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ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ

’Από τό επιγραφικό υλικό, πού έχουμε συγκεντρώσει για τήν έκδοση 
του Corpus αρχαίων επιγραφών τής Δυτικής Μακεδονίας, άντλεΐ κανείς αρ
κετές πληροφορίες σχετικά με τούς θεσμούς τής περιοχής αυτής κατά τή 
ρωμαϊκή εποχή. Οί πληροφορίες αυτές είναι πραγματικά πολύτιμες, αν σκε- 
φτεΐ κανείς δτι ειδικά για τούς πολιτικούς θεσμούς τής Δυτικής Μακεδο
νίας δεν είναι δυνατό να έξαχθούν άναλογικά συμπεράσματα μέ βάση τις 
έπιγραφικές πηγές τής υπόλοιπης Μακεδονίας. Κι αύτό, γιατί ή Δυτική 
Μακεδονία, όπως είναι γνωστό, διατήρησε τήν αυτονομία της καί μετά τή 
ρωμαϊκή κατάκτηση κι έτσι επικράτησε σέ αύτή μιά αρκετά ιδιόρρυθμη 
διοικητική κατάσταση1.

Οί έπιγραφικές μαρτυρίες πού υπάρχουν στή διάθεσή μας άφορούν τό
σο τούς πολιτικούς όσο καί τούς θρησκευτικούς καί κοινωνικούς θεσμούς 
πού υπήρχαν στή Δυτική Μακεδονία κατά τή ρωμαϊκή εποχή. ’Αξιοσημείω
το είναι ότι ύπάρχουν ορισμένες μαρτυρίες πού είναι μοναδικές γιά τήν ι
στορία των μακεδονικών θεσμών. "Αλλες πάλι μαρτυρίες πλουτίζουν τις 
γνώσεις μας μέ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ θεσμούς πού μάς είναι 
ήδη γνωστοί άπό τήν υπόλοιπη Μακεδονία.

Α' ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

1) Κοινά. Ή Δυτική Μακεδονία, κατά τή ρωμαϊκή εποχή, έξακολου- 
θούσε νά είναι διαιρημένη σέ έθνη (Λυγκηστές, Όρέστες, Έλιμιώτες, Έορ- 
δοί). Κάθε έθνος είχε τή δική του πολιτική καί διοικητική όργάνωση, τό 
κοινό. Τό εθνικό αύτό κοινό ήταν μιά ομοσπονδιακή ένωση όλων τών 
πόλεων καί κοινοτήτων του έθνους καί τό συγκροτούσαν αντιπρόσωποί 
τους πού συνέρχονταν στήν έδρα τού κοινού.

Σέ τιμητική επιγραφή (1ου μ.Χ. αΐ.) γιά τόν αύτοκράτορα Κλαύδιο Α' 
(ή Νέρωνα) πού βρέθηκε στό "Αργος τό Όρεστικό2, καθώς καί σέ έπιγρα-

1. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή όργάνωσις τής Άνω Μακεδονίας κατά τούς ρωμαϊ
κούς χρόνους, «Αρχαία Μακεδονία I» [=«Πρακτικά Α' Διεθνούς Συμποσίου, Θεσσαλο
νίκη, 26-29 Αύγουστου 1968»], Θεσσαλονίκη 1970, 186-187.

2. Βλ. BSA 18 (1911/12) 179, άρ. 23 [=Ν. Παππαδάκι, Έκ τής Άνω Μακεδο
νίας, «Άθηνα» 25 (1913) 440, άρ. 27],
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φή (143/4 μ.Χ.) άπό τό Κρανοχώρι Καστοριάς1 2, άναφέρεται τό κοινό 
τών Όρεστών9·. Τό κοινό αύτό, πού έδρα του ήταν πιθανότατα τό "Αρ
γος τό Όρεστικό, μας είναι γνωστό άπό τον 3ο άκόμη π.Χ. αιώνα άπό έπι- 
γραφή τής Δήλου3. Έτσι θεωρείται πολύ πιθανό ότι ήταν τό πρώτο κοινό 
πού ιδρύθηκε στήν Άνω Μακεδονία καί σύμφωνα μέ τό πρότυπό του φαί
νεται ότι οργανώθηκαν, κατά τή ρωμαϊκή έποχή, καί τά άλλα κοινά τής πε- 
ριοχής4.

Ένα άλλο παρόμοιο εθνικό κοινό, τό κοινό τών Έλιμιωτών5, άνα- 
φέρεται σέ δυό τιμητικές έπιγραφές (2ου μ.Χ. αΐ.) γιά τούς αύτοκράτο- 
ρες Άντωνίνο Πίο (138-161 μ.Χ.) καί Μ. Αύρήλιο Άντωνίνο (161-180 μ.Χ.), 
πού βρέθηκαν στήν Αίανή6. Τό κοινό αυτό είχε πιθανότατα τήν έδρα του 
στήν Αίανή, πού ήταν ή πιό σπουδαία έλιμιωτική πόλη κατά τήν περίοδο 
τής ρωμαιοκρατίας.

Δυστυχώς δέν μάς είναι τίποτε γνωστό ώς τώρα σχετικά μέ τήν έσωτε- 
ρική όργάνωση καί τις άρμοδιότητες τών εθνικών αύτών κοινών. Είναι όμως 
πολύ πιθανό ότι οι επιμελητές, πού μνημονεύονται στα τιμητικά μνη
μεία τών παραπάνω αύτοκρατόρων, ήταν άρχοντες τών κοινών. Επίσης, ό 
θεσμός του αγωνοθέτη, πού άναφέρεται στήν τιμητική έπιγραφή άπό 
τό Άργος τό Όρεστικό, πρέπει νά έχει σχέση μάλλον μέ τό κοινό τών Ό- 
ρεστών παρά μέ τήν πόλη. Κι αύτό, γιατί άπό τή μιά μεριά τέτοιος θεσμός 
δέν μάς παραδόθηκε γιά καμιά μακεδονική πόλη· ενώ άπό τήν άλλη μεριά 
παρόμοιος θεσμός μάς είναι γνωστός άπό τό κοινό τών Μακεδόνων7 *. Αξιο
σημείωτο είναι μάλιστα τό γεγονός ότι στήν έπιγραφή άπό τό Άργος τό 
Όρεστικό τό ίδιο πρόσωπο (ό Αλέξανδρος) έχει ταυτόχρονα τά αξιώματα 
τοϋ έπιμελητή καί τοϋ άγωνοθέτη. Τέλος, όπως προκύπτει άπό τήν έπιγρα
φή τού Κρανοχωρίου, τά κοινά εκπροσωπούσαν τίς ομόσπονδες πόλεις στις 
έξωτερικές τους σχέσεις.

1. Βλ. Μ. Δ ή μιτσα, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείοις σφζο- 
μένοις, Άθήναι 1896, άρ. 217 [=JHS 33 (1913) 337, ftp. 17],

2. Σχετικά μέ τό κοινό αυτό βλ. Δ. Κ α ν α τ σ ο ό λ η, Ή όργάνωσις της Άνω Μακε
δονίας, 186-188.

