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«Ά ρχαία Μακεδονία», ’Ανακοινώσεις κατά τό Πρώτον Διεθνές Συμπόσιον 
έν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αύγουστου 1968, Θεσσαλονίκη 1970. Έκδοσις Εταιρείας Μακε
δονικών Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. 122. Σελίδες 436 καί 
πίν. I-LXXXIV (καί τρεις παρένθετοι πίνακες, μέ σχέδια, Α-Γ).

«Έπιμελείμ Βασ. Λαούρδα - X. Μακαρόνα», μέ καθυστέρηση δύο έτών, κυκλοφό
ρησαν σ’ ενα όγκώδη, επιμελημένο τόμο τά πρακτικά τού Πρώτου Διεθνούς Συμποσίου 
μέ θέμα «’Αρχαία Μακεδονία», ένός Συμποσίου έπιτυχημένου άπό κάθε πλευρά. Ή έπι- 
τυχία του οφείλεται κυρίως στόν άείμνηστο Βασίλη Λαούρδα. Στις σελίδες τού τόμου 
τών Πρακτικών Έλληνες καί ξένοι, μέλη τού Συμποσίου καί άκροαταί, ξαναζούν ευτυ
χείς ήμέρες τερπνής καί ώφελίμου συναναστροφής. Οί άλλοι άναγνώστες τού τόμου θά 
δοκιμάσουν μόνον ξηρούς τούς καρπούς τού Συμποσίου. Είναι καρποί ώριμοι μελέτης 
ποικίλων μακεδονικών θεμάτων, άπό έρευνητάς παλαιμάχους, άλλα καί νεοσυλλέκτους.

Οί άνακοινώσεις καταχωρίζονται μέ τή σειρά, πού άναγνώσθηκαν, όλες, έκτος άπό 
τήν άνακοίνωσι τού G. Daux, Delphes et la Macédoine.

Έπειτα άπό τό δισέλιδο πρόλογο, μέ τίς ύπογραφές τών ’Επιμελητών τής έκδόσεως 
(σ. 5-6), καί άπό τίς συνηθισμένες στά συνέδρια προσφωνήσεις (σ. 11-14), άκολουθούν 
οί άνακοινώσεις.

Πρώτη ή άνακοίνωση, μέ τίτλο Early Macedonia, τού βετεράνου έρευνητοϋ τής 
Μακεδονίας, καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου τού Wisconsin, Charles F. Edson. Δίνει (σ. 
17-44) ένα έξακριβωμένο, μεστό, λιτό διάγραμμα τής πρώιμης ιστορίας τής Μακεδονίας, 
μέ παραπομπές στίς πηγές καί στή νεώτερη βιβλιογραφία. Είναι μια αύθεντική έκθεση 
τών γνώσεών μας έπί τού θέματος. Θίγει σημεία καίρια, μερικά συζητήσιμα. Ζητήματα 
π.χ. ίστορίας καί τοπογραφίας: οί Άργεάδαι, λέει, περί τό 700 π.Χ. «άφησαν τήν αρχική 
κοιτίδα τους στήν Όρεστίδα, τή λεκάνη τής Λίμνης τής Καστοριάς», πρώτη τους κτήση 
ήταν ή Πιερία, ύστερα ή Βοττιαία, πού άπό τόν καθ. Edson ταυτίζεται περίπου μέ τήν 'Ομη
ρική ’Ημαθία καί αύτή είχε τούς κήπους τού Μίδα κ.λ., καί ύστερα κατέλαβαν τήν περιοχή 
τής ’Εδέσσης καί τών Αίγών. ’Αλλά ό Λουδίας καί ό Αλιάκμονας όρίζουν «γήν τήν Βοτ- 
τιαιίδα τε καί Μακεδονίδα, ές τώυτό ήέεθροντό ύδωρ συμμίσγοντες» 
(Ήρόδ. 7, 127) κοντά στή θάλασσα βέβαια. Τής Βοττιαίας «έχουσι τό παρά θάλασσαν στει- 
νόν χωρίον πόλιες Ίχναι τε καί Πέλλα» (Ήρόδ. 7, 123), στίς ύπώρειες τοϋ Πάικου. Τό 
Βέρμιο, μέ τούς «κήπους τού Μίδα», πώς μπορεί να περιληφθή στή Βοττιαία; Φυσικά ούτε 
ή Θεσσαλονίκη έχει σχέση μέ τή Βοττιαία, μέ τήν όποια σχετίσθηκε «ρητορική άδεια» 
κατά προσφώνησιν (σ. 13).

Δεύτερη άκολουθεΐ ή άνακοίνωση τού καθηγητοΰ Σπ. Μαρινάτου μέ τίτλο: My
cenaean Elements within the Royal Houses of Macedonia (σ. 45-52). Άπό τή σκοπιά τού 
ειδικού στά κρητο-μυκηναϊκά ό καθηγητής Σπ. Μαρινάτος βλέπει μυκηναϊκούς θεσμούς 
στή Μακεδονία καί τήν Ήπειρο τών κλασσικών χρόνων: ό στρατός άποφασίζει στά σο
βαρά ζητήματα, βασιλεία έν μέρει κληρονομική - έν μέρει διαδοχική κατόπιν έκλογής, 
ό βασιλεύς μάλλον ισχυρός στον πόλεμο παρά σέ καιρό ειρήνης, ή διπλή βασιλεία κ.λ. 
Παρατηρεί έπίσης μεσογειακές - μινωϊκές συγγένειες, πού τού θυμίζουν τήν έγκατάσταση 
Κρητών στή Βοττιαία κατά τούς προϊστορικούς χρόνους καί Μυκηναίων στή Μακεδονία 
μετά τήν καταστροφή τών Μυκηνών άπό τούς Άργείους τό 468 π.Χ. ’Αλλά τά σχετικά 
συμπεράσματα έχουν άνάγκη να στηριχθοϋν σέ άρχαιολογικά δεδομένα καί αύτό θά μπορή 
να γίνη μόνον όταν άνασκαφοϋν, σέ άνάλογη μέ τούς κρητομυκηναϊκούς τόπους έκταση, 
μακεδονικές πόλεις καί ίερά, όπως αί Ίχναι, ή Έδεσσα, τό Δϊον κ.λ.

Τρίτη άκολουθεΐ ή άνακοίνωση τού καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου τού Bristol, Ν. 
G.L. Hammond μέ τίτλο: The Archaeological Background to the Macedonian Kingdom
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(σ. 53-67). 'Ιστορικός, είδικώτερα τής Ηπείρου, ό καθηγητής Nicolas Hammond ρίχνει 
μια δέσμη φωτός από Δυσμών στή Μακεδονία, τής όποιας, μαζί μέ τόν καθηγητή 
Griffith, έτοιμάζει δίτομη 'Ιστορία. Ό καθηγητής Hammond είναι ό καλύτερος γνώστης 
τών τόπων καί των άρχαιολογικών εύρημάτων τής ’Ηπείρου, τής ’Αλβανίας καί τών γει
τονικών περιοχών. Παρουσιάζει λοιπόν μέ τήν άνακοίνωσή του άγνωστα σέ μάς άποτε- 
λέσματα άνασκαφών στή Γιουγκοσλαβία καί στήν ’Αλβανία, τα όποια, για να γίνουν 
προσιτά καί στήν έλληνική γλώσσα θά συνοψίσουμε έδώ μέ κάποια έκταση.

Πρώτα δύο προϊστορικοί τύμβοι (τοΰμπες): Porodin καί Cmobuki, στήν πεδιάδα του 
Μοναστηριού (Μπιτώλια), στήν όποια τά αρχαιότατα εύρήματα, τής Πρώιμης Νεολιθι
κής ’Εποχής, παρουσιάζονται στους συνοικισμούς Mogila καί Opticare καί σχετίζονται 
μέ τό Starcevo στήν κοιλάδα του Δουνάβεως.

