V, 40,2). 
Είναι έν τούτοις δυνατόν νά άναχθή εις τό έτος 215 — κατά 
τήν ήμετέραν άποψιν. Καί ναι μέν δ Πολύβιος — ό κυρίως 
ιστορικός τοΰ Φιλίππου — δέν άναφέρει τοιαύτην στρατείαν 
κατά τό έτος 215, τούτο δμως δέν είναι αποδεικτικόν τού 
εναντίου, καθ’ όσον τής έποχής εκείνης μόλις ολίγα άπο- 
σπάσματα τής ιστορίας του έχομεν. Πρόσθες, ότι τό χωρίον

άπό τής [στρατ]είας είναι συμπληρωμένον (άπό τού πρώτου 
εκδότου: Lolling Athen. Mitt. VII [1882] 66).

4 Άσκληπιόδοτος Τακτ. II, 8. Άρριαν. Τακτ. X, 1. Αί- 
λιαν. Τακτ. IX, 1 -2. Πρβ. καί διάγρ. Άμφιπόλεως, Rous
sel Rev. 1934, 43.

5 Άσκληπ. Τ. II, 2 : και ό μεν αριστος και ήγεμών τον 

στίχον (=λόχου) λοχαγός. Αίλ. Τ. V, 1 : 6 μεν ονν αριστος 

έκαστον λόχον πρώτος και ηγούμενός εστιν, δς και λοχαγός επο

νομάζεται και ήγεμών και πρωτοστάτης.

6 Άσκληπ. Τ. II, 4: δτ αν δ'ε λόχφ λόχος παρατεθή, ώστε 

λοχαγόν λοχαγώ και ονραγόν ονραγώ και τονς μεταξν τοΐς όμο- 

ζνγοις παρίστασθαι, συλλογισμός εσται τό τοιοντον.

7 Άσκληπ. Τ. II, 5. Άρριαν. Τ. VII, 1. Αίλιαν. VII, 1.
8 Τ. Liv. XLII, 51, 4: delecta deinde et viribus et robore 

aetatis ex omni caetratorum numero duo millia erant: agema 

hanc iftsi legionem vocabant, praefectos habebant Leonnatum et 

Thrasippum Eulyestas ( —Euiestas. Βλ. κατωτέρω). Διά τόν 
δρον αγημα βλ. Berve Das Alexanderreich 1,126.
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Οί Εύϊέσται ούτοι έταυτίσθησαν ήδη προς τούς Ενλυέστας τοΰ Τίτου Λιβίου1 υπό τοΰ 
Καθηγητοΰ Πελεκίδου, διορθώσαντος τό ύποπτον Eulyestas είς Euiestas1 2.

Ή κατάληξις δηλοΐ, δτι πρόκειται περί λαού μακεδονικού ή μακεδονοϊλλυρικοΰ ώς οί 
’Ορέσται, Έΰ'νέσται, Πενέσται Πιροϋσται κ. ά3. Είναι πιθανώτατον νά σχετίζωνται ούτοι προς 
την πόλιν Εϋϊα (τα), την άναφερομένην άορίστως μεν υπό τοϋ Διοδώρου4, άκριβέστερον δε 
υπό τοΰ Κλαυδίου Πτολεμαίου, όστις τοποθετεί ταύτην είς την Δασσαρήτιδα χώραν5.

4. Ό επιστάτης ”Αρχιππος είναι άγνωστος άλλοθεν. Νικάνορα Φιλώτου συναντώμεν 
τετράκις ώς ταγόν έν Θεσσαλικοΐς ψιφίσμασι (ΑΕ 1911 σ. 130 κ. έ. άριθ. 65-68). Έπι 
Φιλίππου τοΰ Ε' ό Πολύβιος παραδίδει δύο Νικάνορας στρατιωτικούς, τον μεν έν ’Αττική 
(κατά τό 201), τον δ’ έτερον, τον καί ’Ελέφαντα έπιλεγόμενον, έν Κυνός Κεφαλαΐς6. Δεν 
είναι δυνατόν όμως ό ήμέτερος άσημος τετράρχης νά σχετίζεται προς έκείνους, ουδέ πρός 
τινα άλλον, ex purpuratis umwt υπό τοΰ Λιβίου άναφερόμενον7. Επίσης άγνωστοι είναι 
καί οί άλλοι, οί περί τον Νικάνορα στρατιωτικοί.

Τά ονόματα κατά τό πλεΐστον είναι γνωστά. Πρώτην ψοράν, καθ’ όσον γνωρίζω, 
ένταΰθα συναντάται τό Κλειτΐνος, όνομα προφανώς μακεδονικόν έκ τοΰ Κλεΐτος. Ή κατά- 
ληξις -ϊνος είναι φαίνεται, χαρακτηριστική είς τά μακεδονικά ονόματα8. Νεοφανής είναι 
καί ό Βίλος, όνομα πιθανώς έπίσης μακεδονικόν.

Ό Άρμ εν...τέλος ίσως είναι Άρμενας τις, ή Άρμένδας ή Αρμενίδας ή Αρμένος, κατά 
τά έν Pape - Benseler Gr. Eigenn.3

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ I. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

1 Τό χωρίον παρετέθη έν τη αμέσως προηγούμενο 0ή- 
μειώσει.

2 Πελεκίδης ’Από τήν πολιτεία κλπ. σ. 16 σημ. 2. (Μνεία
τής έπιτυχοϋς διορθώσεως τοϋ Πελεκίδου γίνεται καί παρά
Κεραμοπουλλου ΑΕ 1932, 93 σημ. 1). Τό χωρίον έθεωρεΐτο 
ήδη ύποπτον. Έν τή έκδόσει τοϋ Τ. Λιβίου τών Weissen-
born-Miiller, Erklar. Ausg.3 1909 χαρακτηρίζεται τό Eu
lyestas ώς wahrscheinlich verdorben. Πρβ. καί οσα ό Ch.
Edson σημειοϊ έν Harvard Stud, in class. Philology XLV
[1934] 2311, ένθα χαρακτηρίζεται τό Eulyestas ώς certainly
corrupt.

3 Πελεκίδης έ. ά. Περί των είς - οταϊ καί - έαται μακεδο
νικών έθνικών; Hoffmann Die Makedonen, 177.

4 Διόδ. XIX, 11.
5 Κλ. Πτολ. III, 12,29: Δεσαρητίων: Ενϊα καί Λνχνιδός. 

Βλ. καί τόν σχηματικόν χάρτην ύπ’ άριθ. 20 των tabularum 
τοΰ Muller τής έν Firmin - Didot έκδόσεως τοϋ Κλ. Πτο
λεμαίου.

6 Πολΰβ. XVI, 27,1. XVIII, 24,2.
7 Τ. Liv. XXXIII, 8,8.
8 Άττακΐνος, Βνργΐνος, Κεφαλϊνος, ΒαλΤνος. Hoffmann, 

Die Mak., 278 κ. I.
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