3. 1 G XI, 4, 1118. Πρβ. S t. Dow -C h. Ε dson, «Harvard Studies»48 (1937) 128.
4. Δ. Κανατσούλη, Ή όργάνωσις της Άνω Μακεδονίας, δ.π., 186-187.
5. Σχετικά μέ τό κοινό αύτό βλ. Δ. Κανατσούλη, Τό κοινόν τών Έλιμιωτών, 

«Αρχαία Μακεδονία II» [=«Πρακτικά Β'Διεθνούς Συμποσίου, Θεσσαλονίκη, 19-24 Αύ- 
γούστου 1973»], Θεσσαλονίκη 1977, 129 134.

6. Βλ. Δ. Κανατσούλη, «Μακεδονικόν ΉμερολόγιονΣφενδόνη», 1954,210-211· 
τοΟϊδιου, Τό κοινόν τών Έλιμιωτών, δ.π., 130=F. Papazoglou, «2iva Antika» 
9 (1959) 163=SEG 17 (1960) 83, άρ. 313.

7. Βλ. Δ. Κανατσο ύλη, Τό κοινόν τών Μακεδόνων, «Μακεδονικά» 3 (1953/55)
69-70.
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Τά εθνικά αυτά κοινά θά πρέπει νά διατηρήθηκαν ώς τις άρχές τουλά
χιστον τού 3ου μ.Χ. αιώνα, οπότε ή ‘Άνω Μακεδονία έχασε τήν αύτονομία 
της καί ύπαγόταν πιά στή ρωμαϊκή έπαρχία Μακεδονία. Κι άν τυχόν έξακο- 
λουθοϋσαν νά υπάρχουν, θά είχαν χάσει τον πολιτικό τους χαρακτήρα καί 
θά μεταβλήθηκαν σε απλές λατρευτικές ενώσεις, πού κύριο έργο τους θά 
ήταν ή αύτοκρατορολατρεία1.

2) Εκκλησία τον δήμου. Ό θεσμός αυτός, πού άναφέρεται στις επιγρα
φές πάντα μέ τόν όρο ό δήμος, μάς είναι γνωστός στή Δυτική Μακεδονία 
άπό έπιγραφή άγνωστης ελιμιωτικής πόλης πού βρισκόταν κοντά στή σημ. 
Κοζάνη2. Επίσης άναφέρεται άλλη μιά φορά, μέ τόν όρο όμως εκκλησία, 
στό δόγμα των Βαττυναίων3. Άπό τό δόγμα μάλιστα αύτό πληροφορού
μαστε ότι στήν όρεστική πόλη Βάττυνα τήν εκκλησία του δήμου τή συγκα- 
λοϋσε ό πολιτάρχης («εκκλησίας άγομένης υπό τοϋ Βαττυναίων πολειτάρ- 
χου»)4.

3) Πολ.ιταρχία. Γιά τό θεσμό τής πολιταρχίας5, πολύ γνωστό άπό έπι- 
γραφές τής ύπόλοιπης Μακεδονίας, άπό τή Δυτική Μακεδονία έχουμε δύο 
επιγραφικές μαρτυρίες άπό τήν άρχαία Λύκα6 καί τή Βάττυνα (143/4 μ.Χ.)7. 
Οί έπιγραφικές αυτές μαρτυρίες8 παρουσιάζουν άξιόλογο ένδιαφέρον, γιατί 
πλουτίζουν τις γνώσεις μας γιά τό θεσμό αυτό μέ ορισμένες λεπτομέρειες, 
πού είναι άγνωστες άπό τίς έπιγραφικές πηγές τής υπόλοιπης Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, σχετικά μέ τό πρόβλημα του άριθμού των πολιταρχών, 
οί όποιοι γενικά στις μακεδονικές πόλεις αποτελούσαν ειδική συναρχία 
μέ έναν πρόεδρο επικεφαλής9, πληροφορούμαστε γιά πρώτη φορά ότι ήταν

1. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Τό κοινόν των Έλιμιωτών, 134.
2. X. Μακαρόνα, ΑΕ 1936, Άρχ. Χρονικά, 9-10, άρ. 17. Βλ. καί F. Papazo- 

glou, Makedonski gradovì u rimsko doba, Skopje 1957, 178.
3. JHS 33 (1913) 337 κ.έ., άρ. 17 =Δ ή μ ι τ σ α, Ή Μακεδονία, άρ. 217.
4. IHS, ο.π., άρ. 17, στ. 1-2. Βλ. καί Ν. ΓΤαππαδάκι, «’Αθήνα» 25 (1913) 462-467.
5. Γενικά γιά τό θεσμό αύτό βλ. Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η, Περί τιΤιν πολιταρχών τών Μα

κεδονικών πόλεων. ΕΕΦΣΑΠΘ 1957, 157 κ.έ.=Ή μακεδονική πόλις, «Μακεδονικά» 
5 (1961 /63) 31-45. C. S c h u 1 er, The Macedonian Politarchs, «Classical Philology» 55(1960) 
90-100. J. Oliver, Civic Constilutions for Macedonian Communities, «Classica! Philolo
gy» 58 (1963) 164-165. F. Gschnitzer, RE, Suppl. XIII (1973), στ. 483-500. B. H el- 
ly, Politarques, poliarques et politophylaques, «Άρχαία Μακεδονία II», 531-544.

6. SEG 24 (1969), άρ. 589=Φ. Πέτσα, Χρονικά ’Αρχαιολογικά, «Μακεδονικά» 
15 (1975) 311.

7. JHS, ο.π.
8. Άν είναι σωστή ή συμπλήρωση «[πολιταρχού]ντος», πού πρότεινε ό’Αρβανι- 

τόπουλος (ΠΑΕ 1912, 243) σέ τιμητική έπιγραφή γιά τόν Κλαύδιο άπό τό Άργος τό 
Όρεστικό, τότε εχουμε μιά τρίτη έπιγραφική μαρτυρία γιά τό θεσμό αύτό.

9. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, ό.π., 34-35.
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δυνατό μια πόλη να είχε ένα μόνο πολιτάρχη, όπως στή Λύκα («(π)ολιταρ- 
χοϋντος»)1 καί στή Βάττυνα2. Ίσως δέν είναι απίθανη ή ύπόθεση ότι ό αριθ
μός των πολιταρχών είχε σχέση μέ τό μέγεθος τής πόλης.