Τό Porodin1 άνήκει στήν Ύστερη Νεολιθική ’Εποχή, σύγχρονο περίπου μέτίς φάσεις 
τής Νεολιθικής’Εποχής πού άντιπροσωπεύονται στή Θεσσαλία μέ τήν’Αράπη μαγούλα 
καί τή Λάρισσα. Χαρακτηριστικά της: πήλινοι οίκίσκοι καί βωμοί, ειδώλια άνθρωπό- 
μορφα καί ζωόμορφα. Στά ζωόμορφα καί ένα πήλινο ειδώλιο ίππου, τό άρχαιότερο, λέει, 
στα Βαλκάνια.

Ό πολιτισμός τού Cmobuki2 σχετίζεται καί άκολουθεί χρονικά τό Porodin. Φθάνει 
ώς τό τέλος τής Πρωτοελλαδικής Περιόδου.

Μόνον κατά τήν Μεσοελλαδική Περίοδο έρχονται από τήν Κεντρική Μακεδονία 
καί τήν κοιλάδα τού ’Αξιού έπιδράσεις στήν Πελαγονία, χωρίς νά διακόψουν τή συνέχεια 
τού νεολιθικού πολιτισμού τού τόπου καί τήν έξέλιξή του ώς τούς ιστορικούς χρόνους.

Ό καθηγητής Hammond συμπεραίνει ότι ό κόσμος τού Starcevo κρατάει στήν Πε
λαγονία άπό τούς πρώιμους νεολιθικούς χρόνους ώς τήν Ύστερη ’Εποχή τού Χαλκού.

’Αλλά ή πίεση άπό τήν κοιλάδα τού ’Αξιού έφερεν ώς άποτέλεσμα τήν έξάπλωση τού 
πληθυσμού τής Πελαγονίας προς ΝΔ, συνεχίζει ό καθηγητής Hammond καί τό στηρίζει: 
α) σέ άρχαιολογικά δεδομένα, δηλαδή στήν παρουσία χαρακτηριστικής τού Porodin (εΐκ. 
5) πλαστικής διακοσμήσεως χονδρών άγγείων στήν περιοχή τής Κορυτσάς, Malik, τήν 
ΠΕ περίοδο καί στήν Κεντρική "Ηπειρο (εΐκ. 6) τήν ΜΕ περίοδο ώς τόν 4ον αί. π.Χ., β) 
στις ιστορικές πηγές, στους γεωγράφους, πού στά μολοσσικά ή ήπειρωτικά φύλα περι
λαμβάνουν καί Πελαγόνες, Λυγκηστάς καί Όρέστας. Ό ένοποιηθείς άπό τήν ’Εποχή τού 
Χαλκού καί έξής πληθυσμός όμιλεΐ έλληνικά κατά τό τέλος τής ’Εποχής τού Χαλκού, 
μολονότι έχει τις ρίζες του στό όχι ίνδοευρωπαϊκό Starcevo.

Ή διάδοση τής έλληνικής καί τών άλλων ίνδοευρωπαϊκών γλωσσών — δέχονται οί 
φιλόλογοι — σχετίζεται μέ τή διάδοση τών λαών πού έθαβαν τούς άρχηγούς τους σέ ύπό- 
γειους θαλάμους τυμβόχωστους (Kurgan). Τέτοιους τύμβους άνέσκαψαν στήν ’Αλβανία 
ό Frano Prendi καί οί συνεργάτες του3. Είναι κατάλογος όλόκλήρος τόπων άνάμεσα στή 
Σκόδρα καί τά έλληνοαλβανικά σύνορα. Ξεχωρίζουν καί είκονίζονται οί τύμβοι τού Pazhok 
(πίν. IV), ΝΔ τού Έλβασάν, καί τού Vodhinë, κοντά στά σύνορα τής Κακαβιάς. Ό πρώτος 
«όχι νεώτερος» τής Μέσης ’Εποχής τού Χαλκού, ό δεύτερος τής έποχής αύτής. Εικάζεται 
ότι οί λαοί, τών όποιων οί αρχηγοί έτάφησαν σ’ αύτούς τούς τύμβους, ήλθαν κατά τήν 
Ύστερη Νεολιθική ’Εποχή άπό τήν περιοχή τού πολιτισμού τών Kurgan μέ τά άλογά τους 
καί τ’ άμάξια τους. Οί τύμβοι τής ’Αλβανίας άποκαλύπτουν, λέει, τήν προέλευση όμοιων

1. Miodrag Grbic κ.ά., Porodin (Bitolj 1960), ίδέ καί Μ. Garasani η, 39 
Bericht d. Römisch-Germanischen Kommission (1958), σ. 114 κ.έ.

2. Τά ευρήματα άδημοσίευτα. Σύντομη έκθεση άπό τόν Μ. Garasanin, έ.ά.
3. Βιβλιογραφία ’Αλβανική, «’Αρχαία Μακεδονία», σ. 58, σημ. 8.
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πρωτοελλαδικών τύμβων στό Νυδρί τής Λευκάδος καί στη Λέρνα, καθώς καί όμοιων με- 
σοελλαδικών στή Σάμη τής Κεφαλληνίας, στό Σαμικό καί τήν Πύλο, σέ άλλους τόπους 
τής Μεσσηνίας, στήν Κέα, στήν Άφιδνα, στήν Έλάτεια. ’Αλλά τό ένδιαφέρον για τή 
Μακεδονία είναι ότι ύποτίθεται πώς άπό τούς έλληνόφωνους λαούς των Kurgan τής Αλ
βανίας έμαθαν οί κάτοικοι τής Πελαγονίας (Porodin, Cmobuki) έλληνικά, περί τό 2600- 
1900 π.Χ. καί πώς άπό τότε άρχισεν ή διασπορά τών έλληνοφώνων πρός τήν Ήπειρο, τή 
Στερεά Ελλάδα καί τήν Πελοπόννησο. Στήν περιοχή τής Μακεδονίας, εΐδικώτερα, σχε
τίζονται μέ τά Kurgan τής ’Αλβανίας οί δύο ταφές του συνοικισμού τών Σερβίων (τόν 
άρχαιότερο, Σέρβια ΙΙβ, χρονολογεί ό Hammond στήν Πρωτοελλαδική I περίοδο). Καί 
φθάνουμε στον Ησίοδο (άπόσπ. 7 καί 9, εκδ. Merkelbach), τόν "Ομηρο, τόν Ηρόδοτο 
κ.λ., άλλ’ αύτά μάς είναι γνωστότερα.

Λιγώτερο γνωστά είναι τά ευρήματα άπό τις άνασκαφές τού Malik, κοντά στήν Κο- 
ρυτσά1 2. ’Εκεί βρίσκουμε πλουσιώτερη καί αρχαιότερη (άπό τό 1600 π.Χ.) τήν άμαυρό- 
χρωμη διακόσμηση (πίν. V) τών άγγείων, πού ξέρουμε καί άπό τό Μπουμπούστι (Πλατα- 
νιά Βοΐου). Καί τότε έλκύεται ό γνώστης τής έπί τουρκοκρατίας καταστάσεως στήν πε
ριοχή να φαντασθή πώς καί στήν άπώτατη αύτή προϊστορική έποχή οί ίδιοι τσελιγκάδες 
γύριζαν στα βουνά καί στά παραλίμνια καί παραποτάμια λιβάδια, τής Κορυτσάς, τού 
Άλιάκμονος, τής Παμβώτιδος, άπό τή μιά καί άπό τήν άλλη πλευρά τής Πίνδου.

