
ΜΑΡΙΑ-ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ Γ. ΠΑΡΙΣΑΚΗ 

Παρατηρήσεις 
σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων» 

Σέ μελέτη, πού έφερε τον τίτλο "Inscriptions latines de Macédoine" και δημο

σιεύθηκε στο Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH) του 1884, ό Salomon 

Reinach παρουσίασε εννέα συνολικά επιγραφές, έκ των οποίων επτά είχε εντο

πίσει δύο χρονιά ενωρίτερα κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Θάσο και τους 

Φιλίππους.1 Στο τέλος του άρθρου προσέθεσε δύο ακόμη λατινικές επιγραφές 

ώς προερχόμενες από τη θέση Katzi-Davan «στα περίχωρα των Αβδήρων» 

(BCH 8,1884, 49: "aux environs d'Abdère"), τίς όποιες, όπως σαφώς σημειώνει, 

γνώριζε μόνο άπό έκτυπα πού του είχε αποστείλει συνεργάτης των Γάλλων 

ονόματι Χατζηθωμάς. Άπό τη σύντομη αναφορά του Reinach σχετικά με το 

χρόνο και τον τόπο ευρέσεως τών δύο μνημείων καθίσταται προφανές πώς 

-τουλάχιστον μέχρι την εποχή δημοσιεύσεως του άρθρου- ό ϊδιος δεν είχε 

επιχειρήσει να εξετάσει τους λίθους* όσον άφορα στο τουρκικό τοπωνύμιο 

μάλιστα, μπορούμε νά υποθέσουμε πώς αυτό αναγραφόταν στο συνοδευτικό 

τών έκτοπων σημείωμα. 

Για τήν πρώτη άπό τό Katzi-Davan επιγραφή2 ό Reinach αναφέρει μόνο 

τό υψος του μνημείου (0,30 μ.) και τών γραμμάτων (στίχ. 1: 0,09, στίχ. 2: 0,07 

καί στίχ. 3: 0,04), χωρίς καμμία περαιτέρω πληροφορία για τή μορφή του 

λίθου, τις διαστάσεις ή τό υλικό* ώς προς τό περιεχόμενο ή επιγραφή εντάσσε

ται στην κατηγορία τών επιτύμβιων, αφού μνημονεύει τό θάνατο τού μικρού 

Άριστοκρίτου καί τή φροντίδα κατασκευής τού μνημείου άπό τή μητέρα του: 

Uttiedia Cle

opatra Aristocrit(o) 

fil (io), m(ensium) V, d(ierum) V, h(ic) s (ito) /(aciendum) c(uravit). 

1. Βλ. S. Reinach, BCH 8 (1884) 47-50. 
2. Βλ. Reinach, δ.π. 49, άρ. 8. 
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Το κείμενο επαναλήφθηκε ώς έχει και σε μεταγενέστερες δημοσιεύσεις, με μία 

μόνο μικρή απόκλιση στο τέλος του δευτέρου στίχου.3 Οι δημοσιεύσεις αυτές 

στηρίχθηκαν στο έ'κτυπο καί τίς πληροφορίες του πρώτου έκδοτου και είναι 

σαφές από τίς σύντομες αναφορές τους πώς σέ καμμία περίπτωση δέν επι

διώχθηκε ό εντοπισμός και ό έλεγχος του λίθου* έκτοτε ή τύχη του αγνοείται. 

Ό δεύτερος προερχόμενος από τήν ϊδια θέση λίθος σώζει το κείμενο μιας 

δίγλωσσης αναθηματικής επιγραφής τών μελών ενός θιάσου και του ιερέα τους 

Ποπιλλίου Ζειπα προς τον Ήρωα Αύλωνείτη. Ό Reinach σημείωσε το υψος 

(0,22 μ.) καί το μήκος (0,97) του μνημείου,4 καθώς καί το υψος τών γραμμάτων 

του δευτέρου (λατινικού) στίχου (0,04), ένώ επεσήμανε και τήν ύπαρξη συμπι-

λημάτων: 

Ήρωι Αυλωνείττ] θυσιασται περί ιερέα Ποπ(ί)λλιον Ζειπαν 

Heroi Aulonite cultores sub sacerdote) PopiKlio) Zip[a]. 

Οι μεταγενέστεροι σχολιαστές επανέλαβαν και πάλι το κείμενο ώς έχει, μέ 

βάση το υπάρχον έκτοπο,5 ένώ σέ καμμία περίπτωση δέν φαίνεται να επιχει

ρήθηκε ή αναζήτηση καί ή έπί τόπου εξέταση του λίθου. 

Νέα δεδομένα προσέφερε στην έρευνα ή ανεύρεση το 1937 και δημοσίευση 

λίγους μήνες αργότερα μιας ακόμη λατινικής επιγραφής, το κείμενο τής οποίας 

εμφανίζεται πανομοιότυπο μέ το δεύτερο στίχο τής δίγλωσσης επιγραφής του 

Reinach.6 Ό λίθος εντοπίσθηκε στην οικία του 'Αναστασίου Κεντουκιάδου τής 

3. CIL III Suppl. 7379 (βάσει του έκτύπου πού απεστάλη από τον Reinach)* Th. 
Mommsen, EphemEpigr 5 (1884) 1437* A. Dumont καί Th. Homolle, Mélanges d'Archéologie 
et à'Épigraphie (Παρίσι 1892) 442, αρ. 110(b2). Ή μόνη διαφοροποίηση τών δημοσιεύσεων 
αυτών από τήν αρχική έγκειται στη σημείωση τού τελευταίου γράμματος του ονόματος 
του παιδιού στο τέλος του δευτέρου στίχου έκτος παρενθέσεως, προφανώς κατόπιν 
εξετάσεως τοϋ υπάρχοντος έκτύπου. 

