
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 22, Αρ. 1 (1982)

  

 

  

  Τα ανθρωπωνύμια της Δυτικής Μακεδονίας κατά
τη Ρωμαιοκρατία με βάση τις επιγραφικές
μαρτυρίες 

  Δημήτρης Κ. Σαμσάρης   

  doi: 10.12681/makedonika.524 

 

  

  Copyright © 2014, Δημήτρης Κ. Σαμσάρης 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Σαμσάρης Δ. Κ. (1982). Τα ανθρωπωνύμια της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη Ρωμαιοκρατία με βάση τις επιγραφικές
μαρτυρίες. Μακεδονικά, 22(1), 259–294. https://doi.org/10.12681/makedonika.524

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:10:34



ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ*

Στο Τμήμα Αρχαιολογικών Ερευνών τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών από τις αρχές του ’78 προετοιμάζουμε τήν έκδοση ένός Corpus 
αρχαίων επιγραφών τής Δυτικής Μακεδονίας* 1. Ή έκδοση όμως αυτή θά 
καθυστερήσει ακόμη γιά λόγους ανεξάρτητους τής θέλησής μας. Γι’ αυτό 
θεώρησα σκόπιμο νά δώσω στή δημοσιότητα τά πιό ενδιαφέροντα στοιχεία 
πού προσφέρει τό επιγραφικό ύλικό πού έχουμε συγκεντρώσει ώς τώρα, ώστε 
νά διαφωτιστούν ορισμένες άγνωστες πτυχές τής πολιτιστικής ιστορίας 
τής μακεδονικής αύτής περιοχής. "Ετσι, τόν ’Απρίλη τού ’82 καί τό Μάη 
τής ίδιας χρονιάς στό «Τ' Συμπόσιο Τστορίας-Λαογραφίας-Γλωσσολογίας 
Δυτικομακεδονικοΰ χώρου» καί στό «Τ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο», πού 
έγιναν αντίστοιχα στή Θεσσαλονίκη, μίλησα γιά τις λατρείες καί τούς θρη
σκευτικούς θεσμούς στή Δυτική Μακεδονία κατά τή ρωμαιοκρατία μέ βάση 
τις έπιγραφικές μαρτυρίες2. ’Εδώ θά έπιχειρήσω νά παρουσιάσω καί νά ανα
λύσω τό άνθρωπωνυμικό υλικό πού προσφέρουν οί επιγραφές ρωμαϊκής 
έποχής τής Δυτικής Μακεδονίας.

’Από τήν άνθρωπωνυμιολογική έρευνα πού κάναμε διαπιστώσαμε ότι 
στις έπιγραφές τής Δυτικής Μακεδονίας πού έχουμε μελετήσει ώς τώρα 
καί πού χρονολογούνται άπό τά μέσα περίπου τού 2ου π.Χ. ώς τά μέσα τού 
4ου μ.Χ. αιώνα, μνημονεύονται συνολικά 454 παραδείγματα άνθρωπωνυ- 
μίων άπό αυτά τά 25 παραδόθηκαν στις έπιγραφές ελλιπή καί είναι δύσκολο 
νά συμπληρωθούν μέ άπόλυτη βεβαιότητα3. Άπό τή στατιστική πάλι έρευ

* Τό κείμενο της έργασίας αύτής άποτέλεσε αντικείμενο άνακοίνωσης στό «Η' Διε
θνές Συνέδριο Ελληνικής καί Λατινικής Επιγραφικής (’Αθήνα, 3-9 Όκτώβρη 1982)».

1. Βλ. «Μακεδονικά» 20 (1980) 561-562.
2. Βλ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, Άπό τό μελλοντικό Corpus άρχαίων έπιγραψων τής Δυτικής 

Μακεδονίας. Οί έπιγραφικές μαρτυρίες σχετικά μέ τις λατρείες τριών θεοτήτων στήν 
Έλιμιώτιδα καί Έορδαία κατά τήν περίοδο τής ρωμαιοκρατίας, «Πρακτικά Γ' Συμποσίου 
'Ιστορίας-Λαογραφίας-Γλωσσολογίας Δυτικομακεδονικοΰ χώρου» (Θεσσαλονίκη, ’Απρί
λης 1982) (ύπό έκτύπωση)· τού ίδιου, Άπό τό μελλοντικό Corpus άρχαίων έπιγρα- 
φών τής Δυτικής Μακεδονίας. Οί λατρείες τής Δυτικής Μακεδονίας κατά τή ρωμαιοκρα
τία σύμφωνα μέ τις έπιγραφικές μαρτυρίες. ’Ανακοίνωση στό «Γ' Πανελλήνιο 'Ιστορικό 
Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, Μάης 1982)».

3. Βλ. τόν άνθρωπωνυμικό κατάλογο πού παραθέτουμε στό τέλος τής έργασίας.
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να σχετικά μέ τή γεωγραφική κατανομή των άνθρωπωνυμίων, πού τά άπο- 
τελέσματά της συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, άποδείχτηκε ότι, μέ 
βάση τήν άρχαία γεωγραφική διαίρεση τής Δυτικής Μακεδονίας1, ό μεγαλύ
τερος αριθμός των άνθρωπωνυμίων μαρτυρεΐται σέ επιγραφές τής Έλιμιώ- 
τιδας, ή οποία ήταν καί ή μεγαλύτερη σέ έκταση καί πληθυσμό περιοχή 
(βλ. πιο κάτω τον χάρτη τοπογραφικής κατανομής των άνθρωπωνυμίων). 
’Από τίς υπόλοιπες τρεις περιοχές (Όρεστίδα, Έορδαία καί έλληνικό τμήμα 
τής Λυγκηστίδας), πού είχαν τήν ίδια περίπου έκταση, προηγείται σέ πο
σοστό άνθρωπωνυμίων ή Όρεστίδα, πού ήταν ή πιό αραιοκατοικημένη πε
ριοχή. Αυτό όμως οφείλεται στο γεγονός οτι στήν περιοχή αύτή βρέθηκε 
τό περίφημο δόγμα των Βαττυναίων2, πού διέσωσε ένα κατάλογο άπό 100 
όνόματα. Έτσι, αν δεν υπήρχε ό τυχαίος αυτός παράγοντας, κανονικά θά 
ερχόταν δεύτερη σέ ποσοστό άνθρωπωνυμίων ή Λυγκηστίδα, τρίτη ή Έορ
δαία καί τελευταία ή Όρεστίδα, πράγμα πού θά άνταποκρινόταν καί στή 
δημογραφική πραγματικότητα τής εποχής εκείνης.

Τέλος, άπό τή στατιστική έρευνα προέκυψε ότι άπό τά 454 συνολικά 
παραδείγματα άνθρωπωνυμίων τά 335 (δηλ. ένα ποσοστό 73,8%) είναι έ λ- 
λ η V ι κ ά καί τά 119 (δηλ. ένα ποσοστό 26,2%) ξένα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΩΝ

Περιοχή Συνολικός άριθμός 
παραδειγμάτων άνθρωπωνυμίων

'Εκατοστιαία άναλογία

Έλιμιώτιδα 190 41,8%
Όρεστίδα 111 24,5%
Αυγκηστίδα 93 20,4%
Έορδαία 60 13,2 ο/ο

'Ελληνικά άνθρωπωνύμια. Τά έλληνικά άνθρωπωνύμια, όπως δείχνουν τά 
στατιστικά δεδομένα, είναι σχεδόν τριπλάσια άπό τά ξένα. Άπό τά άνθρω
πωνύμια αυτά τά 190 (δηλ. ένα ποσοστό 56,7%) έχουν πανελλήνιο χαρα
κτήρα, δηλαδή είναι κοινά σέ όλο τόν έλληνικό καί εξελληνισμένο κόσμο, 
καί μπορούν νά διακριθοΰν σέ όκτώ κατηγορίες: 1) θεοφόρα (’Απολλόδωρος, 
Άρτεμίδωρος, Διογένης, Διονύσιος κ.λ.π.), 2) μυθολογικά (Θησεύς, Ίόλαος

1. Βλ. Μ. Δ ή μ ι τ σ α, Άρχαία γεωγραφία τής Μακεδονίας, II, Άθήναι 1874, 68 κ.έ. 
F. Papazoglou, Makedonski gradovi u rimsko doba, Skopje 1957, 167 κ.έ.Ν. G. L 
Hammond, A History of Macedonia, I. Historical Geography and Prehistory, Oxford 
1972, 102 κ.έ.

2. JHS 33 (1913) 339.
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κ.α.), 3) ιστορικά (Άτρείδης, Λεωνίδας κ.ά.), 4) ονόματα που δείχνουν φυ
σικές ή ηθικές Ιδιότητες (Εύτακτος, Ευχειρος, Λογική κ.α.), 5) ονόματα που 
εκφράζουν ελπίδες ή άλλες Ιδέες των γονέων (Έπιχάρης, Εύτύχης, Ευφρό
συνος, Πολυχάρης κ.α.), 6) ονόματα δανεισμένα από τη φύση (Λέων, Λεωνάς*

Χάρτης τοπογραφικής κατανομής των άνθρωπωννμίων 
στο Δυτικό μακεδονικό χώρο.

Λύκος, Μέλισσσα, Μόσχος, Ποτάμων, Σελήνη, Υάκινθος κ.α.), 7) εθνικό 
ή ονόματα πόλ.εων χρησιμοποιούμενα ώς άνθρωπωνύμια (Θεσσαλονίκη, Νει- 
κόπολις, Παριανός) καί 8) ονόματα που έχουν σχέση με τον πόλεμο (Νει-
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κόμαχος, Ίππόστρατος, Νικόστρατος, Πολύστρατος, Πρατονείκης, Νίκαια, 
Θεσσαλονίκη κ.<1). Στήν κατηγορία αυτή μπορούν νά υπαχθούν καί τα όνό- 
ματα πολλών μυθικών ή ιστορικών προσώπων, πού είναι γνωστά γιά τον 
ήρωϊσμό καί τις πολεμικές τους ικανότητες (Θησεύς, Διομήδης, Μενέλαος, 
Λεωνίδας κ.ά.).

Επίσης, ανάμεσα στα έλληνικά άνθρωπωνύμια υπάρχουν τρία ιστορικά 
ήπειρωτικά (Νεοπτόλεμος, ’Ολυμπίάς, Πύρρος) κι ένα θεσσαλικό 
(Θεόττας). ’Ιδιαίτερα όμως αύξη μένος είναι ό άριθμός τών μακεδονι
κών άνθρωπωνυμίων πού άνέρχονται σε 145 καί άντιπροσωπεύουν τό 43,3% 
στό σύνολο τών έλληνικών άνθρωπωνυμίων. ’Από τά μακεδονικά ονόματα 
πιό συχνά μαρτυρούνται στις επιγραφές τά άκόλουθα ίστορικά: Φίλιπ
πος (17 παραδείγματα του όνόματος), ’Αλέξανδρος (17 παραδείγμα
τα), ’Αντίγονος (12 παραδείγματα) Ά μ ύ ν τ α ς (9 παραδείγματα), 
Δημήτριος(7 παραδείγματα), Λυσίμαχος (6 παραδείγματα), Π αρ
μέ ν ί ω ν (6 παραδείγματα), Κλεΐτος (5 παραδείγματα) καί Ν ε ι κ ά - 
ν ω ρ (5 παραδείγματα). "Αλλα μακεδονικά όνόματα (ίστορικά καί κοινά), 
άπό τά όποια έχουμε άπό ένα <δς τέσσερα παραδείγματα είναι τά άκόλουθα: 
Άδέα, Άντίοχος, ’Αντίπατρος, Άρραβαϊος, Άρπαλος, Άρριδαΐος, ’Αρχέ
λαος, Άσανδρος, Άτταλος, Βερενίκη, Δαβρείας, Θεσσαλονίκη, Κάσσαν- 
δρος, Κίλλης, Κλεονείκη, Κλεοπάτρα, Κοΐνος, Κοπρία (θηλ.), Κρατεύας, 
Ν(ε)ικόλαος, Όρέστης, Περδίκκας, Πτολεμαίος, Φίλα, Φιλώτας καί Φιλω- 
τέρα1. ’Αρκετά άπό τά μακεδονικά αύτά όνόματα είναι χαρακτηριστικά τής 
τοπικής άνθρωπωνυμικής παράδοσης τής “Άνω Μακεδονίας2. Συγκεκρι
μένα πρόκειται γιά χαρακτηριστικά ίστορικά όνόματα τών Έλιμιωτών 
("Αρπαλος, Άρριδαΐος, Κοΐνος), τών Έορδών (Πτολεμαίος, Κρατεύας), 
τών Όρεστών (Άντίοχος, Περδίκκας) καί τών Λυγκηστών (Άρραβαϊος).

Τό αυξημένο ποσοστό τών μακεδονικών όνομάτων δίνει μιά ιδιαι
τερότητα στήν άνθρωπωνυμική φυσιογνωμία τής Δυτικής Μακεδονίας, 
πού τήν κάνει νά ξεχωρίζει άπό τήν ύπόλοιπη Μακεδονία. Τό άνθρωπωνυ- 
μικό αύτό φαινόμενο όφείλεται πιθανώς σε δύο παράγοντες: στήν άναβίω- 
ση γενικά τού «εθνικού» αισθήματος τών Μακεδόνων κατά τήν αύτοκρα- 
τορική έποχή, πού έκδηλώνεται καί μέ τήν άλεξανδρολατρεία3, καί ειδικο

ί. Γενικά γιά τά μακεδονικά άνθρωπωνύμια βλ. Ο. Hoffmann, Die Makedonen, 
ihre Sprache und Volkstum, Göttingen 1906, 116-231. I. Russu, Macedonica (Onoma- 
sticon), «F.phem. Dacoromana» 8 (1938) 114-221. J. K a 11 é r i s, Les anciens Macédoniens. 
Étude linguistique et historique, I, Athènes 1954, 289-297.

2. Βλ. O. Hoffmann, δ.π., 153-167.
3. Σχετικά μέ τήν άλεξανδρολατρεία βλ. Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η, Τό κοινόν τών Μα

κεδόνων, «Μακεδονικά» 3 (1953 /55) 43-44.
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τέρα στο «συντηρητισμό» καί στήν έμμονή των Δυτικομακεδόνων στή μα
κεδονική άνθρωπωνυμική παράδοση. Εξάλλου τήν προσκόλλησή τους 
στήν άνθρωπωνυμική παράδοση τή μαρτυρεί καθαρά καί τό γεγονός ότι 
τά περισσότερα πρόσωπα μέ μακεδονικά όνόματα έχουν μακεδονικό καί τό 
πατρωνυμικό τους· επίσης όλα τά πρόσωπα αυτά άκολουθοϋν τό γνωστό 
έλληνικό όνοματολογικό τύπο, σύμφωνα μέ τόν όποιο τό κύριο όνομά τους 
είναι σέ ονομαστική πτώση καί τό πατρωνυμικό τους σε γενική. Τήν προ
σκόλλησή τους αυτή στήν παράδοση τήν ευνόησαν γεωγραφικοί καί πολι
τικοί παράγοντες. Συγκεκριμένα ή γεωγραφική άπομόνωση τής Δυτικής 
Μακεδονίας είχε ως άποτέλεσμα νά δεχτεί αΰτή λιγότερες πολιτιστικές έπι- 
δράσεις σέ σύγκριση μέ τήν ύπόλοιπη Μακεδονία. ’Από τήν άλλη μεριά 
τή συνέχιση τής παράδοσης είχε ευνοήσει καί ή ρωμαϊκή πολιτική, πού άπό 
τήν άρχή είχε παραχωρήσει μεγαλύτερη έλευθερία καί αυτονομία στούς 
Έλιμιώτες, Έορδούς καί Όρέστες τής Δυτικής Μακεδονίας1.

