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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΙΣ

Άπό το έπιγραφικό ύλικό πού έχουμε συγκεντρώσει γιά τήν έκδοση ένός Corpus των 
αρχαίων έπιγραφών τής Δυτικής Μακεδονίας μπορεί κανείς να άντλήσει πολύτιμες πλη
ροφορίες σχετικά μέ τή γλωσσική κατάσταση πού επικρατούσε στή Δυτική Μακεδονία 
κατά τή ρωμαϊκή έποχή. "Ετσι διαπιστώνει κανείς ότι άπό τίς έπιγραφές τής έποχής αύτής 
έλάχιστες μόνο είναι γραμμένες στή λατινική γλώσσα. Κι αυτές μάλιστα οί έλάχιστες λα
τινικές έπιγραφές είναι ιδιωτικές (Ρωμαίων ή έκλατινισμένων Θρακών) καί προέρχονται— 
έκτός άπό μιά τής Αίανής—από οίκισμούς πού βρίσκονταν κατά μήκος τής περίφημης 
Έγνατίας όδού, ή όποια αποτελούσε πραγματική έστία έκρωμαϊσμοΰ. Άπό τή διαπίστω
ση αύτή όδηγεϊται κανείς στό συμπέρασμα ότι ή ρωμαϊκή κατάκτηση δέν έθιξε γλωσσικά 
τούς Δυτικομακεδόνες, οί όποιοι έξακολουθοΰσαν νά χρησιμοποιούν αποκλειστικά τήν 
έλληνική γλώσσα τόσο στή δημόσια δσο καί στήν ιδιωτική τους ζωή. ’Αντίθετα μάλιστα 
τό πολυπληθέστερο έλληνικό πληθυσμιακό στοιχείο τής Δυτικής Μακεδονίας, όπως δεί
χνουν οί έλληνικές έπιγραφές, είχε άφομοιώσει γλωσσικά κι όλα τά ξένα έθνικά στοιχεία 
τού πληθυσμού της (Άνατολίτες, Θράκες, Ίλλυριούς καί Ρωμαίους).

Οί έλληνικές έπιγραφές ρωμαϊκής έποχής τής Δυτικής Μακεδονίας, πού όλες σχεδόν 
άνήκουν στα αύτοκρατορικά χρόνια, είναι γραμμένες στήν Κοινή1 μέ όρισμένους άρχαϊ- 
σμούς, πού όφείλονται πιθανώς στή γεωγραφική άπομόνωση τής χώρας. ’Εξαίρεση άπο- 
τελοΰν τά έπιγράμματα, πού είναι γραμμένα στήν άττική, καθώς καίοί έπιγραφές (Υπο
γραφές) τών καλλιτεχνών, όπου χρησιμοποιείται ό άρχαϊκός ρηματικός τύπος επόησα 
(άντί έποίησα)2. Ή άρχαϊστική τάση τών Δυτικομακεδόνων φαίνεται καθαρά στήν κλίση 
τών άνθρωπωνυμίων, πού όλα σχεδόν κλίνονται σύμφωνα μέ τούς γραμματικούς τύπους τής 
άττικής διαλέκτου. Πολύ χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τού όνόματος Λεωνίδας στο 
δόγμα τών Βαττυναίων3 4, πού τή μιά φορά κλίνεται σύμφωνα μέ τήν άτιική διάλεκτο (γε
νική σέ -ου) καί τήν άλλη σύμφωνα μέ τήν Κοινή (γενική σέ -α).

Σχετικά μέ τά γένη καί τήν κλίση τών ουσιαστικών, άξιοσημείωτα είναι όρισμένα 
σφάλματα πού έπισημαίνει κανείς σέ μερικές έπιγραφές. Πρόκειται γιά τήν αιτιατική τόν 
άοχιεοή (άντί τόν άρχιερέα) σέ έπιγραφές άπό τόν 'Αγιο ’Αχίλλειο Πρέσπας1· καί γιά τίς 
δοτικέο τοϊς Όρέστοις (άντί τοις Όρέσταις) καί τή θεφ (άντί τή θεά), άπό τίς όποιες ή

1. Σχετικά μέ αύτή βλ. S c h w y z er, Griechische Grammatik, I, München 1934/39, 
216 κέ., όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

2. ΙΙρβ. Α. Κεραμόπουλλου, «Ήμερολόγιον Μεγάλης ’Ελλάδος», 1922, 311. 
Ν. Παππαδάκι, Έκ τής Άνω Μακεδονίας, «Άθηνα» 25 (1913) 434, άρ. 15.