4. Reinach, δ.π. 49-50, αρ. 9. 
5. CIL III Suppl. 7378 καί 14207(1)· Th. Mommsen, EphemEpigr 5 (1884) 1436· 

Dumont καί Homolle, δ.π. (σημ. 3) 442, αρ. HO(bl)· IGRR I 832 καί Dessau, ILS 4067. 
Πρβλ. Γ. Μπακαλάκης, «Παρανέστιοι Αρχαιότητες», Θρακικά 8 (1937) 20-21 (BullÉpigr 
1939, 188) για σύντομες αναφορές ώς προς το περιεχόμενο της ϊδιας επιγραφής. 'Όπως 
προκύπτει από το CIL, το cognomen στο στίχ. 1 χαράχθηκε καθέτως προς τον υπόλοιπο 
στίχο, επάνω από τήν τελευταία συλλαβή τού ονόματος γένους* στο τέλος τού επόμενου 
στίχου ό Cagnat δίνει τήν ανάγνωση Zep[a]. Σημειώνεται, τέλος, πώς σέ όλες τίς μέχρι 
τώρα δημοσιεύσεις το cognomen στον ελληνικό στίχο αποδίδεται μέ τονισμό στην παρα
λήγουσα (Ζείπαν). 

6. Βλ. Γ. Μπακαλάκης, δ.π. (σημ. 5), 20-21, αρ. 3, είκ. 3 (BullÉpigr 1939, 188). 
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κοινότητας Παραδείσου (δήμος Χρυσουπόλεως του νομού Καβάλας, πρώην 

Indzes), δπου είχε χρησιμοποιηθεί ώς κατώφλι. Ό έκδοτης της επιγραφής Γε

ώργιος Μπακαλάκης, πού αμέσως επεσήμανε τήν απόλυτη ομοιότητα των δύο 

κειμένων, εξέφρασε τήν άποψη πώς και οι δύο επιγραφές προέρχονταν από 

κάποιο ιερό τού "Ηρωος Αύλωνείτου (βλ. σελ. 98-99) πού κατά πάσαν πιθανό

τητα θα έπρεπε να αναζητηθεί στην περιοχή τού Παραδείσου. Ό Μπακαλάκης 

έδωσε λεπτομερή περιγραφή τού λίθου, ένώ σημείωσε τις μέγιστες σωζόμενες 

διαστάσεις του (0,06 Χ 1,00 Χ 0,69) καθώς και το υψος των γραμμάτων (0,04): 

Heroi Aulonite cultores sub sacerdote) PopiKlio) Zipa. 

Και τής τρίτης αυτής επιγραφής τα Ίχνη έχουν πλέον χαθεί. 

Οι εργασίες για τή δημοσίευση τού συντάγματος των ελληνικών και λα

τινικών επιγραφών τής Θράκης τού Αιγαίου, πού ολοκλήρωσε το 2005 το Κέ

ντρο Ελληνικής καί Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητας (Κ.Ε.Ρ.Α.) τού Εθνικού Ιδρύμα

τος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) σέ συνεργασία μέ τήν Ι Θ' Εφορεία Προϊστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κομοτηνής,7 έδωσαν τή δυνατότητα -πέρα από τήν 

αναζήτηση τών ίδιων τών λίθων, πού απέβη άκαρπη- για μία πιο προσεκτική 

εξέταση τών διαθέσιμων δεδομένων και κυρίως γιά μία συγκριτική θεώρηση μέ 

βάση το σύνολο τού σωζόμενου στην ευρύτερη περιοχή επιγραφικού υλικού. 

Στηριζόμενοι στις παρατηρήσεις αυτές μπορούμε σήμερα να προτείνουμε -μέ 

τήν επιφύλαξη πού επιβάλλει ή απώλεια τών μνημείων άλλα και οι περιορι

σμένες πληροφορίες πού διαθέτουμε γιά αυτά- πώς ή δεύτερη επιγραφή τού 

Reinach ταυτίζεται μέ τήν επιγραφή πού ένετόπισε λίγα χρόνια αργότερα ό 

Μπακαλάκης και πώς οι δύο επιγραφές πού δημοσίευσε ό Γάλλος αρχαιολό

γος ώς προερχόμενες άπό τή θέση Katzi-Davan πρέπει να συσχετισθούν δχι μέ 

τήν αρχαία πόλη τών Αβδήρων ή τή χώρα τους, δπως πρότεινε ό ϊδιος και 

επανέλαβαν στή συνέχεια πολλοί μελετητές, άλλα εϊτε μέ τήν ευρισκόμενη λίγο 

βορειότερα στους πρόποδες τής Ροδόπης και κοντά στο Νέστο ποταμό ρω

μαϊκή πόλη τής Τοπείρου ή -άποψη πού φαίνεται ακόμη πιο ισχυρή κατά τήν 

άποψη μας γιά τους λόγους πού αναλύονται αμέσως παρακάτω- μέ κάποια 

άπό τίς θέσεις τής χώρας τών Φιλίππων. Προς τήν κατεύθυνση αυτή όδΊγγούν οι 

ακόλουθες παρατηρήσεις: 

Ι. Ή απόλυτη ταύτιση τού λατινικού κειμένου τού Μπακαλάκη μέ το 

7. Βλ. Λουΐζα Δ. Λουκοπούλου, 'Αντιγόνη Ζουρνατζή, Μαρία Γαβριέλλα Παρι-
σάκη και Σελήνη Ψωμά, Επιγραφές τής Θράκης τον Αιγαίον μεταξύ τών ποταμών Νέ-
στον καί "Εβρον (Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης καί "Εβρον), (Αθήναι 2005), στο έξης IThrAeg. 
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δεύτερο στίχο της δίγλωσσης επιγραφής του Reinach, συνάδει με την ταύτιση 