Ξένα άνθρωπωνύμια. Άπό τά 119 συνολικά παραδείγματα ξένων άνθρω- 
πωνυμίων πού μαρτυρούνται στις έπιγραφές τής Δυτικής Μακεδονίας τά 
έννιά (δηλ. ένα ποσοστό 7,5%) είναι θ ρ α κ ι κ ά2. Πρόκειται γιά τά όνό
ματα: Βά(σ)σος/α, Μαντα, Ματερώ, Ρυμητάλκης, Σεύθης καί Τήρης. Άλλα 
δέκα όνόματα (δηλ. ένα ποσοστό 8,4%) είναι άνατολικά. Πρόκειται 
γιά τά άντρικά όνόματα Βαβυλών καί Σαμβαθίων καί γιά τά γυναικεία όνό
ματα Άμμία, Άνούκι, Άφία, Μέμη, Μα καί Μαμία3.

Τά περισσότερα όμως ξένα άνθρωπωνύμια είναι ρωμαϊκά. Αυτά άνέρ- 
χονται σέ 96 καί άντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 80,6% στό σύνολο τών 
ξένων άνθρωπωνυμίων κι ένα ποσοστό 21,1% στό σύνολο όλων τών άν- 
θρωπωνυμίων τής Δυτικής Μακεδονίας. "Οπως φαίνεται άπό τή συχνή μνεία 
τους στις έπιγραφές, μεγαλύτερη διάδοση είχαν τά άκόλουθα ρωμαϊκά όνό
ματα: 1) τά praenomina Κόιντος (4 παραδείγματα), Τίτος (4 παραδείγ
ματα), Γάιος (3 παραδείγματα) καί Πόπλιος (3 παραδείγματα)· 2) τά g επ
ί i 1 i c i a Αύρήλιος /α (14 παραδείγματα τού ονόματος), ’Ιούλιος (7 παραδείγ- 
γματα), Φλάβιος (5 παραδείγματα), Αΐλιος (3 παραδείγματα), Κλαύδιος (3

1. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή όργάνωσις τής Άνω Μακεδονίας κατά τούς ρωμαϊ
κούς χρόνους, «Αρχαία Μακεδονία I», 184-192’ τού ίδιου, Τό κοινόν τών ’Ρλιμιωτών, 
«’Αρχαία Μακεδονία II» (’Ανακοινώσεις κατά τό Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλο
νίκη, 19-24 Αύγουστου 1973), Θεσσαλονίκη 1977, 129-134.

2. Σχετικά μέ τά θρακικά αύτά όνόματα βλ. D. Detschew, Die tbrakischen Spra- 
chreste, Wien 1957. Στά θρακικά όνόματα τής Δυτικής Μακεδονίας άναφέρεται καί ό J. 
Touratsoglou, L’anthroponymie thrace en Macédoine Occidentale, «Pulpudeva» 
(Semaines philippopolitaines de l’histoire et de la culture thrace) 2 (Plovdiv 1976) 128-146.

3. Σχετικά μέ τά άνατολικά όνόματα βλ. L. Z g u s t a, Kleinasiatische Personennamen, 
Prag 1964.
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παραδείγματα) καί Ούαλέριος/α (3 παραδείγματα)· καί 3) τά cognomi- 
n a Κρεϊσπος (5 παραδείγματα), Τερεντιανός/ή (4 παραδείγματα) καν Ίου- 
λιανός (4 παραδείγματα). Άλλα ρωμαϊκά ονόματα πού μαρτυροϋνται μιά 
ή δυο φορές στις έπιγραφές είναι τά praenomina Γναίος, Λούκιος, 
Πρόκλος, Σέξτος καί Τιβέριος, τά gentilicia Άλφίδιος, ’Αντώνιος, 
Μάριος, Μαρκία καί Πετρώνιος/α, καί τά cognomina ’Αγρίππας, Ά- 
ντωνεΐνος, Λούκουλλος, Μαικήνας, Μάξιμος, Μαρκιανός καί Σεκούνδος. 
Σχετικά μέ την τοπογραφική κατανομή των ρωμαϊκών όνομάτων, θά πρέπει 
να σημειωθεί ότι τό μεγαλύτερο ποσοστό άπό αυτά μαρτυρεΐται σέ έπιγρα
φές πού προέρχονται άπό οικισμούς τής Λυγκηστίδας καί τής Βόρειας Έορ- 
δαίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΩΝ

άνΟρωπωνν μια ’Αριθμός
παραδειγμάτων

'Εκατοστιαία αναλογία

Πανελλήνια 190 41,8 %
Μακεδονικά 145 32%
Ρωμαϊκά 96 21,1 %
Θρακικά 9 1,9%
Άνατολικά 10 2,2%
’Ιλλυρικά 2 0,4%
’Αμφίβολα 2 0,4%

’Ανθρωπωννμικό σύστημα και τυπολογία. Τό άνθρωπωνυμικό υλικό προ
σφέρει όρισμένα διαφωτιστικά στοιχεία σχετικά μέ τό πρόβλημα τής όνομα- 
τοδοσίας των απογόνων, τής μεταβίβασης των όνομάτων καί τής διαιώνι- 
νισης όρισμένων άπό αυτά. Έτσι, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν περι
πτώσεις, όπου τά παιδιά έχουν τό ίδιο όνομα μέ τούς γονείς τους (π.χ. Λυ- 
καρίων Λυκαρίωνος, Κρισπείνα Κρίσπου, ’Αλέξανδρος ’Αλεξάνδρου, ’Α- 
μύντας ’Αμύντου). ’Αξίζει μάλιστα νά σημειωθεί ότι ή ομοιότητα αύτή των 
δύο όνομάτων παρατηρεϊται πιό συχνά άνάμεσα στούς φορείς μακεδονικών 
όνομάτων. ’Επίσης, άπό τή σχετική έρευνα προκύπτει ότι περισσότερες είναι 
οί περιπτώσεις, όπου πατέρας καί γιος έχουν μακεδονικά όνόματα, καί λι- 
γότερες έκεΐνες, όπου ό πατέρας έχει μακεδονικό όνομα καί ό γιος του ελ
ληνικό ή άντίστροφα. ’Ακόμη, διαπιστώνει κανείς ότι άπό τά ξένα άνθρω- 
πωνύμια τά άνατολικά καί τά θρακικά εναλλάσσονται μέσα στήν ίδια οίκο- 
γένεια συνήθως μέ έλληνικά—κυρίως μακεδονικά—καί σπανιότερα μέ ρω
μαϊκά. ’Επίσης, τά ρωμαϊκά έναλλάσσονται τις περισσότερες φορές μέ έλ-
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ληνικά όνόματα. Ή τάση αύτή των κατοίκων τής Δυτικής Μακεδονίας στο 
άνθρωπωνυμικό τους σύστημα εξηγεί εύκολα το λόγο, για τον όποιο ή άν- 
θρωπωνυμική φυσιογνωμία τής περιοχής αυτής, παρά τή συρροή ξένων 
πληθυσμιακών στοιχείων, δεν άλλαξε- αντίθετα μάλιστα διατήρησε έντονα 
τον τοπικό μακεδονικό χαρακτήρα της ώς το τέλος τής ρωμαιοκρατίας.

’Από τά γενεαλογικά δέντρα ορισμένων οικογενειών, πού μάς επιτρέ
πουν οί επιγραφές νά άναπαραστήσουμε, μπορούμε νά σχηματίσουμε μια 
πιο σαφή ιδέα τού συστήματος όνοματοδοσίας των απογόνων καί τού τρό
που μεταβίβασης των ονομάτων. Έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχουν δυό οικο
γένειες (μιά πενταμελής1 καί μιά τετραμελής2), πού όλα τά μέλη τους έχουν 
έλληνικά όνόματα:

Λυκαρίων ~ Σελήνη Κάστωρ ~ Δημοκράτεια

I I . I I
Λυκαρίων Λυσίμαχος [Εύτυ]χιανός ’Αγαθοκλής Δημοκράτης

Σε άλλη πενταμελή οικογένεια παρατηρούμε ότι δύο από τά μέλη της (μη
τέρα καί κόρη) έχουν θρακικά καί τά υπόλοιπα τρία μέλη έλληνικά όνό
ματα3:

Πρωτάς ~ Μέστα

’Ολυμπία ’Απολλόδωρος Ματερώ

’Ενώ σε άλλη τετραμελή οικογένεια παρατηρούμε έναλλαγή ελληνικών, 
ρωμαϊκών καί θρακικών όνομάτων4:

1. Ν. Παππαδάκι, «ΆΟηνδ» 25 (1913) 434, άρ. 13.
2. Φ. Πέτσα, ΑΛ 21 (1966), Χρονικά, Β2, 354.
3. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931 /32), Παράρτημα, 40, άρ. 21 = R u es c h, 

Jdl 84 (1969) 147, R 8.
4. N. Παππαδάκι, «Άθηνα» 25 (1913)436-437, άρ. 20= M. Alexandrescu- 

Vianu, «Dacia» 19 (1975) 196, άρ. 81.
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Π. Τερεντιανός ’Αδαής ~ Τερεντιανή

Π. Τερεντιανός Ποσιδώνιος Βάσα

Τέλος, άπό τα γενεαλογικά δέντρα δύο άλλων οικογενειών1 διαπιστώνουμε 
ότι, όταν ό ένας άπό τούς γονείς εχει ρωμαϊκό όνομα, τό ενα από τά παιδιά 
τους εχει κι αυτό ρωμαϊκό:

? ~ Κρισπείνα Κρίσπος ~ Κλεοπάτρα

!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IΚρισπείνα

Άντωνεϊνος Άλκιμάχη

Σχετικά μέ τήν τυπολογία, διαπιστώνει κανείς ότι στις έπιγραφές γί
νεται χρήση έλληνικών, ρωμαϊκών καί μικτών όνοματολογικών τύπων. Οί 
τύποι αύτοί είναι οί άκόλουθοι:

Α) ’Αναγραφή του κυρίου ονόματος χωρίς τήν παράθεση του πατρωνυ
μικού.

Β) Χρήση δύο όνομάτων (κυρίου καί πατρωνυμικού), άπό τά όποια τό 
δεύτερο σέ γενική πτώση.

Γ) Χρήση δύο όνομάτων (κυρίου καί πατρωνυμικού), πού καί τά δυό 
είναι σέ ονομαστική πτώση: Αΐλιος Άνδράγαθος, Παράμονος Πρατονείκης.

Δ) Χρήση τριών όνομάτων (tria nomina) σέ ονομαστική πτώση. Συνή
θως άπό τά τρία ονόματα τά δύο πρώτα εϊναι ρωμαϊκά καί τό τρίτο (τό co
gnomen) έλληνικό. 'Ορισμένες φορές όμως τά δύο πρώτα όνόματα εϊναι έλ- 
ληνικά καί τό τρίτο (ώς signum) ρωμαϊκό (π.χ. Άμύντας Άμύντου ό καί 
Κρεΐσπος).

’Από τούς όνοματολογικούς αύτούς τύπους πιό συχνά συναντιούνται 
στις έπιγραφές οί έλληνικοί (Α καί Β) καί πιό σπάνια ό ρωμαϊκός (Δ). ’Αξιο
σημείωτο μάλιστα εϊναι τό γεγονός ότι είδικά οί φορείς μακεδονικών όνο * 4

ι. Ν. Π α π π α δ ά κ ι,«’Αθηνά» 25 (1913) 431, άρ. 3.-Χ. Μακαρόνα,ΑΕ 1936,
4, άρ. 5.
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μάτων—Ιδιαίτερα αυτοί πού έχουν καί τά δυο όνόματά τους μακεδονικά— 
ακολουθούν στην τυπολογία πιστά τήν έλληνική όνοματολογική παράδοση. 
Τέλος, θά πρέπει νά υπογραμμιστεί τό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει ό μι
κτός όνοματολογικός τύπος (Γ), ό όποιος άντικατοπτρίζει τις άμοιβαΐες 
έπιδράσεις ανάμεσα στούς "Ελληνες καί Ρωμαίους στήν όνοματολογική 
τυπολογία.

'Ιστορικά συμπεράσματα. ’Από τά άνθρωπωνυμικά αυτά δεδομένα μπο
ρεί νά αντλήσει κανείς πολύτιμες πληροφορίες σχετικά μέ τις λατρείες, 
τή σύνθεση του πληθυσμού, τήν κοινωνία καί τον ά ν θ ρ ω- 
πωνυμικό έξελληνισμό καί έκρωμαϊσμό στή Δυτική Μακε 
δονία κατά τή ρωμαϊκή καί κυρίως τήν αύτοκρατορική εποχή. Έτσι, μέ βά
ση τά θεοφόρα όνόματα, διαπιστώνει κανείς τή λατρεία των παρακάτω 
δέκα θεοτήτων:

Θεότητα Τύποι Θεοφόρων 
ονομάτων

Οικισμοί όπου βρέθηκαν 
οι επιγραφές

’Απόλλων Απολλόδωρος Μελίτη
Άρτεμη Άρτεμας, Άρτεμίδωρος, 

Άρτεμεισία
’Ακρινή, ’Αχλάδα, Ν. Φλώρινας

’Ασκληπιός Άσκληπιάδης Αίανή,Κέντρο, περιοχή Κοζάνης
’Αφροδίτη Άφροδείτων Σισάνι
Δίας Διογένης, Διομήδης Λύκα, Κοζάνη
Διόνυσος Διόνυσος, Διονύσιος Λύκα, Κοζάνη, ’Αχλάδα
Διόσκουροι Κάστωρ Ν. Κοζάνης
Ερμής Έρμων Βάττυνα
Ίσιδα . Είσίων, Είσίδοτος Σισάνι
Ποσειδώνας Ποσ(ε)ιδώνιος Βάττυνα, Βέγορα, Σισάνι, 

Σιταριά

Εκτός άπό τήν ’Ίσιδα καί τούς Διοσκούρους, πού γιά τή λατρεία τους 
μοναδικές ένδείξεις άποτελοΰν τά θεοφόρα όνόματα, ή λατρεία των υπό
λοιπων θεοτήτων μαρτυρεΐται κι άπό τις άναθηματικές έπιγραφές πού βρέ
θηκαν ώς τώρα1. Ωστόσο, ή τοπογραφική κατανομή των θεοφόρων ονο
μάτων, πού δε συμπίπτει απόλυτα μέ εκείνη των αναθηματικών επιγραφών, 
μάς επιτρέπει νά συμπληρώσουμε τήν εικόνα τής τοπογραφικής έξάπλωσης 
τών διαφόρων λατρειών. Τέλος, κρίνοντας άπό τή συχνότητα μέ τήν όποια 
άπαντά τό κάθε θεοφόρο όνομα, καταλήγει κανείς στό συμπέρασμα ότι εύ-

1. Πρβ. τήν άνακοίνωσή μου στό «Γ' Πανελλήνιο 'Ιστορικό Συνέδριο» (Θεσσαλονί
κη, Μάης 1982)».
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ρύτερη διάδοση άνάμεσα στά λαϊκά κοινωνικά στρώματα, πού συνήθως 
προτιμούσαν τά θεοφόρα όνόματα, είχαν οί λατρείες τής Άρτεμης, τού ’Α
σκληπιού, τού Διόνυσου καί τού Ποσειδώνα.

’Από τή μελέτη των άνθρωπωνυμίων άντλοΰμε επίσης πολύτιμα στοι
χεία σχετικά μέ τή σύνθεση τού πληθυσμού τής Δυτικής Μακε
δονίας. Έτσι, διαπιστώνει κανείς ότι άρκετά άπό τά όνόματα μέ πανελλήνιο 
χαρακτήρα ανήκουν σέπαροίκους, ’Αθηναίους καί κυρίως Θεσσαλούς. 
Σέ έπιγραφές άναφέρονται πάροικοι άπό τή Δολίχη, τις Χυρέτιες καί τό 
Κερκίνιο τής Θεσσαλίας1. ’Εξάλλου έγκαταστάσεις Θεσσαλών στή Δυτική 
Μακεδονία μαρτυρεί καί ή διάδοση θεσσαλικών θεοτήτων .

’Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όμως είναι τά στοιχεία πού άντλεϊ κανείς 
σχετικά μέ τις εγκαταστάσεις ξένων πληθυσμιακών στοιχείων στή Δυτική 
Μακεδονία. Έτσι, μέ βάση τά ξένα όνόματα καί ορισμένα εθνικά (Νεικό- 
πολις, Παριανός) πού μάς παραδίδουν οί έπιγραφές, διαπιστώνει κανείς έ- 
γκαταστάσεις μεταναστών άπό τή Θράκη καί τήν’Ανατολή. Ή παρουσία 
Θρακών στή Δυτική Μακεδονία δέν είχε τήν έκταση εκείνη πού βλέπουμε 
στήν Κεντρική καί κυρίως στήν ’Ανατολική Μακεδονία. Αύτό φαίνεται άπό 
τό γεγονός ότι έναντι τών 9 συνολικά θρακικών ονομάτων πού συναντιού
νται στις έπιγραφές τής Δ. Μακεδονίας, έχουμε πολλές δεκάδες θρακικά ονό
ματα στις έπιγραφές τής ’Ανατολικής Μακεδονίας. Ή αριθμητική αυτή 
διαφορά έξηγεΐται εύκολα, αν σκεφτεΐ κανείς ότι στήν Άνατολ. Μακεδονία 
οί Θράκες άποτελοΰσαν τό πολυπληθέστερο πληθυσμιακό ύπόστρωμα, 
γιατί ή περιοχή αύτή ώς τήν έποχή άκόμη τού Φιλίππου Β' ανήκε στή Θρά
κη2. ’Αλλά καί τό μεγαλύτερο μέρος τής Κεντρικής Μακεδονίας άπό τήν 
πρώιμη αρχαιότητα κατοικούνταν άπό Θράκες3, γεγονός πού δικαιολογεί 
πάλι τόν αυξημένο αριθμό τών θρακικών ονομάτων της. ’Αντίθετα οί Θρά
κες δέν είχαν έπεκταθει στή Δυτική Μακεδονία καί έπομένως δέν έχουμε 
θρακικό ύπόστρωμα στον πληθυσμό της, άλλά μόνο άραιές μεταγενέστερες 
έγκαταστάσεις. Μέ βάση τήν τοπογραφική κατανομή τών θρακικών ονο
μάτων, διαπιστώνονται τέτοιες θρακικές έγκαταστάσεις στήν Άνω Κώμη, 
στό Παλαιογράτσιανο, στις Κάτω Κλεινές, στό Παρόρι, στή Μελίτη, στή 
Βεύη, στήν Κοζάνη καί στήν αρχαία Βάττυνα.

Μικρός έπίσης είναι καί ό αριθμός τών μεταναστών άπό τήν ’Ανατολή

1. Βλ. X. Μακαρόνα, Ένας Θεσσαλός στα Σερβία, «Θεσσαλικά»2 (1959) 92-95. 
Α. Κεραμόπουλλου, ΑΕ 1933, 48.

2. Βλ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, Ό έξελληνισμός της Θράκης κατά τήν έλληνική καί ρωμαϊκή 
αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1980, 22-24.

3. Βλ. D. Samsaris, La migration thrace en Macédoine, «Actes du Illème Sympo- 
siun International de Thracologiev (Palma de Mallorca, novembre 1981), Roma 1982,173
K. έ.
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συγκριτικά μέ τήν υπόλοιπη Μακεδονία, όπου στα μεγάλα ιδίως αστικά της 
κέντρα (Θεσσαλονίκη, Άμφίπολη, Φίλιπποι) είχαμε, κατά τή ρωμαϊκή επο
χή, μιά πραγματική συρροή τέτοιων μεταναστών1. Μέ βάση τήν τοπογρα
φική κατανομή των άνατολικών ονομάτων, διαπιστώνονται εγκαταστάσεις 
μεταναστών άπό τήν ’Ανατολή στά σημερινά χωριά Βεύη, Έξοχή, ’Αχλά
δα, Παλαιόκαστρο, Πύργοι, "Αγιος Χριστόφορος καί Σισάνι. Εξάλλου ή 
παρουσία τέτοιων μεταναστών στή Δυτική Μακεδονία επιβεβαιώνεται κι 
άπό τή διάδοση διαφόρων άνατολικών-αίγυπτιακών λατρειών.

’Ακόμη, άπό τό Ιλλυρικό όνομα Πλευράδος πού άναφέρεται στό δόγμα 
τών Βαττυναίων2 3, καθώς καί σέ επιγραφή άπό τήν Τσούκα8, φαίνεται ότι 
είχαμε ορισμένες εγκαταστάσεις ’Ιλλυριών στήν περιοχή τής Όρεστί- 
δας (σημ. Καστοριάς). Αυτό ήταν φυσικό, άφοϋ ή περιοχή αυτή γειτόνευε 
άμεσα με τήν ’Ιλλυρία.

Τά περισσότερα όμως άπό τά ξένα ονόματα, όπως είδαμε, είναι ρωμαϊκά. 
Βέβαια αυτό δέ σημαίνει ότι τό ρωμαϊκό πληθυσμιακό στοιχείο ήταν τό 
πολυπληθέστερο. Μέ άλλα λόγια ή άριθμητική αναλογία τών ρωμαϊκών 
όνομάτων στό σύνολο τών ξένων ονομάτων δέ φαίνεται νά άντικατοπτρίζει 
τή δημογραφική άναλογία του ρωμαϊκού πληθυσμιακοΰ στοιχείου. Κι αυτό, 
γιατί ρωμαϊκά ονόματα δέν έφεραν μόνο οί Ρωμαίοι αλλά καί όσοι άπό τούς 
κατοίκους τής Δυτικής Μακεδονίας είχαν υποστεΐ άνθρωπωνυμικό έκρω- 
μαϊσμό. Έτσι θά πρέπει κανείς νά υπολογίσει μέ περισσότερες πιθανότη
τες ώς Ρωμαίους μόνο αυτούς πού έχουν τρία ρωμαϊκά όνόματα. Μέ βάση 
τήν αρχή αυτή, διαπιστώνονται ρωμαϊκές εγκαταστάσεις σέ οικισμούς πού 
βρίσκονται κυρίως κατά μήκος τής Έγνατίας όδου, δηλ. στή Βόρεια Έορ- 
δαία καί τή Λυγκηστίδα. ’Αξιοσημείωτο πάντως είναι τό γεγονός ότι στή 
Δυτική Μακεδονία είχαμε έλάχιστες έγκαταστάσεις Ρωμαίων σέ σύγκριση 
μέ τήν υπόλοιπη Μακεδονία—ιδίως τή Βόρεια καί τήν ’Ανατολική—,όπου 
οί επιγραφές μαρτυρουν πυκνές ρωμαϊκές εγκαταστάσεις. Τό δημογραφικό 
αυτό φαινόμενο οφειλόταν κυρίως στό γεγονός ότι ή Δυτική Μακεδονία 
ήταν μιά περιοχή ορεινή στό μεγαλύτερο μέρος της, πού δέν είχε τόσα πολλά 
άστικά κέντρα, τά όποια ήταν παντού πόλοι έλξης ξένου πληθυσμού. ’Ε
ξάλλου, τις εγκαταστάσεις ρωμαϊκού πληθυσμού στήν περιοχή αυτή τις 
είχε άποτρέψει καί ή ίδια ή ρωμαϊκή πολιτική, ή οποία δέν άπέβλεψε στήν

1. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, «Μακεδονικά» 4 (1955/60) 259- 
260. G. D a u X, Population et onomastique d’Asie Mineure en Macédoine, «Pulpudeva» 
(Semaines philippopolitaines de Γ histoire et de la culture thrace) 2 (1976) 89-93.

2. JHS 33 (1913) 339.
3. N. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 442, όρ. 32.
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'ίδρυση έδώ ρωμαϊκών άποικιών.
Επίσης, από τή μελέτη των άνθρωπωνυμίων, σέ συνδυασμό καί μέ άλλα 

έπιγραφικά δεδομένα, αντλεί κανείς πολύτιμες πληροφορίες σχετικά μέ 
τις διάφορες κοινωνικές τάξεις, καθώς καί τις κοινωνικές σχέσεις. Έτσι, 
άπό τον εφηβικό κατάλογο του Σισανίου1 καί τό δόγμα των Βαττυναίων2 
γνωρίζουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό προσώπων πού άνήκαν στήν τοπι
κή άριστοκρατία3. Ή προσωπογραφία τής αριστοκρατικής τάξης πλουτί
ζεται μέ τά ονόματα πού μάς παρέδωσαν οι άπελευθερωτικές πράξεις καί 
ορισμένες αναθηματικές κυρίως έπιγραφές. ’Ακόμη, στήν προσωπογραφία 
αυτή θά πρέπει πιθανώς νά προστεθούν καί τά πρόσωπα πού είχαν θίγει άπό 
τόν άνθρωπωνυμικό έκρωμαϊσμό, δηλαδή έχουν ρωμαϊκά όνόματα καί έλ- 
ληνικό cognomen- γιατί, όπως ήταν φυσικό, ό έκρωμαϊσμός έθιξε κυρίως 
τήν αριστοκρατική τάξη, πού τά μέλη της ανέρχονταν στα άνώτερα αξιώ
ματα τής δημοτικής διοίκησης.

Σχετικά μέ τήν κατώτερη κοινωνική τάξη των δούλων διαπιστώνει κα
νείς ότι στήν τάξη αύτή άνήκαν κυρίως οι Θεσσαλοί, οί Θράκες καί οί Άνα- 
τολίτες. Είναι μάλιστα πολύ πιθανό ότι ή διείσδυση των δούλων αυτών στή 
Δυτική Μακεδονία είχε γίνει κυρίως κατά τή ρωμαϊκή εποχή, πού τό δου
λεμπόριο είχε προσλάβει μεγάλες διαστάσεις. Εξάλλου πολύ ενδεικτικό 
γιά τή διάδοση τού θεσμού τής δουλείας στήν περιοχή αύτή είναι τό γεγο
νός ότι στις έπιγραφές συναντούμε συχνά χαρακτηριστικά όνόματα δούλων, 
άπό τά όποια μάλιστα τό όνομα Παράμονος μαρτυρεΐται περίπου δέκα 
φορές.

Ή μελέτη τών άνθρωπωνυμίων μάς επιτρέπει άκόμη νά σχηματίσουμε 
μιά ιδέα γιά τό κοινωνικό φαινόμενο τών μικτών γάμων. Συγκεκριμένα τά 
μικτά ζευγάρια ονομάτων (έλληνικών ή μακεδονικών καί θρακικών ή άνα- 
τολικών) άποτελοΰν, όπως καί σέ άλλες περιοχές4, ένδεικτικά στοιχεία γιά 
τή σύναψη μικτών γάμων άνάμεσα στά μέλη τών ξένων έθνικών όμάδων 
καί τούς ντόπιους Μακεδόνες ή τούς Έλληνες παροίκους.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή άνθρωπωνυμιολογία γιά 
τήν έρευνα τού άνθρωπωνυμικοΰ έξελληνισμοΰ καί έ κ ρ ω μ α ϊ- 
σ μ ο ΰ. Έτσι, έχοντας ύπόψη τά μικτά ζευγάρια όνομάτων καί τό γεγονός

1. Μ. Δ ή μ ι τ σ α, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείοις σφζομένοις, 
Αθήναι 1896, άρ. 216 [=BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34],

2. JHS 33 (1913) 339.
3. Τά πρόσωπα αύτά περιέχονται στή μελέτη τοδ Δ. Κανατσούλη, Μακεδονική 

προσωπογραφία (άπό τοδ 148 π.Χ. μέχρι των χρόνων τοδ Μ. Κωνσταντίνου), Θεσσαλονίκη 
1955.

4. Πρβ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, ‘Ο έξελληνισμός τής Θράκης, 127 κ.έ.
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ότι οί ξένοι μετανάστες (Θράκες καί Άνατολίτες) ήταν κυρίως δούλοι, δια
πιστώνουμε ότι αύτοί βαθμιαία είχαν αφομοιωθεί. "Ενας σοβαρός μάλιστα 
λόγος γιά τήν παρουσία μικρού ποσοστού θρακικών καί ανατολικών ονομά
των στις επιγραφές θά ήταν πιθανώς καί ή βαθμιαία αφομοίωσή τους, γιατί 
στις περιπτώσεις, όπου ή αφομοίωση ήταν πλήρης, έξαφανιζόταν κάθε ίχνος 
πού θά βοηθούσε στήν άναγνώριση τής έθνικής τους ταυτότητας. Όπως 
φαίνεται, μεγαλύτερη πρόοδο ανάμεσα στούς Θράκες καί Άνατολίτες είχε 
κάνει ό άνθρωπωνυμικός έξελληνισμός παρά ό έκρωμαϊσμός. Γι’ αύτό κι 
από τούς Θράκες καί Άνατολίτες πού άναφέρονται στις επιγραφές μέ μικτά 
ζευγάρια ονομάτων βλέπουμε ότι οί περισσότεροι είχαν ήμιεξελληνιστεΐ" 
ενώ άρκετοί από τούς δούλους μέ έλληνικά ονόματα θά πρέπει νά ήταν 
Θράκες ή Άνατολίτες πού είχαν υποστεΐ πλήρη έξελληνισμό. Εξάλλου, 
άνθρωπωνυμικό έξελληνισμό θά είχαν ύποστεί, ιδίως προς τό τέλος τής ρω
μαϊκής έποχής, καί άρκετοί άπό τούς Ρωμαίους πού είχαν εγκατασταθεί στή 
Δυτική Μακεδονία. Δυστυχώς δέν υπάρχουν άσφαλή κριτήρια γιά ν’ αναγνω
ρίσουμε στις επιγραφές τούς έξελληνισμένους Ρωμαίους. 'Ωστόσο, θά πρέ
πει ανάμεσα στούς φορείς μικτών ζευγαριών ονομάτων (έλληνικών καί κοι
νών ρωμαϊκών) νά ύπολογίσουμε κι έναν αριθμό Ρωμαίων πού είχαν ύπο
στεί άνθρωπωνυμικό έξελληνισμό.