Καί τώρα έρχεται ή ώρα τών Τημενιδών. Είτε κατάγονται άπό τό Άργος τής Πελο- 
ποννήσου είτε όχι, ό Ηρόδοτος μάς λέει πώς κατέβηκαν άπό τήν ’Ιλλυρία καί όσα ξέρουμε 
γιά τή δυναστεία δείχνουν, λέει, πώς ήταν έλληνικώτεροι άπό τούς έλληνόφωνους ύπη- 
κόους των. Αρχαιολογική ένδειξις: οί τυμβόχωστοι τάφοι, όμοιοι τών όποιων ύποθέτον- 
ται οί βασιλικοί τάφοι στάς Αίγάς (άλλά πώς τό βεβαιώνουμε;), δηλ. οί «μακεδονικοί» 
τάφοι, πού παραλληλίζονται μέ τούς μυκηναϊκούς.

Στή συνέχεια ό καθηγητής Hammond υπερτονίζει τή διάκριση μεταξύ ’Εδέσσης καί 
Αιγών κατά τήν αρχαιότητα, τοποθετεί τάς Αίγάς στή Βεργίνα(!) καί άπό τό έκτεταμένο 
νεκροταφείο διαλέγετε ποιους θέλετε βασιλικούς τάφους, αφού καί «ό τάφος τής Βεργί
νας» μέ τό μοναδικό θρόνο χρονολογείται στον 4ον αιώνα καί «it may well be the tomb 
of Philip II» (σ. 65, σημ. 17). Άν άφήσουμε τις θεωρίες, τά πράγματα περιορίζονται σέ 
όμοιότητες μεταξύ ξιφών, τοξοτών πορπών καί άλλων μεταλλικών ευρημάτων, αλλά καί 
σέ διαφορές μεταξύ τών πηλίνων άγγείων κυρίως, οί όποιες όμως δέν έμποδίζουν πάλι 
τή θεωρία, ότι ή Βεργίνα κρατάει άπό τήν Κεντρική Αλβανία. Λοιπόν: σωστό πώς οί 
Άργεάδαι ήρθαν άπό τήν ’Ιλλυρία, οί "Ελληνες άπό τήν εύρωπαϊκή περιοχή τού πολι
τισμού τών Kurgan κ.ο.κ. Καταλήγει πάντως ό καθηγητής Hammond στήν έπιφύλαξη : 
«Probability is one thing and certainty is another· άλλα τά μάτια τού λαγού καί άλλα τής 
κουκουβάγιας». Δικό μας συμπέρασμα: πάλι δική μας ή εύθύνη, πού άφίνουμε άνερεύνη- 
τους τούς άρχαιολογικούς μας τόπους.

Τέταρτη άκολουθεΐ ή άνακοίνωση τού Αυστραλού καθηγητοΰ J. R. Ellis μέ τί
τλο: The Security of the Macedonian Throne under Philip II (σ. 68-75). Συζητεϊ τή σημασία 
τεσσάρων βοιωτικών έπιγραφών, μιάς άπό τή Λεβάδεια (IG VII 3055) καί τών τριών άπό 
τόν Ώρωπό (IG VII, 4250 καί 4251, ΑΔ 21, 1966, Α', σ. 45-47)“. Καί συμπεραίνει: α) ότι 
ό Φίλιππος Β' ούτε γιά λίγο όπήρξεν άντιβασιλεύς, όπως πιστεύεται μέ βάση τόν ’Ιουστίνο 
(VIII, 5,9-10) καί τήν έπιγραφή τής Λεβαδείας, καί β) ότι οί έπιγραφές πρέπει νά χρονολο-

1. Ίδέ Χρονικά 1966-1967, άριθ. 3, «Studia Albanica» 1964,1,91 κ.έ. καί 1966,1,255 κ.έ.
2. Τώρα ίδέ καί Β α σ. X ρ. Π ε τ ρ ά κ ο υ, Ό Ώρωπός καί τό ιερόν τού Άμφια- 

ράου, Άθήναι 1968, σ. 25 καί 173 κ.έ.
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γηθοΰν όχι πριν από το 350, όπως ώς τώρα, άλλα στα μέσα τοϋ 335 π.Χ., όταν, μετά τή 
δολοφονία τοϋ Φιλίππου, έξεδηλώθη ανταρσία κατά τοϋ ’Αλεξάνδρου, πού πολεμούσε 
στα βόρεια σύνορα.

Ή πέμπτη ανακοίνωση τοϋ καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου τής Σόφιας Georgi 
Mihailov, μέ τίτλο : La Thrace et la Macédoine jusqu’à l’invasion des Celtes (σ. 76-85), είναι 
σύντομη ιστορία των Μακεδόνων καί των Θρακών, γνωστή από τήν πλευρά τής Μακε
δονίας, μάλλον άσχετη προς τά «Μακεδονικά» άπό τήν πλευρά τής Θράκης, ώστε δέν θά 
μας άπασχολήση έδώ περισσότερο.

’Ακολουθεί ή έκτη άνακοίνωση τοϋ έλληνοαμερικανοϋ καθηγητοΰ στό Πανεπι
στήμιο Wisconsin στό Milwaukee, George S. Stagakis, μέ τίτλο: Observations on the Εταίροι 
of Alexander the Great (σ. 86-102). Στό πρόβλημα τής σχέσεως τοϋ ’Αλεξάνδρου μέ τούς 
έταίρους του (δν είναι primus inter pares κ.λ.) δίδεται ή άπάντηση, πώς καί ό ’Αλέξανδρος 
είναι έταίρος, όπως οί άλλοι, δηλαδή ή σχέσις μεταξύ των έταίρων είναι άμοιβαία, όπως 
άποκαλύπτεται καί στήν όμηρική Ίλιάδα.

Ή έβδομη άνακοίνωση, γιά τις διπλωματικές έπαφές μεταξύ τοϋ ’Αλεξάνδρου 
καί τοϋ Δαρείου (Emm. Mikrojannakis) καί ή όγδοη γιά τίς σχέσεις τής Μακεδονίας 
μέ τή Θράκη καί τή Σαμοθράκη (A. Κ. Βαβρίτσας) δέν παρουσιάζουν κανένα Ιδιαίτερο 
ένδιαφέρον άπό τήν άποψή μας. Μ’ αύτές έκλεισε ή πρώτη μέρα τοϋ Συμποσίου (26.8.1968).

Τήν άλλη μέρα, πρώτη παρουσιάσθηκε ή ένδιαφέρουσα άνακοίνωση τοϋ Harry J. 
Dell τοϋ Πανεπιστημίου τής Virginia μέ τίτλο: The Western Frontier of the Macedonian 
Monarchy (σ. 115-126). Δέν είναι άκριβώς συζήτηση τοϋ γνωστοϋ προβλήματος τών γεω
γραφικών όρίων τής Μακεδονίας προς Δυσμάς, άλλά τών σχέσεων μέ τούς Ίλλυριούς, τών 
άγώνων καί τών έπιτευγμάτων τών Μακεδόνων στήν έπιτυχή γενικώς προσπάθεια τους 
νά κρατήσουν τούς Ίλλυριούς μακρυά άπό τή Μακεδονία.

Δεύτερη άνακοίνωση τής ήμέρας ήταν τοϋ έλληνοαμερικανοϋ καθηγητοΰ John A. 
Alexander, τοϋ Georgia State University. Ό καθηγητής Άλεξανδρόπουλος, στον όποιο 
οφείλουμε ήδη μιά μονογραφία καί άλλες μελέτες γιά τήν Ποτίδαια1, μίλησε μέ θέμα: 
Cassandreia during the Macedonian Period, An Epigraphic Commentary (σ. 127-146). Πρα
γματεύεται τίς έπιγραφές άπό τήν περιοχή τής Κασσάνδρειας ή άπό άλλους τόπους, πού 
άναφέρονται όμως στήν Κασσάνδρεια. ’Εξαντλεί τό θέμα του, άλλά τά κέρδη είναι σχετι- 
κώς λίγα. Γι’ αύτό καί καταλήγει: A systematic excavation of the site is, naturally, the best 
hope; and this I strongly recommend». Άλλά ποιος θά τήν κάμη τήν άνασκαφή; Καί πάλι 
ή εύθύνη δική μας.