των παραδιδύμένων διαστάσεων, τόσο για το υψος των γραμμάτων όσο και 

για το μήκος των δύο πλακών πράγματι, το υψος των γραμμάτων αναφέρεται 

και στις δύο περιπτώσεις ως 0,04 μ. για το λατινικό στίχο, ένώ το μήκος πα

ραδίδεται ώς 0,97 από τον Reinach και 1 μ. από τον Μπακαλάκη.8 Την ομοιό

τητα αύτη έρχεται να ενισχύσει και ή προσεκτική ανάγνωση τής περιγραφής 

πού δίνει ό Μπακαλάκης για την ευρεθείσα στον Παράδεισο επιγραφή* συγ

κεκριμένα, όπως σημειώνει ό ϊδιος, «τό πρόσθιον πάχος τής πλακός, έφ' ού ή 

επιγραφή, εις άπόστασιν 0,17 από των γωνιών της έλαττούται κατά 0,02 μ. εις 

τρόπον ώστε να σχηματίζωνται εις τα άκρα της δύο πόδια. Ή άνω επιφάνεια 

τής πλακός είναι τριμμένη έκ τής σημερινής χρήσεως της».9 Ή διαμόρφωση 

αύτη οφείλεται ασφαλώς σε μεταγενέστερη, δεύτερη τουλάχιστον, χρήση του 

λίθου και δεν αποκλείεται να αποτελεί την αιτία τής αποκλίσεως ανάμεσα στο 

υψος του μνημείου πού αναφέρει ό Reinach (0,22) και αυτό του Μπακαλάκη 

(0,06). Στην περίπτωση αύτη πρέπει να δεχθούμε πώς στο χρονικό διάστημα 

μεταξύ 1884 (έκτοπο του Χατζηθωμά) καί 1937 (εύρημα του Μπακαλάκη) ό 

λίθος όχι μόνο μεταφέρθηκε από το Katzi-Davan αλλά και διαμορφώθηκε κα

ταλλήλως, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ώς οικοδομικό υλικό στην οικία 

Κεντουκιάδου* συγκεκριμένα, άποξέσθηκε ή άνω οριζόντια επιφάνεια του λί

θου, με αποτέλεσμα να ελαττωθεί τό υψος του μνημείου καί να καταστραφεί ό 

χώρος όπου βρισκόταν χαραγμένος ό πρώτος, ελληνικός στίχος τής επιγραφής. 
,νΑν ή υπόθεση αύτη αληθεύει, τότε ό τόπος ευρέσεως πού σημειώνει ό Μπα

καλάκης οφείλεται σε νεώτερη του 1884 μετακίνηση του λίθου. 

II. Άλλα και ή θέση ανευρέσεως τών δύο επιγραφών του Reinach δη

μιουργεί ορισμένους προβληματισμούς. Κατά τό Γάλλο έκδοτη, ή θέση Katzi-

Davan -παραδιδόμενη ώς Katzi-Daran από τους Mommsen και Dumont-Homo-

11e άλλα καί Katri-Daran από τον Μπακαλάκη- βρισκόταν στα περίχωρα τών 

Αβδήρων αλλά ό συσχετισμός του τοπωνυμίου με τα ευρισκόμενα κοντά στο 

ακρωτήριο Μπουλούστρα αρχαία κατάλοιπα ήταν, κατά την εποχή συγγραφής 

του άρθρου, αναπόδραστος, άφοϋ τα κατάλοιπα αυτά αντιπροσώπευαν τή μόνη 

γνωστή αρχαιολογική θέση τής ευρύτερης περιοχής.10 Πράγματι, στο άρθρο του 

8. Το βάθος (0,69 κατά τον Μπακαλάκη) δέν αναφέρεται από τον Reinach. 
9. Βλ. Μπακαλάκης, ο.π. (σημ. 5), 20* βλ. και την είκ. 3, πού συνοδεύει το κεί

μενο. 
10. Ή ταύτιση τών 'Αβδήρων προτάθηκε για πρώτη φορά σέ άρθρο του W. Regel 

περίπου στα χρόνια τής συγγραφής του άρθρου του Reinach (βλ. W. Regel, "Abdera", AM 
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1937 ό Μπακαλάκης -άριστος γνώστης της τοπογραφίας της Θράκης του Αι

γαίου- σημείωνε πώς κατά τον Reinach οι επιγραφές είχαν βρεθεί «εν τινι το

ποθεσία παρά τα "Αβδηρα», άλλα πώς το τουρκικό τοπωνύμιο Katri-Daran 

βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τον Παράδεισο. Παρά τίς προσπάθειες 