Επίσης, από τό δόγμα των Βαττυναίων αντλούμε πολύτιμες πληροφο
ρίες σχετικά μέ τις αρμοδιότητες καί τις δικαιοδοσίες των πολιταρχών. "Ε
τσι, μαθαίνουμε ότι στήν πόλη Βάττυνα ό πολιτάρχης συγκαλουσε τή βου
λή καί τήν έκκλησία τού δήμου3 καί είχε τήν προεδρία στις συνεδριάσεις 
τους. ’Ακόμη έφερνε στήν εκκλησία του δήμου τά προβουλεύματα τής βου
λής γιά ψήφιση, σφράγιζε τά δόγματα τής εκκλησίας του δήμου4 καί αναλάμ
βανε σέ συνέχεια τήν εκτέλεση τών άποφάσεών της5. ’Από τήν ίδια έπιγρα- 
φή πληροφορούμαστε επίσης ότι στή δικαιοδοσία του πολιτάρχη ήταν καί ή 
χορήγηση «πολιτείας» σέ ξένους6. Ποινές στον πολιτάρχη μπορούσε να 
έπιβάλει μόνο ή έκκλησία τού δήμου7.

5) Πρεσβεία. 'Ο θεσμός τής πρεσβείας άναφέρεται πολύ συχνά στις 
έπιγραφές τής Μακεδονίας· γιατί πολλές φορές οί μακεδονικές πόλεις, γιά 
τήν ικανοποίηση διαφόρων αιτημάτων τους, έστελναν στον αύτοκράτορα 
ή στο Ρωμαίο διοικητή τής επαρχίας αντιπροσωπεία άπό έπιφανεϊς πολί
τες («πρεσβεία»)8. Άπό τή Δυτική Μακεδονία όμως ό θεσμός αυτός μάς είναι 
γνωστός άπό μιά μόνο επιγραφή πού βρέθηκε στό Κρανοχώρι Καστοριάς9. 
Πρόκειται γιά πρεσβεία πού είχε σταλεί στό Ρωμαίο έπαρχο τής Μακεδο
νίας.

6) ’Άρχοντες γυμνασίον. Βλ. πιό κάτω (σσ. 300-302), όπου γίνεται λόγος 
γιά τό θεσμό τής εφηβείας.

Β' ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

1) Άρχιεροσννη. Οί μαρτυρίες πού έχουμε άπό τή Δυτική Μακεδονία 
γιά τό θεσμό αυτό προέρχονται άπό επιγραφή (2ου μ.Χ. αί.) τής αρχαίας

1. Βλ. πιό πάνω, σ. 297, σημ. 6.
2. JHS, δ.π.
3. JHS, δ.π., στ. 1: «έκκλησίας άγομένης ύπό τοΟ Βαττυναίων πολειτάρχου».
4. JHS, δ.π., στ. 15-16, 42.
5. JHS, δ.π., στ., 24-25.
6. JHS, δ.π., στ. 21, 28.
7. JHS, δ.π., στ. 27-30.
8. Γενικά για τίς πρεσβείες στά ρωμαϊκά χρόνια βλ. L i e b e n a m, Die Städtever

waltung, 82 κ.έ. 353 κ.έ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, «Μακεδονικά» 4 
(1955/60) 303.

9. JHS, δ.π.
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Λύκας1 κι άπό μιά άλλη έπιγραφή (3ου μ.Χ. αί.) έντοιχισμένη σέ έκκλησία 
του Βελβεντοϋ Κοζάνης2. Τό πρόσωπο όμως πού άναφέρεται στην έπιγρα
φή του Βελβεντοΰ (ό Δομίτιος Εύρύδικος) θά πρέπει να ήταν άρχιερέας κά
ποιας τοπικής λατρείας στή Βέροια. Στήν πιθανή αυτή υπόθεση, πού τή 
διατύπωσε ό Ch. Edson3, οδηγείται κανείς άπό τό γεγονός οτι ό Δομίτιος 
Εύρύδικος είναι γνωστός γιά τή δράση του στή Βέροια άπό έπιγραφή τής 
ίδιας έποχής4.

2-4) Μακεδονιάρχης - 'Ιεροφάντης - Πρεσβυτεράρχης των’Ολυμπίων. Τά 
άξιώματα αυτά είχε ό ίδιος Δομίτιος Εύρύδικος, πού άναφέρεται στήν έπιγρα
φή του Βελβεντοΰ:«Δομίτιος Ευρύ[δικος] / ό μακεδονιάρχη [ς] καί άρχιερεύς 
κα(ι) πρεσ/βυτεράρχης των Όλυμ/πίων καί ιεροφάντη[ς]5». Καί οί τρεις 
αύτοί θεσμοί δέν πρέπει νά έχουν σχέση μέ τήν τοπική θρησκευτική οργά
νωση τής άρχαίας πόλης κοντά στό σημ. Βελβεντό, πού ήταν ή ιδιαίτερη 
πατρίδα του Δομίτιου Εύρύδικου, άλλά μάλλον μέ τήν έπαρχιακή οργάνωση, 
δηλ. μέ τό κοινό των Μακεδόνων πού ή έδρα του ήταν στή Βέροια6.

Ό θεσμός του μακεδονιάρχη μας είναι πολύ γνωστός, γιατί άνα- 
φέρεται σέ 25 περίπου επιγραφές πού βρέθηκαν ώς τώρα στήν Κεντρική 
Μακεδονία. Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού άντλοΰμε άπό τό πλούσιο 
αύτό έπιγραφικό υλικό, ό μακεδονιάρχης ήταν ό άνώτατος άρχοντας, ό πρόε
δρος του κοινού των Μακεδόνων, ό οποίος άναλάμβανε καί τήν άγωνοθεσία 
των έπαρχιακών άγώνων. Ό τίτλος αύτός του προέδρου του κοινού, πού 
εμφανίζεται στις επιγραφικές πηγές τόν 3ο μ.Χ. αιώνα, αντικατέστησε τον 
άρχικό τίτλο «άρχιερεύς τοϋ κοινού των Μακεδόνων» πού ήταν σέ χρήση 
κατά τόν Ιο καί 2ο μ.Χ. αιώνα7.

Ό θεσμός πάλι του Ιεροφάντη είναι ή δεύτερη φορά πού μαρτυ-

1. Φ. Πέτσα, Διόρθωσις έπιγραφής 'Αγίου ’Αχίλλειου, «Μακεδονικά» 6 (1964/ 
65) 287-291 =SEG 24 (1969), àp. 588=Bull. ép. 1966, 388, άρ. 238.

2. Ch. Edson, «Harvard Theological Review» 21 (1948) 196.
3. Ch. Edson, δ.π.
4. AA 57 (1942) 176, άρ. 9 καί είκ. 42 = L. R ο b er t, REG 55 (1942) 343, àp. 96 [= 

«Hellenica» 5 (1948) 29]=RA 26 (1946) 217, άρ. 180. Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τό 
Δομίτιο Εύρύδικο, πού, όπως φαίνεται άπό τό πλήθος των άξιωμάτων του, είχε σπουδαία 
θέση στή ρωμαϊκή έπαρχία Μακεδονία, βλ. Δ. Κανατσούλη,Τό κοινόν τών Μακε
δόνων, «Μακεδονικά» 3 (1953/55) 79-82.

