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ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 
ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΠΝΗ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Τον Αύγουστο του 1979, κατά τή διάρκεια επιγραφικής ερευνάς στήν 
κοιλάδα του Στρυμόνα1, είχα τήν τύχη νά βρω στήν Τερπνή Νιγρίτας μιά 
ένδιαφέρουσα ενεπίγραφη στήλη, πεταμένη στήν αυλή του Στ. Σταμούλη. 
Τήν είχε βρει πρόσφατα ό ίδιος στήν τοποθεσία «Παλιόκαστρο» (5 χλμ. ΝΔ 
τής Τερπνής), καθώς όργωνε έκει τό χωράφι του. Ύστερα άπό συνεννόηση 
μέ τήν κ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, έφορο αρχαιοτήτων ’Ανατολικής 
Μακεδονίας, φρόντισα καί μεταφέρθηκε ή στήλη στό ’Αρχαιολογικό Μου
σείο Σερρών1 2.

Στό «Παλιόκαστρο» Τερπνής πριν άπό άρκετά ακόμη χρόνια είχαμε εντο
πίσει ίχνη αρχαίου τειχισμένου οικισμού. Έδώ μάλιστα είχαμε τοποθετήσει τό 
ρωμαϊκό σταθμό «Graero»3. ’Ανάμεσα πάλι στό «Παλιόκαστρο» καί τήν Τερ
πνή βρέθηκε ό γνωστός μακεδονικός τάφος4, στον όποιο, σύμφωνα μέ τις 
έπιγραφές στους τοίχους, είχαν ταφεί δυό άδέλφια, ό Διοσκουρίδης ’Απολ
λοδώρου καί ό Τππώναξ ’Απολλοδώρου, μέλη οικογένειας πού ανήκε στήν 
τοπική αριστοκρατία. Τέλος, στήν Τερπνή είχε βρεθεί κατά τόν Α' παγκό
σμιο πόλεμο καί μιά άλλη επιγραφή5.

Ή ενεπίγραφη στήλη, πού βρέθηκε πρόσφατα, είναι άπό άσπρο μάρμαρο 
καλής ποιότητας. Δυστυχώς είναι σπασμένη σέ τρία κομμάτια. Τό σπάσιμο 
φαίνεται πώς είναι παλιό καί εξηγείται άπό τό γεγονός ότι ή στήλη είχε ά- 
ποσπαστεΐ κατά τήν αρχαιότητα άπό τήν άρχική της θέση καί ξαναχρησι-

1. Ή ερευνά αυτή εχει προγραμματιστεί άπό τό Τμήμα ’Αρχαιολογικών ’Ερευνών τής 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τό όποιο άπό τή στιγμή τής ίδρυσής του έθεσε ώς κύ
ριους στόχους του τήν ίστορικογεωγραφική καί έπιγραφική ερευνά τής Μακεδονίας.

2. ’Οφείλω κι άπό τή θέση αύτή νά έκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στήν κ. X. 
Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ή όποια μέ μεγάλη προθυμία μοϋ άναγνώρισε τό δικαίωμα δη
μοσίευσης τής έπιγραφής. ’Ακόμη οφείλω νά ευχαριστήσω τόν άρχαιόφιλο κ. Κώστα Μαν- 
δαρή, κάτοικο Σερρών, πού χάρη στις πληροφορίες του στάθηκε δυνατό νά έντοπίσω τή 
στήλη.

3. Βλ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, 'Ιστορική γεωγραφία τής ’Ανατολικής Μακεδονίας κατά 
τήν άρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 113.

4. Βλ. Εύγ. Γιούρη, ΑΔ 21(1966), Β2, Χρονικά, σ. 365. Πρβλ. AR 1968/697, σ. 25
5. BSA 23(1918/19)89 κ.έ.
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2 Δημήτρης Κ. Σαμσάρης

μοποιήθηκε κάπου άλλου. ’Από τή φθορά τής επιγραφής στο μέσο καί τή 
λείανση του μαρμάρου στο σημείο αυτό φαίνεται πώς ή στήλη είχε χρησι
μοποιηθεί γιά πολύ καιρό σαν κατώφλι στήν είσοδο κάποιου κτηρίου. Γιά τε
λευταία πάντως φορά χρησιμοποιήθηκε σέ τάφο. Κι αυτό τό συμπεραίνει κα
νείς άπό τό δτι τό άλέτρι τήν έβγαλε άπό τό λόφο, όπου εκτεινόταν ή άρχαία 
νεκρόπολη. Πιθανώς νά τήν έσπασαν σέ τρία κομμάτια, όταν έπρόκειτο νά τή 
χρησιμοποιήσουν στον τάφο. Δυστυχώς τά δυο άπό τά σωζόμενα κομμάτια 
δέν είναι εντελώς άκέραια, ώστε νά μπορούν σήμερα νά συναρμολογηθοΰν 
με άκρίβεια.