Αντίθετα, από τήν έκταση πού είχε ή διάδοση τών ρωμαϊκών όνομά- 
των καί όνοματολογικών τύπων διαπιστώνει κανείς ότι ό άνθρωπωνυμικός 
έκρωμαϊσμός στή Δυτική Μακεδονία είχε κάνει πολύ μικρότερη πρόοδο 
συγκριτικά μέ τήν υπόλοιπη Μακεδονία—ίδίως τή Βόρεια καί Ανατολική—-, 
όπου οί ρωμαϊκές αποικίες, πού είχαν ιδρυθεί έκεΐ, αποτελούσαν πραγματι
κές εστίες έκρωμαϊσμού στή γύρω περιοχή τους1. Όπως δείχνουν τά μεικτά 
ζευγάρια ονομάτων, ό άνθρωπωνυμικός έκρωμαϊσμός είχε θίξει τόσο τούς 
ξένους όσο καί τούς Μακεδόνες. 'Ωστόσο, φαίνεται ότι τουλάχιστον άπό 
τούς Μακεδόνες πολύ λίγοι θά είχαν υποστεΐ πλήρη άνθρωπωνυμικό έκρω- 
μαϊσμό, ώστε νά χάσουν τήν έθνική τους ταυτότητα. Αντίθετα, σχεδόν όλοι 
διατηρούν πάντα,πλάι στά ρωμαϊκά,καί τά έλληνικά όνόματά τους. Εξάλλου, 
εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι ό άνθρωπωνυμικός έκρωμαϊσμός δέν είχε 
θίξει στον ίδιο βαθμό όλους τούς Δυτικομακεδόνες. "Ετσι, έκτος άπό τό τε
λευταίο καί πιό προχωρημένο στάδιο τού τέλειου έκρωμαϊσμού, όπου οί 
έκρωμαϊσμένοι θά είχαν τρία ρωμαϊκά όνόματα (tria nomina) καί έπομένως 
είναι άδύνατο νά άναγνωριστοΰν, διακρίνει κανείς άλλα πέντε στάδια. Τό 
πιό προχωρημένο άπό τά στάδια αύτά είναι έκεΐνο, όπου οί έκρωμαϊσμένοι 
έχουν πάλι τρία όνόματα άλλά τά δύο άπό αύτά είναι έλληνικά καί τό ένα

1. Πρβ. π.χ. τή ρωμαϊκή αποικία τών Φιλίππων (Δ. Σαμσάρη, δ.π., 169-170).
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ρωμαϊκό. Στα άλλα δύο στάδια οί έκρωμαϊσμένοι έχουν δύο όνόματα (ένα 
έλληνικό κι ενα ρωμαϊκό) σύμφωνα μέ το ελληνικό άνθρωπωνυμικό σύστη
μα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΚΟ Y ΕΚΡΩΜΑΪΣΜΟΥ

Στάδια Όνόματα

Πρώτο Δύο έλληνικά όνόματα σέ όνομαστική πτώση σύμφωνα μέ τό ρωμαϊκό 
όνοματολογικό τύπο

Δεύτερο Ένα έλληνικό κι ενα ρωμαϊκό όνομα (τό πατρωνυμικό σέ γενική πτώση 
σύμφωνα μέ τόν έλληνικό όνοματολογικό τύπο)

Τρίτο Ένα έλληνικό κι ενα ρωμαϊκό όνομα (καί τά δύο σέ όνομαστική πτώση)

Τέταρτο Τρία όνόματα (δύο έλληνικά κι ενα ρωμαϊκό)

Πέμπτο Τρία όνόματα (δύο ρωμαϊκά κι ένα έλληνικό ώς cognomen)

"Εκτο Τρία ρωμαϊκά όνόματα (=πλήρης άνθρωπωνυμικός έκρωμαϊσμός)

’Από αυτούς όμως άλλοι έχουν καί τά δύο όνόματά τους σέ όνομαστική 
πτώση, σύμφωνα μέ τό ρωμαϊκό δνοματολογικό τύπο, κι άλλοι τό κύριο 
όνομά τους σέ όνομαστική καί τό πατρωνυμικό τους σέ γενική πτώση, σύμ
φωνα μέ τόν έλληνικό όνοματολογικό τύπο. Ανάμεσα στά πρόσωπα πού 
βρίσκονταν σέ ένα άπό τά δύο αυτά στάδια έκρωμαϊσμοϋ μέ βεβαιότητα 
μπορούμε να κατατάξουμε αυτούς πού έχουν, πλάι στό έλληνικό, τό όνομα 
κάποιου Ρωμαίου αύτοκράτορα (Αύρήλιος, Αϊλιος, Φλάβιος κ.λ.). Τέλος, 
διακρίνει κανείς ένα ακόμη στάδιο, όπου ό άνθρωπωνυμικός έκρωμαϊσμός 
έχει θίξει ορισμένο αριθμό προσώπων σέ ελάχιστο βαθμό. Στό στάδιο αύτό 
έκρωμαϊσμοϋ θά πρέπει νά κατατάξουμε πρόσωπα πού έχουν δύο έλληνικά 
όνόματα άλλά σέ όνομαστική πτώση, σύμφωνα μέ τό ρωμαϊκό όνοματολο
γικό τύπο. Δυστυχώς, δέν μπορεί κανείς νά έκτιμήσει τόν άριθμό των προ
σώπων αύτών, γιατί ανάμεσα στούς φορείς δύο έλληνικών όνομάτων (σέ 
όνομαστική πτώση) θά ύπήρχαν καί Ρωμαίοι πού είχαν εξελληνιστεί αλλά 
διατηρούσαν τό ρωμαϊκό όνοματολογικό τύπο.

Καθοριστική σημασία γιά τήν έκταση τού άνθρωπωνυμικοΰ έκρωμαϊ- 
σμού στή Δυτική Μακεδονία είχαν οί μικτοί γάμοι καί κυρίως ή χορήγηση 
τής ρωμαϊκής πολιτείας σέ πρόσωπα πού είχαν υπηρετήσει στις ρωμαϊκές 
λεγεώνες1 ή φιλοδοξούσαν νά καταλάβουν ανώτερα άξιώματα στήν τοπική

1. Γενικά γιά τίς στρατολογήσεις τών Μακεδόνων στό ρωμαϊκό στρατό βλ. Δ. Κ α-
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αυτοδιοίκηση. "Οπως δείχνει μάλιστα ή συχνή μνεία του όνόματος A ύ ρ ή
λιο ς στις επιγραφές, ή χορήγηση τής ρωμαϊκής πολιτείας είχε προσλάβει 
κι έδώ μεγάλες διαστάσεις μετά το περίφημο διάταγμα τοΰ Καρακάλλα 
(212 μ.Χ.).

ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α' 'Ελληνικά άνθρωπωνύμια

Άγαθήμερος, δούλος. Σέ απελευθερωτική πράξη του 263 μ.Χ. 
άπό τό χωριό Έξοχή (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 146).

Ά γ ά θ ω V, επιμελητής. Σέ άπελευθερωτική πράξη τής ’Εξοχής, βλ. 
πιο πάνω.

Ά γ α σ ί κ λ ε ια, σύζυγος τοΰ Φιλήμονα. Σέ επιγραφή τής Έλιμιώ- 
τιδας, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ’Αρχαία λείψανα τής Άνω Μακεδονίας, ΑΔ 
14 (1931/32), Παράρτημα, 33, άρ. 1.

[Άγησίδα;]μος (πατρωνυμικό τοΰ [Φιλ]ώτα). Σέ άναθηματική 
έπιγραφή άπό τήν Καισαρειά, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, Άνασκαφαί καί ερευ- 
ναι έν τή Άνω Μακεδονίμ, ΑΕ 1933, 44.

’Αγοραίος. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τό Παλαιόκαστρο (πε
ριοχή Σιάτιστας), βλ. A. Struck, Inschriften aus Makedonien, AM 27 (1902) 
316, άρ. 39 =W. Baege, De Macedonum sacris, Haie 1913, 22.

Αδαής (ώς cognomen). Σέ έπιτύμβια έπιγραφή (3ου μ.Χ. ai.) άπό τή 
Σιταριά Φλώρινας, βλ. Ν. Παππαδάκι, Έκ τής Άνω Μακεδονίας, «Άθηνα» 
25 (1913) 436-437, άρ. 20 = Μ. Alexandrescu-Vianu, Les stèles funéraires de 
la Macédoine romaine, «Dacia» 19 (1975) 196, άρ. 81.

Άδέα, σύζυγος τοΰ Δημητρίου. Σέ έπιγραφή τοΰ 125/6 μ.Χ. άπό τήν 
Καισαρειά Κοζάνης, βλ. Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή ('Ιστορία-Τοπογρα- 
φία-Άρχαιολογία), Θεσσαλονίκη 1974, 201.

νατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, «Μακεδονικά» 4 (1955 /60) 293-298' Th. S ar i k a- 
kis, Des soldats macédoniens dans l’armée romaine, «’Αρχαία Μακεδονία II», 431-463. 
Οί περισσότεροι μάλιστα άπό τούς στρατολογούμενους λεγεωνάριους καί πραιτωριανούς 
κατάγονταν πιθανώς άπό τή Δυτική Μακεδονία. Κι αύτό για δύο λόγους: 1) γιατί οί όρε- 
σίβιοι Δυτικομακεδόνες είχαν μακραίωνη παράδοση στό στρατιωτικό επάγγελμα' 2) γιατί 
τό στρατιωτικό έπάγγελμα ήιαν μια οίκονομική διέξοδος για τούς κατοίκους τής όρεινής 
καί φτωχής αύτής μακεδονικής περιοχής, βλ. καί Η. D es s au, Geschichte der römischer 
Kaiserzeit, II, Berlin 1930, 565' J. K e i 1, CAH XI (1954) 570' Th. Sarikaki s, δ. π., 432.

18
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'A δ ί στα, σύζυγος του Μενέδημου καί μητέρα του Φιλίππου. Σέ έπι- 
γραφή άπό τήν Καισαρειά, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, Άνασκαφαί καί ερευ- 
ναι έν τη Άνω Μακεδονία, ΑΕ 1933, 48.

Α ϊ μ [ ω ν ; ] (πατρωνυμικό του Λυσίστρατου). Σέ αναθηματική επι
γραφή άπό το Δρέπανο Κοζάνης, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, Ή αρχαιολογία 
τής Δυτικής Μακεδονίας, «Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος» 1922,309 = 
X. Μακαρόνα, Έκ τής Έλιμείας καί Έορδαίας. ’Αρχαιολογική Συλλογή 
Κοζάνης, ΑΕ 1936, 6, άρ. 7=SEG I, 268.

Άκαστος (πατρωνυμικό). Σέ επιτύμβια επιγραφή άπό τό χωριό 
Πύργοι Έορδαίας, βλ. Ν. Παππαδάκι, Έκ τής Άνω Μακεδονίας, «Άθηνδ» 
25 (1913) 434, άρ. 15.

Αλέξανδρος (17 παραδείγματα). Δυό παραδείγματα σέ τιμητική 
έπιγραφή πού έστησε τό κοινό των Έλιμιωτων προς τιμή του αύτοκράτο- 
ρα Κλαύδιου (ή Νέρωνα) καί ή οποία βρέθηκε στο Άργος τό Όρεστικό (Α. 
Wace-A. Woodward, Inscriptions from Upper Macedonia, BSA 18 (1911/12) 
179, άρ. 23 = Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 440,άρ. 27),εξι παραδείγματα 
στό δόγμα των Βαττυναίων πού χρονολογείται στό 143/4 μ.Χ. (JHS 33 (1913) 
337-339, άρ. 17), δύο παραδείγματα σέ εφηβικό κατάλογο (του 146/7 μ.Χ.) 
άπό τό Σισάνι (Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216 = A. Wace - A. Woodward, 
BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34), ένα παράδειγμα σέ έπιγραφή τού 202/3 μ.Χ. 
άπό τή Βέγορα Φλώρινας (Φ. Πέτσα, Χρονικά Αρχαιολογικά, «Μακεδονι
κά» 15 (1975) 313-314) καί τά υπόλοιπα παραδείγματα σέ επιγραφές άπό τήν 
άρχαία πόλη Λύκα, πού βρισκόταν στό νησάκι τού Άγιου Αχίλλειου (Φ. 
Πέτσα, Χρονικά Αρχαιολογικά 1968-1970, «Μακεδονικά» 15 (1975)311 = 
SEG 24 (1969), άρ. 589), άπό τό Παλαιογράτσιανο (L. Heuzey, Le mont 
Olympe et l’Acarnanie, άρ. 44 = Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 207 =P.Roussel, 
REG 27 (1914) 455=REG 1930,369=Baege, De Macedonum sacris, 192), άπό 
τό Παλαιόκαστρο (P. Papageorgiou, BPhW 21 (1901) 1566 = A. Struck, AM 
27 (1902) 316, άρ. 38), άπό τό χωριό Κόμανος (Μουσείο Κοζάνης, άρ. κατ. 
894) καί σέ δύο επιγραφές άπό άγνωστο τόπο προέλευσης (Μουσείο Κοζά
νης, άρ. κατ. 165 καί Μουσείο Φλώρινας, άρ. κατ. 14).

Άλκιμάχη, κόρη τού Άντωνείνου καί τής Κρισπείνας. Σέ έπιγρα
φή (2ου μ.Χ. αί.) άπό τις Πέτρες, βλ. Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 
431, άρ. 3.

Ά μ ύ ν τ α ς (9 παραδείγματα). Άπό δύο παραδείγματα σέ έπιγραφές 
άπό τήν Καισαρειά (Α. Κεραμόπουλλου, ΑΕ 1933, 42-43), άπό τά Πετρανά 
(Α. Κεραμόπουλλου, «Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος» 1922, 311) κι άπό 
τό Ρυάκι (Άρβανιτόπουλου, Έρευναι έν Θεσσαλίμ καί Μακεδονίμ, ΠΑΕ 
1912, 241=Χ. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 13=Bull. ép. 1944, 213, άρ. 120 = Μ.
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Tod, The Macedonian Era, «Studies presented to David M. Robinson», II, 390. 
Άρβανιτόπουλου, ο.π. = Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 
35, άρ. 6) κι άπό ένα παράδειγμα του όνόματος σέ επιγραφές από τήν άρχαία 
Βάττυνα (JHS 33 (1913)339), άπό τήν Κοζάνη (Φ. Πέτσα, ΠΑΕ 1965, 26) 
κι άπό τον Κόμανο (Μουσείο Κοζάνης, άρ. κατ. 894).

Άνδράγαθος, έπιμελητής. Σέ έπιγραφή (161-180 μ.Χ.) άπό τήν 
Αίανή, βλ. Δ. Κανατσούλη, Τό κοινόν των Έλιμιωτών, «Μακεδονικόν Ή- 
μερολόγιον Σφενδόνη», 1959,209 κ.έ. = F. Papazoglou, ZA 9 (1959), 1, 63.

Άνδρίσκος (2 παραδείγματα). Στο δόγμα των Βαττυναίων (143/4 
μ.Χ.), βλ. JHS 33 (1913) 339.

’Αντιγόνη, κόρη του Άρραβαίου καί τής Μελιτίνης. Σέ έπιγραφή 
(εποχής Άδριανοΰ) άπό τό Νεστόριο Καστοριάς, βλ. X. Χατζή, Έφημ. 
«Δυτική Μακεδονία» 5 Όκτ. 1964, σ. 2 = Φ. Πέτσα, ΑΔ 20 (1965), Χρονικά, 
439-440 = Ε. Kapetanopoulos, Two Inscriptions from Upper Macedonia (Ore- 
stis), «Epigraphica» 34 (1971) 75-79.

’Αντίγονος (12 παραδείγματα). Άπό τρία παραδείγματα σέ έπι- 
γραφές τής ’Αρχαιολογικής Συλλογής Αίανής (Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 
105) καί τής Βάττυνας (JHS 33 (1913)339) δύο παραδείγματα σέ επιγραφές 
άπό τή Βεύη Φλώρινας (BCH 17 (1893) 635=Baege, ό.π., 32. Vanderpool, 
AJA 58 (1954) 238 =·Φ. Πέτσα, Χρονικά ’Αρχαιολογικά, «Μακεδονικά» 7 
(1966/67) 355, άρ. 261=BCH79 (1955) 276 = «’Αριστοτέλης» 10(1978)17) κι 
άπό ενα παράδειγμα σέ επιγραφές άπό τήν Καισαρειά (Α. Κεραμόπουλλου, 
ΑΕ 1933, 42-43), άπό τήν Κοζάνη (Β. Θεοφανείδη, Νέα προσκτήματα του 
’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου, ΑΕ 1939/41, ’Αρχαιολογικά Χρονικά, 
10, άρ. 36), άπό τόν Κόμανο (Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 433, άρ. 
11= Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/2), Παράρτημα, 37, άρ. 9) κι άπό τό 
Παλαιόκαστρο Κοζάνης (βλ. στό λήμμα ’Αγοραίος).

Άντίοχος. Στό δόγμα των Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.), βλ. JHS 33 
(1913) 339.

’Αντίπατρος (3 παραδείγματα). Δύο παραδείγματα σέ έπιγραφή 
άπό τό Παλαιογράτσιανο (L. Heuzey, Le mont Olympe et l’Acarnanie, άρ. 44 
= Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 207 = Ρ. Roussel, REG 27 (1914) 455 = REG 
1930, 369=Baege, De Macedonum sacris, 192) κι ένα παράδειγμα σέ έπιγρα
φή άπό τή Βεύη (Vanderpool, AJA 58 (1954) 238 = Φ. Πέτσα, Χρονικά ’Αρ
χαιολογικά, «Μακεδονικά» 7 (1966/67) 355, άρ. 261=BCH79 (1955) 276 
—«’Αριστοτέλης» 10 (1958) 17).

Άντιφάνης. Στον εφηβικό κατάλογο άπό τό Σισάνι (146/7 μ.Χ.), 
βλ. Δήμιτσα, 'Η Μακεδονία, άρ. 216 = BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34.

’Απολλόδωρος (2 παραδείγματα). Σέ έπιγραφές άπό τή Μελίτη 
Φλώρινας (Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 40, άρ. 21 =
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Ruesch, Jdl 84 (1969) 147, R 8) κι άπό τις Πέτρες (Ν. Παππαδάκι, «Άθηνα» 
25 (1913) 431, άρ. 2).

