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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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κοινότητες μή Ρωμαίων πολιτών, peregrini, καί κατ’ ακολουθίαν δέν διέφερε πολύ του 
άντιστοίχου έλληνικοϋ όρου «πόλις». Εις τό τιμητικόν μνημεϊον των Βραγυλίων ή πολι
τεία τίθεται παρά τήν πάλιν, όπως καί εις τήν έπιγραφήν της Σκαπτοπαρηνής, καί ή μέν 
πόλις, κατά τήν σ., έστερημένη πάσης πολιτικής έννοιας ύποδηλοΐ εν κέντρον αστικόν, 
ή δέ πολιτεία, ώς έλέχθη, κοινοτικήν περιοχήν.

Άλλ’ ή άνάθεσις τιμητικών μνημείων, καθώς καί ή λήψις έν γένει αποφάσεων έγένετο, 
ώς γνωστόν, διά τών κοινοτικών οργάνων καί αυτά πρέπει να έννοώνται καί έδώ. Έχω 
λοιπόν τήν γνώμην ότι πρέπει οί τρεις άναθέται να ήσαν διοικητικά σώματα τής κοινό- 
τητος τών Βραγυλίων. Ούτως ή βουλή καί ή πόλις, αί όποΐαι άντεστοίχουν προς τον συν
ήθη τύπον ή βουλή καί ό δήμος, ή μέν βουλή άναμφιβόλως ήτο τό κοινοτικόν συμβού
λων, τό όποιον όλαι σχεδόν αί μακεδονικαί πόλεις είχον (βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή 
μακεδονική πόλις, Μακεδονικά 5 [1963] 16 κέ.), ή δέ πόλις ή συνέλευσις τών πολιτών, 
τών έν τή πόλει οίκούντων. Ή πολιτεία θά πρέπει να άπετέλη τό σύνολον τών πολιτών 
ολοκλήρου τής κοινότητος. Δυνατόν όμως αϋτη να άπετελειτο μόνον έκ τών πολιτών, 
τών έκτος τής πόλεως, δηλ. έκτος τών τειχών, διαμενόντων είς τάς κώμας, τάς ύπαγομέ- 
νας είς τά Βράγυλα, καί τα άγροκτήματα.

β) Sur les koina régionaux de la Haute Macédoine, Ziva Antika 9 (1959) 163-171. 
Ή σ. έξ άφορμής δύο έπιγραφών τοϋ κοινού τών Έλιμιωτών, αϊτινες εύρέθησαν εσχά
τως είς τήν θέσιν τής αρχαίας Αίανής (Καισάρεια) παρά τόν 'Αλιάκμονα καί τών όποιων 
τό κείμενον ήμείς είχομεν δημοσιεύσει τό 1959 είς τό Μακεδονικόν Ήμερολόγιον σ. 209/ 
10, προβαίνει εις τήν έξέτασιν όλων τών κοινών, δηλ. τών όμοσπονδιακών έκείνων κρατών, 
τά οποία απαντούν καθ’ όλην τήν έκτασιν τής "Ανω Μακεδονίας κατά τούς χρόνους τής 
ρωμαιοκρατίας.

1. Μεταξύ τών κοινών αύτών τό καλύτερον γνωστόν μέχρι σήμερον είναι τό κοινόν 
(έθνος) τών Ό μεστών, τό όποιον μαρτυρεΐται έξ ένός άναθηματικοΰ μνημείου, τό όποιον 
ήγειρε προς τιμήν τοϋ αΰτοκράτορος Κλαυδίου (41-54 μ.Χ.) τό ίδιον τό κοινόν καί τό ό
ποιον εύρέθη είς τό Άρμενοχώρι, καί τής όνομαστής έπιγραφής τής Βαττύνης (παρά τό 
σημ. Κρανοχώρι τής Καστοριάς) τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνος. Τό κοινόν ήτο μία συνομοσπονδία 
τών όρεστικών πόλεων καί κοινοτήτων, παρομοία μέ τά έλληνικά κοινά τής ιδίας έποχής. 
Έκ τών πόλεων γνωρίζομεν μόνον τήν Βάττυναν, ή όποια μας παραδίδεται είς τήν β' 
έπιγραφήν, καί τό "Αργος τό Όρεστικόν, τό όποιον φαίνεται ότι ήτο τό κέντρον τοϋ κοι- 
νοϋ.