μας, το τοπωνύμιο δε στάθηκε δυνατό να εντοπισθεί σε κανένα σημείο κατά 

μήκος του Νέστου ποταμού από τήν έ'ξοδο των Στενών έως τίς εκβολές του, 

γεγονός πού μας υποχρεώνει να υποθέσουμε πιθανή μετονομασία ή απώλεια 

κάθε σχετικής πληροφορίας.11 Άλλα και χωρίς τον εντοπισμό του τουρκικού 

τοπωνυμίου και, επομένως, χωρίς τή γνώση τής ακριβούς θέσεως όπου άνευρε-

θησαν οι δύο επιγραφές τού Reinach -στην ανατολική ή ϊσως στή δυτική όχθη 

τού ποταμού;-, άκρως πιθανή εμφανίζεται κατά τήν άποψη μας ή υπόθεση πώς 

ή παρουσία τους και στο πρώτο αυτό σημείο ήταν αποτέλεσμα προγενέστερης 

μετακίνησης. Γιατί σήμερα πού ό αρχαιολογικός χάρτης της περιοχής είναι πλη

ρέστερα γνωστός, δε φαίνεται να έχει εντοπισθεί αρχαία θέση στα περίχωρα τής 

Τοπείρου πού θα μπορούσε να ταυτισθεί με το τοπωνύμιο τού Reinach* αντι

θέτως, είναι ευρύτερα αποδεκτό πώς επιγραφές προερχόμενες από τα γύρω 

χωριά -δπως τής Κοσμητής, τού Κύρνου καί τού Όλβιου- οφείλουν τήν παρου

σία τους εκεί σε μετακίνηση από τον αρχαιολογικό χώρο τού Παραδείσου.12 

III. Σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις οδηγεί και ή μελέτη τών όνοματο-

12, 1887, 161-67), άν καί ή θέση ήταν γνωστή από παλαιότερα* αντιθέτως, ή ταύτιση της 
Τοπείρου -της δεύτερης αξιόλογης αρχαιολογικής θέσεως της περιοχής- μέ τα κατά
λοιπα στην θέση Πετρωτά τής κοινότητας Παραδείσου προτάθηκε μόλις το 1955 από τον 
Δημήτριο Λαζαρίδη (βλ. Δ. Λαζαρίδης, «Κατάλογος στρατηγών Θράκης», ΑΕ 1953-1954 
[1955] 244). Για τήν σταδιακή αποκάλυψη τών αρχαίων καταλοίπων στις θέσεις αυτές 
καί τήν ιστορία τής ταυτίσεώς τους, βλ. συνοπτικά IThrAeg σελ. 175 ("Αβδηρα) καί 261 
(Τόπειρος). 

11. Βλ. Μπακαλάκης, δ.π. (σημ. 5), 21. Για τήν προσπάθεια εντοπισμού του 
τοπωνυμίου, αλλά καί για άλλα θέματα πού θίγονται στο άρθρο αυτό, ιδιαίτερα πολύ
τιμη υπήρξε ή βοήθεια τής Ντίνας Καλλιντζή (Εφορεία Προϊστορικών καί Κλασσικών 
'Αρχαιοτήτων Ξάνθης) καί τής Χάιδως Κουκούλη-Χρυσανθάκη (πρ. 'Έφορος Προϊστο
ρικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων Καβάλας), τίς όποιες θερμά ευχαριστώ* ευχαριστίες 
οφείλονται καί στους Πηγή Καλογεράκου (Διεύθυνση Ιστορίας Στράτου) καί Δημήτρη 
Δημητρόπουλο ('Ινστιτούτο Νεοελληνικών 'Ερευνών/Ε.I.E.) πού μοιράστηκαν μαζί μου 
τίς γνώσεις τους στην αναζήτηση παλαιών μικροτοπωνυμίων. Για τίς μετονομασίες στην 
Θράκη τού Αιγαίου, βλ. το άρθρο τού Μ. Κοκολάκη, «Το γεράκι καί ό σκαντζόχοιρος: Ή 
διοικητική ονοματοθεσία τής ελληνικής Θράκης», Θράκη. Ιστορικές καί Γεωγραφικές 
Προσεγγίσεις (Ε.Ι.Ε.-'Αθήνα 2000) 197-204. 

12. Βλ. IThrAeg, σελ. 277. 

95 



ΜΑΡΙΑ-ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ Γ. ΠΑΡΙΣΑΚΗ 

λογικών στοιχείων πού περιέχονται στις δύο επιγραφές. Το αναφερόμενο στην 

επιτύμβια επιγραφή ρωμαϊκό γένος των Uttiedii φαίνεται πώς παραδίδεται μία 

ακόμη φορά στην ελληνική 'Ανατολή, και συγκεκριμένα στην περιοχή τών Φι

λίππων.1 3 To gentilicium σχολίασε ό Ο. Salomies, ό οποίος επεσήμανε τη σύνδεση 

του με τις κεντρικές κυρίως περιοχές της ιταλικής χερσονήσου -και, συγκεκρι

μένα, με τήν Umbria- ενώ τήν παρουσία του στην ελληνική 'Ανατολή απέδωσε 

στην εγκατάσταση εκεί Ιταλικών έμπορων.14 'Αντιθέτως, στην αναθηματική 

επιγραφή του Reinach αυτό πού εμφανίζει ξεχωριστό ενδιαφέρον δεν εΐναι 

τόσο το nomen του ιερέως (PopilOXus) -πού γνώρισε αξιόλογη εξάπλωση στην 

ελληνική 'Ανατολή και παραδίδεται κυρίως στή γειτονική Μακεδονία άλλα και 

στή Θράκη- 1 5 οσο το cognomen Ζειπάς, πού εμφανίζει μία πολύ χαρακτηριστική 

γεωγραφική κατανομή* πράγματι, ή σχεδόν αποκλειστική συγκέντρωση του 

στή Χαλκιδική, τήν ανατολική Μακεδονία και τή Θάσο έχει ήδη επισημανθεί 

και σχολιασθεί από τήν έρευνα, ή όποια θεωρεί το όνομα υποκοριστική μορφή 

τών επίσης διαδεδομένων στην 'ίδια περιοχή Ζε(ι)πύρων και Ζ(ε)ίπυρος.16 

13. Βλ. CIL III 7343 καΐ πιο πρόσφατα P. Pilhofer, Philippi. Band II: Katalog der 
Inschriften von Philippi (Τυβίγγη 2000) 459-63, αρ. 476 με προγενέστερη βιβλιογραφία. 

14. Βλ. Ο. Salomies, "Contacts between Italy, Macedonia and Asia Minor during the 
Principate", Roman Onomastics in the Greek East. Social and Political aspects. Proceedings of the 
International Colloquium on Roman Onomastics, Athens 7-9 September 1993, ed. A.D. Rizakis 
(«Μελετήματα» 21· 'Αθήνα 1996) 121· βλ. και Argyro Tataki, The Roman Presence in 
Macedonia. Evidence from Personal Names («Μελετήματα» 46* 'Αθήνα 2006) 423. 