Άριστόλαος(2 παραδείγματα). Στο δόγμα των Βαττυναίων (143/4 
μ.Χ.) (JHS 33 (1913) 339) καί σέ επιγραφή άπό τήν Καισαρεία (Κ. Σιαμπα- 
νόπουλου, Αίανή, 200).

’Αρίστων. Σε άναθηματική επιγραφή άπό τή Σπηλιά Έορδαίας 
(Μουσείο Κοζάνης, άρ. κατ. 889).

Ά ρ π α λ ο ς. Στο δόγμα των Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.), βλ. JHS 33 
(1913) 339.

Άρραβαΐος (3 παραδείγματα). Σέ επιγραφές άπό τό Νεστόριο (X. 
Χατζή, Έφημ. «Δυτική Μακεδονία» 5 Όκτ. 1964, σ. 2=Φ. Πέτσα, ΑΔ 20 
(1965), Χρονικά, 439-440 = Ε. Kapetanopoulos, Two Inscriptions from Upper 
Macedonia (Orestis), «Epigraphica» 34 (1971)75-79), άπό τήν άρχαία Βάττυνα 
(JHS 33 (1913)339) κι άπό τό Καλαμίτσι (Μάνη) Γρεβενων (Ν. Παππαδάκι, 
«’Αθήνα» 25 (1913) 447, άρ. 46).

Άρριδαΐος (πατρωνυμικό τής Φιλωτέρας). Σέ άναθηματική επι
γραφή άπό τήν Καισαρειά, βλ. Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 200.

Ά ρ τ ε μ ά ς, άδελφός του Νεικάνορα. Σέ άναθηματική επιγραφή (2ου 
π.Χ. αί.) άπό τήν ’Ακρινή Έορδαίας, βλ. X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 7, άρ. 9.

Ά ρ τ ε μ ε ι σ ί α, κόρη τής Αύρηλίας Μέμης καί σύζυγος τού Αύρή- 
λιου Νεικόμαχου. Σέ επιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) άπό τήν ’Αχλάδα Φλώρινας, 
βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 38, άρ. 14.

Άρτεμίδωρος, άδελφός του Αύρήλιου ’Αλέξανδρου. Σέ επιγρα
φή (3ου μ.Χ. αί.) του Μουσείου Φλώρινας, άρ. κατ. 14.

’Αρχέλαος (2 παραδείγματα). Σέ έπιγραφές άπό τήν Αίανή (X. Μα
καρόνα, ΑΕ 1936, 3, άρ. 3) κι άπό τήν ’Ακρινή (X. Μακαρόνα, ο.π., 7, άρ. 8).

Ά σ α ν δ ρ ο ς, Χυρετιεύς. Σέ επιγραφή (3ου-2ου π.Χ. αί.) άπό τά Σέρ- 
βια, βλ. X. Μακαρόνα, Ένας Θεσσαλός στά Σέρβια, «Θεσσαλικά» 2(1959) 
92-95.

Άσκληπιάδης (3 παραδείγματα). Σέ έπιγραφές άπό τήν Αίανή 
(Άρβανιτόπουλου, ΠΑΕ 1912, 239), άπό τήν περιοχή Κοζάνης (Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Κοζάνης, άρ. 50) κι άπό τό Κέντρο (Βέντζια) Γρεβενων (Α. 
Κεραμόπουλλου, Μαρμάρινος σαρκοφάγος εν Δυτική Μακεδονία, ’Ανάτυ
πο άπό τόν τόμο τής Έκατονταετηρίδος του Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Ά- 
θήναι 1939, σ. 7.

Ά τ ρ ε ί δ η ς. Σέ άναθηματική επιγραφή άπό τήν Αίανή, βλ. Α. ’Αν
δρειωμένου, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, Β2, 332= Κ. Σιαμπανόπουλου, 167.

Ά τ τ α λ ο ς (πατρωνυμικό του Πολύστρατου). Σέ άναθηματική έπι- 
γραφή τής Κοζάνης, βλ. BCH 79 (1955) 274= Bull. ép. 1956, 136, άρ. 147.

Άφροδείτων (ή Άφρόδειτος;). Στον εφηβικό κατάλογο
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(146/ 7 μ.Χ.) άπό τό Σισάνι, βλ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216=BSA 18 
(1911/12) 185-186, άρ. 34.

Άχε[ρόντιος ή ρούσιος ή λώϊχος], έπιμελητής. Σε άνα- 
θηματική επιγραφή (3ου-4ου μ.Χ. αΐ.) άπό τήν Καισαρειά, βλ. Α. Κεραμό- 
πουλλου, ΑΕ 1933, 47.

[Βερεν]ίκη. Σέ επιγραφή άπό τήν Έρμακιά, βλ. Ν. Παππαδάκι, 
«Άθηνά» 25 (1913) 434. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931 /32), Παράρτημα, 
37, άρ. 11.

Βούτιχος, πατέρας τής Άδίστης άπό τό Κερκίνιο τής Θεσσαλίας. 
Σέ επιγραφή άπό τήν Καισαρειά, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΕ 1933, 48.

Γ έ λ ω ν (4 παραδείγματα). Στο δόγμα των Βαττυναίων (143 /4 μ.Χ.), 
βλ. JHS 33 (1913) 339.

Γλαυκίας (πατρωνυμικό τής Ιουλίας). Σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ. ai.) 
άπό τό Εθνικό (Μουσείο Φλώρινας, άρ. 94).

Δαβρείας (2 παραδείγματα). Σέ έπιγραφή (2ου μ.Χ. ai.) άπό τις 
Πέτρες Φλώρινας, βλ. Ν. Παππαδάκι, «’Αθήνα» 25 (1913) 431, άρ. 2.

Δ ά μ α χ ο ς, σύζυγος τής Κοπριάς. Σέ έπιγραφή (202 /3 μ.Χ.) άπό τή 
Βέγορα Φλώρινας, βλ. Φ. Πέτσα, Χρονικά ’Αρχαιολογικά 1968-1970, «Μα
κεδονικά» 15 (1975) 313-314.

Δημήτριος (7 παραδείγματα). Σέ έπιγραφές άπό τόν Άγιο Γεώρ
γιο (Τσούρχλι) Γρεβενών (Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 446, άρ. 40), 
άπό τήν άρχαία Βάττυνα (JHS 33 (1913)339), άπό τά Γρεβενά (Ν. Παππα
δάκι, ο.π., 446, άρ. 43), σέ έπιγραφή (125/6 μ.Χ.) άπό τήν Καισαρειά (Κ. 
Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 201) καί σέ έπιγραφές άπό τήν άρχαία Λύκα (Φ. 
Πέτσα, Διόρθωσις έπιγραφής Αγίου Άχιλλείου, «Μακεδονικά» 6 (1964/65) 
287-29l=Bull. έρ. 1966, 388, άρ. 238=SEG 24 (1969), άρ. 588) κι άπό τά Πε
τρανά (Α. Κεραμόπουλλου, «Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος» 1922, 311).

Δημοκράτεια, σύζυγος του Κάστορα. Σέ έπιγραφή τής Αιανής, 
βλ. Φ. Πέτσα, ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, Β2, 354.

Διογένης (πατρωνυμικό του Λυσίμαχου). Σέ άναθηματική έπιγρα
φή άπό τήν άρχαία Λύκα (στό νησάκι του Άγ. Αχίλλειου), βλ. Φ. Πέτσα, 
Χρονικά Αρχαιολογικά 1968-1970, «Μακεδονικά» 15 (1975) 311=SEG 24 
(1969), άρ. 589.

Διομήδης. Σέ άναθηματική έπιγραφή τής Κοζάνης, βλ. Έργον 
1965, 18 καί είκ. 17.

Διονύσιος (3 παραδείγματα). Δύο παραδείγματα σέ έπιγραφές τής 
Κοζάνης (Έργον 1965, 18 καί Μουσείο Κοζάνης, άρ. 179) κι ένα παράδει
γμα σέ έπιγραφή άπό τήν άρχαία Λύκα (Φ. Πέτσα, ö^.= SEG 24 (1969), άρ. 
588).
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Διόνυσος, γιος τής Αύρηλίας Μέμης. Σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ. ai.) 
άπό τήν Αχλάδα, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931 /32), Παράρτημα, 
38, άρ. 14.

Δ ρ a κ à ς (2 παραδείγματα). Σέ επιγραφές άπό τήν ’Ακρινή (X. Μα- 
καρόνα, ΑΕ 1936, 9=L. Widmann, Sylloge Inscriptionum Religionis Isia- 
cae et Sarapiacae, Berolini 1969, άρ. 106) κι άπό το Άργος τό Όρεστικό 
(A. Wace-A. Woodward, BSA 18 (1911/12) 179, άρ. 23=Ν. Παππαδάκι, «’Α
θήνα» 25 (1913) 440, άρ. 27).

Εΐσίδοτος. Στον εφηβικό κατάλογο (146/7 μ.Χ.) άπό τό Σισάνι, βλ. 
Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216—BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34.

E ί σ ί ω V. Στον ίδιο εφηβικό κατάλογο, βλ. πιο πάνω.
Έ π ά γ α θ ο ς. Σέ έπιγραφή τής Κοζάνης, βλ. X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 

10, άρ. 18.
Έ π ι κ ά δ η ς, Στο δόγμα των Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.), βλ. JHS 33 

(1913) 339.
[Έ πι;]κράτης, γιος τοΰ Δρακά Περδίκκα. Σέ άναθηματική έπι

γραφή άπό τήν ’Ακρινή, βλ. X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 9 = L. Widmann, Syl
loge Inscriptionum, άρ. 106.

Έπιχάρης (2 παραδείγματα). Στό δόγμα των Βαττυναίων (143/4 
μ.Χ.), βλ. JHS 33 (1913) 339).

Έρμων. Στό δόγμα των Βαττυναίων, βλ. πιο πάνω.
Ε ύ έ τ η ς (;). Στό δόγμα των Βαττυναίων.
Εύπορος. Σέ έπιγραφή τής Κοζάνης (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 156).
Εύτακτος, πατρωνυμικό του Ύψίγονου. Στον έφηβικό κατάλογο 

(146/7 μ.Χ.) άπό τό Σισάνι, βλ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216 [=BSA 18 
(1911/22) 185-186, άρ. 34],

[Εύτυ]χιανός, γιος του Λυκαρίωνα καί τής Σελήνης. Σέ έπιγρα
φή άπό τήν Πτολεμαΐδα, βλ. Ν. Παππαδάκι, «Άθηνα» 25 (1913) 434, άρ. 13.

Εύτυχιανός, δούλος.Σέ άπελευθερωτική πράξη (275 μ.Χ.)άπό τήν 
Έξοχή (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 147).

Ε ί) τ ύ χ ι ς. Σέ έπιγραφή του Μουσείου Κοζάνης, άρ. κατ. 178.
Εύφάμιος. Στό δόγμα των Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.), βλ. JHS 33 

(1913) 339.
Ευφρόσυνος. Στον έφηβικό κατάλογο (146/7 μ.Χ.) άπό τό Σισάνι 

(βλ. στό λήμμα Εύτακτος).
Εύχειρος (;). Στό δόγμα των Βαττυναίων, βλ. πιο πάνω στό λήμμα 

Εύφάμιος.
Ζ ω ε ί χ η (2 παραδείγματα). Σέ άπελευθερωτικές πράξεις τοδ 263 καί 

275 μ.Χ. άπό τήν Έξοχή (Μουσείο Κοζάνης, άρ. κατ. 146 καί 147).
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Ζωή, σύζυγος τού Αύρήλιου Ήρακλείδη. Σέ επιγραφή τού Μουσείου 
Φλώρινας, άρ. κατ. 20.

Ζ ω ί λ ο ς (2 παραδείγματα). Στο δόγμα των Βαττυναίων (143 /4 μ.Χ.), 
βλ. JHS 33 (1913) 339.

Ζ ω σ â ς. Σέ αναθηματική επιγραφή από τήν Πτολεμαΐδα (Μουσείο 
Κοζάνης, άρ. κατ. 153).

Ζώσιμος(3 παραδείγματα). Σέ επιγραφή (148/9 μ.Χ.) άπό τήν "Ανω 
Κώμη (Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 205) καί σέ επιγραφές (ή μια του 2ου 
μ.Χ. ai.) τής Κοζάνης (X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 10, άρ. 17-18).

Ηδονή. Σέ άναθηματική επιγραφή άπό το Ρυάκι, βλ. X. Μακαρό
να, ΑΕ 1936, 13 = Άρβανιτόπουλου, ΠΑΕ 1912, 241=Bull. ép. 1944, 213, 
άρ. 120=Μ. Tod, The Macedonian Era, «Studies presented to David M. Ro
binson», II, 390.

Ήρακλ(ε)ίδης (3 παραδείγματα). Σέ έπιγραφές άπό τήν Κοζάνη 
(Μουσείο Κοζάνης, άρ. 52), άπό τό Σκοπό Φλώρινας (Ν. Παππαδάκι, «’Α
θήνα» 25 (1913) 439, άρ. 25) κι άπό τό νομό Φλώρινας (Μουσείο Φλώρινας, 
άρ. κατ. 20).

Θεαγένης, γιος του Παράμονου Ποσιδώνιου. Σέ επιγραφή άπό τή 
Βέγορα Φλώρινας, βλ. Φ. Πέτσα, Χρονικά ’Αρχαιολογικά 1968-1970, «Μα
κεδονικά» 15 (1975) 314.

Θεόδοτος (2 παραδείγματα). Στον εφηβικό κατάλογο (146/7 μ.Χ.) 
άπό τό Σισάνι, βλ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216--BSA 18 (1911/12) 
185-186, άρ. 34.

Θεόδωρος. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τόν Κρόκο (Μουσείο 
Κοζάνης, άρ. κατ. 12).

Θεότειμος. Στό δόγμα των Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.), βλ. JHS 33 
(1913) 339.

Θ ε ό τ τ α ς. Σέ έπιγραφή (3ου-2ου π.Χ. αΐ.) άπό τά Σερβία, βλ. στό λήμ
μα Άσανδρος.

Θεόφιλος (2 παραδείγματα). Στό δόγμα τών Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.) 
(JHS 33 (1913) 339) καί στον εφηβικό κατάλογο του Σισανίου (146/7 μ.Χ.) 
(Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216=BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34).

Θεσσαλονείκη. Σέ έπιγραφή άγνωστης προέλευσης πού φυλά
γεται στό Μουσείο Φλώρινας, άρ. 5.

Θησ(ε)ύς ή Θ ή ( ρ ω ) ν. Στό δόγμα τών Βαττυναίων, βλ. πιό πά
νω στό λήμμα Θεόφιλος.

Ί λ ι ά ς. Σέ επιγραφή άπό τήν Ύδρουσα Φλώρινας, βλ. Ν. Παππαδά
κι, «Άθηνά» 25 (1913) 439, άρ. 23.

Ί ό λ α ο ς (πατρωνυμικό του Πόρθου). Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό 
τήν Καισαρειά, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΕ 1933, 44.
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Ίππόστρατος (πατρωνυμικό τής Φιλωτέρας). Σέ επιγραφή άπό 
τήν 'Αγ. Άννα Καστοριάς, βλ. Ν. Παππαδάκι, ο.π., 442, άρ. 30.

Κάσσανδρος. Στο δόγμα των Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.), βλ. JHS 
33 (1913) 339.

Κάστωρ, σύζυγος τής Δημοκράτειας. Σέ επιγραφή άπό τήν Αίανή, 
βλ. Φ. Πέτσα ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, Β2, 354.

Κίλλης. Σέ επιγραφή άπό τό Ρυάκι, βλ. Άρβανιτόπουλου, ΠΑΕ 
1912, 241=Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 35, άρ. 6.

Κλέαγρος. Σέ άπελευθερωτική πράξη (263 μ.Χ.) άπό τήν Έξοχή 
(Μουσείο Κοζάνης, άρ. κατ. 146).

Κλεΐτος (4 παραδείγματα). Τά τρία παραδείγματα στο δόγμα των 
Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.) (JHS 33 (1913) 339) καί τό άλλο σέ επιγραφή άπό 
τήν Πλατανιά (Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 444, άρ. 36).