Ή τρίτη άνακοίνωση τής δεύτερης ήμέρας, τοϋ κ. G. Daux, δέν δημοσιεύεται 
στα Πρακτικά.

Ή τέταρτη άνακοίνωση έγινε άπό τόν νέο ιστορικό A. Giovannini, τοϋ Πανεπι
στημίου τής Heidelberg καί είχε τίτλο: Philipp V, Perseus und die delphische Amphikty- 
onie (σ. 147-154). Μέ έπιγραφικές μαρτυρίες στηρίζει τίς πληροφορίες τοϋ Πολυβίου κ.ά., 
κατά τίς όποιες ό Φίλιππος Ε' δέν έκανε τίποτε γιά νά γίνη δημοφιλής στήν άλλη Ελλάδα 
κατά τά τελευταία έτη τής βασιλείας του, ένώ τό προσπάθησε ό διάδοχός του Περσεύς.

Ή π έ μ π τ η άνακοίνωση τής δεύτερης ήμέρας είναι τοϋ καθηγητοΰ (τής Νεωτέρας 
Ελληνικής Ιστορίας) Άπ. Δασκαλάκη μέ τίτλο: L’origine de la maison royale de Macé
doine et les légendes relatives de l’antiquité (σ. 155-161). Καταχωρίζονται οί γνωστές πλη
ροφορίες γιά τήν καταγωγή κ.λ. τής μακεδονικής δυναστείας καί καταβάλλεται προσπά-

1. Ίδέ Χρονικά 1951-1965, άριθ. 130, Χρονικά 1966-1967, άριθ. 124.
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θεία έξαγωγής συμπερασμάτων. Να το ξαναποϋμε; Χρειάζονται άνασκαφές μεγάλης έκτά- 
σεως, για νά καταλάβουμε τούς μύθους. Τά άναμασήματα πολύ λίγο ώφελοϋν.

’Ακολουθεί ή άνακοίνωση τοϋ Επιτίμου ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων X. I. Μακαρόνα 
(σ. 162-167). Μέ τον τίτλο: Χρονολογικά Ζητήματα τής Πέλλης, ή άνακοίνωση άποτελεϊ 
μάλλον μονόλογο, άφοϋ ό όμιλητής διορθώνει έαυτόν καί αποσιωπά όσα έγραψα άμέσως 
μετά τό 1957 (καί δέν τά άνεκάλεσα έκτοτε). Έγράφηκαν πριν από «τήν πρώτην έ π ί
ση μ ο V έκθεσίν» του καί πρίν άπό ό,τιδήποτε άλλο. Στις πρώτες έκεΐνες άνακοινώσεις 
μου είχα χρονολογήσει τό κτήριο μέ τά ψηφιδωτά τού 1957 «in the period which followed 
the conquests»1 καί—έπειδή αύτό μπορεί νά θεωρηθή πολύ άόριστο — άκριβέστερα «in 
the last quarter of the fourth century»2. Μετά δεκαετίαν ό κ. Μ. ρυμουλκούμενος καί προ- 
τιμών τήν τεθλασμένην άντί τής εύθείας καταλήγει «εις τήν περί τό 320 δεκαετίαν»! ’Ιδού 
καί ή ποιότητα των έπιχειρημάτων του:

α) «Τά χαρακτηριστικά ταύτα (τοϋ ψηφιδωτού τού Διονύσου)... ένθυμίζουν τήν τέ
χνην τοϋ κρατήρος τοϋ Δερβενιού»!

β) Νομίσματα, 237 τόν άριθμόν, μπαίνουν στό ίδιο τσουβάλι, μέ ισοτιμίαν άπό τήν 
άποψιν άνασκαφικών ένδείξεων. Δημοκρατικώτατα, όλα έχουν άπό μία ψήφο, ανεξαρ
τήτως συνθηκών εύρέσεως.

γ) Τό ίδιο περίπου γίνεται μέ τά όστρακα καί παραβλέπεται τό γεγονός ότι δέν ύπήρχε 
άδιατάρακτη έπίχωση πάνω άπό τά ψηφιδωτά τοϋ 1957 καί ότι, παρά τήν προσπάθεια, 
δέν βρέθηκαν όστρακα κάτω άπ’ αύτά.

δ) Γιά τίς κεραμώσεις παραπέμπεται ό άναγνώστης στίς εικόνες: Άρχ. Δελτ. 16(1960), 
πίν. 67. ’Αλλά τό κείμενο, πού τίς συνοδεύει (αύτ.σ.82), έχει ώς έξής: «"Αφθονα θραύσματα 
κορινθιακών κεραμίδων διαφόρων τύπων εύρέθησαν είς τό τετράγωνον 1, άραιά δέ είς τά 
λοιπά τετράγωνα (πίν. 67-69)». Πώς νά στηριχθή σ’ αύτήν τήν άόριστη πληροφορία «όρθή 
έκτίμησις» ώς προς τή σχέση τής γραπτής σίμης καί τοϋ ήγεμόνος στρωτήρος τοϋ πίν. 
67 προς τά ψηφιδωτά ή τό κτήριο; Δέν έπρεπε ό άρχαιολόγος νά μας πή τουλάχιστον ποϋ 
καί πώς βρέθηκε ή σίμη τοϋ πίν. 67; Τό ξέρει; Είναι Ικανοποιητικό πάντως ότι ό κ. Μ. 
έπανέρχεται στήν άρχική χρονολόγησή μου καί ας τό κάμη διά τεθλασμένης. Ίσως, μέ 
τόν καιρό, διορθώση έτσι καί άλλες γνώμες του. Καί μιά λεπτομέρεια: ό κ. Μ. σέ ύπο- 
σημείωση παραθέτει τή γνώμη τοϋ A. W. Lawrence γιά τή χρονολογία τών δωρικών κιο- 
νοκράνων τοϋ άνακτόρου (μέσα 4ου αί.). Τή χρονολόγηση τοϋ Lawrence γιά τόν τάφο (2ος 
al.) τί θά τήν κάνουμε;

Ή άκόλουθη άνακοίνωση τοϋ καθηγητοϋ Μ. ’Ανδρονίκου, Excavations at Vergina, 
Presentation of the Final Report (σ. 168-171) δέν θά μάς άπασχολήση έδώ, άφοϋ κυκλοφό
ρησε ήδη τό βιβλίο3.

Εύπρόσδεκτη είναι ή άνακοίνωση τοϋ καθηγητοϋ Γ. Μπακαλάκη, Τό Λατομείο τής 
‘Αρχαίας Κύρρου(;)4. Προηγείται δισέλιδο περίπου «χρονικό τής άνεύρεσης τοϋ άρχαίου 
λατομείου» (σ. 172-173) μέ τήν ύπογραφή τής Μαρίας Γ. Παπαγεωργίου, στήν όποιαν 
όφείλεται ή σπουδαία άνακάλυψη κοντά στήν Άραβησσό, όπως είναι τό έπίσημο όνομα5

1. Ili. «London News,» 2 August 1958, σ.Ι98.
2. «Archaeology», 11, 1958, σ. 254.
3. Μ α V. ’Ανδρονίκου, Βεργίνα I, Τό νεκροταφείο τών τύμβων, Άθήναι 1969.
4. Τό έρωτηματικό άνήκει στον τίτλο.
5. Λεξικόν τών Δήμων, Κοινοτήτων καί Οικισμών τής Ελλάδος, Άθήναι 1963, σ. 20 

καί 178. Γιατί έγινε Άραβυσσός; ’Εδώ δέν είναι ή όμώνυμη άρχαία πόλη, πού ή γραφή 
τοϋ όνόματός της ποικίλλει. Καί γιατί Δήμητσας; «Μεγάλα Λειβάδια τοϋ Πάϊκου» δέν
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του παλιού Όμπαρ. Ρωτάει «γιά ποιό τάχα λόγο» μπαίνουν καί άλογα στήν παράδοση για 
τό λατομείο. Άπλούστατα, γιατί αυτόν τον τρόπον μεταφοράς πέτρας άπό λατομείο ξέ
ρουν οί δημιουργοί τής παραδόσεως: «μια άπό τή μια πλευρά καί μιά άπό τήν άλλη» τοϋ 
μουλαριού «καί μιά πέτρα... στή... ράχη». Ήταν συνηθισμένο θέαμα, κατά τα παλιά χρό
νια, τέτοια καραβάνια στά βουνοχώρια.

