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συμπεράσματα καί προβαίνει εις σχετικός υποδείξεις διά την μελλοντικήν ά- 
νάπτυξιν τοϋ λιμένος.

Ή μελέτη εν τφ συνόλφ της είναι άξιόλογον έργον. Εις το πρώτον 
μέρος το ιστορικόν, ό σ. δεν είχε βεβαίως την πρόθεσιν να προβή εις έρευ
ναν καί να παρουσίαση νέα πράγματα, αλλά διεξήλθε την είς αυτόν γνω
στήν βιβλιογραφίαν, βιαζόμενος να είσέλθη εις το δεύτερον μέρος, δπερ 
είναι περισσότερον τής ειδικότητάς του. Γνωρίζει δμως, ως ελέχθη, ε- 
παρκώς τα πράγματα καί έχει μέθοδον εργασίας επιστημονικήν. Αί ολίγαι 
παρατηρήσεις, αί δποΐαι έγένοντο επί τυχόν παραλείψεων ή σφαλμάτων, ου
δόλως μειώνουν τήν αξίαν τής μελέτης, ως μονογραφίας ειδικής, συγκεν- 
τρουσης επί τοϋ θέματός της τάς κυριωτέρας γνώσεις μας. Εις τό δεύτερον 
μέρος, συντεταγμένον υπό ειδικού ανθρώπου, αί συγκεντρωθεΐσαι καί κατά 
τρόπον εΰάρεστον είς ζωηρόν άφήγησιν συντεθεΐσαι πληροφορίαι περί τής 
παλαιοτέρας καταστάσεως, των εξελίξεων, των καταστροφών, τών αναδιορ
γανώσεων καί τών μελλοντικών σχεδίων άναπτυξεως τοϋ λιμένος τής Θεσσα
λονίκης δίδουν καί εις τον μή είδικώς διά τό θέμα ενδιαφερόμενον δχι 
μόνον γλαφυράν εικόνα τοϋ βίου τοϋ ζωτικοϋ αΰτοϋ χώρου τής πόλεως, άλλα 
καί άπηχοΰσαν άναποφευκτως τάς περιπετείας τοϋ ’Έθνους κατά τήν νεω- 
τέραν αΰτοϋ ιστορίαν καί ενσταλάζουν εις τήν ψυχήν τοϋ αναγνώστου τήν 
εκ τοϋ παρελθόντος μελαγχολίαν καί τήν εκ τών ελπίδων τοϋ μέλλοντος πα
ρηγοριάν.

Ό σ. επέτυχε διά τοϋ πολλοΰ μόχθου του, διά τής καλής μεθόδου ερ
γασίας του καί διά τοϋ άναπαυτικοϋ του ΰφους, μέσφ ενός είδικοϋ καί 
φαινομενικώς περιωρισμένου ενδιαφέροντος θέματος, τήν άναπόλησιν εθνι
κής ιστορίας, άρρήκτως συνδεδεμένης με τάς περιπετείας τοϋ Λιμένος, καί 
τοϋτο είναι τό χαρακτηριστικόν τοϋ ίστορικοϋ πνεύματος.

Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Fanoula Papazoglou: a) Héraclée des Eyncestes à 
la lumière des textes littéraires et épigraphiques I, Bitola 1961 (Mu
sée national de Bitola), σ. 7-33 καί πίν. 1-19. b) Septimia Aurélia 
Heraclea εν BCH 85 (1961), σ. 162-175. c) Héraclée et Pelagonie 
(σερβιστί) εν Z'iva Antika 4 (1954), σ. 308-345. Βλ. REG 69 (1956) 
137, άρ. 149.