3. A. Woodward, JHS 37 (1913) 337 κέ.
4. Φ. Πέτσα, Διόρθωσις έπιγραφής Αγίου Αχίλλειου, «Μακεδονικά» 6 (1964/65) 

287-291 =SEG 24 (1969), άρ. 588=Bull. ép. 1966, 388, άρ. 238.
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πρώτη συναντιέται στό δόγμα τών Βαττυναίων1 καί ή άλλη σέ απελευθερωτική πράξη άπό 
τήνΈξοχή2. ΌΑ. Woodward θεωρείσωστή τή δοτικήΌρέστοις, πού,κατά τήγνώμητου, 
προϋποθέτει δνομαστική Όρέστοι3 4. ’Αντίθετα ό Ν. Παππαδάκις σωστά ύποστηρίζει ότι 
ή δοτική αυτή είναι μεταπλασμός τής στιγμής σύμφωνα μέ τά πολλά δευτερόκλιτα4. Τέλος, 
άπό άποψη όρθογραφίας, άξίζει να σημειωθεί ότι σέ όλες σχεδόν τΙς έπιγραφές παραλεί- 
πεται τό προσγεγραμμένο γιώτα. Ή κατάργηση αυτή τού γιώτα άποτελεϊ χαρακτηριστικό 
φαινόμενο τής Κοινής κατά τήν αϋτοκρατορική έποχή5.

Στή μεταγραφή λατινικών λέξεων καί όνομάτων, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς 
άπό τά παραδείγματα πού παραθέτουμε άμέσως παρακάτω, ύπάρχει ή Ιδια άντιστοιχία 
άνάμεσα στούς έλληνικούς καί λατινικούς φθόγγους πού συναντούμε καί στις έπιγραφές 
τού ύπόλοιπου έλληνόφωνου κόσμου:

1) ε—λατιν. e: Πετρώνιος/'α (σέ αναθηματικές έπιγραφές άπό τήν Αίανή καί τήν 
'Ανω Κώμη Κοζάνης, βλ. Λιούφη, 'Ιστορία Κοζάνης, 32-33=Κ. Σιαμπανόπουλου, Αία- 
νή, 148 καί 205).

2) ο=λατιν. u: Κόϊντος (στόν έφηβικό κατάλογο τού Σισανίου, βλ. Μ. Δήμιτσα, 
Ή Μακεδονία, άρ. 216=Β S A 18(1911 /12) 185-186, άρ. 34 καί σέ έπιγραφές άπό τήν άρ- 
χαία Λύκα κι άπό τήν Πύλη τής Μικρής Πρέσπας, βλ. Φ. Πέτσα, Διόρθωσις έπιγραφής 
Αγίου ’Αχίλλειου, «Μακεδονικά» 6(1964/65) 287=Βιι1Ι. ép. 1966, 388, άρ. 238=SEG 24 
(1969), άρ. 588. Α. Ανδρειωμένου, ΑΔ 22 (1967), Χρονικά, Β', 416), Π ό π λ ι ο ς (σέ έπι- 
γραφή τού 3ου μ.Χ. αίώνα άπό τή Σιταριά Φλώρινας, βλ. Ν. Παππαδάκι, Έκ τής Άνω Μα
κεδονίας, «Άθηνά» 25 (1913) 436-437, άρ. 20=Μ. Alexandrescu-Vianu, Les stèles funérai
res de la Macédoine romaine, «Dacia» 19 (1975) 196, άρ. 81).

3) η=λατιν. e. A ύ p ή λ ι ο ς (σέ έπιγραφές άπό τήν περιοχή τής Φλώρινας, βλ. Ν· 
Παππαδάκι, ό.π., 439, άρ. 25. Α. Κεραμόπουλλου, A Δ 14 (1931/3), Παράρτημα, 38’ 
άρ. 14. Μουσείο Φλώρινας, άρ. 11, 14, 20).

4) co—λατιν. ο: Αντώνιος (σέ έπιγραφή άπό τή Δρούσκα-στό μυχό τής Βεγορ- 
ρίτιδας λίμνης, βλ. Ν. Παππαδάκι, ό.π., 435, άρ. 17.

5) αι—λατ,ίν. ae, äi: A ΐ λ ι ο ς (στόν έφηβικό κατάλογο τού Σισανίου βλ. Δήμιτσα, Ή 
Μακεδονία, άρ. 16=Β S Α 18 (1911/12) 185-186, άρ. 34 καί σέ έπιγραφή τού 161-180 μ.Χ. 
τής Αίανής, βλ. Δ. Κανατσούλη, Τό κοινόν τών Έλιμιωτών, «Μακεδονικό Ήμερολόγιον 
Σφενδόνη» 1959, 209 κέ. (=Πρακτικά Β' Διεθνούς Συμποσίου ’Αρχαίας Μακεδονίας II, 
130). F. Papazoglo u,«Ziva Antika» 9 (1959) 163=SEG 17 (1960) 83, άρ. 313),Γ ν αϊο ς 
(σέ έπιγραφή τών Γρεβενών, βλ. Ν. Παππαδάκι, ό.π., 446, άρ. 43), Μαικήνας (σέ έπι
γραφή άπό τό Σύνδενδρο Γρεβενών, βλ. Π A Ε 1936, 67=A Α 52 (1937) 148, Γ ά ι ο ς(στό 
δόγμα τών Βαττυναίων (βλ. JHS 33 (1913) 339), στόν έφηβικό κατάλογο τού Σισανίου 
(Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, àp.216=BS Α 18 (1911/17)185-186, άρ. 34)καίσέ έπιγραφή άπό 
τήν Άνω Κώμη (Κ. Σιαμπανόπουλου, Αίανή, 205).