Είκ. 1. Το πρώτο κομμάτι τής ενεπίγραφης 
ατήλης άπό τό «Παλιόκαστρο» Τερπνής

"Αν κρίνει κανείς άπό τό σωζόμενο ύψος τών κομματιών (0,66μ. + 0,66μ. 
+0,73μ.), τό άρχικό ύψος ολόκληρης τής στήλης θά έφτανεγύρω στά 2,10 μ. 
Τό πλάτος της είναι 0,33-35μ. καί τό πάχος της 0,12μ. Ή πίσω όψη της είναι 
εντελώς άκατέργαστη καί φαίνονται καθαρά τά ίχνη τής τυπίδας καί τών 
σφηνών πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν έξόρυξή της άπό τό «στήθος» τού 
πετρώματος. Άπό αύτό συμπεραίνει κανείς πώς ή στήλη ήταν στημένη σέ 
τέτοια θέση, πού δέν ήταν ορατή ή πίσω όψη της. Ό τόρμος εξάλλου, πού 
υπάρχει στήν πλάγια πλευρά τού ένός άπό τά κομμάτια, δείχνει ότι αύτή ήταν 
στερεωμένη σέ κάποιο τοίχο, κίονα ή πεσσό.

Ή έπιγραφή είναι χαραγμένη στο κάτω μέρος τού πρώτου κομματιού 
(βλ. είκ. 1) καί σέ ολόκληρο σχεδόν τό δεύτερο (βλ. είκ. 2). Τό τρίτο κομμάτι 
είναι άνεπίγραφο. Άπό τό σπάσιμο τής στήλης καταστράφηκαν περίπου 
τρεις στίχοι. "Αλλοι πέντε πάλι στίχοι—στο κέντρο τού δεύτερου κομματιού— 
έχουν φθαρεί άπό τή χρήση τής στήλης σάν κατώφλι καί ή άνάγνωσή τους
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σέ ορισμένα σημεία είναι προβληματική. TÒ ύψος των γραμμάτων καί τα 
διάστιχα κυμαίνονται άπό 0,02 ως 0,03μ. Άπό τον τύπο των γραμμάτων καί 
τά ρωμαϊκά ονόματα ή επιγραφή χρονολογείται στο 2ο-3ο μ.Χ. αιώνα. Τό 
κείμενό της, όπως τό μεταγράψαμε καί τό συμπληρώσαμε, είναι τό παρακάτω:

'Η πόλις

[μ]ετά ’Ιουλίας 
[. ./ως της κλ[η]- 
[ρο]γόμου [...]

5 [------C. 11--------- ]
[-— c. Π------- ]
[-— c. 11-------- /
Κ[όϊν;]%ος [Φίλιπ]- 
πος ο άν[ήρ αν]- 

10 της κατέλιπ[εν] 
êαυτόν πατρίδ[ι] 
γενεσθαι, βασι
λικήν επο'ιη- 
σαν [σν]ν τη[ι] ε- 

15 ξέδρα[ι] καί τοϊς 
προσοϋσι οϊ- 
κοις τρισί δι
ά επιμελητοϋ 
II(οπλίον ) Αίλίου Κλα- 