Ή F. Ρ. από μακροϋ χρόνου άσχολείται με τήν μελέτην τής ιστο
ρίας καί αρχαιολογίας τών πόλεων τής αρχαίας Μακεδονίας καί έχει δημο
σιεύσει κατά καιρούς αρκετός πραγματείας καί μικρομελέτας εις διάφορα 
επιστημονικά περιοδικά καί αΰτοτελώς. Ή σημαντικωτέρα καί πλέον εμπε
ριστατωμένη μελέτη, είς τήν οποίαν έχουν περιληφθή τα πορίσματα τών 
πολυετών ερευνών της, είναι εκτενές έργον, δημοσιευθέν προ πενταετίας είς
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Γην σερβικήν (μετάφρασις εις την ελληνικήν, γενομένη τή επιμελείς τής 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, δεν έχει δημοσιευθή εισέτι), περί τών 
μακεδονικών πόλεων κατά την ρωμαϊκήν εποχήν (Les cités macédoniennes). 
Εις τον κύκλον τών ερευνών αυτών ανάγονται καί αί τρεις, ως άνω, 
πραγματειαι, αΐτινες περιστρέφονται περί το αυτό θέμα, τήν ιστορίαν δη
λονότι τής λυγκηστικής πόλεως Ήρακλείας. Τούτων αί δυο πρώται έχουν 
γραφή εις τήν γαλλικήν, ή τρίτη εις τήν σερβικήν. Τής τελευταίας, δυστυ
χώς, το περιεχόμενον μοΰ είναι γνωστόν μόνον εκ τής συνημμένης είς τό 
τέλος τής πραγματείας γαλλικής περιλήψεως.