6) αυ=λατιν. au, av: Α ύ ρ ή λ ι ο ς (βλ. πιό πάνω), Κλαύδιος (στόν έφηβικό κατά

1. Βλ. πιό πάνω, σ. 485, σημ. 3.
2. Μουσείο Κοζάνης, άρ. 146. Σέ άλλες άπελευθερωτικές πράξεις άπό τήν Έξοχή 

καί τό Βοσκοχώρι (Μουσείο Κοζάνης, άρ. 147 καί 169) ύπάρχει ό σωστός τόπος ή θεά.
3. A. Woodward, ό.π.
4. Ν. Παππαδάκι, Εις τό δόγμα τών Λαπιναίων, «Άθηνά» 25 (1913) 464.
5. Βλ. S. R e i n a c h, Traité d Epigraphie Grecque,Paris 1885, 270-271 .C h.Dunant- 

J. P o u i 11 o u X, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos, II. De 196 avant .T.C. jusqu, 
à la fin de l’Antiquité, Paris 1958, 206-207.
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λογο τοΰ Σισανίου, βλ. πιό πάνω), Φ λ α ύ ιο ς (σέ έπιγραφή τής Αίανής, βλ. X. Μακαρό- 
να, ΑΕ 1936, 3, άρ. 3).

7) βί=λατιν. ϊ: Άντωνεΐνος (σέ έπιγραφή του 2ου μ.Χ. αί. άπό τίς Πέτρες Φλώ
ρινας, βλ. Ν. Παππαδάκι, δ.π., 431, άρ. 3).

8) ου—λατιν. ü, ν:Λούκιος (στον έφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου, βλ. πιό πάνω), 
Πούπλιος (σέ έπιγραφή τής Αίανής, βλ. Κ. Σιαμπανόπουλου, δ.π., 148), ΣεκοΟν- 
δ ο ς (στον έφηβικό κατάλογο τοΟ Σισανίου), Ούαλέριος/α (στο δόγμα των Βαττυναίων, 
βλ. J Η S 33 (1913) 339) καί σέ έπιγραφή τών Πύργων Έορδαίας (βλ. Ν. Παππαδάκι, δ.π. 
434, άρ. 15) Σ υ λ ο υ α νό ς (στόν έφηβικό κατάλογο τοΟ Σισανίου, βλ. πιό πάνω), Φ λα
ό ύ ϊ ο ς (σέ έπιγραφή άπό τον "Αγιο ’Αχίλλειο Πρέσπας, βλ. Φ. Πέτσα, δ.π. Bull. ép. δ.π.).

9) β=λατιν, b, ν1: Β ά σ σ ο ς (σέ έπιγραφή άπό τό Παλαιογράτσιανο, βλ. L. Heuzey, 
Le mont Olympe et l’Acarnanie, άρ. 44=Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 207=P. Roussel, 
R E G 27 (1914) 455=Baege,De Macedonum sacris, 192), Τιβέριος (στόν έφηβικό κα
τάλογο τοϋ Σισανίου, βλ. πιό πάνω), Φ λ ά β ι ο ς (βλ. πιό πάνω).

10) π=λατιν. b, ρ: Πόπλιος (βλ. πιό πάνω), Π ρ ό κ λ ο ς (στο δόγμα τών Βαττυ
ναίων καί στόν έφηβικό κατάλογο τοΰ Σισανίου, βλ. πιό πάνω), Π ρ ε ΐ μ ο ς (στό δόγμα 
τών Βαττυναίων, βλ. πιό πάνω) καί σέ έπιγραφή άπό τόν "Αγιο ’Αχίλλειο Πρέσπας (βλ. Φ. 
Πέτσα, «Μακεδονικά» 15 (1975) 311=SEG 24 (1969), άρ. 589).

Τέλος, στις έπιγραφές ρωμαϊκής έποχής τής Δυτικής Μακεδονίας διαπιστώνει κανείς 
τήν παρουσία διαφόρων γλωσσικών φαινομένων φωνηεντισμοϋ καί συμφωνηντισμοΟ πού 
άλλα άπό αυτά όφείλονται στην έπίδραση τοϋ προφορικοΰ λόγου, άλλα σέ λάθη τών χα
ρακτών κι άλλα σέ βαρβαρισμούς(ίδίως στις έπιγραφές τοϋ ξένου πληθυσμιακοΰ στοιχείου) 
Τά γλωσσικά αύτά φαινόμενα πού έχουμε έπισημάνει είναι βέβαια κοινά, κατά τήν περίο
δο αύτή, στις έπιγραφές όλόκληρου τοϋ έλληνόφωνου κόσμου. 'Ωστόσο κρίναμε σκόπι
μο νά τά παραθέσουμε πιό κάτω μέ τά παραδείγματα πού μάς δίνουν οί έπιγραφές, γιατί 
πιστεύουμε δτι άποτελοΰν χρήσιμα στοιχεία γιά τή μελέτη τής ίστορίας τής έλληνικής 
γλώσσας.