15. Για τή Θράκη, βλ. Milena Minkova, The Personal Names of the Latin Inscriptions in 
Bulgaria, Studien zur klassischen Philologie Bd. 118 (Φρανκφούρτη 2000) 78-79, με τα πα
ραδείγματα τών λατινικών επιγραφών. Για τή Μακεδονία, βλ. Tataki δ.π. (σημ. 14), 357-
61 άλλα και της ίδιας, Macedonian Edessa. Prosopography and Onomasticon («Μελετήματα» 
18* 'Αθήνα 1994) 87, σημ. 41, Ancient Beroea. Prosopography and Society («Μελετήματα» 8* 

'Αθήνα 1988) 444 και "The nomina of Macedonia", Roman Onomastics δ.π. (σημ. 14), 107 
καθώς και Salomies, δ.π. (σημ. 14), 115. 

16. Για ενα σύντομο σχολιασμό τού ονόματος και τή γεωγραφική του εξάπλωση, 
βλ. Fanoula Papazoglou, "Structures ethniques et sociales dans les régions centrales des 
Balkans à la lumière des études onomastiques", CongrÉpigr VII (Βουκουρέστι-Παρίσι 
1979) 165 και Louisa D. Loukopoulou και M. Β. Hatzopoulos, Recherches sur les marches 
orientales des Téménides (Anthêmonte-Kalindoia), Ile Partie («Μελετήματα» 11· 'Αθήνα 1996) 
257-58. Για τήν απόδοση του ονόματος ως Ζειπάς, βλ. ήδη Christiane Dunant και J. 
Pouilloux, Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos. II: De 196 avant J.-C. jusqu'à la 
fin de l'Antiquité (Παρίσι 1958) 144-46 και, κυρίως, Ο. Masson, "Notes d'onomastique 
chypriote: le nom ki-li-ka~se et les noms en -ας à Chypre", Sybaris. Festschrift Hans Krähe 
zum 60. Geburtstag am 7. Februar 1958, dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen 
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IV. Προβληματισμούς δημιουργεί και ή σπάνια για τα "Αβδηρα -άλλα 

καί για ολόκληρη τη Θράκη του Αιγαίου- χρήση της λατινικής γλώσσας, και 

μάλιστα για πρόσωπα ελληνικής καταγωγής. Στο σύνολο των 500 περίπου 

επιγραφών, πού βρίσκονται συγκεντρωμένες στο IThrAeg, μόλις εννέα έχουν 

συνταχθεί στη λατινική, ένώ δύο είναι δίγλωσσες (ποσοστό 2,2% έπι του συνό

λου). Με εξαίρεση ένα μιλιοδείκτη από την περιοχή τών Φερών του νομού Έ -

βρου, πού χρονολογείται στα χρόνια τής βασιλείας του Νέρωνος και συγκεκρι

μένα στο διάστημα 59-63 μ.Χ., οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν σύντομες ή 

αποσπασματικά σωζόμενες επιγραφές επιτύμβιου ή άδιάγνωστου περιεχομέ

νου. 1 7 Στις περιπτώσεις εκείνες οπού το κείμενο επιτρέπει έστω και κάποια 

γενικά συμπεράσματα για τα αναφερόμενα πρόσωπα, παρατηρείται πώς πρό

κειται για φορείς τής ρωμαϊκής πολιτείας καί πώς σε καμμία περίπτωση το 

nomen gentilicium δε συνδυάζεται με cognomen ελληνικής ή θρακικής προελεύσε

ως* σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις είναι προφανές πώς πρόκειται για 

Ιταλικούς (Ε72) ή Ίσως και για απελεύθερους. Ή παρατήρηση αύτη στηρίζει την 

υπόθεση πώς ή χρήση τής λατινικής γλώσσας δε διαδόθηκε στους γηγενείς πλη

θυσμούς τής Θράκης του Αιγαίου. Στίς επιγραφές του Reinach και του Μπα-

καλάκη, αντιθέτως, είναι σαφές πώς τά αναφερόμενα πρόσωπα, αν και φορείς 

τής ρωμαϊκής πολιτείας, ανήκουν στο προγενέστερο τής ρωμαϊκής παρουσίας 

πληθυσμιακό υπόστρωμα τής περιοχής (ελληνικό ή θρακικό/προ-ελληνικό).18 

(Wiesbaden 1958) 70, σημ. 18 =OGS Ι 16* το όνομα δεν τονίζεται από τον D. Detschew, 
Die thrakischen Sprachreste (Βιέννη 19762) 189-90, s.v. Ζιπας. 

17. Βλ. IThrAeg Ε72 (επιτύμβιο τοϋ Ιταλικού L. Manneius L.f. Polito, βλ. και Μα-
ρία-Γαβριέλλα Παρισάκη, «Παλαιά και νέα επιγραφικά ευρήματα από τα Άβδηρα τών 
ρωμαϊκών χρόνων», Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο 'Επιγραφικής, Θεσσαλονίκη 19-21 Μαρτίου 
2004 [ύπό εκτύπωση]), Ε338-42 (αποσπασματικά σωζόμενες και αβέβαιες ως προς το 
περιεχόμενο τους επιγραφές από τή Μαρώνεια), Ε432 (λατινικό επιτύμβιο από τή χώρα 
τής Ζώνης, ή αρχική προέλευση τοϋ όποιου παραμένει αβέβαιη), Ε453 (ό μιλιοδείκτηςτής 
εποχής του Νέρωνος, για τον οποίο βλ. καί F. Mottas, "Les voies de communication antiques 
de la Thrace Egéenne". Labor omnibus unum. Gerold Walser zum 70. Geburtstag dargebracht von 
Freunden, Kollegen und Schülern [Στουττγάρδη 1989] 98-101, είκ. 1-2* πρβλ. BullÉpigr 
1991,1407) καί E493 (επιτύμβιο από την περιοχή της Κομοτηνής), καθώς καί τις δίγλωσ
σες Ε337 καί *Ε473 (ό αστερίσκος δηλώνει την έλλειψη κάθε πληροφορίας ως προς τήν 
προέλευση τής επιγραφής). Σημειώνεται πώς μία πρώτη μαρτυρία για τήν παρουσία 
Ιταλικών στα "Αβδηρα του πρώτου μισού του 2ου π.Χ. αι. προσφέρουν τα περίφημα 
τρία ψηφίσματα τής Σόφιας, βλ. IThrAeg Ε8-10 μέ περαιτέρω βιβλιογραφία καί πιο 
πρόσφατα Π. Μ. Νίγδελης, Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια. Συμβολή στην πολιτική καί κοι
νωνική ιστορία τής αρχαίας Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη 2006) 430-34, αρ. ΤΙ7. 