α) Εις τήν πρώτην ή συγγραφεύς εν αρχή κάμνει σύντομον γεωγρα
φικήν επισκόπησιν τής Λυγκηστίδος, τής οποίας πρωτεύουσα πόλις ήτο ή 
Ηράκλεια, καί εξαιρεί τήν στρατηγικήν καί εμπορικήν σημασίαν τής πό
λεως κατά τήν αρχαιότητα, ακολούθως με βάσιν τό ΰπάρχον σήμερον φι
λολογικόν καί επιγραφικόν υλικόν διαγράφει τήν εξέλιξιν τής πόλεως από 
τής ίδρύσεώς της μέχρι τοΰ 6ου μ.Χ. αΐώνος. Στηριζομένη εΐς τό άρθρον 
τοϋ Στεφάνου Βυζαντίου «Ηράκλεια» καί είς εν χωρίον τοΰ α' Φιλιππι
κού τοΰ Δημοσθένους (§ 48) παραδέχεται καί αυτή (βλ. Beloch III2, 1, 
528, ύποσημ. 2) δτι ή Ηράκλεια έκτίσθη υπό τοΰ Φιλίππου Β' εν αρχή 
τής βασιλείας του καί δή μετά τούς νικηφόρους άγώνάς του εναντίον τών 
’Ιλλυριών. Έκ τριών άλλων πηγών, τοΰ Στράβωνος (VII, 323), δστις τήν 
πληροφορίαν αντλεί εκ τοΰ Πολυβίου, τοΰ Καίσαρος (De bell. civ. 79,3) 
καί μιας επιγραφής τής Διονυσοπόλεως (Ditt. Syll. I2, 342,11.34/5), ή ο
ποία ανάγεται είς τήν εποχήν τών συγκρούσεων τοΰ Καίσαρος καί Πομ- 
πηΐου είς τήν ’Άνω Μακεδονίαν, συμπεραίνει δτι ή Ηράκλεια κατά τούς 
μετά τήν υποταγήν τής Μακεδονίας εΐς τούς 'Ρωμαίους (148 π.Χ.) χρόνους 
ήτο εις τών σημαντικωτέρων σταθμών επί τής Έγνατίας, κατά δέ τούς πο
λέμους τοΰ Καίσαρος καί Πομπηίου έν Μακεδονίφ έχρησίμευσεν ως στρα
τηγική βάσις επί τής Έγνατίας, υποθέτει δέ δτι δ τύπος : Ηράκλεια ή επί 
τον Λύκον (— Λνγκον), τον όποιον μάς δίδει ή επιγραφή, ώς καί ό έτε
ρος τύπος : Ή. ή προς Λνγκον (Ήρακλεώτην τη(ς) προς Λόγγον), τον ό
ποιον συναντώμεν είς λαρισαϊκήν επιγραφήν, αντικαθιστούν έπίθετον, τό 
όποιον θά είχε τό επίσημον όνομα τής πόλεως καί τό όποιον θά είχε 
σχέσιν με τό δνομα τής χώρας. Έν συνεχεία εκ μεν τοΰ Πλινίου (N.h. 
I, 35), δστις αντλεί εξ επισήμου τίνος πηγής, διαπιστώνει δτι ή Λυγκη- 
στίς κατά τούς αύτοκρατορικούς χρόνους άπετέλει ιδίαν διοικητικήν ενό
τητα, civitas, τής οποίας τμήμα ήτο καί ή Ηράκλεια, έκ δέ τοΰ γεω
γράφου Κλαυδίου Πτολεμαίου (III, 12, 30), δστις μίαν μόνον λυγκηστι- 
κήν πόλιν, τήν Ήράκλειαν, γνωρίζει, συμπεραίνει δτι έκτος ταύτης ού- 
δεμία άλλη αξιόλογος διοικητική όμάς ύπήρχεν εντός τής Λυγκηστίδος. Έ- 
πιβεβαίωσιν τής πρώτης διαπιστώσεως αποτελεί επιγραφή τιμωμένου υπό
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τής πόλεως πολίτου, τοϋ Παΰλου Καιλιδίου Φρόντωνος, ένθα πλήν τών α
ξιωμάτων τής πόλεως σημειώνεται καί αξίωμα τοΰ έθνους, δηλ. του κοινού 
τών Λυγκηστών (γυμνασιάρχης της πόλεως καί τον Αυγκηστών εϋ·νονς). Ή 
πόλις Ηράκλεια, κατά την επιγραφήν, πρέπει να ήτο ταυτοχρόνως το κέντρον 
τής τοπικής ένώσεως, ή έδρα τών διοικητικών οργάνων της. Έκ τών επιγρα
φών τής Ιποχής ταύτης (τιμητικοί, επιτύμβιοι, milliaria), αϊτινες είναι άρκεταί 
εν συγκρίσει προς τάς άλλας πηγάς, καί εκ τών οδοιπορικών (itineraria) ή 
σ. συνάγει ποικίλα συμπεράσματα περί τής εθνολογικής συνθέσεως τής πό
λεως, περί τής θέσεως καί τής σημασίας αυτής, περί τών σχέσεων αυτής 
προς τούς αύτοκράτορας (Σεβήρους) καί την επαρχιακήν δργάνωσιν τών 
Μακεδόνων, περί τής εκτάσεως τοΰ territorium τής πόλεως καί τών χιλιο
μετρικών αποστάσεων τών περί αυτήν σταθμών επί τής Έγνατίας, περί τής 
εν αυτή ρωμαϊκής κοινότητος καί τών πολιτιστικών επιδράσεων τοΰ ελληνι
κού στοιχείου επ’ αυτής κλπ. Στηριζομένη εις τιμητικήν επιγραφήν κάποιου 
Γα'ίου Άρβεινιανοΰ Σεκούνδου (L,. Heuzey, Miss, archéol. de Macéd., 
Paris 1876, 301, άρ. 122. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία I, άρ. 234 κ.ά.) τοΰ 
1ου μ.Χ. αϊώνος (ή τών αρχών τοΰ 2ου), περιέχουσαν κατάλογον 49 ονο
μάτων, κατά το πλεΐστον ρωμαϊκών (tria nomina), συμπεραίνει δτι κατά 
τήν εποχήν ταΰτην ό αριθμός τών εγκατεστημένων εν Ήρακλεία 'Ρωμαίων 
πρέπει να ήτο σημαντικός. Εις το αυτό συμπέρασμα άγεται καί από τήν 
εξέτασιν τών επιγραφών τών 'Ρωμαίων βετεράνων καί στρατιωτικών τοΰ 1ου 
καί 2ου μ.Χ. αίώνος, εις τάς οποίας σημειώνεται τό δνομα τής πατρίδος 
Heraclea καί συνηθέστατα τό τής ρωμαϊκής φυλής Fabia. Αί επιγραφαί 
αύταί παλαιότερον άπεδίδοντο κατά τό πλεΐστον εις τήν Ήράκλειαν τήν 
Σιντικήν, επειδή μεταξύ αυτών ύπήρχον δύο, φέρουσαι τό δνομα Heraclea 
Sintica καί τό τής φυλής Fabia. Έν τούτοις ή συγγραφεύς, λαμβάνουσα 
ύπ’ δψιν τό γεγονός, δτι ή επιγραφή τοΰ βετεράνου C. Vetilius C. f. 
Fab(ia) Her(aclea) εύρέθη εις τήν θέσιν τής λυγκηστικής Ήρακλείας, πι
στεύει δτι ή μνημονευομένη εν αυτή Heraclea δεν είναι ή Σιντική, άλλα ή 
Λυγκηστική, καί δτι οί 'Ρωμαίοι τής Ήρακλείας αυτής ήσαν εγγεγραμμένοι 
ομοίως εις τήν Φαβίαν φυλήν. ’Επί πλέον, επειδή εις τάς δύο έπιγραφάς 
μέ τον τύπον Heraclea Sintica οί μνημονευόμενοι στρατιώται είναι 'Ρω
μαίοι πολΐται νέοι, ένφ εις τάς έπιγραφάς μέ τον βραχύν τύπον Heraclea 
σημειώνονται μόνον ρωμαϊκά δνόματα καί κατ’ ακολουθίαν πρόκειται περί 
παλαιών 'Ρωμαίων πολιτών, έχει τήν γνώμην δτι δεν πρέπει να άποδίδωμεν 
δλας τάς έπιγραφάς, εις τάς οποίας σημειώνεται ως τόπος καταγωγής ή 
Heraclea καί ή φυλή Fabia, εις τήν Ήράκλειαν τήν Σιντικήν, μάλλον δ’ 
αποκλίνει υπέρ τής ήμετέρας Ήρακλείας. Τό ρωμαϊκόν τούτο στοιχεΐον· 
καίτοι ισχυρόν, ύπέστη τήν έπίδρασιν τοΰ περιβάλλοντος καί προσηρμόσθη 
εις τάς συνήθειας καί τήν γλώσσαν τοΰ τόπου. 'Οπωσδήποτε ή πόλις ουδέ-
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ποτέ έχασε τον ελληνικόν της χαρακτήρα. Ε’ις άλλην επιγραφήν τοΰ 3ου 
μ.Χ. αΐώνος, εις την οποίαν διά πρώτην φοράν άπαντά το δυναστικόν ό
νομα : Σεπτίμιοι Ανρήλιοι 'Ηρακλεώται, διαπιστώνει δλως ειδικήν εύνοιαν 
των Σεβήρων προς τήν πόλιν. Έκ τής επιγραφής ταύτης, ή οποία εύρέθη 
επί τόπου, επιβεβαιούται ακόμη ότι ή πόλις έφερε το όνομα Ηράκλεια καί 
κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους. ’Ακολούθως από τήν εξέτασιν των επι
γραφικών μνημείων, ιδίως τών επιτύμβιων, καταλήγει πράγματι είς όλως 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα περί τής συνθέσεως τοΰ πληθυσμού, περί τής 
κοινωνικής καί οικονομικής καταστάσεως αυτού, περί τών πολιτιστικών ε
πιδράσεων επί τών ηθών καί τεχνών τής χώρας, περί τών επιδράσεων τοΰ 
ρωμαϊκού στοιχείου καί τάνάπαλιν.