I. Φαινόμενα φωνηεντισμοϋ 

Α' Φωνήεντα

1. η

α) Ίων. η αντί τον άττ. α2: φ ι λ ί η ς (άντί φιλίας) (σέ έπίγραμμα άπό τό Μπουφάρι 
Κοζάνης, βλ. Ν. Παππαδάκι, Έκ τής Άνω Μακεδονίας, «Άθηνά» 25 (1913) 4/45 άρ. 37),

1. Βλ. A. Β 1 ass , Über die Aussprache des Griechischen,Berlin 1888,106 κέ.Μ ey er, 
Griechische Grammatik, Leipzig 1896, 313. Schwyzer, Griechische Grammatik, I, Mün
chen 1934-39, 207. Τοϋ ίδιου, Grammatik der pergamenischen Inschriften, Berlin 1898, 
105. Kr e t s ch m er, Die Entstehung der Koine, Wien 1901,15. M eis t er h a ns, Gram
matik der attischen Inschriften, Berlin 1900, 77. Nachmanson,Laute und Forme der 
magnetischen Inschriften, Uppsala 1903, 75 κέ. Hauser, Grammatik der griech. Inschri
ften Lykiens, Basel 1916, 56. G. Mihailov, Ezikät na gräckite nadpisi ot Bälgarija, I. 
Fonetika, Sofia 1940, 51.

2. Βλ. S c h w y z e r, Griechische Grammatik, 187. M e y e r, δ.π., 95. K r e t s c h m e r, 
δ.π., 29 κέ. N ac hmanso n, δ.π.,27 κέ. M e is t er h a ns, δ.π., 16κέ.H aus er, δ.π., 
23. R ü s c h, Grammatik der delphischen Inschriften, I,Berlin 1914,42 κέ. G. M i h a i 1 ο ν, 
δ.π., 15-16.
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ίερητεόοντος (=ίερατεύοντος) (σέ έπιγραφή άπό τόν "Αγιο Γεώργιο Γρεβενών, βλ. 
Ν. Παππαδάκι, δ.π., 446, άρ. 40), ίερητεύσαντες (=ίερατεύσαντες)(σέ έπιγραφή 
άπό τήν Καισαρειά, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΕ 1933, 44).

β) η άντί et1: έποί η (=έποίεΐ) σέ έπιγραφή (=ύπογραφή γλύπτη άπό τή Σπηλιά 
Κοζάνης, βλ. Κ. Σιαμπανόπουλου κ.ά., Γνωριμία μέ τόν νομόν Κοζάνης, 144).

γ) η άντί ι2 3: Ά μ φ υ τ ρ ή τ η (=Άμφιτρίτη) (σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τόν Περ- 
δίκκα Κοζάνης: Μουσείο Κοζάνης, άρ. 894).

2. ι

α) >. άντί ε8:θιοτάτους (=θεοτάτους) (σέ έπιγραφές άπό τις Πέτρες καί τή Σιτά
ρια Φλώρινας, βλ. Ν. Παππαδάκι, δ.π., 432, άρ. 8, 437, άρ. 21).

β) « άντί η: Α ö ρ ι λ ί α (=Αύρηλία) (σέ έπιγραφή τού 3ου μ.Χ. αίώνα άπό τήν ’Αχλά
δα Φλώρινας, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, Α Δ 14 (1931 /32), Παράρτημα, 38, άρ. 14).Στόν δ' 
στίχο δμως ύπάρχει δ σωστός τύπος Α ύ ρ ή λ ι ο ς, πού δείχνει δτι ό χαράκτης είχε γνώ
ση τής όρθογραφίας αύτής.

γ) ν άντί t: Δ υ ί (=Διί) (σέ έπιγραφή τής Κοζάνης, βλ. X. Μακαρόνα, ’Αρχαιολογικά 
Χρονικά, «Μακεδονικά» 2 (1941 /42) 638, άρ. 89= J Η S 66 (1946) 163), Άμφυτρήτη 
(=Άμφιτρίτη)(σέ έπιγραφή άπό τόν Περδίκκα Κοζάνης: Μουσείο Κοζάνης, άρ. 894).

3. ο

α) ο άντι ον: έπιμελομένου (=έπιμελουμένου) (σέ άπελευθερωτική πράξη άπό 
τήν Έξοχή: Μουσείο Κοζάνης, άρ. 146).