20 ρανοϋ Αλεξάν
δρου

Στ. 2. Άπό τό γράμμα Μ σώζεται ενα ίχνος 1. Τό αρχικό γράμμα τοϋ 
ονόματος είναι γραμμένο ώς οΐο. Άπό τό τελικό C του ίδιου όνόματος 
είναι σπασμένο τό κάτω μέρος. || Στ. 3. Τό Ω, αν καί σπασμένο στό κάτω άρι- 
στερό μέρος, διακρίνεται καθαρά. Άπό τό Λ σώζεται μόνο τό αριστερό 
σκέλος. Ή άνάγνωση «[..]ωστης κ/.[η]» πρέπει νά αποκλειστεί, γιατί δεν 
υπάρχει λέξη πού νά τελειώνει σέ -ωστης. || Στ. 4. Άπό τό Ν σώζεται τό πά
νω μέρος του δεξιού κάθετου σκέλους καί άπό τό Y μόνο ή αριστερή κε
ραία. Λιγότερο πιθανή φαίνεται ή άνάγνωση «[ρο]γομού[σης]». || Στ. 5-6. Ε
δώ θά άναφερόταν ή κληρονομιά. || Στ. 7.Στό στίχο αυτόν θάάναγράφονταν 
τό πρώτο ή πιθανώς τά δυό πρώτα ονόματα (ρωμαϊκά) τοϋ [Φιλίπ]που, αν 
είχε τέσσερα, όπως ό παρακάτω επιμελητής (στ. 19-21). [| Στ. 8. Άπό τό πρώτο 
όνομα διακρίνονται καθαρά τά γράμματα Ο καί C, δυσδιάκριτα ίχνη τοϋ Κ
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καί άπό τό Τ μόνο τό κάθετο σκέλος. || Στ. 18. Σύμπλεγμα γραμμάτων (liga
tura): b = Ο + Υ. II Στ. 19. Συντομογραφία τοϋ ονόματος Πόπλιος: ο Π ο.

II Στ. 19-20. Τό όνομα Κλαρανός είναι μάλλον ρωμαϊκό: Clarus + κατάλη
ξη -anus, όπως Aemilius)Aemili + anus, Aelius)Adi + anus.

Τό κείμενο της επιγραφής παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον γιά τήν 
τοπογραφική καί ιστορική ερευνά. Πρώτα πρώτα μάς πληροφορεί γιά τήν

Είκ. 2. Τό δεύτερο κομμάτι, της ενεπίγραφης 
στήλης άπό τό « Παλ ιόκαστρ ο » Τερπνής

οικιστική βαθμίδα του άρχαίου οικισμού πού βρισκόταν στό «Παλιόκαστρο» 
Τερπνής. "Ετσι γνωρίζουμε τώρα πιά μέ βεβαιότητα ότιό έρειπιώνας άνήκει 
σε αρχαία π ό λ η. Τό όνομά της δυστυχώς δεν άναφέρεται στήν επιγραφή. 
"Αν θεωρηθεί όμως βέβαιη ή ταύτιση του ρωμαϊκού σταθμού Graero μέ τό 
«Παλιόκαστρο» πού προτείναμε παλιότερα1, τότε είναι εύλογο νά υποθέσει 
κανείς ότι ό σταθμός αυτός διέσωσε, όπως συνήθως συνέβαινε, στον έκ- 
λατινισμένο τύπο του—λίγο ή περισσότερο παραφθαρμένο—τό όνομα τής 
πόλης. Τό όνομα Graero όμως, όσο παραφθαρμένος τύπος κι αν θεωρηθεί,

1. Βλ. Σ α μ σ ά ρ η, δ.π., σ. 113.
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δέ φαίνεται νά εχει ετυμολογική σχέση μέ κανένα άπό τά γνωστά δνόματα 
βισαλτικων πόλεων που διέσωσε ή φιλολογική παράδοση1. Γι’αυτό νομίζω 
ότι είναι σωστή ή ετυμολογική συσχέτισή του μέ τό όνομα τής παιονικής 
φυλής των Γρααίων1 2, γνωστό άπό τούς περισσότερους κώδικες ενός πολυ
συζητημένου χωρίου του Θουκυδίδη (II, 96, 3)3. Κι άν λάβει κανείς υπόψη 
του ότι ή φυλή αυτή κατοικούσε στήν περιοχή του Στρυμόνα4, τότε φαίνεται 
πολύ πιθανό ότι τό τοπωνύμιο Graero προήλθε άπό μικρή παραφθορά τού 
ονόματος Γραία (ή Γρααίων πόλις), όπως θά ονομαζόταν ή εδώ άρχαία πό
λη5 6.