Κατά τούς ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους παρά τήν πενιχρότητα τών 
πηγών γίνεται μνεία τής ,Ήρακλείας τρις εις τά πρακτικά τών οικουμενικών 
Συνόδων καί άπαξ είς τον Συνέκδημον τού 'Ιεροκλέους (6ος μ.Χ.). Ή 
Ηράκλεια κατά τήν εποχήν αυτήν ήτο έ'δρα επισκοπής, μνημονεύεται δέ είς 
τήν Σύνοδον τής Σαρδικής (347 μ.Χ.) ό επίσκοπός της Euagrius a Ma
cedonia de Heraclea Lynco (Heraclealineo), είς τήν Σύνοδον τής Εφέ
σου (349 μ.Χ.) ό Quintillus Heracleae καί εΐς τήν τής Κωνσταντινουπό
λεως τού 553 μ.Χ. ό Benignus Heracleae. Εις τον τίτλον τοΰ τελευταίου 
προστίθεται τό επίθετον Pelagoniensis (ή ή γενική Pelagoniae), το ό
ποιον καί έδωσε λαβήν προς ταύτισιν τής Ήρακλείας με τήν Πελαγονίαν. 
Εις τάς δύο τελευταίας συνόδους ό επίσκοπος τής Ήρακλείας εμφανίζεται 
ως εκπρόσωπος τού αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Έκ τούτου δικαίως ή σ. 
εξάγει τό συμπέρασμα ότι ή Ηράκλεια ήτο μία τών λαμπροτέρων επισκο
πών τής Μακεδονίας.