β) ο άντί ω: Ζ ο ή (=Ζωή1 (σέ έπιγραφή τού Μουσείου Φλώρινας,άρ. 20), Ζ ο ε ί χη 
(=Ζωείχη)(σέ άπελευθερωτική πράξη τού 275 μ.Χ. άπό τήν Έξοχή: Μουσείο Κοζάνης, 
άρ. 147).

γ) ω άντί ο4 * * *:Θεώδωρος (=Θεόδωρος) (σέ έπιγραφή άπό τόν Κρόκο Κοζάνης: Μου
σείο Κοζάνης, άρ. 12), δεόμενος (=δεόμενος) (σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τό Βο - 
σκοχώρι: Μουσείο Κοζάνης, άρ. 169), ώ ν α ρ (=δναρ)(σέ άναθηματική έπιγραφή άπό τήν 
'Ανω Κώμη Κοζάνης, βλ. Κ. Σιαμπανόπουλου, ΑΙανή, 205).

4. ’Αποβολή φωνηέντων

α) -toç)-iç: Ε ύ τ ύ χ ι ς (=Εύτύχιος) (σέ έπιγραφή άπό τόν Άγιο ’Ελευθέριο Κοζά
νης: Μουσείο Κοζάνης, άρ. 1781, I ο ύ λ ι ς (=’Ιούλιος) (σέ έπιγραφή άπό τήν Καισαρειά, 
βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ΑΕ 1933, 43).

β) ’Άλλα φωνήεντα: Λύσστρατος (=Λυσίστρατος)(σέ έπιγραφή άπό τό Δρέπανο

1. Βλ. S. Rei nach, δ.π., 265-266.
2. Βλ. Blass, δ.π., 32 κέ. S c h w y z er, Griechische Grammatik, 186. T ο ύ ί δ ι ο υ, 

Grammatik der pergam. Inschriften, 46 κέ. M e y e r, δ.π., 132 κέ. M e i s t e r h a n s, δ. π. 
19. N a chm anso n, δ.π., 37 κέ. 37 κέ. Hauser, δ.π., 25 κέ. Kr e tschm er, δ.π., 7. 
R üsch, δ.π., 63. Mays er, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, 
I, Berlin/Leipzig 1923, 82 κέ. G. Mihailov, δ.π., 16-17.

3. Βλ. Schwyzer, Griechische Grammatik, 275 b.
4. Βλ. Schwyzer, Griechische Grammatik, 392 κέ. Τού ίδιου Grammatik der

pergam. Insrriften, 94. Nachman so n, δ.π., 63. Blass, δ.π., 35. M e is t er h a ns,
δ.π., 24, 68. Ha us er, δ.π., 48 κέ. M ay s er, δ.π., 138 κέ. Rii sc h, δ.π., 144 κέ. Thu
mb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus, Strassburg 1901, 143.
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Κοζάνης, βλ. ΑΕ 1936, 6, άρ. 7.), Π ά ρ μ ο ν ο ς(=Παράμονος) (σέ έπι/ραφή άπό τίς Πέ
τρες, βλ. Ν. Παππαδάκι, δ.π., 430-431, άρ. 11, Π ρ ό κ λ ο ς (βλ. πιο πάνω).

Β' Δίφθογγοι
1. αι

OLj αι άντί ε: άναίθηκεν (=άνέθηκεν) (σέ έπιγραφή άπό τήν Πτολεμαίδα: Μου
σείο Κοζάνης, άρ. 153),Ο ύ α λ u ι ρ ί α (=Οί>αλερία)(σέ έπιγραφή άπό τούς Πύργους Έορ- 
δαίας, βλ. Ν. Παππαδάκι, δ.π., 434, άρ. 15).

β) ε άντί αι1: Ά ρ α β έ ο ς (=’Αρραβαϊος) (στό περίφημο δόγμα τών Βαττυναίων, βλ. 
Ν. Παππαδάκι, Είς τδ δόγμα Λαπιναίων τής Όρεστίδος, «Άθηνά» 25 (1913) 462 κέ.), Έ α
ν ή (=Αΐανή> (σέ έπιγραφή τής Αίανής, βλ.Χ. Μακαρόνα, Έκ τής Έλιμείας καί Έορδαίας, 
A Ε 1936, 3, άρ. 3), γ υ ν ε κ ό ς (=γυναικός) (σέ έπιγραφή άπό τήν ’Αχλάδα Φλώρινας, 
βλ. Α. Κεραμόπουλλου, Α Δ 14(1931 /32), Παράρτηαα, 40, άρ. 16), κέ(=καί) (σέέπιγραφές 
άπό τήν Ύδροϋσα (βλ.Ν. Παππαδάκι, δ.π.,439, άρ.23), άπό τήν ’Εξοχή (ΜουσείοΚοζά
νης, άρ. 146) καί σέ έπιγραφή τοϋ Μουσείου Φλώρινας,άρ. 5), π ε δ ί ω (=παιδίφ) (σέ 
έπιγραφή άπό τήν Τσοόκα Καστοριάς, βλ. Ν. Παππαδάκι, δ.π.,442, άρ. 32),π ε δ ί ω ν) 
(=παιδίων) (σέ έπιγράφή άπό τήν Ύδροϋσα, βλ. πιό πάνω),π ε δ ά ρ ι ο ν (=παιδάριον) 
(σέ άπελευθερωτική πράξη άπό τήν Έξοχή: Μουσείο Κοζάνης, άρ. 147), χ έ ρ ι ν (=χαί- 
ρειν σέ έπιγραφή άπό τήν Έλάτη Κοζάνης: Μουσείο Κοζάνης, άρ. 896).