18. Τα ρωμαϊκά nomina πού απαντούν στη Θράκη τού Αιγαίου συνδυάζονται μέ 
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V. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει και ή αναφορά της λα

τρείας του "Ηρωος Αύλωνείτου, π ο ύ μέχρι σήμερα μάς είναι με βεβαιότητα 

γνωστή μόνο στην ανατολική Μακεδονία. Το 1969 εντοπίσθηκε και στή συνέ

χεια ερευνήθηκε ανασκαφικά ιερό στή θέση Τσακιλ Μπαΐρ κοντά στον οικισμό 

Κηπιά της Έλευθερουπόλεως. 1 9 Ή θέση του ιερού συνδέθηκε με τήν παρουσία 

φυσικού αύλώνος, στενού δηλαδή περάσματος π ο ύ στή συγκεκριμένη περί

πτωση ταυτίσθηκε με τή δίοδο π ο ύ διαμορφώνεται μεταξύ των νοτίων υ π ω 

ρειών τού Παγγαίου και τών βορείων τού Σ υ μ β ό λ ο υ . 2 0 Ή λατρεία αυτή φαί

νεται π ώ ς κατείχε ξεχωριστή θέση στο θρησκευτικό βίο τών Φιλίππων, στή 

χώρα τών όποιων άνηκε* ή μελέτη τών επιγραφών μαρτυρά π ώ ς είχε απήχηση 

σε όλα τ α πληθυσμιακά στρώματα της αποικίας, ανεξαρτήτου εθνολογικής 

προελεύσεως, ένώ άκρως πιθανή θεωρείται και ή ύπαρξη ιερών της ϊδιας λα

τρείας σε άλλες θέσεις τού territorium της αποικ ίας . 2 1 Ύπό το πρίσμα της έρμη-

cognomina ελληνικής, θρακικής καΐ ρωμαϊκής προελεύσεως, άλλα πάντα σε κείμενα τής 
ελληνικής γλώσσας* γιά μία συνθετική παρουσίαση τών ρωμαϊκών ονομάτων τής περιο
χής, βλ. πρόσφατα Maria-Gabriella Parissaki, Prosopography and Onomasticon of Aegean 
Thrace («Μελετήματα» 49* 'Αθήνα 2007) 282-88. 

19. Βλ. πιο πρόσφατα Γ. Ά. Πίκουλας, Ή χώρα τών Πιέρων. Συμβολή στην το
πογραφία της ('Αθήνα 2001) 58-59, άρ. 13 και ε'ικ. 5 και 9, οπού παρουσιάζεται συγ
κεντρωτικά ή σχετική μέ τις ανασκαφές βιβλιογραφία, και 124-29, άρ. 16-28 για τις 
επιγραφές. Βλ., επίσης, P. Pilhofer, Philippi. Bd. I: Die erste christliche Gemeinde Europas 
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; 87) (Τυβίγγη 1995) 92-100. Tò 
ιερό λειτούργησε άπο τους υστέρους ελληνιστικούς χρόνους (άπό το 2ο π.Χ. αι. κ.ε.) 
μέχρι και το τρίτο τέταρτο τοϋ 4ου μ.Χ. αι., άλλα ή μέγιστη ανάπτυξη του τοποθετείται 
στον 2ο μ.Χ. α'ι. (βλ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 40, 1985 [1990], 264 και τής 
Ίδιας και Δήμητρας Μαλαμίδου, «Το ιερό του 'Ήρωα Αύλωνείτη στο Παγγαίο», ΑΕΜΘ 3 
(1989) [Θεσσαλονίκη 1992] 559-60). 

20. Βλ. Πίκουλας, δ.π. 207-208, οπού παρουσιάζονται και παλαιότερες, εσφαλ
μένες απόψεις γιά προέλευση τοϋ επιθέτου άπο πόλη γειτνιάζουσα ονόματι «Αυλών». 
Βλ. και Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Μαλαμίδου, ΑΕΜΘ 3 (1989) 553-54. 

21. Βλ. Pilhofer, δ.π. (σημ. 19), 94 και 96. Πλην τοϋ ίεροϋ τών Κηπιών, πού εκ
λαμβάνεται ως ό κύριος τόπος λατρείας, δύο ακόμη ιερά αφιερωμένα στον 'Ήρωα Αύ
λωνείτη εικάζονται εντός τής χώρας τών Φιλίππων: ενα στην Κρηνίδα (πρώην Βιτάστα) 
στα δυτικά όρια τής επικράτειας -άπο οπού προέρχεται αναθηματική επιγραφή τοϋ 3ου 
μ.Χ. αι . - και ενα μεταξύ τών χωριών Έπτάμυλος, Ο'ινοϋσσα και Νέο Σούλι - όπου 
αναφέρεται αναθηματική επιγραφή εντοιχισμένη σέ νερόμυλο, βλ. Δ. Κ. Σαμσάρης, 'Έ
ρευνες στην Ιστορία, τήν τοπογραφία και τις λατρείες τών ρωμαϊκών επαρχιών Μακεδο
νίας και Θράκης (Θεσσαλονίκη 1984) 47-54. Τήν ξεχωριστή θέση τής συγκεκριμένης 
λατρείας στο θρησκευτικό βίο τών Φιλίππων φαίνεται πώς στηρίζει και νόμισμα τής 
ρωμαϊκής αποικίας, πού στην πρόσθια όψη απεικονίζει μεταθανάτιο πορτραίτο τού 
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νείας του λατρευτικού επιθέτου, είναι σημαντικό να επισημανθεί πώς σε ολό

κληρη την περιοχή των 'Αβδήρων καί της χώρας τους -όπως αυτή προσδιορί

ζεται σε όλες τίς νεώτερες μελέτες- δεν υπάρχουν αύλώνες, στενωποί ή δια

βάσεις πού θα μπορούσαν να εξηγήσουν τήν παρουσία ενός τέτοιου ιερού. 