β) Εΐς τήν δευτέραν ή σ. δημοσιεύει τιμητικήν επιγραφήν, εύρεθεϊ- 
σαν τήν άνοιξιν τού 1959 παρά τό Μοναστήριον. Ή επιγραφή ανήκει εις 
τά τιμητικά εκείνα μνημεία (βωμοί), τά οποία συναντώμεν συχνά εις τήν 
Μακεδονίαν (Θεσσαλονίκην, Βέροιαν) κατά τούς αυτοκρατορικούς χρόνους, 
καί δεν θά ειχεν ιδιαιτέραν σημασίαν, αν δεν εγίνετο εΐς αυτήν μνεία τού ο
νόματος τής πόλεως υπό τό εθνικόν : Σεπτίμιοι Ανρήλιοι "Ηρακλεώται, τό 
όποιον διά πρώτην φοράν συναντώμεν. Δικαίως λοιπόν ή σ. συμπεραίνει 
ότι ή Ηράκλεια έ'κειτο παρά τό Μοναστήριον καί όχι παρά τήν Φλώριναν, 
όπως ύπέθετόν τινες τών ερευνητών, ότι τό επίσημον όνομα αυτής κατά 
τήν ρωμαϊκήν εποχήν ήτο Ηράκλεια καί όχι Πελαγονία καί ότι ό τίτλος 
Σεπτίμιοι Ανρήλιοι 'Ηρακλεώται άναμφιβόλως είχε σχέσιν μέ τούς δύο 
πρώτους Σεβήρους, τον Σεπτίμιον Σεβήρον καί τον υιόν του Μ. Αύρήλιον 
Άντωνΐνον Καρακάλλαν, δφειλόμενος είς εύνοιαν αυτών προς τήν πόλιν. 
Τέλος μετά ενδελεχή καί έπισταμένην εξέτασιν όλων τών σφζομένων εν Μα
κεδονία επιγραφών καί μνημείων τών δύο αύτοκρατόρων καταλήγει είς τό
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συμπέρασμα, ou ή εκδήλωσις τής εΰνοίας αυτής καί ή απονομή τοΰ τίτλου 
είς την πόλιν θά πρέπει να έγινε κατά τον χρόνον τής συναρχίας αυτών 
(198-208 μ.Χ.) καί δή το 202 μ.Χ., δηλ. κατά την επιστροφήν τοΰ Σε- 
πτιμίου Σεβήρου έκ τής δευτέρας Παρθικής εκστρατείας, καί υποθέτει ότι 
ή πορεία αυτού έγινε διά τής Μακεδονίας καί τής 'Ηράκλειας καί όχι διά 
τής Θράκης, όπως μέχρι τοΰδε γενικώς έπιστεΰετο. Εις το συμπέρασμα τού
το άγεται, διότι παρατηρεί δτι μνημεία τών αΰτοκραιόρων αυτών, σύγχρο
να με τήν πορείαν, εύρέθησαν κατά μήκος τής Έγνατίας καί επί τής οδού 
τής άγοΰσης από Ήρακλείας προς βορράν, δηλ. άνά εν εις τήν Νεάπολιν 
(Καβάλα), τήν 'Αμφίπολιν καί τήν Λυχνιδόν (Όχρίς) καί δύο εις τήν 'Η
ράκλειον, έν εις τον Περλεπέν, ευρισκόμενον όχι επί τής Έγνατίας, άλλ’ 
επί τής οδού, ή οποία έφερεν από Ήρακλείας προς τους Στόβους καί συν
έδεε τήν via Bgnatia με τήν μεγάλην οδικήν αρτηρίαν Θεσσαλονίκης— 
Σιγγιδούνου, έτερον εις τούς αρχαίους Σκούπους (Bardovce) καί τρία τού 
έτους 202 μ.Χ., τά όποια άνηγέρθησαν προς τιμήν τού Σεπτιμίου Σεβή
ρου, τού υιού του Καρακάλλα καί τής συζύγου 'Ιουλίας Δόμνας υπό τοΰ δι- 
οικητοΰ τής Μοισίας Κ. Άνικίου Φαύστου εις τήν Remesiana (Bela Pa- 
lanka), ή οποία ήτο ίσως τότε διοικητικόν κέντρον τής επαρχίας. Δηλαδή 
κατά τήν σ. ό Σεπτίμιος Σεβήρος επιστρέφων είς τήν 'Ρώμην έκ τής εκ
στρατείας του ήκολούθησε τήν Έγνατίαν οδόν μέχρι τής Ήρακλείας, εκεί 
ήλλαξε κατεύθυνσιν καί επορεύθη προς βορράν μέχρι τού Δουνάβεως. Ή Η
ράκλεια, κατ’ αυτήν, άπετέλεσε σημαντικόν σταθμόν τού ταξειδίου του καί 
τότε, πιθανώς επί παρουσία τοΰ αΰτοκράτορος, έλαβε τον ανωτέρω τίτλον.