2. ει

α) ει άντί ι ( —.γιωτακισμός)2: Άμφιτρείτη (=’Αμφιτρίτη) (σέ άναθηματική έπι
γραφή άπό τήν περιοχή τής Σιάτιστας, βλ. BCH 17 (1898) 635=W. Baege,De Macedo
nian sacris, 32),Ά νδρόνεικος (=’Ανδρόνικος) (σέ έπιγραφή άπό τήν περιοχή Τσοτυ- 
λίου, βλ. Κ. Σιαμπανόπουλου κά.,Γνωριμία μέ τόν νομόν Κοζάνης, 215), Ά ν τ ω ν ε ί ν ο υ 
(=Άντωνίνου) (σέ έπιγραφή του τέλους τοϋ 2ου π.Χ. αίώνα άπό τίς Πέτρες:Μουσειο Φλώ
ρινας, άρ. 103). Άρτεμεισίαν (=Άρτεμεισίαν)(σέ έπιγραφή τοΰ 3ου π.Χ. αίώνα άπό 
τήν ’Αχλάδα Φλώρινας, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, Α Δ 14 (1931 /3ζ), Παράρτημα, 38, άρ.14), 
Άφρόδειτος (=Άφρόδιτος) (στόν έφηβικό κατάλογο τοΟΣισανίου, βλ. Δήμιτσα,Ή 
Μακεδονία, άρ. 216=Β S Α 18 (1911 /12) 185-186, άρ. 34), ) εινόμενον (=γινόμενον) 
(σέ έπιγραφή άπό τό Κρανοχώρι Καστοριάς, βλ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 217), Δ ε ι ί 
(=Διί)(σέ έπιγραφή άπό τήν’Ανω Κώμη: Μουσείο Κοζάνης), Ε ί σ ί ω ν(=Ίσίων) καίΕ ί- 
σ ί δ ο τ ο ς (=Ίσίδοτος) (στόν έφηβικό κατάλογο τοϋ Σισανίου, βλ. πιό πάνω), έτειμή- 
σ α ν τ ο (=έτιμήσαντο) (σέ έπιγραφή άπό τό Κρανοχώρι,βλ. πιό πάνω),Θ εσσαλονεί- 
κ η (=Θεσσαλονίκη) (σέ έπιγραφή τοΰ Μουσείου Φλώρινας, άρ. 5), Κ ε ρ κ ε ί ν ι ο ν (= 
Κερκίνιον) (σέ έπιγραφή τής Αίανής, βλ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, άρ. 214), Κ ο ε ί ν τ α 
(=Κοίντα) (σέ έπιγραφή τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνα άπό τίς Κάτω Κλεινές: Μουσείο Φλώρινας), 
Κλεο(ν)είκη (=Κλεονίκη) (σέ έπιγραφή άπό τόνΆγιο Δημήτριο Έορδαίας, βλ. X.

1. Βλ. Schwyzer, Griechische Grammatik, 194 κέ. Τοϋ ίδιου, Grammatik, 77 
κέ. Β1 ass, δ.π., 62 κέ. Meyer, δ.π., 176 κέ. Meisterhans, δ.π., 34 κέ. Μ a y s er, 
δ.π., 107 κέ. T h u m b, δ.π.,228. R iis c h, δ.π., 76, κέ. H a us er, δ.π., 34. N ac h m a n- 
soo, δ.π., 37 κέ. S. R e i na ch, δ.π., 226. G. Mihailov, δ.π., 24.