5. Βλ. πιό πάνω, σημ. 2.
6. Σχετικά μέ τό κοινό αύτό βλ. Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η, Τό κοινόν τόν Μακεδόνων 

καί τά συνέδρια τών μερίδων, «Προσφορά είς Στ. Π. Κυριακίδην», Θεσσαλονίκη 1953, 
294-304· τού ίδιου, Τό κοινόν τών Μακεδόνων, «Μακεδονικά» 3 (1953/55) 27-102.

7. Γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά μέ τό μακεδονιάρχη βλ.Δ.Κανατσού- 
λη, Τό κοινόν τών Μακεδόνων, ό.π., 58-69.
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ρεΐται εδώ έπιγραφικά, χωρίς όμως κανένα διαφωτιστικό στοιχείο γιά τις 
αρμοδιότητες του. Ωστόσο, φαίνεται ότι πρέπει νά έχει σχέση μέ τήν επαρ
χιακή αύτοκρατορολατρεία καί έπομένως θά ήταν άρχοντας τοϋ κοινοΰ 
των Μακεδόνων, πού κύριο έργο του ήταν ή οργάνωση τής λατρείας αύτής1.

Τέλος, σχετικά μέ τό θεσμό τού πρεσβντεράρχη των ’Ολυμπίων τή 
μοναδική έπιγραφική μαρτυρία πού έχουμε ως τώρα είναι αυτή άπό τό 
Βελβεντό. Όπως δείχνει καί ό τίτλος του, ό πρεσβυτεράρχης — αντίστοι
χος πρός τόν γερουσιάρχη — πρέπει νά ήταν πρόεδρος κάποιας οργά
νωσης των πρεσβυτέρων στή Βέροια2, πού θά είχε σκοπό τήν οικονομική 
έπιχορήγηση των επαρχιακών αγώνων («τά ’Ολύμπια»)3 4, τούς οποίους διορ- 
γάνωνε εκεί τό κοινό τών Μακεδόνων.

5) 5 6Επιμελητές ιερών*. Ό θεσμός αύτός, γνωστός άπό επιγραφές τών 
Στόβων8 καί τής Αευκόπετρας8, μαρτυρεΐται στή Δυτική Μακεδονία άπό δύο 
επιγραφές πού βρέθηκαν στήν Αιανή7 καί τήν Έξοχή8. Οί έπιγραφές ανα
φέρουν όνομαστικά τόν ’Αρχέλαο, επιμελητή του ίεροϋ τού Πλούτωνα στήν 
Αιανή, καί τόν Άγάθωνα, επιμελητή τοϋ ίεροϋ τής θεάς Ένοδίας στήν Έ
ξοχή. Δυστυχώς δέν μάς είναι τίποτε γνωστό γιά τά καθήκοντα τών επιμε
λητών. 'Ωστόσο, κρίνοντας άπό τή μνεία «προστίμου» καί «ίεροϋ ταμ(ε)ίου» 
στήν επιγραφή τής Εξοχής, θά πρέπει νά ύποθέσει κανείς ότι οί έπιμελη- 
τές είχαν τήν οικονομική διαχείρηση τών ιερών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

\)Έφηβεία. Ό θεσμός τής εφηβείας, πολύ διαδομένος γενικά στή Μα
κεδονία κατά τή ρωμαϊκή εποχή9, στή Δυτική Μακεδονία μάς είναι γνωστός 
άπό εφηβικό κατάλογο άγνωστης αρχαίας πόλης κοντά στο σημ. Σισάνι10.

1. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, δ.π., 43.
2. Σχετικά μέ τό θεσμό αύτό βλ. Δ. Κανατσούλη, δ.π., 99-102.
3. Γιά τά «’Ολύμπια» βλ. Δ. Κανατσούλη, δ.π., 94-95.
4. Γ ενικά για τό θεσμό αύτό ßλ.Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiqui

tés, li 2, 677.
5. ÖJh 28 (1933) 139, àp. 13.
6. Βλ. Φ. Πέτσα, Πολυσήμαντες απελευθερωτικές έπιγραφές, «Μακεδονικόν Ή- 

μερολόγιον Σφενδόνη», 1977, 134.
7. Βλ. X. Μακαρόνα, ’Εκ τής ’Ελιμείας kuì ’Εορδαίας, ΑΕ 1936, 3.
8. Βλ. πιό κάτω, σ. 303.
9. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, «Μακεδονικά» 4 (1955/60)280-

284.
10. W. Μ. L e a k e, Travels in Northern Greece, III, 318=CIG, àp. 1957g=L e B a s, 

àp. 1331=D u c h es n e, àp. 134=Δ ήμιτσα, Ή Μακεδονία, àp. 216=BSA 18 (1911 / 
12) 185-6. άρ. 34.
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Στον κατάλογο, πού χρονολογείται στά 146/7 μ.Χ., άναγράφονται τά όνό- 
ματα 22 εφήβων. Ό αριθμός αυτός των εφήβων δείχνει δτι ή άγνωστη αρ
χαία πόλη κοντά στο σημ. Σισάνι ήταν σημαντική άπό δημογραφική του
λάχιστον άποψη1.

Άπό τούς έφηβους οί περισσότεροι έχουν έλληνικά ή ρωμαϊκά όνό- 
ματα, άρκετοί άπό αυτούς μικτά ζευγάρια ονομάτων (έλληνικά καί ρωμαϊκά) 
καί ένας σημιτικό όνομα (Σαμβαθίων). 'Ορισμένα άπό τά ρωμαϊκά ονόματα 
άνήκουν ίσως σέ Ρωμαίους παροίκους· ή παρουσία όμως των περισσότερων 
έξηγεΐται άπό τό γεγονός ότι οί έφηβοι αντιπροσώπευαν τήν αριστοκρατική 
τάξη, πού είχε θίγει άπό τόν άνθρωπωνυμικό έκρωμαϊσμό περισσότερο άπ’ 
δ,τι οί κατώτερες κοινωνικές τάξεις. ’Αξιοσημείωτη είναι ή παρουσία του 
έφηβου μέ τό σημιτικό όνομα, πού μαρτυρεί γιά πρώτη φορά, όσο ξέρω, 
τήν ύ'παρξη Ιουδαϊκής κοινότητας στή Δυτική Μακεδονία2, πού μέλη της 
φαίνεται ότι κατάφεραν νά άποχτήσουν οικονομική δύναμη καί νά άναδει- 
χτούν στήν κοινωνία τής πόλης. Έχοντας μάλιστα ύπόψη τό γεγονός ότι τό 
γυμνάσιο, όπου ασκούνταν οί έφηβοι, ήταν τό πιό ουσιώδες στοιχείο τού 
έλληνικοϋ πολιτισμού καί αποτελούσε παντού τήν κυρτότερη έστία έξελ- 
ληνισμού των ξένων εθνικών στοιχείων3, τότε μέ βάση τά ονόματα τού έφη- 
βικού καταλόγου, οδηγείται κανείς στά έξής συμπεράσματα: α) ότι όσοι 
άπό τούς Δυτικομακεδόνες είχαν θίγει άπό τόν άνθρωπωνυμικό έκρωμαϊσμό 
δέν έπαψαν νά ζοΰν μέ τις έλληνικές πολιτιστικές παραδόσεις· β) ότι οί πε
ρισσότεροι άπό τούς ξένους παροίκους (Ρωμαίους, ’Ιουδαίους κλπ.), ακόμη 
καί σέ περιπτώσεις πού διατηρούσαν τά έθνικά τους ονόματα, στήν πραγμα
τικότητα είχαν εξελληνιστεί.