γ) Εις τήν τρίτην πραγματείαν άσχολεΐται με τό επίμαχον ζήτημα 
περί τού ταυτισμού τής Ήρακλείας μέ τήν Πελαγονίαν καί τής θέσεως αυ
τής. Ή σ. τάσσεται εναντίον τών απόψεων τών Heuzey καί Κεραμοπούλλου, 
οί όποιοι εταύτιζον τάς δύο πόλεις, παρατηρούσα ότι αί άρχαΐαι πηγαί πάν
τοτε διακρίνουν τούς Λυγκηστάς από τούς Πελαγόνας, τήν Λύγκον από τήν 
Πελαγονίαν, καί ούδεμίαν βάσιν παρέχουν περί ταυτισμού τών πρωτευουσών 
τών δύο αυτών βορειομακεδονικών περιοχών. Έξ άλλου τα itineraria καί 
δύο έπιγραφαί τών αύτοκρατορικών χρόνων, μία τοΰ Παύλου Καιλιδίου 
Φρόντωνος καί έτέρα τού βετεράνου C. Vetilius C. f. Fab(ia) Her(aclea) 
Sedatus (ή επιγραφή μέ τον τίτλον Σεπτίμιοι Αύρήλιοι Ήρακλεώται δεν 
ειχεν έλθει είς φώς ακόμη), αί όποΐαι εύρέθησαν επί τόπου, καί εις άμφο- 
ρεύς μέ τήν επιγραφήν ΛΥΓΚΕΟ ούδεμίαν αμφιβολίαν αφήνουν, ότι ή πό
λις έκειτο παρά τό Μοναστήριον καί όχι παρά τήν Φλώριναν, όπως ύπέθε- 
τον οί Κεραμόπουλλος, Honig mann κ. ά. Τό επιχείρημα τού Κεραμοπούλ
λου, τό οποίον οΰτος εξάγει έκ τοΰ γεγονότος, ότι ή Ηράκλεια είς τήν επι
γραφήν τής Διονυσοπόλεως ονομάζεται ή επί τον Λύκου (Λύγκον), ένφ, 
εάν έκειτο είς τό Μοναστήριον θά εκαλείτο «ή επί τού Έριγώνος», ορθώς
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παρατηρεί, αναιρείται απ’ αυτήν την ΰπόθεσιν τοΰ Κεραμοποΰλλου, δτι το Ο