Τό κύριο μέρος τής άνακοινώσεως τοϋ καθηγητοϋ Γ. Μπακαλάκη (σ. 173-183) περι
λαμβάνει πολλά άξιόλογα πράγματα. Ένας χάρτης (είκ. 1), σχέδια κομμένων γωνιολίθων 
(είκ. 2) καί οστράκων (είκ. 3), καί πολλές εικόνες (πίν. ΧΧ-ΧΧΧΙ) συνοδεύουν τό κείμενο. 
Άπ’ όσες ανακοινώσεις άναφέραμε ώς τώρα είναι ή πρώτη, πού παρουσίασε στό Συμπό
σιο έντελώς νέο ύλικό καί ώς τό τέλος μένει μιά άπό τις λίγες. Είναι φανερό ότι ό καθη
γητής Μπακαλάκης μέ τή λέξη «δόμος» δέν εννοεί «στοίχον»1. Τοδάγαλματίου’Απόλλω
νος (πίν. ΧΧΧΙγ-δ) μνεία έχει γίνει σέ σύντομη Έκθεση τής ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων2.

Τελευταία τής δεύτερης ήμέρας άνακοίνωση είναι τοϋ καθηγητοϋ Δ. Κανατσούλη, 
Ή Όργάνωσις τής Άνω Μακεδονίας κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους (σ. 184-192). Προστί
θεται στό πλήθος των μελετών τοϋ είδικοϋ ιστορικού τής Μακεδονίας3.

Ή τρίτη ήμέρα τοϋ Συμποσίου (28.8.1968) άρχισε μέ τήν άνακοίνωση τοϋ καθηγητοϋ 
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Aberdeen J. Μ. R. Cormack, Progress Report on the Greek Inscri
ptions of the Trite Meris for IG X (σ. 193-202). Ό καθηγητής Cormack μέ τόν καθηγητή 
Edson, ώς γνωστόν, έτοιμάζουν τά τεύχη τοϋ τόμου X των Inscriptiones Graecae, πού θά 
περιλάβουν τις έπιγραφές τής Μακεδονίας. Ό καθηγητής Cormack άνακοίνωσε τήν πρόοδο 
τής έργασίας του γιά τις έπιγραφές τής «τρίτης μερίδος», ή όποια «Tertia Regio», μάς λέει 
ό Λίβιος (45, 30), «nobiles urbes Edessam et Beroeam et Pellam habet». ’Ακριβέστερα 
περιωρίσθηκε νά μιλήση γιά τις έπιγραφές τής Βέροιας καί τής ’Εδέσσης.

Πρώτα ένα σύντομο χρονικό τής εύρέσεως τών έπιγραφών (καί τής άπωλείας πολλών): 
ό Leake τό 1806 είχεν άνακαλύψει μόνον τρεις έπιγραφές στή Βέροια. Μιά μονάχα σώζε
ται άπ’ αυτές: είν’ αύτή πού περισυνέλεξα άπό τό Ίσραηλιτικό νεκροταφείο τής Βέροιας 
στήν αύλή τοϋ Μουσείου (πίν. ΧΧΧΙΙα). Περί τό 1855 ό Delacoulonche βρήκε άλλες 50. 
Οί μισές περίπου άπ’ αύτές σώζονται. Μερικές «χαμένες» τις ξαναβρήκα καί τις περισυνέ- 
λεξα έπίσης στό Μουσείο. Άπό τις 9 έπιγραφές, πού δημοσίευσε ό Rostovtzeff τό 1899, 
οί έπτά σώζονται. Άπό τις 9, πού δημοσίευσε ό Struck τό 1902, μόνο μία ύπάρχει. Άπό 
τις 44, πού δημοσίευσε ό Woodward τό 1912,22 σώζονται, οί μισές δηλαδή. Άπό τις 27, 
πού δημοσίευσε ό A. Κ. Όρλάνδος τό 1916, σώζονται 13, σχεδόν οί μισές πάλι. Άλλ’ 
άνεξάρτητα άπό τίς απώλειες, οί γνωστές έπιγραφές άπό τόν καιρό τοϋ Leake έγιναν πάνω 
άπό 300. Άπ’ αυτές 70 περίπου είναι αδημοσίευτες! Βαρεία ή εύθύνη καί γιά τίς άπώλειες 
καί γιά τήν καθυστέρηση τής δημοσιεύσεως. ’Ανάμεσα στίς άδημοσίευτες καί ό περίφημος 
Γυμνασιαρχικός Νόμος, τυχαίο εύρημα τοϋ 1949! Καί οί απελευθερωτικές έπιγραφές άπό 
τό Μετόχι, άπό Τερό Άρτέμιδος Διγαίας, άδημοσίευτες άπό τό 1938!

Άπό τίς 300 περίπου έπιγραφές τής Βέροιας, περί τίς 24 είναι έλληνιστικών, οί άλλες

βρήκα στό Λεξικό. Υπάρχουν Λιβάδια κ.τ.τ., άλλ’ όχι στό Πάϊκο. Μήπως είναι τοπωνύμιο;
1. Α. Κ. Ό ρ λ ά V δ ο υ, Τά υλικά δομής, τ. 2, σ. 153.
2. ΑΔ, 24 (1969), Χρονικά, σ. 308. Αλλά καί άλλα εύρήματα προήλθαν άπό τήν περιοχή, 

π.χ. τμήμα άναγλύφου μέ παράσταση Πανός, Παπποσιληνοϋ καί Διονύσου, ΑΔ 23 (1968), 
Χρονικά, σ. 325.

3. Ίδέ «Μακεδονικά», τ. 7 (1967), Χρονικά Αρχαιολογικά, άριθ. 6 καί 7, καί 9 (1969), 
σ. 111 κ.έ.
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ρωμαϊκών χρόνων. Ό καθηγητής Cormack στή συνέχεια τής άνακοινώσεώς του διορθώνει 
καί ύπομνηματίζει τό κείμενο μερικών άπό τις δημοσιευμένες.

’Από τήν Έδεσσα έξ’ άλλου έχουμε ώς τώρα 65 έπιγραφές. Μερικές άπ’ αυτές ύπο- 
μνηματίζει στήν άνακοίνωσή του ό καθηγητής Cormack.