Ή έπιγραφή άπό τό Σισάνι παρουσιάζει έπίσης έξαιρετικό ενδιαφέρον 
γιατί μάς δίνει όρισμένες πολύτιμες πληροφορίες σχετικά μέ τήν οργάνωση 
τής έφηβείας. Έτσι, πληροφορούμαστε ότι τό λάδι γιά τό άλειμμα τών έφή- 
βων τό διέθετε ή ίδια ή πόλη («άλειφούσης τής πόλεως»), σέ αντίθεση μέ 
άλλες μακεδονικές πόλεις, όπου τά έξοδα αυτά τά αναλάμβαναν οί άρχον
τες4. ’Ακόμη, ή έπιγραφή μάς κάνει γνωστούς δύο θεσμούς, τόν άρχοντα 
τού γυμνασίου (Τιβέριο Κλαύδιο ’Γουλιανό) καί τόν έφήβαρχο (Τιβέριο 
Κλαύδιο Παριανό). Ό άρχοντας τον γυμνασίου μαρτυρεΐται έδώ γιά πρώ
τη φορά στή μακεδονική έπιγραφική καί πρέπει νά ήταν ό άνώτατος

1. Πρβ. Δ. Κανοτσούλη, ο.π., 282-283.
2. Σχετικά μέ τις ιουδαϊκές κοινότητες στήν ύπόλοιπη Μακεδονία βλ. Δ. Κανα- 

τσούλη, Ή μακεδονική πόλις, 6.π., 261-264.
3. Δ. Σαμσάρη, Ό έξελληνισμός τής Θράκης κατά τήν έλληνική καί ρωμαϊκή 

άρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1980, 192.
4. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή μακεδονική πόλις, «Μακεδονικά» 5(1961 /63) 51-52
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έπόπτης τοϋ γυμνασίου, αντίστοιχος μέ τό γυμνασίαρχο, γνωστό άπό επι
γραφές τής υπόλοιπης Μακεδονίας1. ’Αντίθετα ό εψήβαηχος, άρχοντας 
κι αύτός του γυμνασίου πού είχε τήν επιμέλεια των έφήβων, μάς είναι 
γνωστός κι άπό άλλες έπιγραφές πού βρέθηκαν στήν υπόλοιπη Μακεδονία2. 
Ή μνεία των ονομάτων τους στήν επιγραφή δείχνει ότι καί οί δυό τους ήταν 
επώνυμοι άρχοντες του γυμνασίου καί ή θητεία τους θά διαρκοϋσε ένα μόνο 
χρόνο.

2) Δουλεία. Ό θεσμός τής δουλείας μάς είναι γνωστός στή Δυτική Μα
κεδονία έμμεσα άπό τρεις αναθηματικές έπιγραφές απελεύθερων, πού βρέ
θηκαν αντίστοιχα στήν Άνω Κώμη3, στό Παλαιογράτσιανο Βελβεντού4 
καί στό Ρυάκι5, καθώς κι άπό ορισμένα χαρακτηριστικά άνθρωπωνύμια δού
λων ή απελεύθερων πού μάς παραδόθηκαν στις επιγραφές6. Άμεσα όμως ό 
θεσμός τής δουλείας μάς είναι γνωστός άπό μιά άναθηματική επιγραφή δού
λου πού είχε βρεθεί παλιότερα στήν Κοζάνη7 κι άπό τρεις άπελευθερωτικές 
πράξεις δούλων πού βρέθηκαν τά τελευταία χρόνια στήν Έξοχή Έορδαίας. 
Οί έπιγραφές αυτές παρουσιάζουν έξαιρετικό ένδιαφέρον, γιατί μάς δίνουν 
τις πρώτες άμεσες μαρτυρίες γιά τό θεσμό τής δουλείας στή Δυτική Μακε
δονία. Επειδή μάλιστα οί τρεις άπελευθερωτικές πράξεις παραμένουν άκόμη 
αδημοσίευτες8, θεωρούμε σκόπιμο νά παραθέσουμε αμέσως παρακάτω τό 
κείμενό τους μέ βάση τά άπόγραφα πού είχαμε κάνει, όταν πριν άπό μερικά

1. Βλ. Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η, ό.π., 52-58. Πρβ. τόν περίφημο γυμνασιαρχικό νόμο της 
Βέροιας: J. Μ. R. Cormack, The Gymnasiarchal Law of Beroia, «’Αρχαία Μακεδονία, 
II», 139-149.

2. Βλ. Δ. Κανατσούλη, ό.π., 58-63.
3. Π. Λ ι ο ύ φ η, 'Ιστορία της Κοζάνης, 32-33 = Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή,

205-206: «..........ΕΡΟΙΛΟΥΕΥΑΝΟΡ..Ω.. Σ / Σεβαπτής άνδριάντα κατά διαθήκην / Aio.
νύσφ δηναρίων φ Γάΐος ’Ιούλιος / Ζώσιμος άπελεύ θέρος καί κληρονόμος / άνέθηκε έτους 
πρ Σεβαστού /τού καί ςησ', ’Αρτεμισίου» (έπιγραφή τοΰ 148/9 μ.Χ.).

4. Βλ. L. Η e u z e y, Le mont Olympe et l’Acarnanie, άρ. 44=Δ ή μ ι τ σ α, Ή Μακε
δονία, άρ. 207=Ρ. Roussel, REG 27 (1914) 455=REG 1930, 369=Baege, De 
Macedonian sacris, 192: [«’Έτους...]/{μηνάς Ύ\περβερ[ε]ταί[ο]/υ, Βάσσος Άν[τ]ι/πά- 
τρου έ[λ]/ευθερωθείς/ύπό Άντιπάτρο[υτ]/οϋ Άλεξάνδ,ρο[υ]/Ήρακλεΐ Κυνα/(γί)δα».

5. X. Μ α κ α ρ ό V α, ΑΕ 1936, 13 = ’Α ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο υ, ΠΑΕ 1912, 241 = 
Bui!, ép. 1944, 213, άρ. 120: ((’Έτους η άπό (\) / Σεβαστού Καίσαρος / Ήρακλεΐ, Ήδο j 
νή Άμύντου / ελευθερωθεί/σα ευχαριστήριον».