νομα τής 'Ηράκλειας μετεβιβάσθη εις την εγγύς Πελαγονίαν (παρά το Μο· 
ναστήριον κατ’ αυτόν), όταν το 48 π.Χ. κατεστράφη ή παλαιομακεδονική πό
λις παρά την Φλώριναν. Έν τοΰτοις καί ή υπόδεσις τής σ., ότι ή γραφή 
«ή «πί τον Λύκον» είναι σφάλμα τοΰ μακρυνοϋ λιθοξόου, ένφ θά έπρεπε να 
ύπάρχη απλώς «ή Λΰκου», δηλ. τής Λυγκηστίδος, δεν είναι ορθή. Έπι- 
βεβαίωσιν τής γραφής «ή επί τον Λύκον» αποτελεί ό παρεμφερής τύπος 
«Ή. ή προς Λύγκον», τον όποιον συναντώμεν εις τήν επιγραφήν τής Λαρί- 
σης καί τον όποιον βέβαια ή σ. δεν ήτο δυνατόν να έχη τότε ύπ’ όψει. Δι’ 
άμφοτέρων δμως τών τόπων αυτών δεν είναι δυνατόν να δηλώνεται ή 
περιοχή, ή Λύγκος, άλλα ποταμός, καθώς φαίνεται καί από τό άρθρον «τον» 
τοΰ πρώτου τόπου (βλ. καί Κεραμόπουλλον), ενώ ή περιοχή Λυγκος, δπως 
βλέπομεν εις τον Θουκυδίδην IV* 83, 2, ήτο γένους θηλυκοΰ. Άλλ’ δν υπό 
τον ποταμόν Λυγκον δεν κρύπτεται ό ανώνυμος τής Φλωρίνης, δπως ίσχυρί- 
ζετο ό Κεραμόπουλλος, τί μάς εμποδίζει να εννοήσωμεν τον παραρρέοντα σή
μερον τό Μοναστήριον Dragor, παρά τον όποιον θά έκειτο ή αρχαία 'Ηρά
κλεια; "Οτι δε καί ό'Ιεροκλής εις τον Συνέκδημόν του (639) διά τοΰ χαρακτη- 
ρισμοΰ Λαούκον (=Λυγκου), τον όποιον προσθέτει εις τό όνομα τής πόλεως 
('Ηράκλεια Λαούκον), έχει ΰπ’ δψει τον ποταμόν καί όχι τήν περιοχήν, κα
ταφαίνεται εκ τοΰ δτι καί τήν ετέραν μακεδονικήν Ήράκλειαν, τήν Σιντι- 
κήν, διαστέλλει (639,9) διά τής προσθήκης τοΰ ονόματος ποταμοΰ «'Ηράκλεια 
Στρύμνου» (=Στυμόνος) καί δχι τής περιοχής. 'Ομώνυμος με τήν Λόγκον 
ποταμός βεβαίως δέν μαρτυρειται αλλοθεν, ή ΰπαρξις δμως τοιουτου ονόμα
τος δεν φαίνεται απίθανος, άφοΰ καί εις άλλην μακεδονικήν περιοχήν, εις 
τον Άνθεμοΰντα, μάς παραδίδεται δχι μόνον ποταμός ομώνυμος, άλλα καί 
πόλις ('Ησυχ. 169, στ. 16/7 έν λ. Άνθεμοΰς : ’Λνβεμονς, πόλις, χώρα, πο
ταμός). ’Ίσως μάλιστα καί οικισμός με τό δνομα Λυγκος να υπήρχε προη
γουμένως εις τον χώρον, δπου ΐδρυσεν ό Φίλιππος τήν 'Ηράκλειαν.

Εϊς τό δεύτερον μέρος τής πραγματείας ή σ. άσχολεϊται εΐδικώς με 
τήν Πελαγονίαν, χώραν καί πόλιν. Πιστεύει δτι οί Πελαγόνες, καθ’ ήν ε
ποχήν ή Λυγκος ήτο βασίλειον, είχον καί αυτοί ιδίαν πολιτικήν κοινότητα, 
αν καί πολλοί επιφανείς έρευνηταί, παρασυρόμενοι άπό τήν έσφαλμένην πα- 
ράδοσιν, δτι ή Ηράκλεια εκαλείτο Πελαγονία, έταυτιζον τούς Πελαγόνας 
μέ τούς Λυγκηστάς. Τοΰτο συνάγει έκ τής μελέτης τών άρχαίων πηγών. 
Κατά τάς μαρτυρίας τοΰ Πολυβίου καί τοΰ Τίτου Λιβίου ή Πελαγονία έξε- 
τείνετο βορείως τής Λυγκηστίδος καί δέν περιελάμβανε τήν περιοχήν τοΰ ση- 
μερινοΰ Μοναστηριού, εις δέ τον Στράβωνα (VII, 326.327 καί άπόσπ. 20) 
δχι μόνον ή χώρα σαφώς διαστέλλεται τής Λυγκηστίδος, άλλα καί ομώνυ
μος πόλις, έν τή άριστερά όχθη τοΰ Έριγώνος κειμένη, μαρτυρειται. Έπι- 
βεβαίωσιν τής τελευταίας μαρτυρίας άποτελεΐ έπιγραφή τοΰ βετεράνου C.