Κλεο(ν)είκη. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τόν Άγιο Δημή- 
τριο Κοζάνης, βλ. X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 11, άρ. 20.

Κλεοπάτρα (3 παραδείγματα). Σέ έπιγραφές από τόν Άγιο Χρι
στόφορο Έορδαίας (Ν. Παππαδάκι, ό.π., 433, άρ. 10), άπό τήν Αίανή (Μου
σείο ΑΙανής) κι άπό τήν Κοζάνη (X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 4, άρ. 5).

Κοΐνος. Στο δόγμα των Βαττυναίων (143 /4 μ.Χ.), βλ. JHS 33 (1913)
339.

Κ ο π ρ ί α (γυναικείο). Σέ έπιγραφή (202 /3 μ.Χ.) άπό τή Βέγορα Φλώ
ρινας, βλ. Φ. Πέτσα, Χρονικά Αρχαιολογικά 1968-1970, «Μακεδονικά» 
15 (1975) 313-314.

Κρατεύας. Σέ έπιγραφή άπό τό Ρυάκι, βλ. Άρβανιτόπουλου, ΠΑΕ 
1912, 241= Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 35, άρ. 6.

Λέων. Σέ έπιγραφή άπό τόν Κόμανο, βλ. Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 
25 (1913) 433, άρ. 11=Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 
37, άρ. 9.

Λεωνας. Σέ έπιγραφή τής Αίανής, βλ. X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 3, 
άρ. 3.

Λεωνίδας. Στό δόγμα τών Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.), βλ. πιο πάνω 
στο λήμμα Κοΐνος.

Λιμναίος (2 παραδείγματα). Σέ άναθηματικές έπιγραφές άπό τήν 
Κοζάνη (Φ. Πέτσα, ΠΑΕ 1965, 26) κι άπό τήν Πτολεμαΐδα (Μουσείο Κο
ζάνης, άρ. κατ. 895).

Λογική. Στόνάναθηματική έπιγραφή άπό τήν Άνω Κώμη Κοζάνης, 
βλ. Λιούφη, Ιστορία Κοζάνης, 32-33 = Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 205.

Λ υκ α ρ ί ω ν (2 παραδείγματα). Σέ έπιγραφή άπό τήν Πτολεμαΐδα, 
βλ. Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 434, άρ. 13.

Λυκάς. Στον έφηβικό κατάλογο (146/7 μ.Χ.)τοΰ Σισανίου, βλ.Δήμι-
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τσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216= BSA 18 (1911 /12) 185-186, άρ. 34.
Λυκιδίων. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τήν Πτολεμαΐδα, βλ. Α. 

Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 36, άρ. 8.
Λύκος. Στον εφηβικό κατάλογο του Σισανίου, βλ. πιο πάνω στο λήμ

μα Λυκας.
Λυσάνιος. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τήν "Ανω Κώμη Κοζά

νης, βλ. Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 212, άρ. 10 καί είκ. 182.
Λυσίμαχος (6 παραδείγματα). Σέ επιγραφές άπό τήν άρχαία Λύκα 

(Φ. Πέτσα, Χρονικά ’Αρχαιολογικά 1968-1970, «Μακεδονικά» 15 (1975) 
311= SEG 24 (1969), άρ. 589), άπό τήν Πτολεμαΐδα (Ν. Παππαδάκι «’Α
θήνα» 25 (1913) 434, άρ. 13) κι άπό το Σκοπό (Μουσείο Φλώρινας, άρ. 
κατ. 11).

Λυσίστρατος. Σέ άναθηματική επιγραφή άπό τό Δρέπανο Κοζά
νης, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, «Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος» 1922, 
309 = Χ. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 6, άρ. 7=SEG Τ, 268.

Μ α κ ε δ ώ ν (2 παραδείγματα). Στον εφηβικό κατάλογο (146/7 μ.Χ.) 
τού Σισανίου (βλ. πιο πάνω στο λήμμα Λυκας) καί σέ έπιγραφή άπό τό Πα- 
λαιόκαστρο (Papageorgiou, BPhW 21 (1901) 700 = Baege, ό.π., 52).

Μεγάρτας. Στο δόγμα των Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.), βλ. JHS 33 
(1913) 339.

Μέλι [σσα], Σέ έπιγραφή άπό τό χωριό Καλαμίτσι (Μάνη) Γρεβε- 
νών, βλ. Ν. Παππαδάκι, «’Αθήνα» 25 (1913) 447, άρ. 46.

[Μελι]τίνη. Σέ έπιγραφή (έποχής Άδριανοΰ) άπό τό Νεστόριο 
Καστοριάς, βλ. X. Χατζή, Έφημ. «Δυτική Μακεδονία» 5 Όκτ. 1964, σ. 2= 
Φ. Πέτσα, ΑΔ 20 (1965),Χρονικά, 439-440=Ε. Kapetanopoulos,Two Inscri
ptions from Upper Macedonia (Orestis), «Epigraphica» 34 (1971) 75-79.

Μένανδρος. Σέ έπιγραφή άπό τις Πέτρες Φλώρινας, βλ. Ν. Παπ
παδάκι, «’Αθήνα» 25 (1913) 431, άρ. 1.

Μενέδημος, σύζυγος τής 'Αδίστας. Σέ έπιγραφή άπό τήν Καισα- 
ρειά, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, Άνασκαφαί καί ερευναι έν τή "Ανω Μακεδο- 
νίμ, ΑΕ 1933, 48.

Μενέλα(ο)ς (4 παραδείγματα). Τρία παραδείγματα στο δόγμα των 
Βαττυναίων (JHS 33 (1913) 339) καί σέ έπιγραφή άπό τή Δρούσκα—στό μυ
χό τής Βεγορρίτιδας λίμνης (Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 435, άρ. 17).

Μενέ(φ)ι(λ)ος. Στό δόγμα τών Βαττυναίων, βλ. πιο πάνω.
Μ ι κ ή τη ς, ιατρός. Σέ έπιγραφή άπό τήν Πύλη τής Μικρής Πρέσπας, 

βλ. Α. ’Ανδρειωμένου, ΑΔ 22 (1967), Χρονικά, Β2, 416.
Μόσχος, έπιμελητής. Στό μνημείο πού έστησε τό κοινό τών Έλι- 

μιωτών προς τιμή τού αύτοκράτορα Άντωνίνου Πίου (138-161 μ.Χ.), βλ. Δ. 
Κανατσούλη, Τό κοινόν τών Έλιμιωτών, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον
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Σφενδόνη», 1959, 209 κ.έ. = Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 283.
Μ ύ κ ω V. Σέ επιγραφή από τό Κρατερό, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ’Επι

γραφή έκ Φλωρίνης, «Άθηνά» 58 (1954) 8=Bull. ép. 1956.
[Μυ]λιναΐος. Σέ επιγραφή άπό τήν Καισαρειά, βλ. Α. Κεραμό

πουλλου, ΑΕ 1933, 42-43.
Ν(ε)ίκανδρος (4 παραδείγματα). Δύο παραδείγματα στό δόγμα 

των Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.) ( JHS 33 (1913) 339) καί άπό ενα παράδειγμα σέ 
επιγραφές άπό τόν "Αγιο Γεώργιο Γρεβενών (Ν. Παππαδάκι, «’Αθήνα» 25 
(1913) 446, άρ. 40 = BSA 18 (1911/12) 184, άρ. 32) κι άπό τό Βοσκοχώρι 
(Μουσείο Κοζάνης, άρ. κατ. 169).

Ν(ε)ικάνωρ (5 παραδείγματα). Τρία παραδείγματα στό δόγμα των 
Βαττυναίων (βλ. πιό πάνω στό λήμμα Νείκανδρος) καί δύο παραδείγματα 
σέ επιγραφή (2ου π.Χ. ai.) άπό τήν ’Ακρινή (X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936,7,άρ. 9).

Νείκαρχος. Σέ επιγραφή άπό τήν αρχαία Λύκα (στό νησάκι τού 
Άγ. ’Αχίλλειου), βλ. Φ. Πέτσα, Διόρθωσις επιγραφής Αγίου ’Αχίλλειου, 
«Μακεδονικά» 6 (1964/65) 287-291 =Bull. ép. 1966, 388, άρ. 238 = SEG24 
(1969), άρ. 588.

Ν(ε)ικόλαος (6 παραδείγματα). Στό δόγμα τών Βαττυναίων (143/ 
4 μ.Χ.), βλ. JHS 33 (1913) 339.

Νεικόμαχος (2 παραδείγματα). Στό δόγμα τών Βαττυναίων (βλ. 
πιό πάνω) καί σέ επιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) άπό τήν ’Αχλάδα Φλώρινας (Α. 
Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 38, άρ. 14).

Νεικόπολις, Στον εφηβικό κατάλογο τού Σισανίου (146/7 μ.Χ.), 
βλ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216 = BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34.

Ν ε ο κ λ ή ς. Στό δόγμα τών Βαττυναίων, βλ. πιό πάνω στό λήμμα Νει
κόμαχος.

Νεοπτόλεμος. Σέ επιγραφή τών Γρεβενών, βλ. Ν. Παππαδάκι, 
«Άθηνά» 25 (1913) 446, άρ. 43.

Νεότειμος. Στό δόγμα τών Βαττυναίων, βλ. πιό πάνω στό λήμμα 
Νεικόμαχος.

Ν ί κ α ι α. Σέ έπιγραφή (2ου μ.Χ. αιώνα) άπό τις Πέτρες Φλώρινας, βλ. 
Ν. Παππαδάκι, ο.π., 431, άρ. 2.

[Νικό]στρατος. Σέ έπιγραφή τής Αρχαιολογικής Συλλογής 
Αίανής.

’Ολυμπία, θυγατέρα τού Πρωτά καί τής Μέστας. Σέ έπιγραφή άπό 
τή Μελίτη Φλώρινας, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτη
μα, 40, άρ. 21=Ruesch, Jdl 84 (1969) 147, R 8.

’Ολυμπίάς (2 παραδείγματα). Σέ έπιγραφές άπό τήν Αίανή (Κ. Σια
μπανόπουλου, Αίανή, 105) καί τήν Έρμακιά (Α. Κεραμόπουλλου, δ.π., 37, 
άρ. 11=Ν. Παππαδάκι, δ.π., 434).
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Όνομαστός. Σέ έπιγραφή άπό τις Πέτρες Φλώρινας, βλ. Ν. Παπ- 
παδάκι, ό.π., 431, άρ. 2.

Ό ρ έ σ τ η ς (3 παραδείγματα). Στο δόγμα των Βαττυναίων (JHS 33 
(1913) 339) καί σέ επιγραφές τής Κοζάνης (Φ. Πέτσα, ΠΑΕ 1965, 26) καί 
τής Πτολεμαΐδας (Μουσείο Κοζάνης, άρ. κατ. 895).

Π a ι ά ν. Σέ έπιγραφή άπό τή θέση «Μπουφάρι» (κοντά στό Τσοτύλι), 
βλ. Ν. Παππαδάκι, ό.π., 445, άρ. 37.

Παράμονος (9 παραδείγματα). Τέσσερα παραδείγματα στό δόγμα 
των Βαττυναίων (JHS 33 (1913) 339) καί τά ύπόλοιπα σέ έπιγραφές άπό την 
’Αχλάδα Φλώρινας (Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 40, 
άρ. 18), άπό τή Βέγορα (Φ. Πέτσα, Χρονικά ’Αρχαιολογικά, 1968-1970, «Μα
κεδονικά» 15 (1975) 314), άπό τήν Έξοχή (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 146), 
άπό τις Πέτρες (Ν. Παππαδάκι, ό.π., 431, άρ. 1) καί άπό τήν περιοχή τής 
Φλώρινας (Μουσείο Φλώρινας, άρ. κατ. 27).

Παριανός. Στον έφηβικό κατάλογο (146/7 μ.Χ.) του Σισανίου, βλ. 
Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216=BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34.

Παρμενέας. Σέ έπιγραφή του Μουσείου Κοζάνης, άρ. κατ. 178.
Παρμενίων (6 παραδείγματα). Τά τρία παραδείγματα στό δόγμα 

των Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.) (JHS 33 (1913) 339) καί τά υπόλοιπα σέ έπι
γραφές άπό τό Βοσκοχώρι (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 169), άπό τήν Τσούκα 
Καστοριάς (Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 442, άρ. 33) κι άπό τό Πα- 
λαιόκαστρο Κοζάνης (Papageorgiou, BPliW 21 (1910) 1566 = A. Struck, AM 
27 (1902) 316, άρ. 38).

Πελειγένης. Σέ έπιγραφή (2ου π.Χ.) άπό τό Δίπορο Γρεβενών, 
βλ. Ν. Παππαδάκι, ο.π., 449, άρ. 52.

Περδίκκας. Σέ έπιγραφή άπό τήν ’Ακρινή, βλ. X. Μακαρόνα, ΑΕ 
1936, 9=L. Widmann, Sylloge Inscriptionum, άρ. 106.

Π ε ρ [ ί ] λ α ς. Στό δόγμα τών Βαττυναίων, βλ. πιό πάνω στό λήμμα 
Παρμενίων.

Πλούταρχος. Σέ έπιγραφή τής ’Αρχαιολογικής Συλλογής Αία-
νής.

Πολύστρατος. Σέ άναθηματική έπιγραφή τής Κοζάνης, βλ. BCH 
79 (1955) 274 = Bull. ép. 1956, 136, άρ. 147.

Πολυχάρης(2 παραδείγματα). Στό δόγμα τών Βαττυναίων, βλ. πιό 
πάνω στό λήμμα Παρμενίων.

Πόρ[θος;], ιερέας. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τήν Καισαρειά, 
βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΕ 1933, 44.

Ποσ(ε)ιδώνιος (4 παραδείγματα). Στό δόγμα τών Βαττυναίων 
(βλ. πιό πάνω στό λήμμα Παρμενίων), στον έφηβικό κατάλογο του Σισανίου 
(Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216=BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34)καί σέ
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έπιγραφές άπό τή Βέγορα (Φ. Πέτσα, Χρονικά ’Αρχαιολογικά 1968-1970, 
«Μακεδονικά» 15 (1975) 314) κι άπό τή Σιταριά Φλώρινας (Ν. Παππαδάκι, 
«Άθηνά» 25 (1913) 436-437, άρ. 20 = Μ. Alexandrescu-Vianu, «Dacia» 19 
(1975) 196, άρ. 81).

Ποτά μων (3 παραδείγματα). Στον εφηβικό κατάλογο του Σισανίου 
(βλ. πιό πάνω στο λήμμα Ποσειδώνιος) καί σέ έπιγραφές άπό τή Δρούσκα— 
στο μυχό τής Βεγορρίτιδας λίμνης (Ν. Παππαδάκι, ο.π., 435, άρ. 17) κι άπό 
τά Πετρανά Κοζάνης (Α. Κεραμόπουλλου, «Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελ
λάδος» 1922, 311).

Πραξινόη. Σέ έπιγραφή (2ου μ.Χ.) άπό τις Πέτρες Φλώρινας, βλ. 
Ν. Παππαδάκι, ο.π., 431, άρ. 2.

Πρατονείκης. Στο δόγμα των Βαττυναίων, βλ. πιό πάνω στο λήμ
μα Παρμενίων.

Π ρ ω τ ά ς, σύζυγος τής Μέστας. Σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) άπό τή 
Μελίτη Φλώρινας, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ (1931 /32), Παράρτημα, 40, 
άρ. 21 = Ruesch, Jdl 84 (1969) 147, R 8.

Πτολεμαίος (3 παραδείγματα). Στό δόγμα των Βαττυναίων (143/4 
μ.Χ.), βλ. JHS 33 (1913) 339.

Π ύ ρ ρ ο ς. Σέ έπιγραφή άπό τήν Πλατανιά Βοΐου, βλ. Ν. Παππαδάκι, 
ό.π., 444, άρ. 36.

Σελήνη. Σέ έπιγραφή άπό τήν Πτολεμαΐδα, βλ. Ν. Παππαδάκι, ό. 
π., 434, άρ. 13.