6. Βλ.Δ.Σαμσάρη, Τά άνθρωπωνύμια της Δυτικής Μακεδονίας κατά τή ρωμαιο
κρατία μέ βάση τίς έπιγραφικές μαρτυρίες, σ. 270.

7. Βλ. X. Μακαρόνα, Χρονικά ’Αρχαιολογικά, «Μακεδονικά» 2 (1941/42) 638, 
άρ. 89=JHS 66 (1946) 113: ((Χρύσερως Φιλίππου / άνπελουργός ΔιΙ 'Υψίσ/τψ ευχαριστή
ριον ύπέ\ρ\ / κυρίου άπονομάζει / δε αύτφ άμπέ/λων δύο δρχου/ς εκ των πε/κονλαρίων»,

8. Βλ. BCH 1959, 697-700 καί Arch. Rep. 1959, 14, όπου μερική παρουσίασή τους.
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χρόνια μελετήσαμε τις έπιγραφές1:
α) Επιγραφή του 262 (;) μ.Χ. σέ άδιακόσμητη μαρμάρινη πλάκα πού 

βρίσκεται στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο τής Κοζάνης (άρ. κατ. 146):

"Ετους ΑΙΥ, μηνάς Ζΐυστ[ρ]ο /υ δι, θεω Έννοδία Ζο/είχη 
Κλεάγοον άνε/βόμην Άγα[θ]ήμερον/κέ Παράμονον παρ/αμέ- 
νονσί μοι τον / τής ζωής χρόνον ύπη /ρετούντων αυτών / 
τή θεω τάς εθίμας ήμέ[ρας]' /τούτων ου δισκνροϋ /σι 
ούτε μου κλήρο /νόμος οϋτε δανι /αττής (sic)· εΐ δέ τις 
π[ε]ι /ράσ[ε]ι, δίδωσι πρόσ /τι[μον\ ίερώ τω ταμ(ε)ίω /
δηνάρια εντεκα /----A---- /—ευτυχώς— /-------- /επιμελο-
μένον [το] /ϋ Άγάθωνος.

β) Επιγραφή του 275 μ.Χ. σέ άδιακόσμητη πλάκα πού βρίσκεται στό 
’Αρχαιολογικό Μουσείο τής Κοζάνης (άρ. κατ. 147):

’Έτους τρίτον εΐ/κοστοϋ τετρά /κοσιοστοϋ' Αν/ρηλία... εχ/αρι- 
σόμεθ’ Έν/οδία κορ/όσιον ΤΑ / C ΑΘΕΑΤΕ.Τ... / ΔΙΟΜΑΥΤΗ ΚΙΊΓ/ I έτος 
εν ήν π[α]/ρέδωκα τήI τρι,σΐ τοϋ Δί/ου μηνάς ΤΙΠ/ΟΚΥ ΤΙΕΑΝΙΕ\KATO. 
Η ANI/ΑΡ.ΤΙΣ. ΤΟΥ /Ευτυχία /νοϋ πεντεκ /εδεκάτη API/ΑΝΤΙΡΗΤΩ ΙΕ

ευτυχώς.
γ) Επιγραφή τού 275 μ.Χ. χαραγμένη στήν ίδια πλάκα μέτήν προηγού

μενη:
Έτονς/γκυ'/Αυρη/λία Ζ/οείχ/η χαρ/ίζομ/ε (sic) θεά Ένο/δία π/εδάρ/ιον 

ονόμ/ατι Ά/νούκι/ν παρ/εδώ/κατο/ν Δίου μη[νός].

’Από τις έπιγραφές αυτές μαθαίνουμε οτι οί δούλοι στή Δυτική Μακε
δονία ονομάζονταν, όπως καί σέ άλλα μέρη τής Μακεδονίας, παιδάρια καί 
κοράσια2. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όμως είναι τά στοιχεία πού δίνουν 
οί έπιγραφές σχετικά μέ τόν τρόπο απελευθέρωσης των δούλων. Έτσι, 
παρατηρεί κανείς ότι καί στις τρεις έπιγραφές ή απελευθέρωση τών δούλων 
γίνεται μέ τήν άφιέρωσή τους στή θεά Ένοδία3, προστάτισσα των δούλων

1. ’Οφείλω κι άπό τή θέση αύτή να εύχαρισιήσω θερμά τον καθηγητή κ. Φ. Πέτσα, 
προϊστάμενο τότε τοϋ Τμήματος ’Αρχαιολογικών ’Ερευνών τής ΕΜΣ, καθώς καί τήν Έ
φορο ’Αρχαιοτήτων κ. Μ. Σιγανίδου-Καραμανώλη, πού μοϋ έδωσαν τήν άδεια να μελετή
σω τίς έπιγραφές.

2. Πρβ. Δ. Κανατσοόλη, Ή μακεδονική πόλις, «Μακεδονικά» 4 (1955/60) 257, 
σημ. 5, όπου καί οί άλλες όνομασίες τοϋ δούλου στή Μακεδονία.

3. Σχετικά μέ τή θεά αύτή, βλ.Δ.Σαμσάρη, Άπό τό μελλοντικό Σύνταγμα (Corpus) 
άρχαίων έπιγραφών τής Δυτικής Μακεδονίας. Οί έπιγραφικές μαρτυρίες σχετικά μέ τίς 
λατρείες τριών θεοτήτων (Δία, Ηρακλή καί Ένοδίας) στήν Έλιμιώτιδα καί Έορδαία
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στήν περιοχή αύτή* 1. Ό θρησκευτικός αυτός τύπος απελευθέρωσης, γνωστός 
κι άπό άλλες περιοχές τοβ ελληνικού κόσμου (ιδίως άπό τή Βοιωτία καί Φω
κίδα)2, είναι ό μοναδικός που χρησιμοποιείται στη Μακεδονία3, όπως δεί
χνουν οί απελευθερωτικές πράξεις πού βρέθηκαν ώς τώρα στή Βέροια, Έ
δεσσα, Νάουσα, Λευκόπετρα, Άραβησσό κλ.4

Είναι πολύ πιθανό ότι οί Μακεδόνες προτιμούσαν τον τύπο αύτόν άπε- 
λευθέρωσης, γιατί είχε μακραίωνη παράδοση καί επιπλέον εξασφάλιζε με
γαλύτερες εγγυήσεις στούς απελευθερωμένους δούλους, πού είχαν τήν προ
στασία τοβ ιερατείου τής θεότητας, στήν οποία αφιερώνονταν εικονικά 
άπό τούς κυρίους τους5. ’Εξάλλου αρκετές φορές τήν ελευθερία τους τήν 
έγγυοβνταν καί οί διάφορες ποινικές ρήτρες πού ορίζονταν στις άπελευθε- 
ρωτικές πράξεις άπό τούς άπελευθερωτές. Έτσι, βλέπουμε ότι στήν πρώτη 
απελευθερωτική πράξη τής Εξοχής ορίζεται ή πληρωμή πρόστιμου στό 
ιερό ταμείο γιά τούς δανειστές ή τούς κληρονόμους πού θά τολμούσαν αρ
γότερα νά άπειλήσουν τήν έλευθερία των απελευθερωμένων δούλων.