2. Τό έθνος τών Λυγκηστών μάς είναι γνωστόν έκ μιας μόνον έπιγραφής τής Ηρά
κλειας τής λυγκηστικής, ή όποια άνετέθη προς τιμήν τοϋ γυμνασιάρχου, άγορανόμου, 
πολιτάρχου καί ταμίου τής πόλεως Παύλου Καιλιδίου Φρόντωνος, όστις διετέλεσε προ
σέτι καί γυμνασιάρχης (δε) άποδεδει ( γ) μένος καί τής πόλεως καί τοϋ Λυγκηστών έθνους 
καί υιός πόλεως διά δογμάτων. Έκ τών ανωτέρω αξιωμάτων τοϋ τιμωμένου, καθώς καί τοϋ 
άπαντώντος εις τήν έπιγραφήν διοικητικού όρου «βουλευτήριον» ή σ. συμπεραίνει περί 
τοϋ πολιτικού χαρακτήρος τής Ήρακλείας, αλλά παραλλήλως ύποθέτει ότι τό έθνος τών 
Λυγκηστών ήτο όργάνωσις εύρυτέρα τής πόλεως Ήρακλείας, περιελάμβανε δέ τοϋτο καί 
άλλας πόλεις καί κώμας μέ τοπικήν αύτονομίαν. Τό κέντρον τής τοπικής αύτής ένώσεως, 
ή έδρα τών διοικητικών οργάνων, εύρίσκετο είς τήν Ήράκλειαν. Ή Ηράκλεια όμως αυ
τή μέ τήν πάροδον τών αιώνων άπερρόφησεν όλόκληρον τήν περιοχήν τής Λυγκηστίδος 
καί ώς έκ τούτου, ένω κατά τούς χρόνους τοϋ Αύγούστου ή διοικητική αϋτη ενωσις έφερε 
τό όνομα Λυγκηστίς, είς μεταγενεστέρους χρόνους έκαλεΐτο άπλώς Ηράκλεια.

3. Τρίτη παρομοία όμοσπονδιακή ενωσις ή F.P. δέχεται ότι ήτο ή Δερρίοπος, ή βο- 
ρειοτάτη περιοχή τής "Ανω Μακεδονίας. Συμπεραίνει δέ τοϋτο έκ τής μνείας «τών περί 
Βάρβαρον Φιλίππου έν Δεμριόπφ πολιταρχών συναγαγόντων το βουλευτήριον» τής όνο-
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μαστής έπιγραφής τοϋ Cepigovp, ένθα ύπό το όνομα «Δερρίοπος» έννοεΐ τήν χώραν καί 
όχι τήν ανύπαρκτον, κατ’ αύτήν, ομώνυμον πόλιν, καθ’ όσον εις τήν θέσιν της μαρτυρεϊ- 
ται άλλη δερριοπική πόλις, ή Στύβερρα. Είς Ισχυρισμόν μου δέ ότι δυνατόν ή ιδία πόλις 
νά ώνομάζετο καί Δερρίοπος προβάλλει τά έξης έπιχειρήματα: α) ότι δέν ήτο δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται άμφότερα τά ονόματα εις έπίσημα έγγραφα, ότέ μέν τό εν ότέ δέ τό άλλο, 
β) ή μαρτυρία τού Στεφάνου Βυζαντίου έν λ. Δουρίοπος, ότι έκτος τής χώρας ύπήρχε καί 
όμώνυμος πόλις, είναι άναξία πίστεως καί γ) ότι ή ανωτέρω φράσις «των περί Βάρβαρον 
Φίλιππον èv Δερριόπφ πολιταρχών», αν έπρόκειτο περί τής πόλεως, θά διετυπώνετο, συμ- 
φώνως προς παραδείγματα πολιταρχών άλλων πόλεων, άλλως, ώς «των περί Βάρβαρον 
Φίλιππον των Δερριόπων πολιταρχών».. Ή έπιχειρηματολογία είναι άξιοπρόσεκτος. Έν 
τούτοις δυσκολεύομαι νά πιστεύσω ότι ό Στέφανος Βυζάντιος, όστις τάς πληροφορίας 
του συνήθως άρύεται μετά προσοχής από τάς πηγάς, έδώ θά παρενόει τον Στράβωνα καί 
θά έσημείωνεν άλλα άντ’ άλλων. Δυστυχώς τό έβδομον βιβλίον τοϋ Στράβωνος δέν έσώθη 
πλήρως, είμή μόνον περιλήψεις καί άποσπάσματα, καί δι’ αύτό ό,τι εχομεν σήμερον περί 
τών βορέιομακεδονικών περιοχών δέν άνταποκρίνεται πλήρως προς τό άρχικόν κείμενον 
καί δέν ήμποροϋμεν άσφαλώς νά είπωμεν ότι έγένετο λόγος είς αύτόν μόνον περί τής 
περιοχής ή τής φυλής τών Δερριόπων. Επίσης ό έμπρόθετος προσδιορισμός «εν Δερριό
πφ» άντί «Δερριόπων πολιταρχών» εχω τήν γνώμην ότι έτέθη μάλλον προς αποφυγήν 
τής δυσλήπτου καί κακοήχου φράσεως «τών περί Βάρβαρον Φιλίππου Δερριόπων πολι
ταρχών» παρά προς δήλωσιν τής χώρας Δερριόπου.