Ή δε ύ τ ε ρ η άνακοίνωσή τής τρίτης ήμέρας τοϋ Συμποσίου ήταν τοϋ ΰπογραφομένου 
μέ τίτλο: Αίγαϊ - Πέλλα - Θεσσαλονίκη (σ. 203-227). Ήταν κυρίως παρουσίαση μέ πολλές 
έγχρωμες είκόνες (χωρίς χειρόγραφο) των άποτελεσμάτων τών προσφάτων άνασκαφών 
στις τρεις διαδοχικές πρωτεύουσες τής Μακεδονίας. Σκοπό είχε μάλλον τήν προετοιμα
σία τής έκδρομής τών συνέδρων στήν Πέλλα, Έδεσσα κ.λ. Τό δημοσιευμένο κείμενο 
πού βασίσθηκε στήν ήχογραφημένη ανακοίνωση, παραμένει ή πληρέστερη έκθεση τών 
άποτελεσμάτων τής έργασίας δύο άνασκαφικών περιόδων (1967-1968) στήν Έδεσσα, άφοϋ, 
μέ τήν μετάθεσή μου στήν Πάτρα, έμποδίσθηκε καί ή συνέχιση τής άνασκαφής καί μιά 
πληρέστερη preliminary report1. Τό κείμενο συνοδεύεται άπό τοπογραφικό διάγραμμα, 
σχέδια έντός καί έκτος κειμένου (τού Άργύρη Κούντουρα καί τής Μαρίνας Στουγιαν- 
νάκη) καί πολλές είκόνες (πίν. XLI-LX). ’Ισχνότερα είναι τά μέρη τής άνακοινώσεώς, 
πού άναφέρονται στήν Πέλλα2 καί τή Θεσσαλονίκη3. Οί σχετικές έργασίες καί κεΐ έμει
ναν μισές, χωρίς τή συνέχεια, πού είχε προγραμματισθή.

’Ακολουθεί ή άνακοίνωσή τής Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Βέροιας ’Αγγελικής ’Ανδρειω
μένου, Τρία υπόγεια ταφικά οίκοδομήματα έν τή Δυτική Μακεδονία (σ. 228-238). Οί δύο 
τάφοι είναι τής Βέροιας καί έπρεπε να παραβληθούν πρώτα μέ τούς δημοσιευμένους 
όμοιούς των στή Βέροια, γιατί είναι μακρύς ό δρόμος ώς τούς μυκηναϊκούς. Τά κτερίσματα 
όνομάζονται άπλώς καί δέν περιγράφονται ούτε είκονίζονται. ’Απ’ αύτά ένας λύχνος τού 
πρώτου τάφου χρονολογείται στο πρώτο μισό τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος καί άλλος τού δευτέ
ρου τάφου στό τελευταίο τέταρτο τού ίδιου αίώνος. Μέ τήν έλπίδα νεωτέρων άνασκαφών 
(σ. 235), οί παλαιότερες δέν λαμβάνονται ύπ’ όψιν (Κοτζιά, Ανδρονίκου, Πέτσα κ.λ.)4 καί 
μόνη πηγή πληροφοριών μένει «ή έν τή ύπ’ άριθ. 1 ύποσημειώσει συνάδελφος». Ό τρίτος 
τάφος είναι κοντά στήν ΑΙανή τής Κοζάνης. Άλλα καί γι’ αύτόν, όπως καί γιά τούς δύο 
προηγουμένους τής Βέροιας διαφωτιστικά είναι μάλλον τά ώραία, όπως πάντα, σχέδια τού 
Άργύρη Κούντουρα.

Ή έπομένη άνακοίνωσή, τοϋ Michael Vickers, τοϋ University College τοϋ Δουβλίνου, 
έχει τίτλο: Towards Reconstruction of the Town Planning of Roman Thessaloniki (σ. 239- 
251). Τό θέμα τοϋ σχεδίου πόλεως τής ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης, στό σύνολό του ή σέ 
μέρη του, άπασχόλησε πολλούς στό παρελθόν. Τή σχετική πλούσια βιβλιογραφία καί 
όνόματα 23 καθηγητών καί άρχαιολόγων, πού τόν βοήθησαν, παραθέτει ό κ. Vickers. Άλλα

1. Ίδέ καί ΑΔ 23 (1968), Χρονικά, σ. 337 κ.έ. καί πίν. 283-284. ’Επίσης ΑΔ 24(1969), 
Χρονικά, σ. 305 κ.έ., πίν. 316γ-322, ΑΑΑ 2 (1969), σ. 186 κ.έ. Γιά τό έπίγραμμα τοϋ χοίρου 
(ή Χοίρου) ίδέ τά πιό πρόσφατα, G. D a u X, Notes de lecture, BCH, τ. 94 (1970), σ. 609- 
618, καί «Μακεδονικά», τ. 10 (1970), σ. 277 κ.έ. καί 300.

2. Ίδέ καί ΑΔ 23 (1968), Χρονικά σ. 334 κ.έ., 24 (1969), Χρονικά,σ. 307 κ.έ., όπου (σ. 
305, σημ. 39 καί 40, καί σ. 307, σημ. 42) οί παραπομπές στό «Balkan Studies» παρέλ- 
κουν, έφ’ όσον τά πρακτικά τοϋ Συμποσίου δέν δημοσιεύθηκαν σέ τόμο τοϋ περιοδι
κού τούτου, όπως άρχικά είχε προγραμματισθή, άλλά στον παρουσιαζόμενο έδώ Ιδιαίτερο 
τόμο.

3. Ίδέ καί ΑΔ 23 (1968), Χρονικά σ. 328 κ.έ., 24 (1969), Χρονικά σ. 294 κ.έ.
4. Ίδέ πρόχειρα «Μακεδονικά», τ. 7 (1967), Χρονικά Αρχαιολογικά, άριθ. 164, καί 

9 (1969), Χρονικά Αρχαιολογικά, άριθ. 153.
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οί θέσεις του έχουν ανάγκη νά στηριχθοϋν σέ άρχαιολογικά δεδομένα, πού λείπουν ακόμα. 
Ό V. χωρίζει τή Θεσσαλονίκη, μέ βάση τον προσανατολισμό των όδών, σέ τρία τμήματα: 
1) το παραθαλάσσιο μεταξύ του Γαλεριανού Συμπλέγματος καί τής θάλασσας, 2) το βο- 
ρείως τής Έγνατίας όδοϋ, καί 3) τό Γαλεριανό Σύμπλεγμα. Καί προτείνει: 1) το πρώτο 
άνήκει άρχικά στή Θέρμη, 2) τό δεύτερο άρχικά στή Θεσσαλονίκη του Κασσάνδρου μέ 
διαρρύθμιση τής άγοράς κατά τό δεύτερο μισό τού 2ου αί. μ.Χ., καί 3) ιό τρίτο, φυσικά, 
στούς χρόνους τού Γαλερίου περί τό 300 π.Χ.

Άλλ’ όσο τό τρίτο είναι βέβαιο, τόσο τό δεύτερο είναι απλώς πιθανό καί τό πρώτο 
μάλλον άπίθανο: ή Θέρμη μπορεί νά είχε λιμανάκι στή θάλασσα, άλλά ή πόλη πρέπει νά 
ήταν ψηλότερα.

Ή άνακοίνωση τού καθηγητοϋ Paul A. Clement, τού University of California στο Los 
Angeles, μέ τίτλο: The Chalcidic Coinage: Epilogue (σ. 252-255) άποτελεϊ αύθεντική έρευνα 
σέ λεπτομέρειες νομισματικές. Θυμίζουμε πώς ό καθηγητής Clement συνεργάσθηκε στις 
άνασκαφές τής Όλύνθου καί πλήν άλλων δημοσίευσε τά νομίσματά της1. Τά είχε κατα
τάξει σέ 24 όμάδες. Κατανέμονται χρονικά μεταξύ τού 432 καί 348 π.Χ., πού κατεστράφη 
ή "Ολυνθος άπό τόν Φίλιππο. Ή νέα άνακοίνωση τού κ. Clement όλίγα μεταβάλλει.

Νομισματική είναι καί ή άνακοίνωση τού κ. Pierre A. Mackay, τού University of 
Washington στό Seattle, μέ τίτλο: The Coinage of Macedonian Republics, 168-146 B. C. 
(σ. 256-264). ’Αποτελεί συνέχεια νομισματικών καί άλλων μελετών του μέ κέντρο τή 
Μακεδονία2.