Στράτων (2 παραδείγματα). Στό δόγμα των Βαττυναίων (JHS 33 
(1913) 339) καί στον έφηβικό κατάλογο τού Σισανίου (Δήμιτσα, Ή Μακε
δονία, άρ. 216=BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34.

Τ ί μ α ι ο ς (;). Στό δόγμα των Βαττυναίων, βλ. πιό πάνω.
Τ υ χ ι κ ό ς. Στον έφηβικό κατάλογο του Σισανίου (146/7 μ.Χ.), βλ. 

πιό πάνω στό λήμμα Στράτων.
Υάκινθος. Στό δόγμα τών Βαττυναίων, βλ. πιό πάνω στό λήμμα 

Στράτων.
Ύ ψ ί γ ο ν ο ς. Στον έφηβικό κατάλογο τού Σισανίου (146/7 μ.Χ.), βλ. 

πιό πάνω στό λήμμα Στράτων.
Φειδίστη.Σέ έπιγραφή (2ου π.Χ. αί.) τής Αίανής, βλ. Κ. Σιαμπανό- 

πουλου, Αϊανή, 105.
Φίλα. Σέ έπιγραφή άπό τήν Τσούκα Καστοριάς, βλ. Ν. Παππαδάκι, 

«’Αθήνα» 25 (1913) 442, άρ. 33.
Φίλαγρος. Στό δόγμα τών Βαττυναίων (143/4 μ.Χ.), βλ. JHS 33 

(1913) 339.
Φ ι λ ή μ ω ν. Σέ έπιγραφή άπό τήν περιοχή Κοζάνης, βλ. Α. Κεραμό

πουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 33, άρ. 1.
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Φίλιππος (17 παραδείγματα). Τά έπτά παραδείγματα στο δογμάτων 
Βαττυναίων (JHS 33 (1913) 339), άπό δύο παραδείγματα σέ έπιγραφές άπό 
τήν Καισαρεία (Α. Κεραμόπουλλου, ΠΑΕ 1932, 47. ΑΕ 1933, 48) καί τήν 
’Αχλάδα (Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 40, άρ. 18) κι 
άπό ένα παράδειγμα σέ έπιγραφές άπό το Δίπορο Γρεβενων (Ν. Παππαδάκι, 
«Άθηνα» 25 (1913) 449, άρ. 51), άπό τήν Κοζάνη (X. Μακαρόνα, Χρονικά 
’Αρχαιολογικά, «Μακεδονικά» (1941/42) 638, άρ. 89=JHS 66 (1946) 113), 
άπό τον Κρόκο (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 12), άπό τήν άρχαία Λύκα (βλ. πιο 
πάνω στο λήμμα Λυσίμαχος), άπό τό Σισάνι (βλ. πιο πάνω στο λήμμα Στρά- 
των) κι άπό τήν περιοχή τής Φλώρινας (Μουσείο Φλώρινας, άρ. κατ. 27).

Φιλίσκος. Στο δόγμα των Βαττυναίων, βλ. JHS 33 (1913) 339.
Φίλων.ας, Άργεάτης. Σέ έπιγραφή άπό τό Κέντρο (Βέντζια) Γρεβε- 

νών, βλ. πιο πάνω στο λήμμα Άσκληπιάδης.
Φιλώτας (3 παραδείγματα). Τά δύο παραδείγματα στο δόγμα τών 

Βαττυναίων (JHS 33 (1913) 339) καί τό άλλο σέ έπιγραφή άπό τήν Καισα- 
ρειά (Α. Κεραμόπουλλου, ΑΕ 1933, 44).

Φιλωτέρα (3 παραδείγματα). Σέ έπιγραφές άπό τήν Καισαρεία (Κ. 
Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 200), άπό τήν 'Αγ. Άννα Καστοριάς (Ν. Παππα
δάκι, «’Αθήνα» 25 (1913) 442, άρ. 30) κι άπό τό Σειρήνι Γρεβενων (Ν. Παπ
παδάκι, δ.π., 447, άρ. 47).

Χρύσερως, δούλος. Σέ έπιγραφή τής Κοζάνης, βλ. X. Μακαρόνα, 
Χρονικά ’Αρχαιολογικά, «Μακεδονικά» 2 (1941/42) 638, άρ. 89=JHS 66 
(1946) 113.

X [ ύ τ ] ρ α. Σέ έπιγραφή άπό τό Δίπορο Γρεβενών, βλ. Ν. Παππαδάκι, 
ο.π., 449, άρ. 51.

Ώ φ ε λ ί ω ν. Σέ έπιγραφή άγνωστης προέλευσης τού Μουσείου Φλώ
ρινας, άρ. κατ. 5.

Δ ε [....]. Σέ έπιγραφή άπό τήν άρχαία Λυκα (στο νησάκι τού Άγ. 
’Αχίλλειου), βλ. πιο πάνω στο λήμμα Φίλιππος.

Δημ[ήτριος;]. Σέ έπιγραφή άγνωστης προέλευσης τού Μουσείου 
Φλώρινας, άρ. κατ. 5.

Κ ε [....] . Στο δόγμα τών Βαττυναίων, βλ. JHS 33 (1913) 339.
Κλεο[πάτρα ή νείκη;]. Σέ άναθηματική έπιγραφή τής Λια

νής, βλ. Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 144.
Ν ε [....]. Σέ έπιγραφή άπό τό Ρυάκι, βλ. Άρβανιτόπουλου, ΠΑΕ 1912, 

241 = Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 35, άρ. 6.
Ν ι κ ο δ [....]. Σέ έπιγραφή άπό τό Εθνικό (Μουσείο Φλώρινας).
Ν ι [....]. Σέ έπιγραφή άπό τή Ροδιανή (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 163).
Ν [..... ]. Σέ έπιγραφή άπό τόν Κόμανο (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 894).
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Π ε Σέ έπιγραφή από το Ρυάκι, βλ. πιό πάνω στο λήμμα Νε[..... ]
[—]α V α ΐ ο ς. Σέ έπιγραφή τής Κοζάνης, βλ. Β. Θεοφανείδη, Νέα προ- 

σκτήματα του ’Εθνικού ’Αρχαιολογικοί) Μουσείου, ΑΕ 1939/41, Άρχαιο- 
λογ. Χρονικά, 10, άρ. 36.

[Νείκ;]ανδρο [ς]. Σέ έπιγραφή άπό τό χωριό ’Εθνικό (Μουσείο 
Φλώρινας).

[....]ε ώ V ι κ ο ς. Σέ έπιγραφή άγνωστης προέλευσης του Μουσείου 
Φλώρινας, άρ. κατ. 5.

[....]κ ά V ε ι ο ς. Σέ έπιγραφή του Μουσείου Κοζάνης, άρ. κατ. 156.
[—]κ ο V α ς. Στην ίδια έπιγραφή μέ τό προηγούμενο όνομα.
[Μέ;]νανδρ(ο)ς. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τήν ’Εξοχή 

(Μουσείο Κοζάνης, άρ. κατ. 166).
[Θ ε ή Δ ι;]ό δ ω ρ ο ς . Στο δόγμα των Βαττυναίων, βλ. JHS 33 (1913)

339.
[—]ό δ ω ρ ο ς. Σέ έπιγραφή τής Κοζάνης, βλ. X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 

10, άρ. 17.
[Θ ε ό δ ω ρ ; ] ο ς. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τήν Καισαρειά, βλ. 

Α. Κεραμόπουλλου, ΠΑΕ 1932, 47.
[Φ ί λ ι π π ; ] ο ς. Σέ έπιγραφή άπό τήν άρχαία Λύκα, βλ. πιό πάνω στο 

λήμμα Φίλιππος.
[Φίλιπ;]πος. Σέ άναθηματική έπιγραφή τής Αϊανής, βλ. Κ. Σια- 

μπανόπουλου, Αίανή, 144.
[Ίππό ή Νικό;]στρατος. Σέ έπιγραφή τής ’Αρχαιολογικής 

Συλλογής Αϊανής.
['Ιππό ή Νικό;]στρατος. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τό 

Δρέπανο (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 7).
[,...]σ τ ρ α υ κ ο ς. Σέ έπιγραφή άπό τήν Καισαρειά, βλ. Κ. Σιαμπανό- 

πουλου, Αίανή, 200.
[....]τ ο λ λ α ς. Σέ έπιγραφή άπό τον Κόμανο (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 

κατ. 894).
[Γ έ λ ; ] ω [ V ]. Στο δόγμα των Βαττυναίων, βλ. JHS 33 (1913) 339.

Β' Ξένα άνθρωπωννμια

Ά γ ρ ί π [ π α ς], Σέ έπιγραφή (2ου μ.Χ. αί.) τής Κοζάνης, βλ. X. Μα
καρόνα, ΑΕ 1936, 10, άρ. 17.

Α ι λ ι ο ς (3 παραδείγματα). Στον έφηβικό κατάλογο του Σισανίου (Δή· 
μιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216 = BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34) καί δύο 
παραδείγματα σέ έπιγραφή (161-180 μ.Χ.) τής Αίανής (Δ. Κανατσούλη, Τό
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κοινόν των Έλιμιωτών, «Μακεδονικόν Ημερολόγιον Σφενδόνη», 1959, 209 
κ.έ.=Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 283).

Ά λ φ ί δ ι ο ς, στρατιώτης. Σέ επιγραφή τής Λυγκηστίδας, βλ. BSA 
18 (1911/12) 170, άρ. 3 [=ΑΕ 1913, 228],

Ά μ μ ί a (3 παραδείγματα). Σέ επιγραφές άπό τή Βεύη Φλώρινας (Van- 
derpool, AJA 58, 1954, 238=Φ. Πέτσα, Χρονικά ’Αρχαιολογικά, «Μακε
δονικά» 7, 1966/67, 355, άρ. 261 = BCH 79, 1955, 276=«Άριστοτέλης» 10, 
1958, 17), άπό τό Δίπορο Γρεβενών (Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25, 1913, 449, 
άρ. 52) κι άπό τό Ρυάκι Κοζάνης (Άρβανιτόπουλου, ΠΑΕ 1912, 241 = Α. 
Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14,1931/32, Παράρτημα, 35, άρ. 6).

Ά ν ο ύ κ ι, δούλη. Σέ άπελευθερωτική πράξη (275 μ.Χ.) άπό τήν Έξο
χή (Μουσείο Κοζάνης, άρ. κατ. 147).

Άντωνεΐνος, στρατιώτης, γιος τής Κρισπείνας. Σέ επιγραφή (2ου 
μ.Χ. αί.) άπό τις Πέτρες Φλώρινας, βλ. Ν. Παππαδάκι, ό.π., 431, άρ. 3.

Άντώνιο[ς]. Σέ επιγραφή άπό τή Δρούσκα (στο μυχό τής Βεγορ- 
ρίτιδας λίμνης), βλ. Ν. Παππαδάκι, ό.π., 435, άρ. 17.

Αύρηλία (8 παραδείγματα). Τέσσερα παραδείγματα σέ επιγραφές 
άπό τήν ’Αχλάδα (Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14, 1931/32, Παράρτημα, 38 
καί 40, άρ. 14 καί 18), δύο παραδείγματα σέ άπελευθερωτική πράξη άπό τήν 
Έξοχή (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 147) κι άπό ενα παράδειγμα σέ επιγραφές 
άπό τό Σκοπό Φλώρινας (Ν. Παππαδάκι, «’Αθήνα» 25, 1913, 439, άρ. 25) 
κι άπό τήν περιοχή τής Φλώρινας (Μουσείο Φλώρινας, άρ. κατ. 27).

Αύρήλιος(6 παραδείγματα). Σέ επιγραφές άπό τό Σκοπό (Ν. Παπ
παδάκι, ο.π., 439, άρ. 25—Μουσείο Φλώρινας, άρ. 11), άπό τήν ’Αχλάδα 
(Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14, 1931 /32, Παράρτημα, 38, άρ. 14) καί άπό τήν 
περιοχή τής Φλώρινας (Μουσείο Φλώρινας, άρ. κατ. 14 καί 20).

Ά φ ί α. Σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) άγνωστης προέλευσης του Μου
σείου Φλώρινας, άρ. κατ. 27.

[Β ά] β ι λ ο ς. Σέ έπιγραφή άπό τό Δίπορο Γρεβενών, βλ. Ν. Παππα
δάκι, ό.π., 447, άρ. 46.

Β α β υ λ ώ ν, σύζυγος τής Κλεοπάτρας, Σέ έπιγραφή άπό τόν Άγιο 
Χριστόφορο Έορδαίας, βλ. Ν. Παππαδάκι, ό.π., 433, άρ. 10.

Β α ρ ί ν η. Σέ επιγραφή του Μουσείου Κοζάνης, άρ. κατ. 52.
Β ά σ α. Σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ.) άπό τή Σιταριά Φλώρινας, βλ. Ν. Παπ

παδάκι, ό.π., 436-437, άρ. 20= Μ. Alexandrescu-Vianu, «Dacia» 19 (1975) 196, 
άρ. 81.

Β ά σ σ ο ς, δούλος. Σέ επιγραφή άπό τό Παλαιογράτσιανο, βλ. L. Heu- 
zey, Le mont Olympe et l’Acarnanie, άρ. 44=Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 
207=Ρ. Roussel, REG 27 (1914) 455=REG 1930, 369=Baege, De Macedonum 
sacris, 192.
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Γ ά ϊ ο ς (3 παραδείγματα). Στο δόγμα τών Βαττυναίων (JHS 33 (1913) 
339), στον εφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου (Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 
216=BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34) καί σέ έπιγραφή άπό τήν ’Άνω Κώμη 
(Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 205).

Γέμελ(λ)ος. Στον εφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου, βλ. πιό πάνω 
στό λήμμα Γάϊος.

Γναϊος. Σέ έπιγραφή των Γρεβενών, βλ. Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 
25 (1913) 446, άρ. 43.

Δομίτιος, μακεδονιάρχης. Σέ έπιγραφή του Βελβεντοΰ, βλ. Ch. 
Edson, Macedonica III, 195-196.

’Ιουλία. Σέ έπιγραφή άπό τό Εθνικό Φλώρινας, βλ. I. Τουράτσο- 
γλου, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, Β2, 334.

Ίουλιανός (4 παραδείγματα). Στον εφηβικό κατάλογο του Σισα. 
νίου (βλ. πιό πάνω στό λήμμα Γάϊος), σέ δύο έπιγραφές τής Λυγκηστίδας 
(BSA 18 (1911/12) 170, άρ. 3=ΆΕ 1913, 228. «’Αριστοτέλης» 10, 1958,20) 
καί σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) άπό τό Σκοπό Φλώρινας (Μουσείο Φλώρινας, 
άρ. κατ. 11).

’Ιούλιος (7 παραδείγματα). Δύο παραδείγματα στον έφηβικό κατά
λογο τού Σισανίου (βλ. πιό πάνω στό λήμμα Γάϊος) κι άπό ενα παράδειγμα 
σέ έπιγραφές άπό τήν αρχαία Βάττυνα (JHS 33, 1913, 339), άπό τήν Άνω 
Κώμη (Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 205), άπό τήν Καισαρεία (Α. Κεραμό- 
πουλλου, ΑΕ 1933, 42-43), άπό τήν άρχαία Λύκα (Φ. Πέτσα, «Μακεδονικά» 
6 (1964/65) 287-291- Bull. ép. 1966, 388, άρ. 238-SEG 24, 1969, άρ. 588) κι 
άπό τήν Πύλη τής Μικρής Πρέσπας (Α. Ανδρειωμένου, ΑΔ 22, 1967, Χρο
νικά, Β2, 416).

Camu [...]. Σέ έπιγραφή άπό τό νησάκι τής Βεγορρίτιδας λίμνης, βλ. 
Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 435-436, άρ. 16.

Κάπυλλος. Σέ άναθηματική έπιγραφή τής Αίανής, βλ. Α. Ανδρειω
μένου, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, Β2, 332=Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 167.

Κλαύδιος(3 παραδείγματα). Στον έφηβικό κατάλογο του Σισανίου, 
βλ. πιό πάνω στό λήμμα Γάϊος.