Περισσότερες πιθανότητες για τήν παρουσία μιας τοποθεσίας ανάλογης με 

αυτήν των Κηπιών εμφανίζει ή χώρα της Τοπείρου, αφού στα βόρεια της κοι

νότητας Παραδείσου καί της γειτονικής των Τοξοτών βρίσκεται ή νότια από

ληξη των περίφημων «Στενών τού Νέστου», τα όποια διατρέχει σήμερα ή σι

δηροδρομική γραμμή Κομοτηνής-Σταυρουπόλεως, ένώ στην ευρύτερη περιοχή 

τού Παραδείσου καί επί της Εγνατίας οδού τοποθετούνται ενίοτε και τα «Στε

νά τών Σαπαίων», μία φυσική διάβαση πού αναφέρεται από τον Άππιανό 

κατά τήν περιγραφή τών κινήσεων τών στρατευμάτων τού Κασσίου καί τού 

Βρούτου πριν από τή μάχη τών Φιλίππων το 42 π.Χ.2 2 

Ή δημοσίευση από τον Reinach τών δύο επιγραφών σε άρθρο με κείμενα 

προερχόμενα από τα εδάφη δυτικά τού Νέστου, ή πιθανή σύνδεση τών προ

σώπων πού αναφέρονται σε αυτά με το ονομαστικό τών Φιλίππων και γενι

κότερα της ανατολικής Μακεδονίας, ή σχέση της συγκεκριμένης αποικίας με τή 

λατρεία τού "Ηρωος Αύλωνείτου καί, τέλος, ή σπάνια για τή Θράκη τού Αι

γαίου χρήση της λατινικής καί μάλιστα για άτομα μή ρωμαϊκής προελεύσεως, 

όλα συνηγορούν -αν όχι άπό μόνα τους, πάντως συνδυαστικά- στην αποδυ

νάμωση της καθιερωμένης μέχρι σήμερα και συχνά επαναλαμβανόμενης από

δοσης τών δύο επιγραφών τού Reinach στα "Αβδηρα και καθιστούν πιθανότερη 

τή σύνδεση τους με τήν Τόπειρο καί τήν ευρύτερη περιοχή τους ή, ακόμη πε-

Αύγούστου θεοποιημένου καί στην οπίσθια έφιππη μορφή με τήν επιγραφή HEROIAU-
LONITE, βλ. Pilhofer ο.π. 97. Ή συνήθια "Ηρωος Αυλοονίτου, τέλος, αναφέρεται καί σε 
επιτύμβια επιγραφή τοϋ 159-160 μ.Χ. από τή Θεσσαλονίκη, βλ. ΑΛ 24 (1969) [1970] 
Χρονικά 300-301, πίν. 311γ καί BullÉpigr 1987, 680 καί G. Horsley (έκδ.), New Documents 
Illustrating Early Christianity. A Review of the Greek Inscriptions and Papyri published in 1979 
(Macquire 1987), τόμ. IV 215. 

22. Για τα στενά τοϋ Νέστου, βλ. St. Casson, Macedonia, Thrace and Ulyria. Their 
relations to Greece from the earliest times down to the time of Philip, son of Amyntas (Λονδίνο 
1926) 9, είκ. 6. Για τα «Στενά τών Σαπαίων», βλ. Άππιαν., Ρωμαϊκών Εμφυλίων 
4.11.86-13.105* κατά τήν αποψή μας, τα στενά αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν δυτι
κότερα τοϋ Νέστου καί, επομένως, αρκετά πιο μακριά από τή θέση ανευρέσεως της 
επιγραφής τοϋ Μπακαλάκη, βλ. Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη, «Τα στενά τών Κορπίλων 
καί τών Σαπαίων. Ή επανεξέταση ενός τοπογραφικού προβλήματος», ΗΟΡΟΣ 14-16 
(2000-2003) 345-62, όπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. 
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ρισσότερο κατά την άποψη μας, με κάποια α π ό τις θέσεις της χώρας των Φι

λ ί π π ω ν . 2 3 Το τοπωνύμιο Katzi-Davan θα πρέπει να αναζητηθεί είτε κοντά στον 