’Ακολουθεί ή άνακοίνωση τού καθηγητοϋ Christian Habicht, τού Πανεπιστημίου 
τής Heidelberg, μέ τίτλο: Epigraphische Zeugnisse zur Geschichte Thessaliens unter der 
Makedonischen Herrschaft (σ. 265-279). Τό ένδιαφέρον της έκτείνεται καί έξω άπό τή 
Μακεδονία.

Σημαντικώτερη, ειδικά γιά τή Μακεδονία, είναι ή τελευταία άνακοίνωση τής τρίτης 
ήμέρας τού Συμποσίου, τού Έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων Ίωάν. Π. Τουράτσογλου, μέ τί
τλο: Δύο νέαι έπιγραφικαί μαρτυρίαι περί τού Κοινού τών Μακεδόνων κατά τόν τρίτον 
μεταχριστιανικόν3 αιώνα (σ. 280-290). Τά δύο νέα έπιγραφικά κείμενα είναι «προσκλήσεις 
εις αγώνας κυνηγίων καί μονομαχιών», ή πρώτη προς τιμήν τού Μ. Αύρηλίου Σεουήρου 
’Αλεξάνδρου (229 μ.Χ.), ή δεύτερη προς τιμήν τού Γορδιανοϋ Γ' (240 μ.Χ.). Σέ έπίμετρο 
ό κ. Τουράτσογλου κάμει ορθή παρατήρηση σχετική μέ τό χρυσό νομισματόσημο, τό 
όποιο χρονολογεί στό 243 άντί τού 242 μ.Χ.

Ή τετάρτη καί τελευταία ή μέρα τού Συμποσίου (29.8.1968) άρχισε μέ ένδιαφέρουσα 
άνακοίνωση τού καθηγητοϋ Frank W. Walbank, μέ τίτλο: Polybius and Macedonia (σ. 291- 
307). Είναι καταστάλαγμα έργασίας μιας ζωής άφιερωμένης «κατά κύριον λόγον» στον 
Πολύβιο καί στή Μακεδονία4. ’Εξετάζει τή στάση τού ιστορικού άπό τή Μεγαλόπολη 
άπέναντι τών Μακεδόνων βασιλέων. Καί συμπεραίνει: «It was the misfortune of the Hel
lenistic Greeks that they could unite successfully neither under nor against Macedonia».

1. Στή δεκατετράτομη σειρά Excavations at Olynthus, IX, The Chalcidic Mint etc., 
Baltimore 1938.

2. Πρόχειρα ίδέ π.χ. Χρονικά 1966-1967, άριθ. 259.
3. Καταλαβαίνω «προχριστιανικόν» αιώνα, έπίσης «μεταβυζαντινόν», άλλά πώς 

νοείται ό «μεταχριστιανικός»; Καλύτερα τό συνηθισμένο καί «δόκιμον»: 3ον μ.Χ. αιώνα.
4. Ίδέ πρόχειρα Χρονικά 1966-1967, άριθ. 6, σ. 109 καί 111.
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Ή δεύτερη άνακοίνωση τής τελευταίας ημέρας ήταν του κ. R. A. Tomlinson, του Πα
νεπιστημίου τού Birmingham, μέ τίτλο: Ancient Macedonian Symposia (σ. 308-315). Είναι 
μάλλον μελέτη στην άρχιτεκτονική του σπιτιού (καί τού άνακτόρου), όπου οί άνδρώνες 
είχαν τήν κατάλληλη διαρρύθμιση για να χρησιμεύουν στά συμπόσια, άλλά καί σπουδή 
ειδικών κατασκευών ad hoc. Ένα είναι παλαιό κτήριο, τού 6ου αί. π.Χ., στήν Περαχώρα, 
αλλά πολλά είναι Μακεδονικά κτίσματα, σέ ίερά τά περισσότερα, άλλα γνωστά από τις 
πηγές καί άλλα άπό άνεσκαμμένα λείψανά τους, όπως στήν Περαχώρα πάλι (έλληνιστικό 
τούτο τού τέλους τού 4ου αί. π.Χ.), στο ’Ασκληπιείο τής Λέρνας στήν Κόρινθο, στό ’Α
σκληπιείο τής Έπιδαύρου (τό γνωστό ώς Γυμνάσιο ή Παλαίστρα), καί... στή Βεργίνα! 
Τό ταλαίπωρο παλάτι τής Παλατίτσας ή τής Βεργίνας (στήν άρχαία Βάλλα;), τού 5ου ή 
τού 4ου ή τού 3ου αί. π.Χ., άφού έγινε ’Αγορά ή Παλάτι ή Παλαίστρα ή Λουτρών κ.τ.τ., 
τώρα γίνεται καί Συμπόσιον! Ύστερα άπό έκατόν τόσα χρόνια άνασκαφική έρευνα.

Τρίτη τής τελευταίας ήμέρας άνακοίνωση είναι τής δ. Siegrid Dilli, ή όποια ύστερα 
άπό 55 χρόνια, ξαναπήρε τό θέμα τής διδακτορικής διατριβής τού Werner Baege μέ τόν 
ίδιο τίτλο: De Macedonian Sacris, καί ύπότιτλο: Gedanken zu einer Neubearbeitung der 
Götterkulte in Makedonien (σ. 316-323). Ή δ. Dilli ετοιμάζει μια δική της πληρέστερη 
διατριβή στό ίδιο θέμα. "Οταν μάς έκαμε τή δημοσιευμένη τώρα άνακοίνωσή της ήταν 
ακόμα στήν αρχή, ώστε είναι ίσως άκόμα καιρός να τής εύχηθοΰμε... καλή τύχη!

Στή θρησκεία άναφέρεται καί ή άκόλουθη άνακοίνωση τού καθηγητού Rex Witt, 
τού Πανεπιστημίου τού Λονδίνου, μέ τίτλο: The Egyptian Cults in Ancient Macedonia 
(σ. 324-333). Τό θέμα απασχόλησε καί άλλους παλαιότερα καί είναι ένδιαφέρον άπό πολ
λές απόψεις, μάλιστα άπό τήν άποψη (πού τονίζει ό καθηγητής Witt) «of its prominence 
in the background against which paleao-Christianity first took place».

’Ακολουθεί ή άνακοίνωση τού καθηγητού ’Αγαπητού Γ. Τσοπανάκη μέ τίτλο: Γλωσ
σικά τής Μακεδονίας (σ. 334-352). Ή εισαγωγή (σ. 334-342) στά καθαρώς γλωσσικά ζη
τήματα, πού έξετάζονται, μια άναδρομή δηλαδή στις πρώιμες πηγές είναι καθ’ έαυτήν, 
νομίζω, ένα άπό τά καλύτερα κείμενα, πού έχουν γραφή σχετικά μέ τό θέμα. Έστω γι’ αύτήν 
καί μόνον θά άξιζε να δημοσιευθή καί σέ ξένη γλώσσα ή άνακοίνωση. Γλωσσικά έξετά- 
ζονται ή λέξη άγχαρμον(άνα χάρμα ν, χάρων ό λέων, Χάρων, άγριος καί 
άσχετος μέ τή χαρά), ή τροπή τών δασέων σέ μέσα (δώραξ, Βερενίκα κ.λ.), ή λέξη Ή μ α- 
θ ί α (Άμαθία). Συσχετίζεται μέ νεώτερους γλωσσικούς σχηματισμούς ή λέξη σίγυννος (τό 
τσίγκανο, τό πευκοζίενο — τό βελονοειδές φύλλο τού πεύκου). Έπισημαίνεται διατήρηση 
δωρικού ά σέ νεώτερες λέξεις, ένώ άλλες υποκρύπτουν παλαιές, π.χ. Γλαφτήρι (κολαπτήρ), 
τούμπα (τύμβος), φούλτακας (φόλις), τό γάβρο (γράβιον). Ή άνακοίνωση καταλήγει μέ 
προτάσεις: α) νά έπιδιωχθή ή άνεύρεση μέσα στά βλάχικα ιδιώματα τής Μακεδονίας άρ- 
χαίων μακεδονικών λέξεων καί γλωσσικών φαινομένων, πού ζούν ίσως ώς τις μέρες μας, 
β) νά άναζητηθοΰν ιωνικά στοιχεία στή Χαλκιδική καί γ) νά έρευνηθή ή γλωσσική συγ
γένεια άνάμεσα στή Μακεδονία καί τήν Κύπρο.

