
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ ΕΚ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΥΠΟ Δ Η ΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΕΥΑ ΓΓΕΛΙΔΟΥ

’Ολίγα σχετικώς επιγραφικά κείμενα διαφωτίζοντα την σκοτεινήν ιστορίαν τής 
Ηπείρου μας εδωκεν ή Δωδώνη κατά την μετά τον Καραπάνον δευτέραν έξερεύνησιν 
αυτής άπό τοΰ 1929 και εξής. Διά τοΰτο κάθε νέον προστιθέμενον είναι αγαπητόν κα'ι 
πολύτιμον και μάλιστα ώς τό κατωτέρω δημοσιευόμενον, τό όποιον έχει εξαιρετικήν 
σημασίαν, πρώτον διότι είναι τό άρχαιότερον έπ'ι λίθου ελληνικόν κείμενον έξ ’Ηπεί
ρου1, δεύτερον διότι μάς παρέχει νέα στοιχεία τής πολιτείας των Μολοσσών κα'ι τέλος 
διότι μάς κάμνει γνωστά τά ονόματα νέων ηπειρωτικών φύλων άγνωστων μέχρι τοΰδε.

Καθαρίζοντες τό θέρος τοΰ 1953 τήν εσωτερικήν πλευράν τοΰ δυτικού τοίχου, 
περί τό μέσον, τοΰ μεγάλου τετραγώνου κτηρίου, τοΰ ευρισκομένου εν τώ μέσω σχεδόν 
τοΰ συγκροτήματος τών ερειπίων τής Δωδώνης, ευρό μεν μίαν έπιμήκη ένεπίγραφον 
πλάκα λοξώς άνακεκλιμένην έπ'ι τοΰ τοίχου τούτου. Κα'ι εντός κα'ι έκτος τοΰ κτηρίου 
τούτου παρετηρήθησαν πολλα'ι βάσεις (έξ τουλάχιστον) με ορθογωνίους εκβαθύνσεις, 
όπου θά ήσαν έμπεπηγμέναι τοιαΰται πλάκες μετ’ επιγραφών ή αναγλύφων. Ούδεμία 
όμως τών βάσεων τούτων έχει τάς διαστάσεις τάς άρμοζούσας εις τήν ήμετέραν πλάκα. 
Άλλ’ ή παρουσία αυτών ένταΰθα κα'ι ή εΰρεσις άλλης παρεμφερούς επιγραφής έξω 
αύτοΰ κα'ι εις μικράν άπόστασιν ολίγων μέτρων ΒΑ., υποβάλλουν τήν βάσιμον ύπόθεσιν 
ότι πρόκειται περ'ι έπισήμου τίνος οικοδομήματος, όπου ήτο δυνατόν νά ίδρύωνται 
τοιαΰτα έπίσημα έγγραφα. Προς τούτοις κα'ι άλλοι λόγοι έξ άνασκαφικών παρατηρή
σεων μέ φέρουν νά ταυτίσω τό μέγα τοΰτο κτήριον προς τήν άναφερομένην υπό τοΰ 
Πολυβίου2 «ίεράν οικίαν» επιφυλασσόμενος νά υποστηρίξω τήν γνώμην ταύτην έκτε- 
νέστερον εις προσεχή δημοσίευσιν.

Ή ορθογώνιος αυτή πλάξ (είκ 1) είναι έξ ασβεστόλιθου και έχει θψ. 0,76, πλάτ. 
άνω 0,385 και κάτω 0,42, πάχος δε 0,15. Παρουσιάζει έλαφράς βλάβας εις τινα σημεία: 
κατά τήν άνω δεξιάν γωνίαν, ήτις έχει αποκοπή, κατά τό τέλος τοΰ 110ν στίχου τής δε
ξιάς πλευράς καί κατά τήν αρχήν έξ άριστερών τοΰ 27ου κα'ι 28ου στίχου, τών οποίων 
άπελεπίσθη έν γράμμα. Πρέπει τέλος νά σημειωθή ότι τοΰ τρίτου στίχου μετά τό ένατον 
γράμμα έχουν άποξεσθή διά σφύρας τά λοιπά γράμματα, ώς καί τά πρώτα δώδεκα

1 Ή έκ Ταινάρου αναθηματική επιγραφή : Αίοχρίων αίαν (Βλ. Franke, Alt-Epirus und das Konigtum 
Άπειρώτας κτλ. τοΰ έτους 427/6 SGDI, 4592, καί αν der Molosser, 1955, σ. 9), δέν προέρχεται έξ ’Ηπείρου, 
ακόμη ή λέξις Άπειρώτας δέν έχει εθνογραφικήν σήμα- 2 IV, 67, 4.
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2 Δη μητριού Ε. Εύαγγελίδου ΑΕ 1956

γράμματα τοΰ επομένου τετάρτου στίχου και άντ’ αύτών έχαράχθησαν τα νϋν σωζόμενα 
ΦΙΛΙΈΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΙ. Είναι προφανές δτι είς την θέσιν αύτών ήτο πρό- 
τερον χαραγμένον άλλο δνομα, άγνωστον διά ποιον λόγον άποξεσθέν, ίσως ένεκα λάθους 
τινός. Πάντως καί ή φέρουσα τό διαγραφέν δνομα κατήγετο έκ τής αυτής πό?ιεως Άρ-

Είκ. 1. ’Επιγραφή Νεοπτολέμου τοΰ Άλκέτα.

ρώνου, άγνωστου, τής οποίας τό δνομα είναι έξ ύπαρχής επί τής πλακός χαραγμένον.
Ή επιφάνεια τής πλακός έχει έπιμελώς λειανθή πλήν τοΰ κατωτάτου τμήματος 

ΰψ. 0,07, τό όποιον έχει άφεθή άδρώς ήμίεργον προς ένθεσιν εντός έκβαθύνσεως βάσεως, 
ως έλέχθη ανωτέρω.