Φυσικά ή έρμηνεία αΰτη τού όνόματος τής Δερριόπου δέν αίρει ποσώς τήν ύπαρξιν 
τοϋ δερριοπικοϋ κοινοϋ, διότι, καί άν δέν ύπήρχον άλλαι ένδείξεις περί αύτοΰ, αρκεί τό 
ότι ό θεσμός τών ομοσπονδιών ήτο ευρύτατα διαδεδομένος είς τήν Άνω Μακεδονίαν κα
τά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, διά νά δεχθώμεν ότι καί ή Δερρίοπος άπετέλει κοινόν, όπως 
καί αί άλλαι βορειομακεδονικαί περιοχαί.

4. Τό κοινόν τών Έλιμιωτών ήτο όργάνωσις παρομοία προς τήν τών Όρεστών. Έκ 
τών δύο μνημονευθεισών άνωτέρω έπιγραφών τής Αίανής ή σ. συνάγει δύο τινά περί αυ
τού: α) ότι τό κέντρον τοϋ κοινοϋ κατά τόν 2ον μ.Χ. αίώνα ήτο ή Αίανή καί β) πόλις όμώ
νυμος μέ τήν περιοχήν Έλίμεια δέν ύπήρχε. Πόλεις τοϋ κοινοϋ έκτος τής Αίανής αναγνω
ρίζει μίαν παρά τό σημ. Σισάνι καί έτέραν παρά τήν Κοζάνην, έκ τοϋ όνόματος τής όποιας
έσώθησαν τά αρχικά γράμματα ΜΑΛΕΙ.... Άλλαι πόλεις καί κώμαι αύτόνομοι θά πρέπει
νά ύπήρχον είς τό άνατολικόν μέρος τής περιοχής, τό συνορεΰον μέ τήν Περραιβίαν, κα
θώς καί είς τό δυτικόν, τό έστραμμένον προς τήν Όρεστίδα. Τό έθνικόν όμως Elimiotae, 
τό όποιον άπαντά είς λατινικήν έπιγραφήν τής περραιβικής Δολίχης τοϋ αύτοΰ αίώνος, 
έδήλου όχι τούς κατοίκους τής πόλεως, όπως καί ή ιδία άλλοτε έπίστευεν, αλλά τά μέλη 
τοϋ έλιμιωτικοϋ κοινοϋ καί αυτό τό κοινόν. Τάς μαρτυρίας δέ τών άρχαίων συγγραφέων, 
τοϋ Στεφάνου Βυζαντίου, τοϋ Κλαυδίου Πτολεμαίου καί τοϋ Τίτου Λιβίου περί τής ύπάρ- 
ξεως μιας πόλεως μέ τό όνομα τής Έλιμείας δέν θεωρεί έπαρκείς, πιστεύουσα ότι οί συγ
γραφείς ούτοι ή παρανοοϋν τήν πηγήν, άπό τήν όποιαν άντλοϋν τήν πληροφορίαν περί 
τής Έλιμείας, ή δίδουν άλλην σημασίαν είς τόν όρον «Έλίμεια» ή ήμεϊς πιστεύομεν έ- 
σφαλμένως ότι άναφέρεται είς πόλιν, ένφ πρόκειται περί τής χώρας. Καί έδώ πρέπει τό 
ίδιον νά έπαναλάβωμεν, ό,τι καί διά τήν Δερρίοπον. Μίαν πόλιν μαρτυρουμένην είς τρεις 
πηγάς είναι δύσκολον νά θεωρήσωμεν άνύπαρκτον.

'Οπωσδήποτε ή σ. μάς δίδει βάσει τών δεδομένων, πού εχομεν σήμερον είς τήν διά- 
θεσίν μας, ίκανοποιητικήν εικόνα τοϋ θεσμοϋ τών όμοσπονδιακών κρατών τής Άνω Μα
κεδονίας. Άς έλπίσωμεν δέ ότι νέα ευρήματα, ώς τής Αίανής, θά ρίψουν περισσότερον 
φώς είς τήν ιστορίαν τών βορέιομακεδονικών κοινών καί πολλά είσέτι σκοτεινά σημεία 
θά διαλευκανθοϋν. δ. κανατςουλης
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