Ή παρουσία τού πελασγικού τοπωνυμίου Γραία8 στήν περιοχή αυτή, 
πού είχε κατοικηθεϊ άπό Πελασγούς7, είναι κάτι πολύ φυσικό. Ή διατήρη
σή του πάλι ως τήν όψιμη άρχαιότητα δεν άποτελεΐ μοναδικό φαινόμενο στήν 
ιστορία τής μακεδονικής τοπωνυμιολογίας. Σέαύτό αναμφισβήτητα εύνόη- 
σε τό γεγονός πώς ή περιοχή αύτή, μετά τούς Πελασγούς καί τούς Γρααίους, 
είχε κατοικηθεϊ άπό τούς Θράκες Βισάλτες8, πού ή γλώσσα τους είχε στενή 
συγγένεια μέ τήν πελασγική9 καί επομένως θά υπήρχαν πολλά τοπωνυμικά 
παράλληλα10. ’Αργότερα πάλι οί Μακεδόνες δέν είχαν λόγο νά αλλάξουν

1. "Ο.π., σ. 103.
2. Πρβλ. Ε. Oberhammer, RE, VII2, στή λ. «Γρααΐοι», ό όποιος στη

ρίζεται στο τοπωνύμιο Graero για νά ύποστη ρίξει τήν ύπαρξη των Γρααίων, πού άμφισβη- 
τήθηκε από ορισμένους έρευνητές.

3. Σχετικά βλ. Δ. Χατζή, Γραΐα-Γρααϊοι-Γραίος-Γραικός, στό «Γέρας ’Αντωνίου 
Κεραμοπούλλου», ’Αθήνα 1953, σ. 276-277.

4. Θουκυδ. II, 96, 3 Πρβλ. Δ. X α τ ζ ή, ό.π. OTh. Desdevises-du-Dezert, 
Géographie ancienne de la Macédoine, Paris 1863, σ. 99, έντοπίζει τό λίκνο τους στήν άνω 
κοιλάδα του Στρυμόνα. Δέν άποκλείεται όμως νά είχαν μεταναστεύσει έκεΐ άπό τήν κάτω 
κοιλάδα του ποταμού ή άντίστροφα.

5. Τήν άρχαία αυτή πόλη τή διαδέχτηκε στά νεότερα χρόνια ή γειτονική κωμόπολη 
Νιγρίτα, πού δέν ξέρουμε αν τό όνομά της (Νιγρίτα <(τήν Ίγρίτα) θά πρέπει νά σχετιστεί 
έτυμολογικά μέ έκεϊνο τής Γραίας. Τό άφήνουμε στήν κρίση των γλωσσολόγων.

6. Τό ότι είναι πελασγικό φαίνεται άπό τήν ύπαρξη όμώνυμης όμηρικής πόλης στή 
Βοιωτία (Στέφ. Βυζ. στή λ. «Τανάγρα»), καθώς κι άπό τό γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε 
ώς κοσμητικό επίθετο καί προσωνυμία διαφόρων πόλεων γιά νά τονίσει τήν άρχαιότητά 
τους (πρβλ. π.χ.Όμ. Ίλ. Β 498: «Θέσπειαν Γραίαν τε καί εύρύχορον Μυκαλησσόν»). 
Πρβλ. Δ. Χατζή, ό.π., σσ. 280-281, ό όποιος συσχετίζει έτυμολογικά τό έθνικό ΓραΙος 
μέ τό Γραικός καί σημασιολογικά τό τελευταίο μέ τό Πελασγικός.

7. Βλ. Αίσχύλ. Ίκέτ., 250-255. Πρβλ. Ο. A b e 1, Ή μέχρι Φιλίππου άρχαία 
Ιστορία τής Μακεδονίας (μετάφρ. Μ. Δήμιτσα), Λειψία 1860, σ. 43 κέ.

8. Γι’ αυτούς βλ. Σ α μ σ ά ρ η, ό.π., σ. 54-56.
9. Βλ. Μ. Sakellariou, Peuples préhelléniques d’origine indoeuropéenne, 

Athènes 1977, σ. 291.
10. Πρβλ. π.χ. Γρηστωνία, Γρησεΐται, Άγράϊοι (= Άγριανες) κ.ά.
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ειδικά αύιό τό τοπωνύμιο, άφοϋ σέ γενικές γραμμές είχαν διατη ρήσει στήν 
’Ανατολική Μακεδονία τό παλιότερο (πελασγικό καί θρακικό) τοπωνυμικό 
υπόστρωμα1. Ήταν πολύ φυσικό μάλιστα νά μή θίξουν ίδίως τήν όνομασία 
μιας πόλης, ή όποια τους θύμιζε τή δίκιά τους πόλη Γραία στήν περιοχή τής 
σημ. Κοζάνης* 2.

