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Spa κατιωμένον σιδηρουν κλίβανον (;) καί συμπεπιεσμένον, 
άλλ’ άκέραων χαλκοΟν πύραυνον.

«Άλλα καί έμμέσως ή ευρεσις κτίσματος Ελληνικών 
χρόνων είναι, νομίζω, μεγάλης σπουδαιότητος διά την 
ιστορίαν τής Πέλλης ώς προς το ζήτημα τής Ελληνικής 
καί τής Ρωμαϊκής πόλεως.

» Π ροχωρούσης τής έργασίας, εύρέθησαν άξιόλογα το- 
ρευτικά έργα εκ χαλκοΰ, έν οίς ώραία προτομή Διονύσου 
εστεμμένου κισσώ καί κρατοΟντος προ τοΟ στήθους κάν

θαρον, άναπαύοντος δέ την κεφαλήν επί τής άνειμένης 
δεξιάς »

'Ελληνικού τοπωννμίαι της Μακεδονίας 
και τής Ηπείρου

Έν σχέσει δέ προς ταύτας τάς κατά τήν νέαν Ελλάδα 
έργασίας, άνακοινοϊ ύμΐν το Συμβούλων τά έξης κατ’ έκ- 
θεσιν των συμβούλων Γ. Γαρδίκα καί Άθ. Γ εωργιάδου.

« Έκ των σπουδαίων μελημάτων τής Εταιρίας ημών 
ήτο καί ή άποκάθαρσις τής χώρας έκ τών βαρβαρωννμιών, 
δι’ ό ευθύς ώς ό στρατηλάτης ημών βασιλεύς άπηλευθέ- 
ρωσε τήν Μακεδονίαν καί τήν Ηπειρον, το Συμβούλων 
ένεπνεύσθη τήν ιδέαν, ΐνα εις τήν πανένόο'ξον τοΟ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου καί του Πύρρου χώραν άποδοθώσιν αί εύ- 
κλεεΐς Έλληνικαί τοπωνυμίαι- το δέ Τπουργεΐον τών 
Εσωτερικών, εις ό ίεραρχικώς άνηνέχθη ή άπόφασις αύτη 

του Συμβουλίου, προεθυμήθη να δηλώση, ότι άσμένως 
τήν φιλότιμον ταύτην εργασίαν άπεκδέχεται.

« Δι ό καί εύθύς το Συμβούλων συνέστησε προς τοΟτο 
’Επιτροπείαν έκ τών μελών αύτοΟ καί έξ άλλων έπιστη- 
μόνων άνεγνωρισμένης άξίας καί ένθουσιώντων διά παν 
Ελληνικόν ουτω δέ τήν έπιτροπείαν άπήρτισαν έκ μεν
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των Συμβούλων της Εταιρείας 6 κ. Γ. ΓΙαπαβασιλείου, 
Α0- Γεωργιάδης, Κ. Ζησίου, Β. Λεονάρδος, Κλών Στέ

φανος καί Γ. Γαρδίκας" έκ δέ των άλλων επιστημόνων ό 
κ. Γεώργιος Φιλάρετος, πρώην Υπουργός, ό Θ. Βορέας, 
Καθηγητής τής Φιλοσοφίας έν τώ Πανεπιστημίω ό Μ. Βο- 
λονάκης, Γενικός Γραμματεύς τοΟ 'Υπουργείου τής Παι
δείας, Α. Παπαζαχαρίου, καθηγητής του Διδασκαλείου, 

καί Άντ. Κεραμόπουλος, έφορος των αρχαιοτήτων.
«Η Επιτροπεία έν τή εργασία αυτής έπεδίωξε τρία 

τινα:
α') να έξακριβώση τάς έκ τής άρχαιότητος άναμφισβη- 

τήτως παραδεδομένας Έλληνικάς τοπωνυμίας, αίτινες αυ
τοδικαίως πρέπει νά εϊσαχθώσιν αντί των βαρβάρων έπη- 

λύδων'
β') τίνες άλλαι Έλληνικαί όνομασίαι περισώζονται, καί- 

περ μή έξ άρχαίων πηγών μαρτυρούμεναι, αίτινες έπίσης 
δικαιούνται νά μένωσι.