Σχετικά μέ τό χρόνο απελευθέρωσης, παρατηρεί κανείς ότι στήν πρώ
τη απελευθερωτική πράξη τής Εξοχής οί δούλοι είχαν τήν ύποχρέωση νά 
παραμείνουν κοντά στον απελευθερωτή κύριό τους ώς τό θάνατό του καί 
συγχρόνως νά ύπηρετούν τή θεά κατά τις μέρες πού γίνονταν γιορτές στό 
ιερό της («τάς έθίμους ήμέρας»). Πρόκειται εδώ γιά τό γνωστό τύπο άπελευ- 
θέρωσης πού λέγεται «παραμονή»6, άπό όπου πολλές φορές οί δούλοι πού 
άποχτούσαν τήν έλευθερία τους μέ αυτό τόν τρόπο έπαιρναν τό χαρακτη

κατά τήν περίοδο τής ρωμαιοκρατίας (’Ανακοίνωση στό «Τ' Συμπόσιο Τστορίας-Λαο- 
γραφίας-Γλωσσολογίας Δυτικομακεδονικοϋ χώρου», Θεσσαλονίκη, ’Απρίλης 1982).

1. Σύμφωνα μέ τις έπιγραφικές μαρτυρίες, στήν Κεντρική Μακεδονία οί δούλοι άφιε- 
ρώνονταν στή Μητέρα των Θεών ή στήν ’Ανίκητο Μα (Έδεσσα), στή Συρία Παρθένο 
ή στήν ’Αργότερα ’Άρτεμη (Βέροια, Άραβησσός), στή Γαζωρία "Αρτεμη (’Ημαθία), στή 
Μητέρα Θεών Αυτόχθονα (Αευκόπετρα) κ.λ.

2. Για τόν τύπο αύτό βλ. P. F ο u c ar ί, στοΰ Daremberg-Saglio, Dictionnaire des anti
quités, I, 302-303, στή λ. «apeleutheroi». A. C a 1 d er i n i, La manomissione e la condizio
ne dei liberti in Grecia, Milano 1908, 96 κ.έ.

3. Άπό όλες τις μακεδονικές άπελευθερωτικές πράξεις μιά μόνο δέν συντάχθηκε σύμ
φωνα μέ τόν τύπο αύτό, βλ. BSA 41 (1940/45) 113-114, άρ. 25.

4. Βλ. Δ ή μ ι τ σ α, Ή Μακεδονία, άρ. 3, 126. Μ. ’Ανδρόνικου, Άρχαϊαι έπι- 
γραφαί Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1950, 7 κ.έ. Φ. Π έ τ σ α, Πολυσήμαντες άπελευθερωτικές 
έπιγραφές, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον Σφενδόνη», 1977, 133-140.

5. Βλ. P. Foucart, ό.π.
6. Γιά τόν τύπο αυτόν βλ. Ρ. Foucart, ο.π., 304. Ρ. Kos ch ak er, Über einige 

griech. Rechtsurkunden aus den Ö. Randgebieten des Hellenismus, 1931. B. Adams, 
Paramoné und verwandte Texte, 1964. A. B abacos, Actes d’aliénation en commun et 
autres phénomènes apparentés d’après le droit de la Thessalie antique, Thessalonique 1966, 
76-85. J. Herrmann, «Revue Intern, des Droits de l’Antiquité» 10 (1963) 151 κ.έ.
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ριστικό δνομα Παράμονος. Ή συχνή μνεία του ονόματος αύτοΰ στίς επι
γραφές τής Δυτικής Μακεδονίας1 2 δείχνει ότι ο τύπος αυτός άπελευθέρωσης 
ήταν αρκετά διαδομένος στήν περιοχή αυτή. Στις άλλες δυο απελευθερωτι
κές πράξεις τής Εξοχής, όπου δέν ορίζεται τέτοιος όρος παραμονής, είναι 
ευνόητο ότι οί δούλοι ήταν έλεύθεροι από τή στιγμή τής «στηλογράφησης» 
τής πράξης, χωρίς νά έχουν καμιά νομική υποχρέωση άπέναντι στον κύριό 
τους. Δέν ξέρουμε μόνο αν είχαν υποχρεώσεις καί ποιές ήταν αυτές άπέναντι 
στή θεά. Το πιό πιθανό είναι νά μήν είχαν καμιά ύποχρέωση, γιατί ή άφιέ- 
ρωση στή θεά ήταν συμβολική· στήν πραγματικότητα οί δούλοι πλήρωναν 
στον κύριό τους ενα ποσό γιά τήν έξαγοράτής έλευθερίας τους, τό όποιο 
όμως δέν άναγράφεται στήν άπελευθερωτική πράξη έξαιτίας τού ιερού χα
ρακτήρα της καί γιατί θά έρχόταν σέ άντίφαση μέ τις τυπικές φράσεις άνε- 
θόμην, έχαρισόμεθα καί χαρίζομαιΛ

Οί δούλοι, μετά τήν άπελευθέρωσή τους, διατηρούσαν συνήθως στενές 
σχέσεις μέ τούς πρώην κυρίους τους. Γιατί, καθώς δέν είχαν πολιτικά δι
καιώματα, έκπροσωποΰνταν ένώπιον τής πολιτείας άπό τούς πρώην κυρίους 
τους (τούς «πάτρωνες»)3. Γιά τίς σχέσεις άπελεύθερων-κυρίων διαφωτι- 
στικά στοιχεία μάς δίνει μιά έπιγραφή άπό τήν ’Άνω Κώμη4, στήν όποια ό 
άπελεύθερος έμφανίζεται ώς κληρονόμος τής περιουσίας τής πρώην κυ
ρίας του καί ώς έκτελεστής τής διαθήκης της.

Τέλος, άπό τίς άπελευθερωτικές πράξεις τής Εξοχής, καθώς κι άπό τήν 
έπιγραφή τής Κοζάνης, άντλεΐ κανείς πολύτιμα στοιχεία γιά τήν έθνικότη- 
τα των δούλων καί γιά τό ρόλο τους στήν οικονομική ζωή τής Δυτικής Μα
κεδονίας. Έτσι, άπό τό χαρακτηριστικό αιγυπτιακό όνομα Άνούκιν5, κα
θώς κι άπό τή θεσσαλική καταγωγή τής θεάς Ένοδίας, προστάτισσας των 
δούλων, προκύπτει τό συμπέρασμα ότι άνάμεσα στούς δούλους τής Δυτικής 
Μακεδονίας υπήρχε ενα ποσοστό άπό Θεσσαλούς καί Αιγύπτιους. ’Εξάλ
λου, τό πρόβλημα τής έθνικότητας των δούλων διαφωτίζεται άρκετά κι άπό 
τήν παρουσία θρακικών καί άνατολικών άνθρωπωνυμίων στίς έπιγραφές6, 
τά όποια μαρτυρούν τήν ύπαρξη Θρακών καί Μικρασιατών δούλων. Δυστυ
χώς όμως είναι άδύνατο νά υπολογιστεί στατιστικά, έστω καί κατά προσέγ
γιση, ή άριθμητική άναλογία τών δούλων κάθε έθνικότητας.