33
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Julius Bassus, ή οποία εύρέθη εις τήν περιοχήν τοϋ Μοριχόβου, επί τής α
ριστερός όχθης τοϋ Έριγώνος, καί εϊς τήν οποίαν ή Pelagonia σημειώνε
ται ώς πατρίς αυτού. Πόλις Πελαγονία, διάφορος τής Ήρακλείας, μάς πα- 
ραδίδεται καί κατά τους υστέρους ρωμαϊκούς χρόνους, δταν δηλ. οί Γότ
θοι τό 268 μ. X. κατά τον βυζαντινόν ιστορικόν Ζώσιμον 1,43 έλεηλάτη- 
σαν «τα περί Λόβηρον καί Πελαγονίαν». Ή Πελαγονία αυτή, όπως κα'ι ή 
Δόβηρος, πρέπει κατά τήν μαρτυρίαν ταύτην να εύρίσκετο όχι μακράν τής 
κοιλάδος τοϋ Άξιου, εις θέσιν δηλ. διάφορον τής Ήρακλείας· Επίσης εις 
τον Συνέκδημον τοϋ Ίεροκλέους (641) ή Πελαγονία άναφέρεται μεταξύ τών 
πόλεων τής Macedonia Secunda μετά τούς Στόβους (Στόλοι), τό Άργος 
καί τό Άστραιον (Ευστράτιον), πράγμα πού έπιβεβαιοι τήν ανωτέρω τοπο- 
θέτησιν αυτής. Ή Πελαγονία τον δον αιώνα πιθανώς εξηφανίσθη.

Ή σ. κατά τήν σύνταξιν τών πραγματειών περισυνέλεξεν επιμελώς δ- 
λον τό ύπάρχον φιλολογικόν καί επιγραφικόν υλικόν, τό όποιον είχε σχέ- 
σιν με τήν λυγκηστικήν Ήράκλειαν, καί εχρησιμοποίησε τούτο καταλλήλως 
προς εξαγωγήν ορθών συμπερασμάτων. Ή δλη εργασία διακρίνεται διά τήν 
μεθοδικότητα, τήν επιστημονικήν έμβρίθειαν καί τήν πρωτοτυπίαν. Προ
βλήματα, πολύ άμφισβητηθέντα κατά τό παρελθόν, δΓ αυτής εύρον τήν τε
λικήν λύσιν. Ούτως ούδεμία αμφιβολία υπάρχει πλέον ότι

α) ή Ηράκλεια έκειτο παρά τό Μοναστήριον καί δχι παρά τήν Φλώ
ριναν,

β) οί Λυγκησταί καί οί Πελαγόνες, ή Λύγκος καί ή Πελαγονία, ή Η
ράκλεια καί ή πόλις Πελαγονία διεστέλλοντο πάντοτε μεταξύ των,

γ) ή Ηράκλεια διετηρήθη μέχρι τοϋ 6ου μ.Χ. αίώνος καί ήτο έδρα ε
πισκοπής, ή Πελαγονία μέχρι τού 5ου αίώνος,

δ) ή προσθήκη τοϋ επιθέτου Pelagoniensis (Pelogoniae) εις τον επι
σκοπικόν τίτλον τής Ήρακλείας δεν σημαίνει ταύτισιν τών δύο πόλεων, άλλ’ 
έπέκτασιν τής επαρχίας Πελαγονίας καί εις τό τμήμα εκείνο τής Λυγκηστί- 
δος, δπου εύρίσκετο ή Ηράκλεια καί

ε) ή Ηράκλεια κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους ήτο έδρα τον εϋνους 
των Λνγκηστών, είχεν δμως αυτόνομον κοινοτικήν δργάνωσιν.

Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ

Β. Ferjancic', Despoti u Vizantiji i juznoslovenskim zem- 
ljama. Posebna izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti, knj. 
CCCXXVVI, Vizantoloski institut, knj. 8. Beograd 1960, str. XV+226.

(Οί δεσπότες στο Βυζάντιο καί στίς Νοτιοσλαβικές χώρες. Ειδικές 
εκδόσεις τής Σερβικής Ακαδημίας τών επιστημών καί τεχνών, βιβλ. 336, 
Βυζαντινολογικό ’Ινστιτούτο, βιβλ. 8. Βελιγράδι 1960, σελ. XV καί 226). 
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