Κ ο ε ί ν τ α. Σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) άπό τις Κάτω Κλεινές στό Μου
σείο Φλώρινας, βλ. «Αριστοτέλης» 29 (1961) 10.

Κ ό ϊ ν τ ο ς. Στον έφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου (βλ. πιό πάνω στό 
λήμμα Γάϊος) καί σέ έπιγραφές άπό τήν άρχαία Λύκα (βλ. πιό πάνω στό λήμ
μα ’Ιούλιος) κι άπό τήν Πύλη τής Μικρής Πρέσπας (βλ. πιό πάνω στό λήμ
μα ’Ιούλιος).

Κρισπείνα (2 παραδείγματα). Σέ έπιγραφές άπό τήν Κοζάνη (X. 
Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 4, άρ. 5) κι άπό τις Πέτρες Φλώρινας (Ν. Παππαδά
κι, «Άθηνά» 25 (1913) 431, άρ. 3).
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Κρ(ε)ΐσπος (5 παραδείγματα). Στο δόγμα των Βαττυναίων (JHS 
33, 1913, 339) καί σε επιγραφές άπό τήν αρχαία Λύκα (βλ. πιο πάνω στο 
λήμμα ’Ιούλιος), άπό τήν Κοζάνη (X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 4, άρ. 5), άπό τήν 
Καισαρειά (Α. Κεραμόπουλλου, ΑΕ 1933, 42-43) κι άπό τό Ρυάκι (Άρβανι- 
τόπουλου, ΠΑΕ 1912, 241).

Λούκιος(2 παραδείγματα). Στον εφηβικό κατάλογο του Σισανίου 
(Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216 = BSA 18, 1911/12, 185-186, άρ. 34) καί 
σέ επιγραφή άπό τό νησάκι τής Βεγορρίτιδας λίμνης (Ν. Παππαδάκι, «’Αθή
να» 25, 1913, 435-436, άρ. 16).

Λούκουλος. Σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) άπό τό Σκοπό Φλώρινας, 
βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931/32), Παράρτημα, 40, άρ. 20.

Μ à. Σέ άναθηματική έπιγραφή (2ου-3ου μ.Χ. αί.) άπό τό Παλαιόκα- 
στρο, βλ. Papageorgiou, BPhW 21 (1901) 700 = Baege, DeMacedonum sa- 
cris, 52.

Μαικήνας. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τό Σύνδενδρο Γρεβενών, 
βλ. ΠΑΕ 1936, 67 [ = «Arch. Anzeiger» 52 (1937) 148],

Μ α μ ί α. Σέ έπιγραφή εντοιχισμένη σέ έκκλησία του χωρίου Πύργοι 
Έορδαίας, βλ. Ν. Παππαδάκι, «Άθηνά» 25 (1913) 434, άρ. 15.

Μ α ν τ α. Σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) άπό τις Κάτω Κλεινές στο Μου
σείο τής Φλώρινας, βλ. «’Αριστοτέλης» 29 (1961) 10.

Μάξιμος. Στον έφηβικό κατάλογο του Σισανίου (146/7 μ.Χ.), βλ. 
Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216 = BSA 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34.

Μάριος. Στον έφηβικό κατάλογο τού Σισανίου, βλ. πιο πάνω.
Μ α ρ κ ί α. Σέ έπιγραφή (2ου μ.Χ.) άπό τό Σκοπό Φλώρινας, βλ. Ν, 

Παππαδάκι, ο.π., 439, άρ. 25.
Μαρκιανός. Σέ έπιγραφή άπό τήν Τσούκα Καστοριάς, βλ. Ν. Παπ

παδάκι, ο.π., 442, άρ. 32.
Μ α τ ε ρ ω. Σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) άπό τή Μελίτη Φλώρινας, βλ. 

Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14 (1931 /32), Παράρτημα, 40, άρ. 21 = Ruesch, Jdl 
84 (1969) 147, R 8.

Ματυμιανός. Σέ έπιγραφή άπό τή Ροδιανή (Μουσείο Κοζάνης, 
άρ. κατ. 163).

Μέμη. Σέ έπιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) άπό τήν ’Αχλάδα Φλώρινας, βλ. 
Α. Κεραμόπουλλου, ο.π., 38, άρ. 14.

Μ έ σ τ α. Σέ έπιγραφή άπό τή Μελίτη Φλώρινας, βλ. Α. Κεραμόπουλ
λου, ο.π., 40, άρ. 21 = Ruesch, Jdl 84 (1969) 147, R 8.

Ούαλερία. Σέ έπιγραφή έντοιχισμένη σέ έκκλησία τού χωριού 
Πύργοι Έορδαίας, βλ. πιό πάνω στό λήμμα Μαμία.

Ούαλέρι ος(2 παραδείγματα). Στό δόγμα των Βαττυναίων, βλ. JHS 
33 (1913) 339.

19
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Π ε τ ρ ω V ί α. Σέ άναθηματική επιγραφή τής Αίανής, βλ. Κ. Σιαμπα- 
νόπουλου, Αίανή, 148.

Πετ ρ ώ V ι ο ς. Σέ άναθηματική επιγραφή άπό τήν "Ανω Κώμη Κο
ζάνης, βλ. Λιοόφη, 'Ιστορία Κοζάνης, 32-33= Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 
205.

Πλευράδος (2 παραδείγματα). Στο δόγμα των Βαττυναίων (JHS 
33, 1913, 339) καί σέ επιγραφή άπό τήν Τσούκα Καστοριάς (Ν. Παππαδάκι, 
«’Αθήνα» 25, 1913, 442, άρ. 32).

Πο(ύ)πλιος (3 παραδείγματα). Δύο παραδείγματα σέ επιγραφή 
(3ου μ.Χ.) αί.) άπό τή Σιταριά Φλώρινας (Ν. Παππαδάκι, ο.π., 436-437, άρ. 
20 = Μ. Alexandrescu-Vianu, «Dacia» 19 ,1975,196, άρ. 81) κι ενα παράδειγμα 
σέ επιγραφή τής Αίανής (Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 148).

Πρεΐμος (2 παραδείγματα). Στό δόγμα των Βαττυναίων (JHS 33, 
1913, 339) καί σέ έπιγραφή άπό τήν άρχαία Λύκα (Φ. Πέτσα, «Μακεδονικά» 
15, 1975, 311=SEG 24, 1969, άρ. 589).

Πρόκλος (2 παραδείγματα). Στό δόγμα των Βαττυναίων (βλ. πιό 
πάνω) καί στον εφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου (Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, 
άρ. 216 = BSA 18, 1911/12, 185-186, άρ. 34).

Ρ ή γ λ ο ς. Σέ έπιγραφή τής Κοζάνης, βλ. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14(1931/ 
32), Παράρτημα, 33, άρ. 2.

Ρυμητάλκης (2 παραδείγματα). Σέ επιγραφές άπό τή Βεύη (Van- 
derpool, AJA 58,1954, 238=Φ. Πέτσα, Χρονικά’Αρχαιολογικά, «Μακεδο
νικά» 7, 1966/67, 355, άρ. 261 = BCH79, 1955, 276 = «’Αριστοτέλης» 10, 1958, 
17) κι άπό τήν Κοζάνη (Α. Κεραμόπουλλου, ΑΔ 14,1931 /32, Παράρτημα, 
33, άρ. 2).

Σαμβαθίων. Στον έφηβικό κατάλογο (146/7 μ.Χ.) του Σισανίου, 
βλ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 216 = BSA 18 (1911 /12) 185-186, άρ. 34.

Σεκοϋνδος. Στον ϊδιο έφηβικό κατάλογο, βλ. πιό πάνω.
Σέξτος. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τήν Άνω Κώμη, βλ. Λιού- 

φη, 'Ιστορία Κοζάνης, 32-33=Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 205.
Σ ε ύ θ η ς. Σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τήν Άνω Κώμη, βλ. Κ. Σια

μπανόπουλου, ο.π., 212, άρ. 10 καί είκ. 182.
Συλουανός. Στον έφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου, βλ. πιό πάνω 

στό λήμμα Σαμβαθίων.
Τερεντιανή. Σέ έπιγραφή άπό τή Σιταριά Φλώρινας, βλ. πιό πάνω 

στό λήμμα Πούπλιος.
Τερεντιανός (3 παραδείγματα). Δύο παραδείγματα σέ έπιγραφή 

άπό τή Σιταριά (βλ. πιό πάνω στό λήμμα Πούπλιος) κι ενα παράδειγμα σέ 
έπιγραφή άγνωστης προέλευσης τοϋ Μουσείου Φλώρινας, άρ. κατ. 5.
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Τερτιανός. Στον εφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου, βλ. πιο πάνω 
στο λήμμα Σαμβαθίων.

Τ ή ρ η ς. Στο δόγμα των Βαττυναίων, βλ. JHS 33 (1913) 339.
Τιβέριος (2 παραδείγματα). Στον έφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου, 

βλ. πιο πάνω στο λήμμα Σαμβαθίων.
Τίτος (4 παραδείγματα). Στον έφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου (βλ. 

πιο πάνω) καί σε επιγραφές άπό τήν Αίανή (X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936,3, άρ. 
3), άπό τή Δρούσκα—στο μυχό τής Βεγορρίτιδας λίμνης (Ν. Παππαδάκι, 
«Άθηνα» 25, 1913, 435, άρ. 17) κι άπό τήν άρχαία Λύκα (Φ. Πέτσα, «Μακε
δονικά» 6, 1964/65, 287-291 = Bull. ép. 1966, 388, άρ. 238 = SEG 24, 1969, 
άρ. 588).

Φλάβιος (5 παραδείγματα). Δύο παραδείγματα στον έφηβικό κα
τάλογο τοϋ Σισανίου (βλ. πιο πάνω στο λήμμα Σαμβαθίων) κι άπό ένα πα
ράδειγμα σέ έπιγραφές τής Αίανής (X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, 3, άρ. 3), τής 
άρχαίας Λύκας (βλ. πιο πάνω στο λήμμα Τίτος) καί των Πύργων Έορδαίας 
(Ν. Παππαδάκι, ο.π., 434, άρ. 15).

Φουδανός. Στό δόγμα των Βαττυναίων, βλ. JHS 33 (1913) 339.
Φουνδΐνος. Στον έφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου, βλ. πιό πάνω 

στό λήμμα Σαμβαθίων.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ



RÉSUMÉ

Dimitrios C. Samsaris, L’anthroponymie de ia Macédoine 
Occidentale à l’époque romaine d’après les données épigraphiques*.

Il y a cinq ans qu’on prépare au Centre de Recherches Archéologiques 
de la Société d’Études Macédoniennes un Corpus d’inscriptions anciennes 
de la Macédoine Occidentale (c’est-à-dire de la partie grecque de l’ancienne 
Haute Macédoine). Pour faciliter la recherche historique de cette région, Γ 
auteur donne dans le présent article le matériel anthroponymique fourni par 
les inscriptions trouvées jusqu’à maintenant en Macédoine Occidentale. Les 
recherches statistiques faites sur les noms de personnes ont prouvé que les 
exemplaires de noms attestés par les inscriptions de l’époque romaine (II av. 
J.-C.-IV ap. J.C.) arrivent au total le nombre de 454 dont la grande majorité 
(335 noms ou 73,8%) sont grecs et le reste (119 noms ou 26,2%) sont étrangers.

Les 190 exemplaires des anthroponymes grecs ont un caractère pangrec, 
c’est-à-dire ils se rencontrent dans tout le monde hellénique ou hellénisé. Par
mi ces noms on remarque huit catégories: noms théophoriques, mythologi
ques et historiques, noms qui montrent des qualités morales et physiques ou 
expriment des espérances ou d’autres idées des parents, noms empruntés à 
la nature et noms qui se rattachent à la guerre. Parmi les anthroponymes grecs 
il y a aussi trois épirotes et un théssalien. Mais ce sont les noms macédoniens 
dont le nombre est particulièrement élevé (145 noms ou 43,3% sur la totalité 
des noms grecs). Le pourcentage augmenté des noms macédoniens, qui donne 
une particularité à la Macédoine Occidentale, s’explique surtout par le pa
triotisme local des Macédoniens qui se manifeste clairement par leur persi
stance à l’ancienne tradition anthroponymique. Enfin, parmi les 119 anthro
ponymes étrangers attestés par les inscriptions il y a neuf noms thraces, dix 
noms anatoliens et un nom illyrien. Mais la plus grande majorité des anthro
ponymes étrangers sont romains (96 noms).

Quant au système anthroponymique, l’auteur constate que dans certains 
cas les enfants portent les mêmes noms que leurs parents. Les arbres généalo

* Il s’agit du texte d’une communication faite au VlIIème Congrès International 
d’Epigraphie Grecque et Latine (Athènes, 3-9 octobre 1982).
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giques donnent une idée plus précise par rapport au système anthroponymi- 
que. Quant à la formule onomastique on constate l’emploi de quatre formes: 
deux grecs, un romain et un mixte. Des ces formes ce sont les grecs qu’ on 
rencontre plus souvent sur les inscriptions.

Enfin, l’auteur en se basant sur les données de l’anthroponymie, dégage 
des diverses conclusions historiques concernant les cultes, la composition de 
la population, la société et l’hellénisation-romanisation anthroponymique 
en Macédoine Occidentale à l’époque romaine. Ainsi, en se basant sur les 
noms théophoriques on constate le culte des 10 dieux grecs (Apollo,Arté
mis, Aphrodite, Asklépios, Dionysos, Dioscures, Hermès, Isis, Poseidon et 
Zeus).

Quant à la composition de la population, on constate l’installation en 
Macédoine Occidentale des parèques athéniens, thessaliens et romains et 
encore des émigrés thraces, illyriens et anatoliens. Mais, il est remarquable 
que le nombre des étrangers installés dans cette région était sans doute très 
démminué en comparaison avec le reste de la Macédoine. Ce phénomène 
démographique s’explique surtout par des raisons économiques, c’est-à-dire 
par la pauvreté de cette région montagneuse et par le manque de plusieurs 
centres urbains qui constituaient partout pôles d’attraction des émigrés.

En se basant sur l’anthroponymie on peut aussi puiser des renseignements 
utiles à propos des diverses classes sociales et surtout de l’aristocratie et de 
la classe des esclaves. D’ailleurs les paires mixtes des noms (grecs et étrangers) 
dans les mêmes familles fournissent des indices précieux pour le phénomène 
sociale des marriages mixtes.

Mais l’anthroponymie présente, comme le prouve l’auteur, un intérêt 
particulier pour l’étude d’un autre phénomène socio-culturel; il s’agit de Γ 
hellénisation et de la romanisation anthroponymique. 
Ainsi, on constate que les étrangers avaient été progressivement assimilés. 
Il est remarquable que la plupart des Thraces et des Anatoliens ont été hellé
nisés. De même, c’étaient plusieurs Romains qui, vers la fin de l’époque im
périale, ont été aussi hellénisés. Par contre, en jugeant du nombre des noms 
romains, on aboutit à la conclusion que la romanisation anthroponymique 
n’avait pas fait le même progrès que l’on voit dans le reste de la Macédoine- 
surtout en Macédoine Orientale et Septentrionale-où il y avaient des colo
nies romaines et municipia qui fonctionnaient comme vrai foyers de roma
nisation. En général, la romanisation anthroponymique-indépendentement 
de son expansion-avait touché les étrangers (Thraces et Anatoliens) et aussi 
les Macédoniens. Mais, il semble clairement que la romanisation anthropo
nymique n’avait pas touché dans le même degrés tous les Macédoniens. Ain
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si, à partir des données anthroponymiques, l’auteur constate l’existence de 
six niveaux de romanisation. D’après cette distiction, la romanisation était 
complète dans le dernier niveau où les romanisés portaient uniquement des 
noms romains.

Enfin, en se basant sur les données épigraphiques, l’auteur établit un 
catalogue anthroponymique de la Macédoine Occidentale. Ce catalogue con
tient tous les noms grecs et étrangers qu’on rencontre sur les inscriptions da
tées du Ile s.av. J.-C. jusqu’ au milieu du IVe s. ap. J.-C.
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