1. Βλ. Δ. Σ α μ σ ά ρ η, Τά άνθρωπωνύμια τής Δυτικής Μακεδονίας κατά τή ρωμαιο
κρατία μέ βάση τίς έπιγραφικές μαρτυρίες, σ. 270.

2. Βλ. πιό πάνω τίς άπελευθερωτικές πράξεις τής ’Εξοχής.
3. Βλ. Δ. Κανατσούλη, δ.π., 255-256.
4. Βλ. πιό πάνω, σ. 302, σημ. 3.
5. Βλ. πιό πάνω τήν τρίτη άπελευθερωτική πράξη τής ’Εξοχής.
6. Βλ. Δ. Σαμσάρη, δ.π., σ. 263.
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Σχετικά πάλι μέ τον οικονομικό ρόλο τους, φαίνεται δτι οί δούλοι χρη
σιμοποιούνταν τόσο στις οικιακές όσο καί στις άγροτικές εργασίες. Τό 
συμπέρασμα αυτό προκύπτει άπό τή μνεία γυναικών δούλων («κοράσια») 
στις έπιγραφες τής Έξοχης, καθώς κι άπό τή μνεία δούλου αμπελουργού 
στήν άναθηματική επιγραφή τής Κοζάνης1. Άλλωστε δέν μπορεί νά είναι 
σύμπτωση τό ότι καί οί τέσσερις έπιγραφες πού άναφέρουν δούλους βρέθη
καν στό πιό πεδινό μέρος τής Δυτικής Μακεδονίας, πού ευνοούσε τήν ανά
πτυξη τής άγροτικής οικονομίας.

3) Δημόσιοί αγώνες. Σχετικά μέ τό θεσμό αυτό, πού ήταν τόσο διαδο
μένος στήν υπόλοιπη Μακεδονία, για τή Δυτική Μακεδονία δέ διαθέτουμε, 
ώς τή στιγμή αύτή, καμιά άμεση επιγραφική μαρτυρία. ’Ακόμη κι αυτή ή 
ύπαρξή του μαρτυρεΐται έμμεσα μόνο άπό έπιγραφή τού Άργους τού Όρε- 
στικοΰ2, πού αναφέρει τό θεσμό τού αγωνοθέτη.

4) Θρησκευτικές γιορτές. Ή μοναδική έπιγραφική μαρτυρία πού έ
χουμε ώς τώρα για τήν τέλεση θρησκευτικών γιορτών στή Δυτική Μακε
δονία προέρχεται άπό απελευθερωτική πράξη τής Εξοχής3. Ή έπιγραφή 
μνημονεύει «τάς έθίμους ήμέρας»( = τίς γιορτάσιμες μέρες) τής θεάς Ένο- 
δίας, κατά τις όποιες όφειλαν οί απελευθερωμένοι δούλοι νά προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στό ιερό τής θεάς.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ΔΗΜΗΤΡΗΣ κ. σαμσάρης

1. Βλ πιο πάνω, σ. 302, σημ. 7.
2. Βλ. πιό πάνω, σ. 295, σημ. 2.
3. Βλ. πιό πάνω τήν πρώτη άπελευθερωτική πράξη τής Έξοχης.



RÉSUMÉ

Dimitrios C. Samsaris, Les témoignages épigraphiques pour 
les institutions de la Macédoine Occidentale à l’époque romaine.

Le matériel épigraphique ramassé pour le Corpus des inscriptions an
ciennes de la Macédoine Occidentale, qu’on prépare au Centre de Recher
ches Archéologiques de la Société d’Études Macédoniennes, fournit des ren
seignements précieuses concernant les institutions macédoniennes. Pour 
faciliter la recherche historique, l’auteur donne dans le présent article ces 
témoignages épigraphiques pour les institutions de la Macédoine Occidentale 
à l’époque romaine. Les institutions, attestées par l’épigraphie, sont politiques, 
religieuses et sociales.

Les institutions politiques: 1) Les κοινά des Orestes et des Elimiotes men
tionnés sur des inscriptions d’Argos Oresticon (le s.ap. J.C.), de Vattyna (près 
du village actuel de Kranochori) (Ilème s.ap. J.C.). 2) L’assemblée du peuple 
(εκκλησία του δήμου) sur des inscriptions trouvées à Vattyna et à la ville 
actuelle de Kozani. 3) Les politarques (πολιτάρχαι) sur des inscriptions 
(Ilème s. ap. J.C.) de Vattyna et de Lyca. 4) L’ambassade (πρεσβεία) sur le dé
cret de Vattyna (Ile s.ap. J.C.). 5) Les magistrats du gymnase (αρχών γυμνα
σίου, έφήβαρχος).

Les institutions religieuses: 1) Les άρχιερείς mentionnés sur des inscrip
tions de Lyca (Ilème s.ap. J.C.) et de Velvendos (Illème s.ap. J.C.). 2-4) Les 
institutions de μακεδονιάρχης, ίεροφάντης πρεσβυτάρχης των ’Ολυμπίων 
sur l’inscription de Velvendos (Illème s.ap. J.C.). Ces institutions concernent 
le κοινόν των Μακεδόνων siégé à Véroia. 5) Les έπιμεληταί ιερών sur des 
inscriptions d’Aeané et d’Exoché.

Les institutions sociales: 1) L’éphèbie (εφηβεία) connue par une liste 
des éphèbes (146/7 ap. J.C.) trouvée près du village actuel de Sisani. Sur la 
liste figurent les noms de 22 éphèbes, dont les 21 portent des noms grecs ou 
romains et l’un éphèbe le nom sémitique Σαμβαθίων. La liste présente un in
térêt particulier pour l’étude des phénomènes de la romanisation et de l’hel- 
lénisation anthroponymique de la population étrangère de cette région. 2) 
L’esclavage (δουλεία) connue par trois actes d’affranchissements (Illème 
s. ap. J.C.) trouvés près du village actuel d’Exoché (dép. de Kozani) où il
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éxistait un sanctuaire de la déesse Ένοδία. L’affranchissement se fait par con
sécration des esclaves à la déesse Ένοδία; c’est le type religieux d’affranchis
sement si répandu en Macédoine. Les inscriptions en question fournissent 
des renseignements sur les rapports entre les libérateurs et les esclaves et aus
si sur la nationalité des esclaves et sur leur rôle dans la vie économique de 
cette région. 3) Les concours publics (δημόσιοι άγωνες) et 4) Les fêtes reli
gieuses (εθιμοι ήμέραι) mentionnées sur un acte d’affranchissement d’Exoché.
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