Τελευταίες είναι τέσσερες άνακοινώσεις πού άναφέρονται στήν έπιβίωση τής μορφής 
τού ’Αλεξάνδρου μετά τό θάνατό του. Τού καθηγητού Lloyd L. Gunderson, Early Elements 
in the Alexander Romance (σ. 353-375), τού καθηγητού K. Mitsakis, The Tradition of the 
Alexander Romance in Modem Greek Literature (σ. 376-386), τού καθηγητού Robert 
W. Hartle, The Image of Alexander the Great in Seventeenth Century France (σ. 387-406) 
καί τής καθηγητρίας Maria Marinescu-Himou, La Légende d’Alexandre le Grand dans la 
littérature roumaine (σ. 407-416). Άλλ’ όσο καί άν χαρήκαμε όλοι τις τελευταίες άνακοι- 
νώσεις τού Συμποσίου γιά τήν ’Αρχαία Μακεδονία, άπό τήν άποψη τής βιβλιοκρισίας 
μας αύτής τό ένδιαφέρον είναι περιωρισμένο. "Ισως είδικώτεροί μου θά μιλήσουν γι’ 
αυτές.
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Έδώ μένει ακόμα να ποϋμε λίγα για τήν έπιμέλεια καί τήν τυποτεχνική έμφάνιση τοϋ 
τόμου. Συμπληρώνεται με Εύρετήριον 'Ονομάτων, χωριστά ελληνικών καί ξένων (σ. 419- 
432), Εύρετήριον Λέξεων, έπίσης χωριστά (σ. 433-436) καί Πίνακες εικόνων έκτος κειμέ
νου (I-LXXXIV). Λείπει: Κατάλογος των εικόνων καί των σχεδίων (έντός καί έκτος κει
μένου). Ένας χάρτης τής Μακεδονίας έπίσης ειδικά έτοιμασμένος, θά ήταν σκόπιμο νά 
συνοδεύη τόν τόμο. Καί ένα χρονικό τοϋ Συμποσίου θά ταίριαζε γιά τις δραστηριότητες 
έκτος τής αιθούσης των άνακοινώσεων, μάλιστα γιά τήν άλησμόνητη έκδρομή στήν κοι
τίδα τής Μακεδονικής δυνάμεως (Πέλλα, Έδεσσα, Μίεζα, Βέροια, Βεργίνα κ.λ.).

Ήταν ουσιώδες μέρος τοϋ Συμποσίου ή γνωριμία μέ τούς πρόσφατα άνεσκαμμένους 
τόπους, όπως φαίνεται άπό τά γράμματα, πού έστειλαν οί ξένοι μας. Δέν γίνεται ούτε μνεία 
στον πρόλογο γιά τήν έκδρομή. 'Αλλά αν θεωρήθηκε τερπνή απλώς ή έκδρομή καί όχι 
ώφέλιμη, άναντίρρητα θά ήταν χρήσιμο νά καταχωρισθοϋν στον τόμο των Πρακτικών 
τοϋ Συνεδρίου όχι μόνον οί προσφωνήσεις καί οί άνακοινώσεις, άλλα καί τοϋ καθηγητοΰ 
Edson οί συμπερασματικές παρατηρήσεις καί οί συζητήσεις, πού άκολουθοϋσαν τις ανα
κοινώσεις. Ήχογραφήθηκαν όλα. Γιατί, civ όχι γιά νά δημοσιευθοϋν1;

Λάθη τυπογραφικά σ’ ένα πολύγλωσσο τόμο είναι αναπόφευκτα. Δέν είναι πολλά 
όμως. Γιά δείγμα μόνον σημειώνω τό «Μελετεΐον» (σ. 195), «υποσημειώσει» (σ. 235, 
σημ. 5), überschri eben (σ. 316) καί, στούς Πίνακες, λάθος στή λεζάντα τοϋ πίνακος VI 
(τό αριστερά δεξιά), χωρίς θέση ή ήμερομηνία στον πίνακα LXII κ.λ. Τό χειρότερο μέ 
τούς πίνακες είναι ότι δέν τυπώθηκαν όλοι καλά. Στα Εύρετήρια παρατηρώ ότι ή «Νίκη 
τής Σαμοθράκης» καί ή «Ροτόντα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου» μπήκαν στό Εύρετήριο ’Ονομά
των (σ. 422 καί 423), ή «στοά Incantadas έν Θεσσαλονίκη» καί τό «Arch of Galerius (Thes
saloniki)» μπήκαν στό Εύρετήριο Λέξεων (σ. 434). Μάταια θά άναζητήση κανείς όνόματα, 
όπως Ichnae, Lete καί πολλά άλλα. Όσα είναι στις υποσημειώσεις, φαίνεται, δέν κατα- 
χωρίσθηκαν στά Εύρετήρια.

’Αλλά τό τελικό συμπέρασμα είναι ότι ό καλοδεμένος τόμος καί ώς τυποτεχνική έμ
φάνιση καί ώς περιεχόμενο είναι είκόνα άντάξια ένός Διεθνούς Συμποσίου, πού άπετέ- 
λεσε σταθμό στήν ίστορία τών Μακεδονικών Σπουδών. Μακάρι νά έχουμε σύντομα τό 
Β' Διεθνές Συμπόσιο γιά τήν ’Αρχαία Μακεδονία, έξ ίσου έπιτυχημένο καί έξ ίσου καλά 
δημοσιευμένο.

Πάτραι, Μάρτιος 1971 ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ

Istorija na Makedonskiot Narod («'Ιστορία τοϋ Μακεδονικού Έθνους») 
τόμ. β', γ', Σκόπια 1969.

Τό Ίνστιτοϋτον τής ’Εθνικής Ιστορίας τών Σκοπιών έξέδωσε τό 1969 τήν άπό πολλοϋ 
χρόνου άναγγελθείσαν «Ιστορίαν τοϋ Μακεδονικού Έθνους» εις τρεις τόμους. Ό πρώτος 
τόμος περιλαμβάνει γεγονότα άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καί τοϋ 18ου αίώνος 
μ.Χ., ό δεύτερος άναφέρεται εις τήν χρονικήν περίοδον άπό τών άρχών τοϋ 19ου αίώνος 
μέχρι τοϋ τέλους τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καί ό τρίτος έξετάζει τήν περίοδον 
μεταξύ τών δύο παγκοσμίων πολέμων, ώς καί τά γεγονότα τής «λαϊκής» έπαναστάσεως 
εις τόν χώρον τής Μακεδονίας (1918-1945). Παρουσίασιν καί κριτικήν τών κυριωτέρων 
σημείων τών δευτέρου καί τρίτου τόμων έπιχειροϋμεν ένταϋθα.

1. Όπως έγινε π.χ. στό Α' Διεθνές Συμπόσιον Έλληνορρωμαϊκοΰ Ψηφιδωτού στό 
Παρίσι τό 1963, ίδέ Mosaïque gréco-romaine, Paris 1965.
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