2. Βλ. Schwyzer, Grammatik der pergam. lnscriften, 74. B 1 a ss, δ.π., 50 κέ. Mei
sterhans, δ.π., 48 κέ. Ν ac h m a nso η, δ.π., 34 κέ. R iisc h, δ.π., 65 κέ. H a us er, 
δ.π., 31 κέ. S. R e i n ach, δ.π., 263-264. Chr. Dunant -J. Pouilloux, δ.π., 208.
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Μακαρόνα, A E 1936, 11, άρ. 20), Νεικάνωρ (=Νικά voip) (στό δόγμα τών Βαττυναίων, 
βλ. πιό πάνω), Νειχάρχου (=Νικάρχου) (σέέπιγραφή από τόνΆγιο ’Αχίλλειο Πρέ- 
σπας, βλ. S E G 24 (1969), άρ. 588=Φ. Πέτσα, Διόρθωσις επιγραφής 'Αγίου ’Αχίλλειου, 
«Μακεδονικά» 6 (1964/65) 287-291=Bull. ép. 1966, 388, άρ. 238), Ν ε ι κ ο μ ά χ φ(=Νι- 
κομάχοι) (σέ έπιγραφή άπό τήν ’Αχλάδα Φλώρινας, βλ. πιό πάνω), πεντακισχείλια 
(=πεντακισχίλια), πολειτάρχης (=πολιτάρχης) καί π ο λ ε ί τ η ς (=πολίτης) (άνα- 
φέρονται έπανειλημμένα σέ έπιγραφή άπό τό Κρανοχώρι, βλ. πιό πάνω), πολειτεία 
(=πολιτεία) καί τ ε ι μ ή ς (=τιμής) (σέ έπιγραφή άπό τον Άγιο ’Αχίλλειο,βλ. πιό πάνω).

β) ι αντί ει1: δανισττής (=δανειστής) (σέ απελευθερωτική πράξη τού 275 μ.Χ. 
άπό τήν ’Εξοχή: Μουσείο Κοζάνης, άρ. 146), μ ν ί α ς (—μνείας) (σέ έπιγραφή άπό τό Σκο
πό Φλώρινας, βλ. Ν. Παππαδάκι, ό.π., 439, άρ.25), π ι ρ ά σ ι (=πειράσειι(σέ άπελευθερω- 
τική πράξη τής ’Εξοχής, βλ. πιό πάνω), Π οσιδώνιον (=Ποσειδώνιον) (σέ έπιγραφή 
άπότή ΣιταριάΦλώρινας, βλ.Ν.Παππαδάκι, ό.π., 436, άρ. 20),ταμίφ (=ταμείφ) (σέ 
άπελευθερωτική πράξη τής ’Εξοχής, βλ. πιό πάνω), χ έ ρ ι ν (=χαίρειν) (σέ έπιγραφή άπό 
τήν Έλάτη: Μουσείο Κοζάνης, άρ. 896).

3. οι άντί η
Άνέθοικεν (=άνέθηκεν) (σέ έπιγραφή άπό τό Χειμερινό, βλ. Ν. Παππαδάκι, ό.π., 

444, άρ. 37=Α. Κεραμόπουλλου, ό.π., 33-34).

II. Παθήσεις συμφώνων

1. δ άντί τ

Πλευράδου (=Πλευράτου) (σέ έπιγραφή άπό τήν Τσούκα Καστοριάς, βλ. 
Ν. Παππαδάκι, ό.π., 442, άρ. 32).

2. ν άντί μ2

α) μβ)νβ: γ α ν β ρ φ (=γαμβρφ) (σέ έπιγραφή άπό τήν ’Αχλάδα Φλώρινας, βλ.Α. Κε
ραμόπουλλου, Α Δ 24 (1931 /32),Παράρτημα, 38, άρ. 14),σ υ ν β ί φ (=συμβίφ)(σέέπιγρα- 
φές άπό τήν περιοχή τής Κοζάνης, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ό.π., 3, άρ. 1), άπό τήν ’Αχλά
δα κι άπό τή Λακκιά Φλώρινας (βλ. Α. Κεραμόπουλλου, ό.π., 40, άρ. 18. Μουσείο Φλώ
ρινας, άρ. 107).

β) μπ)νπ: άνπελουργός (=άμπελουργός) (σέ έπιγραφή τής Κοζάνης, βλ. X. Μα
καρόνα, ’Αρχαιολογικά Χρονικά, «Μακεδονικά» 2 (1941 /42. 638, àp.89=J Η S 66(1946) 
113), Όλυνπίαν (=’Ολυμπίαν) (σέ έπιγραφή άπό τή Μελίτη Φλώρινας, βλ. Α. Κερα
μόπουλλου, ΑΔ 24 (1931/32), Παράρτημα, 40, άρ. 21).

3. Διπλασιασμός συμφώνων

α) ν)νν: Έ ν ν ο δ ί φ, (=Ένοδίμ) (σέ άπελευθερωτικές πράξεις άπό τήν Έξοχή: Μου
σείο Κοζάνης, άρ. 146, 153, 166).

1. Βλ. Schwyzer, Griechische Grammatik, 192 κέ. Τ ο ö ίδιου, Grammatik der 
pergam. Inschriften, 51 κέ. Blass, ό.π., 31 κέ. Μ e y.er, ό.π., 125 κέ. M e is t er h a ns, 
ό.π., 35 καί σημ. 192. Nac h m a nso n, ό.π., 40. R üs c h, ό.π., 35. M a y s er, ό.π., 87 
κέ. G. Mihailov, ό.π., 26-27.