γ*) αί ξενικαί τοπωνυμίαι, αί Τουρκικαί, Σλαυικαί καί 
Άλβανικαί, ένθα μή εχομεν έκ τής άρχαιότητος Ελληνι- 
κάς, πώς δύνανται νά έξελληνισθώσι.

« Ή έπιτροπεία εις τό α' μόνον είδος άσχοληθεΐσα έξεΟρε 
πλείστας αρχαίας τοπωνυμίας ώς προς τάς έπαρχίας, πό
λεις, ποταμούς καί όρη τής Μακεδονίας καί τής ’Ηπείρου.

α Καί περί μέν τών επαρχιών όπέδειζε 32 όνομασίας, 
ούτω λ.χ. προτείνει νά ονομασθή Άλμωπία (ή έπαρχ. Κα- 
ρατζόβας) Περραιβία (ή έπαρχ. Ελασσόνας), Ορεοτία (ή 
έπαρχ. Καστοριάς), Θεσπρωτία (ή έπαρχ. Μαργαριτίου), 
καί Κασσωπία (ή έπαρχ. Πρεβέζης) κ.τ.λ.

Β'

« Ώς προς δέ τάς πόλεις, αίτινες φέρουσι βαρβαρικά 
όνόματα ή Έπιτροπεία προέτεινε περί τά 30 όνόματα'
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ούτω λ. χ. ύποδεικνύει νά όνομασθη Φίλιπποι (το Φιλιπ- 
πιτσίκ), ’Αμψίπολις (το Γενίχιοϊ), Στάγιρα (ή Αειψάσδα), 
Αντιγόνεια το Λιόπεσι).

Γ'

« Καί ώς προς τά όρη δε και τους ποταμούς ή επιτρο
πεία συνέστησε αρχαία δνόματα αντί των βαρβαρικών πε

ρίπου τριάκοντα. Ούτω λ. χ. προτείνει νά όνομασθη Κερ
κίνη το Μπέλες, Κεραύνια τά δρη της Χειμάρας, Αύλαμα- 
νικά τά Τσουμέρκα, Ώρωπος ο ΑοΟρος ποταμός, και Πρα
σιάς ή λίμνη της Δοϊράνης.

Δ'

« Επειδή δε έπέκειτο καί ή ψήρισις τής Συμβάσεως 
των τής Πιερίας σιδηροδρόμων, ήτοι άπό Παπαπούλι μέ
χρι Γίδα, ή ’Επιτροπεία προύνόησε καί περί των όνομασιών 
των άποδοτέων εις τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς' οΰτω 
λ. '/. προτείνει νά όνομασθη Ηράκλεια ο σταθμός Πούρ* 
λια, Δΐον ο σταθμός Μαλαθριάς, Πνδνα ο του Κίτρου καί 
Μεϋώνη άντί Ελεύθερο·/ώρι.

«Τριμελής δ’ ’Επιτροπεία εκ των κ. κ. Άθ. Γεωργιά- 
δου, Γ. Γαρδίκα καί Άγ. Παπαζα/αρίου εξεπάνησε καί επί 
τοΟ Μεγάλου χάρτου τής Μακεδονίας του ύπό τοΟ Επιτε
λείου έκδεδομένου διά ζωηρών έγχρωμων ορίων καθώρισε 
τάς έπαρ/ίας τής χώρας μετά τών άρχαίων αύτών ονομα
σιών. Ή δέ ’Αρχαιολογική Εταιρεία ούδεμιας φειδομένη 
δαπάνης σκοπεί, ίνα πολλαπλασιάση τά αντίτυπα τοΟ γεω

γραφικοί τούτου χάρτου χάριν τών ανώτερων εκπαιδευτη
ρίων και παντός φιλου,ούσου καί φιλαργαίου ιδιώτου».

Μεταβαίνοντες νΟν εις τά επιστημονικά δημοσιεύματα
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