Παρά τήν έλλειψη επαρκών αρχαιολογικών στοιχείων, άν κρίνει κανείς 
καί μόνο άπό τό μακεδονικό τάφο3, καταλήγει στό συμπέρασμα ότι ή πό
λη ύπήρχε κατά τήν έλληνιστική εποχή. Ή γεωστρατηγική μάλιστα θέση 
της4 μάς έπιτρέπει νά άναγάγουμε τήν ίδρυσή της σέ πολύ πρωιμότερη επο
χή καί νά τή συνδέσουμε μέ τήν άμυντική καί έποικιστική πολιτική τού ’Α
λέξανδρου Α'. Ό βασιλιάς αύτός, πού είχε επεκτείνει τά άνατολικά όρια 
τού μακεδονικού κράτους ως τό Στρυμόνα5, είναι πολύ πιθανό ότι είχε ιδρύ
σει τήν πόλη αυτή στή θέση τής βισαλτικής κώμης Γραίας. Γιά τήν τύχη 
της στούς κατοπινούς αιώνες τίποτε δέν είναι γνωστό. Άπό τήν τρίτη όμως 
χρήση τής ενεπίγραφης στήλης, πού βρέθηκε πρόσφατα, φαίνεται πώς ή 
πόλη, ώς τό τέλος τής αρχαιότητας, είχε καταστραφεί δυό τουλάχιστον φο
ρές. Οί καταστροφές της θά πρέπει νά αποδοθούν μάλλον σέ βαρβαρικές 
έπιδρομές καί νά προσδιοριστούν χρονικά στό δεύτερο μισό τού 3ου μ.Χ. 
αΙώνα, δηλαδή στήν εποχή πού ή Μακεδονία γνώρισε συχνές έπιδρομές 
άπό τούς Γότθους.

Χάρη στήν επιγραφή, μπορεί κανείς νά σχηματίσει μιά εικόνα τής μνη
μειακής τοπογραφίας τού άρχαίου οικισμού, ή οποία θά βοηθήσει άρκετά 
τή μελλοντική άνασκαφική έρευνα. Συγκεκριμένα, αφού ό οικισμός, σύμ
φωνα μέ τήν έπιγραφή, ήταν πόλις, θά πρέπει νά φανταστεί κανείς μέσα στον 
περίβολό της όλα έκεΐνα τά μνημεία άρχιτεκτονικής πού σχετίζονται λει
τουργικά μέ τούς θεσμούς τής μακεδονικής πόλης: άγορά, γυμνάσιο, βου- 
λευτήριο, έπιστάσιο κ.ά. Σέ αυτά θά πρέπει επίσης νά προστεθεί ένα άκόμη 
μνημείο—γνωστό κυρίως άπό τις άγορές των πόλεων των δυτικών επαρχιών

Ι.Βλ. J. Kalléris, Les anciens Macédoniens. Etude linguistique et historique, I, 
Athènes 1954, σ. 298-299.

2. Βλ. X. Μακαρόνα, Επιστολή τοϋ βασιλέως Φιλίππου τού Ε', ΑΕ 1934/35, 
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τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας1 —,πού είχε κατασκευαστεί έδώ άπό έπίδραση 
τής ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για τή βασιλική μέ τήν έξέδρα 
καί τούς τρεις οίκους, πού άνήγειρε, σύμφωνα μέ το κείμενο τής έπιγραφής, 
ή πόλη μέ τήν οικονομική συνδρομή τής Ιουλίας καί συγκεκριμένα μέ χρή
ματα πού άφησε ό σύζυγός της, ό όποιος άπό τήν οικονομική του εύμάρεια 
φαίνεται ότι ανήκε στήν τοπική αριστοκρατία.