2. Βλ. Schwyzer, Griech. Grammatik, 213. Τ o ü ί δ ι ο υ, Grammatik der pergam. 
Inschriften, 121. M e is t er h a ns, ό.π., 84, 112. N a c h m a nso n,ό.π., 104 κέ. R üsch, 
ό.π., 260 κέ. Μ a y s er, ό.π., 233 κέ. S. R e i n a c h, ό.π., 243. G.Mihailov, ό.π., 60.
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β) τ)ττ: δανισττής (= δανειστής) (σέ άπελευθερωτική πράξη άπό τήν Έξοχή: 
Μουσείο Κοζάνης, άρ. 146).

4. ’Απλοποίηση διπλών συμφώνων (ρ(ρρ)

Ά ρ α β έ ο ς (=’Αρραβαΐος) καί Άριδαΐος (=’Αρριδαΐος) (στο δόγμα των Βαττυ- 
ναίων, βλ. Ν. ΙΙαππαδάκι, Εις τό δό,μα Λαπιναίων τής Όρεστίδος, «Άθηνά» 25(1913) 
462 κέ.

5. ’Αφομοίωση συμφώνων

α) ’Εσωτερική αφομοίωση (γ-κ)κ-κ, κ-χ) χ-χ)1'· κ λ υ κ υ τ ά τ φ (=γλυκυτάτφ) (σέ 
έπιγραφή άπό τό Σκοπό Φλώρινας, βλ. Ν. Παππαδάκι, ό.π., 439, άρ. 25), Νειχάρ- 
χ ο υ (=Νικάρχου) (σέ έπιγραφή άπό τόν "Αγιο ’Αχίλλειο Πρέσπας, βλ. Φ. Πέτσα, «Μα
κεδονικά» 6 (1964/65) 287-291 =Bull. ép. 1966, 388, άρ. 238 = SEG 24 (1969), άρ. 588).

β) ’Αφομοίωση ατό τέλος των λέξεων ( κ)γ): έγδεΦιλίππου (σέ έπίγραμμα άπό 
τήν Καισαρειά, βλ. Α. Κεραμόπουλλου, A Ε 1933, 48).

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών δημητρης ςαμςαρης

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1788-1810)
Ο ΕΙΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (1810-1820).

Κύπριος ή Κρής;

Είς σύντομον έργασίαν, δημοσιευθεΐσαν κατά τό παρελθόν έτος καί διαλαμβάνουσαν 
έκδοσιν καί σχολιασμόν έγκυκλίου τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (1 Σεπτεμβρίου 1791) 
ύπέρ βοήθειας τής Ίεράς Μονής Είκοσκροινίσσης τού Παγγαίου όρους, έγένετο λόγος 
περί τοϋ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γερασίμου2, ό όποιος, συμφώνως προς συγχρόνους 
αύτοϋ μαρτυρίας, κατήγετο εκ Κρήτης3 4.

Τήν Ιδίαν έποχήν έδημοσιεύθη ένδιαφέρουσα περί τοΟ Γερασίμου μελέτη, είς τήν 
όποιαν άναφέρεται ότι οδτος ήτο Κύπριος τήν καταγωγήν1. Παραθέτων ό συγγραφεύς τής

1. Βλ. Schwyzer, Griech. Grammatik, 257. Τοϋϊδιου, Pergam. Inschriften, 126 
κέ. Β 1 ass, ό.π.,72. Meyer, ό.π., 390. G i es e, Aeolischer Dialekt, 85. M e i s t er h a n s, 
ό.π., 102 κέ. Kretschmer, Die griechischen Vaseninschriften, ihrer Sprache nach un
tersucht, ό.π., 222 κέ. H a us er, ό.π., 70. M a y s e r, ό.π., 233 Ké.S.Reinach, ό.π., 243- 
248.

2. ’Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, ’Εγκύκλιος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
ύπέρ βοήθειας τής Ίεράς Μονής Είκοσκροινίσσης, «Μακεδονικά» 21(1981) 353-356.

3. Α. Παπαδοποόλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα ίεροσολυμιτικής σταχυολο- 
γίας ή συλλογή άνεκδότων καί σπανίων έλληνικών συγγραφών περί των κατά τήν Έφαν 
όρθοδόξων έκκλησιών καί μάλιστα τής τών παλαιστινών, τόμος τρίτος, Πετρούπολις 1897 
(Bruxelles 1963), σ. 200, 206, 343-344, 354.

4. Α. Τηλλυρίδου, Γεράσιμος ό Κύπριος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1788- 
1810) καί Μητροπολίτης Χαλκηδόνος (1810-1820), «Θεολογία» 52(1981) 530-549 ιδιαιτέ
ρως δέ 532 καί ύποσ. 4.
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