αρχαιολογικό χώρο του Παραδείσου - ό π ο τ ε στην περίπτωση αυτή ή μετακί

νηση του λίθου π ο ύ έλαβε χώρα ανάμεσα στην αναφορά του Reinach το 1884 

και του Μπακαλάκη το 1937 υπήρξε μ ι κ ρ ή - εϊτε δυτικότερα, σε κάποια π ε 

ριοχή π έ ρ α α π ό τη δεξιά όχθη του ποταμού π ο ύ θα μπορούσε να σχετίζεται με 

το χώρο τής ρωμαϊκής αποικίας. ,νΑν ή απόδοση αυτή αληθεύει, τότε ή έρευνα 

θα πρέπει να επανεξετάσει όλες τις απόψεις π ο ύ εκφράστηκαν κατά καιρούς 

γ ια τήν εξάπλωση τής συγκεκριμένης λατρείας σε περιοχές έκτος τής χώρας 

των Φιλίππων και τής Μακεδονίας, όταν αυτές στηρίζονται στην ανεύρεση 

μεμονομένων ε π ι γ ρ α φ ώ ν . 2 4 

23. Για τήν αναθηματική επιγραφή θα μπορούσε να υποτεθεί προέλευση από το 
ιερό των Κηπιών ή κάποιο άλλο από τα ιερά τής συγκεκριμένης λατρείας, πού αναφέρ
θηκαν πιο πάνω (βλ. σημ. 21). Ή αναφορά των θυσιαστών στη δεύτερη επιγραφή του 
Reinach παραπέμπει στις τελετουργικές θυσίες και στα συμπόσια, ή παρουσία τών ό
ποιων εικάζεται και στο ιερό τών Κηπιών, έξ αιτίας του σχήματος του άνευρεθέντος 
κτηρίου και τών κεραμεικών ευρημάτων, βλ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Δήμη
τρα Μαλαμίδου, «Το ιερό του 'Ήρωα Αύλωνείτη στο Παγγαίο (Π)», ΑΕΜΘ 4 (1990) 
[Θεσσαλονίκη 1993] 505-506. Άπο τήν άλλη πλευρά σημειώνεται πώς στή συγκεκριμένη 
επιγραφή ό Ποπίλλιος Ζειπάς ρητώς αναφέρεται ως ιερεύς, λειτούργημα πού κατά τον 
Pilhofer δεν άπαντα στις προερχόμενες από το ιερό τών Κηπιών επιγραφές (Pilhofer, δ. π. 
[σημ. 19], 100: "Die weitaus häufigste Funktion im Kult des Thrakischen Reiters ist somit die 
des ιερεύς; diese ist in den bisher publizierten Inschriften aus Kipia nicht bezeugt"). Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεχθούμε προέλευση από κάποιο άλλο ιερό τής ϊδιας 
λατρείας ή επανεξέταση της άποψης αυτής. 

24. Βλ. π.χ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 38 (1983) [1989] Β' 2, σελ. 322 και 
Pilhofer, δ.π. (σημ. 19), 96, σημ.14. Πλην της επιγραφής 'Αβδήρων/Τοπείρου και όσων 
προέρχονται άπο τή χώρα τών Φιλίππων, ή λατρεία του Ήρωος Αύλωνείτου αναφέρεται 
και σε επιγραφή ανάγλυφου με παράσταση ήρωος ίππέως, πού βρέθηκε στή Νεάπολη τής 
Ιταλίας, άλλα πού κατά τον έκδοτη της είναι πιθανό να μεταφέρθηκε άπο τα θρακικά 
παράλια, βλ. ILS 4067: Heroi Avlonite I L. Modiarius Lucifer sacer. Ή λιθολόγηση, πού 
μαρτυρά ή διασπορά τών σχετικών επιγραφών, θα μπορούσε να οφείλεται στην εκτετα
μένη καταστροφή του ίερου κατά το τέλος του 4ου μ.Χ. αι., πού διαπίστωσαν οι ανα
σκαφές και απέδωσαν εϊτε σέ βαρβαρικές επιδρομές εϊτε στην προσπάθεια τών Χριστια
νών να εξαλείψουν τα Ίχνη τής παλαιότερης και σημαντικής για τήν περιοχή αυτή λα
τρείας (βλ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Μαλαμίδου, ΑΕΜΘ 3 [1989] 560). 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ «ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ» 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Μετά τήν παράδοση του άρθρου, ή συγγραφεύς επεσήμανε πώς επί της οδικής 

αρτηρίας πού ενώνει τους Φιλίππους με τήν Καβάλα υπάρχει οικισμός με τήν 

ονομασία Πολύστυλο, πρώην Μπουλούχτσα ή Μπουλούτσκα. Στην περιοχή 

έχουν βρεθεί επιγραφές, για τίς όποιες εικάζεται πιθανή μετακίνηση από άλλο 

σημείο της χώρας των Φιλίππων (ϊσως και άπό τον ϊδιο τον αρχαιολογικό 

χώρο), ένώ τίς τελευταίες δεκαετίες έχουν επισημανθεί και αρχαιολογικά κα

τάλοιπα πού αποδίδονται σε ρωμαϊκή αγροικία, βλ. Δ. Κ. Σαμσάρης, Ιστορική 

Γεωγραφία της 'Ανατολικής Μακεδονίας κατά τήν 'Αρχαιότητα (Θεσσαλονίκη 

1976) 83, 190, 194 και για τις επιγραφές, Pilhofer (δ.π. σημ. 19) άρ. 043-044. 

Σημειώνεται, μάλιστα, πώς οι δύο λατινικές επιγραφές της περιοχής δημοσιεύ

θηκαν για πρώτη φορά άπό τον Reinach στο ϊδιο άρθρο μέ τίς έπιγαφές άπό το 

Katzi-Daran (βλ. δ.π. [σημ. 1], σελ. 48-49, άρ. 5-6), μέ τήν ένδειξη πώς προ

έρχονταν άπό το εγκαταλελειμμένο μουσουλμανικό νεκροταφείο στο "tchiflik 

de Bouloutchka". Ή τοπωνυμική συνάφεια μέ τή θέση Πολύστυλο, πρώην 

Μπουλούστρα, του νομού Ξάνθης είναι προφανής* μπορούμε, επομένως, να 

εικάσουμε πώς ή θέση Katzi-Daran βρισκόταν πλησίον τού πρώτου Πολυστύ-

λου (τού νομού Καβάλας) καί πώς ή σύνδεση μέ το Πολύστυλο τού νομού 

Ξάνθης -καί, επομένως, μέ τα "Αβδηρα- προέκυψε συνειρμικά (εϊτε άπό τον 

Reinach εϊτε άπό τον Χατζή Θωμά) έξ αίτιας των άξιολογότερων αρχαιολογικών 

καταλοίπων της δεύτερης αυτής θέσης. Στην περίπτωση αυτή ενισχύεται ή 

προταθείσα καί στο άρθρο σύνδεση των επιγραφών μέ τους Φιλίππους. 
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