Τέλος, ή έπιγραφή, αν καί καταστραμμένη στα σημεία άναγραφής των 
περισσότερων ονομάτων, δέν παύει νά έχει ενδιαφέρον για τήν άνθρωπω- 
νυμιολογική έρευνα. Έτσι, άπό τά σωζόμενα ονόματα διαπιστώνει κανείς 
τήν κυριαρχία των ρωμαϊκών. Τό έλληνικό όμως όνομα πού φέρουν τά δυό 
άπό τά άναφερόμενα πρόσωπα, δείχνει ότι δέν πρόκειται γιά Ρωμαίους άλλα 
για Μακεδόνες τής τοπικής αριστοκρατίας, οί όποιοι είχαν λάβει τό δικαί
ωμα τού Ρωμαίου πολίτη. Ή προσκόλληση καί ή επιμονή τους στά ιστορικά 
μακεδονικά ονόματα προδίνει τήν εθνική καί ιστορική συνείδησή τους, πού 
είχε άναβιώσει στήν εποχή αυτή μέ τή διάδοση τής άλεξανδρολατρείας. 
Αύτό σημαίνει πώς ό έκρωμαϊσμός δέν είχε κερδίσει πολύ έδαφος στήν 
πόλη αυτή άκόμη κι άνάμεσα στούς κύκλους τής τοπικής άριστοκρατίας, 
ή όποια ήταν ή πιο εύάλωτη κοινωνική τάξη1 2, γιατί ή άνοδός της στά άξιώ- 
ματα προϋπέθετε τήν civitas romana. Κι όλα αυτά, μολονότι ή πόλη βρι
σκόταν πάνω στό ρωμαϊκό δρόμο Άμφίπολης-Ήράκλειας Σιντικής3, πού 
ήταν άρκετά πολυσύχναστος κι άκόμη παρά τήν πιθανή εγκατάσταση Ρω
μαίων παροίκων (consistantes) σέ αυτή.

Τό γεγονός αύτό εξηγείται κυρίως άπό τή γειτνίασή της μέ τή Βέργη, 
πού ήταν άπό τό 452/51 π.Χ. μέλος τής Άττικοδηλιακής συμμαχίας4 καί ε
πομένως βρισκόταν κάτω άπό τήν άθηναϊκή επίδραση- κι άκόμη άπό τό 
ότι βρισκόταν μέσα στή σφαίρα έπίδρασης τής Άμφίπολης, ή οποία σέ όλη 
τήν περίοδο τής ρωμαιοκρατίας δέν έπαυσε νά άποτελεϊ έστία άκτινοβολίας 
τού ελληνικού πολιτισμού στήν κοιλάδα τού Στρυμόνα.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών δημητρης κ. ςαμςαρης
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RÉSUMÉ

Dim. C. S a m s a r i s, Une inscription grecque inédite d’époque 
imperiale trouvée dans le village actuel de Terpni (dép. de Nigrita).

L’été passé l’auteur a découvert dans une maison du village actuel de 
Terpni (près de Nigrita) une stèle de marbre, sur laquelle est gravée une in
scription grecque duIIe-IIIe siècle après J.-C. La stèle a été trouvée par un pay
san au lieu dit «Paliokastro» (5 km au sud-ouest de Terpni), où il existe de 
ruines qui, d’après l’inscription, appartient à une ville antique, dont le nom 
n’est pas malheureusement mentionné. Il est cependant probable qu’il faut 
localiser ici le relais romain de Graero, quia probablement conservé — sous 
la forme romanisée—le nom ancien de la ville.

Dans cet ordre d’idées, l’auteur fait une rapprochement étymologique du 
nom Graero avec le peuple des Gréées (Γρααΐοι), qui habitaient dans la val
lée du Strymon, et arrive à conclure que la ville en question portait, selon tou
te vraisemblance, le nom pélasgique «Γραία» ou «Γρααίων πόλις». Il semble 
aussi qu’elle a été fondée par le roi macédonien Alexandre 1er sur la place 
d’une bourgade thraco-pélasgique.

L’inscription en question fournit des renseignements interéssantes pour 
la topographie et l’onomastique de la ville. Ainsi on apprends de son texte la 
construction d’une basilique—avec une estrade et trois portiques—aux frais 
d’une femme (’Ιουλίας) de l’aristocratie locale. De plus on voit entre les person
nages mentionnés dans le texte la prédominance des noms romains. Mais il 
est remarquable que les deux d’entre eux portent un cognomen grec. Cela si
gnifie qu’ils ne sont pas romains mais macédoniens. Leur persistance aux noms 
macédoniens historiques exprime bien leur conscience nationale.
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