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300 Βιβλιοκριαίαύ (P. R. Franke, Literaturüberblicke der griech. Numismatik

Peter Robert Franke, Literaturüborblicke der griechischen Numi
smatik. Epirus-Makedonien έν Jahrb. f. Numismatik u. Geldgeschichte 7 (1956) 
73-138.

Ό συγγραφεύς είναι γνωστός από τό πλήθος των νομισματικών καί ιστορικών μελε
τών, α£ όποΐαι άναφέρονται κυρίως εις τήν άρχαίαν "Ηπειρον καί Μακεδονίαν [π.χ. Die 
antiken Münzen von Epirus, Wiesbaden 1961, τόμ. 2. Geschichte, Politik u. Münz
prägung im frühen Makedonien, Jahrb. f. Numismatik u. Geldgeschichte 3/4 (1952/ 
53) 99-111. Zur Finanzpolitik des makedonischen Königs Perseus während des Krie
ges mit Rom 171-168 V. Chr., ε.ά., 8 (1957) 31-50],

Ό σ. εις τήν παρούσαν μελέτην δέν έρευνμ νομισματικόν τι θέμα, αλλά μάς δίδει 
μίαν εικόνα τών έρευνών καί έργασιών, αί όποΐαι έγένοντο κατά τούς τελευταίους χρόνους 
περί τής αρχαίας Ηπείρου καί Μακεδονίας. Διά τούτο αυτή είναι χρήσιμος όχι μόνον 
διά τόν νομισματολόγον, αλλά καί διά τόν έρευνητήν τής ήπειρωτικής καί μακεδονικής 
ιστορίας, καθ’ όσον καί τά νομίσματα άποτελοϋν πολύτιμον πηγήν διά τήν ερευνάν τής 
αρχαίας ιστορίας. Εις τό δεύτερον μέρος τής μελέτης (105-135), τό όποιον ιδιαιτέρως 
ένδιαφέρει ήμάς, τό άφορών δηλ. εις τήν μακεδονικήν νομισματικήν, έξετάζει όλην σχε
δόν τήν συντελεσθεΐσαν άπό τοϋ B. V. Head καί Η. Gaebler νομισματικήν έργασίαν 
μέχρι σήμερον. Σημειώνει συλλογάς καί καταλόγους νομισμάτων, έργασίας γενικωτέρου 
ένδιαφέροντος, μελέτας άφορώσας εις τά νομίσματα τών αυτονόμων έθνών καί πόλεων 
τής Μακεδονίας, τών Μακεδόνων βασιλέων άπό τοϋ ’Αλεξάνδρου Α' μέχρι τοϋ Περσέως, 
τής Μακεδονίας τών ρωμαϊκών χρόνων, τής ΓΤαιονίας κ.λ.π. Εις τό εργον περιλαμβάνονται 
132 έν όλφ μελέται καί άρθρα μετά μικρός περιλήψεως δι’ εν έκαστον. Τούτων περί τά 
70 έγράφησαν μετά τό 1940. Τό εργον είναι άξιοσύστατον διά πάντα μελετητήν τής ιστο
ρίας τής άρχαίας Μακεδονίας.

Fanoula Papazoglou, Une signification tardive du mot ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
έν REG 52 (1959) 100-105.

Μία μικρά άναθηματική έπιγραφή, εύρεθέΐσα τό 1952 εις τό Μεταλλικόν παρά τό 
Κιλκίς, άποτελεϊ τό άντικείμενον τής μελέτης τής F.P. εις τό μικρόν τοϋτο άρθρον. Τό 
κείμενον τής έπιγραφής έδημοσιεύθη τό πρώτον είς τήν ήμερησίαν έφημερίδα τής Θεσσα
λονίκης «Φώς» τήν 9ην Μαρτίου 1952, άκολούθως δέ άνεδημοσιεύθη είς τήν Amer. Journ. 
of Archeol. 57 (1953) 286 καί είς τό SEG 12 (1955) 94, άρθ. 343: Αύτοκράτορα Καίσαρα | 
Τραϊανόν Άδριανόν \ Σεβαστόν καί Σαβείναν \ Σεβαστήν Βραγυλίων | ή βουλή καί ή 
πόλις καί ή πολιτεία. Κατά τήν σ. ή έπιγραφή παρουσιάζει διπλοϋν ένδιαφέρον τό μεν 
μάς έπιτρέπει νά καθορίσωμεν άκριβέστερον τήν μακεδονικήν πόλιν Βράγυλα (Βράγυ- 
λαι), μαρτυρουμένην μέχρι τοΰδε άορίστως μόνον είς τόν κατάλογον τών δελφικών θεα- 
ροδόκων (2ος π.Χ. αί.) καί είς τόν Συνέκδημον τοϋ 'Ιεροκλέους (6ος μ.Χ. αί.), τό δέ μάς 
παρέχει τόν άσυνήθη τύπον: ή βουλή καί ή πόλις καί ή πολιτεία όπου ή λέξις πολιτεία 
δέν εχει τήν συνήθη σημασίαν, τήν όποιαν συναντώμεν είς τά ’Ηθικά τοϋ Πλουτάρχου 
826, 2 C-E καί εις τά διάφορα έλληνικά λεξικά. Ή σ. πιστεύει ότι ή λέξις πολιτεία ένταϋθα 
σημαίνει τήν κοινοτικήν περιοχήν. ’Ανευρίσκει δέ άνάλογα παραδείγματα καί είς δύο 
άλλας έπιγραφάς, είς τήν γνωστήν έπιγραφήν τής Σκαπτοπαρηνής (IGR I, 674 = Ditt. 
Syll. II3, 888) τών χρόνων τοϋ αύτοκράτορος Γορδιανοϋ Γ' (238 μ.Χ.) καί είς τό πε- 
ρίφημον δόγμα τής Συγκλήτου προς τούς Στρατονικεΐς (Ditt. OGIS II, 441) τοϋ έτους 
81 π.Χ. Είς τήν πρώτην έν στίχ. 70-72: ή Κώμη ή τοϋ βοηθουμένου στρατιώτου, [έστίν] 
εν τφ καλλίστψ τής πολιτείας τής ήμετέρας τών Πανταλιωτών πόλεως κείμενη, ή λέξις 
πόλις περιλαμβάνει ώς διοικητικήν καί πολιτικήν ενότητα τήν κοινοτικήν περιοχήν, τήν 
πολιτείαν. Είς τό συγκλητικόν δόγμα έν στ. 100 κέ. ή λέξις πολιτεΐαι (πολιτείας, κάψας, 
λιμένας) ούδέν άλλο είναι είμή μετάφρασις τοϋ λατινικού όρου civitates, αϊτινες ήσαν
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