Ή επιγραφή αρχίζει είς άπόστασιν 0,025 μ. από τής κορυφής καί βαίνει μέχρι τοΰ 
μέσου περίπου (0,36 μ.) τής πλακός, δπου έχει χαραχθή κατά πλάτος όριζοντία γραμμή 
χωρίζουσα την πλάκα είς δυο τμήματα, των οποίων έκαστον έχει ιδίαν επιγραφήν τοΰ
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AE 1956 Ψήφισμα τοΰ βασιλέως Νεοπτολέμου έκ Δωδώνης 3

αύτοϋ σχεδόν περιεχομένου και περιλαμβάνει to μεν πρώτον δέκα εννέα στίχους, τό δε 
δεύτερον δέκα τρεις. Τό ύψος των γραμμάτων ποικίλλει άπύ 0,011 μ. μέχρι 0,017 μ., 
ό πρώτος δμως στίχος έχει τά μεγαλύτερα γράμματα.

Τό κείμενον τής επιγραφής έχει εν μεταγραφή ως εξής:

ΑΓΑΘΑΙΤΥΧΑΙΒΑΣΙ 
ΛΕΥΟΝΤΟΣΝΕΟΡΤΟΛΕΜΟΥ 
ΤΟΥΑΛΚΕΤΑΦΙΛΙΣΤΑΙΤΑΙΑΝΤΙ 
ΜΑΧΟΥΓΥΝΑΙΚΙΕΞΑΡΡΩΝΟΥ 

5 ΕΔΟΘΗΓΟΛΙΤΕΙΑΑΥΤΑΙ 
ΚΑΙΕΚΓΟΝΟΙΣΕΡΙΡΡΟΣΤΑΤΑ 
ΜΟΛΟΣΣΩΝΕΙΔΥΜΜΑ 
ΑΡΚΤΑΝΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΟΣ 
ΑΜφΙΚΟΡΙΟΥΑΡΚΤΑΝΟΣΔΑ 

10 μιοργωνανδροκαδεος

ΑΡΚΤΑΝΟΣΕΥΡΥΛΛΕΝΑΙΩΝ 
ΛΑΦΥΡΓΑΤΡΙΡΟΛΙΤΑΝ 
ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΚΕΛΑΙΘΩΝ 
ΑΜΥΝΑΝΔΡΟΥΡΕΙΑΛΩΝ 

15 ΣΑΒΩΝΟΣΓΕΝΡΑΙΩΝΔΕΙΝΩΝ 
ΕΟΝΕΣΤΩΝΑΓΕΛΑΟΣΤΡΙΦΥΛ 
ΑΝΘΟΙΝΟΣΟ/ΑΦΑΛΩΝΚΑΡΤΟ/ΛΟΣ 
ΟΝΟΡΕΡΝΩΝΔΑΜΟΙΤΑΣΑΜΥ 
ΜΝΩΝΔΑΤΥΙΟΥ

20 ΑΓΑΘΑΙΤΥΧΑΙΒΑΣΙΛΕΥΟΝ
ΤΟΣ ΝΕΟΡΤΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΑΛΚ 
ΕΤΑΦΙ ΝΤΟΥΣ ΓΕΝΕΑΙ ΕΞ ΑΡ 
ΡΩΝΟΥΕΔΟΘΗΡΟΛΙΤΕΙΑΑΥΤΑΙ 
ΚΑΙΕΓΓΟΝΟΙΣΕΡΙΡΡΟΣΤΑΤΑ 

25 ΜΟΛΟΣΣΩΝΕΙΔΥΜΑΑΡΚΤΑΝΟΣ
γραμματεοςαμφικοριουαρκτ

α]νοςδαμιοργωνανδροκαδεο

ς]αρκτανοςευρυμεναιωνλαφ

ΥΡΓ ΑΤΡΙΡΟΛΙΤΩΝΕΥΣΤΡΑΤΟΥ 
30 ΚΕΛΑIΘΩΝ ΑΜΥΝ ΑΝΔΡΟ ΥΡΕΙ 

ΑΛΩΝΟΑΒΩΝΓΕΝΡΑΙΩΝΔΕΙΝ 
ΩΝ

Άγαϋ'ά τύχα. Βασι
λεύοντος Νεοπτολέμου 
τοΰ Άλκέτα Φιλίστα τά 'Αντί-V L

μάχου γνναικι εξ Άρρώνου 
5 έδόιϊη πολιτεία, αυτά

και έκγόνοις, έπι προστάτα 
Μολοσσών Είδύμμα 
Λ ρκτάνος, γραμματέας 

Άμψικορίον Άρκτάνος, δα- 
10 μιοργών Άνδροκάδεος 

Ά ρκτάνος Εύρνμεναίων,
Λαφνργα Τριπολιτάν,
Εύστράτον Κελαίϋιον,
'Αμυνάνδρον Πειάλων,

15 Σάβωνος Γενοαίων, Δεινών 
Έονεστών, ’Αγέλαος Τριφυλ- 
άν, Θοϊνος ’ Ομφάλων, Κάρτομος 
’ Ονοπέρνων, Δ αμοίτας Άμύ- 
μνων, Δατνίον.

20 Άγαϋά τύχα. Βασιλεύον
τος Νεοπτολέμου τοΰ Άλκ
έτα Φιντοϋς γενεά έξ Άρ
ρώνου έδόϋη πολιτεία, αυτά 
και έγγόνοις, έπι προστάτα 

25 Μολοσσών Είδύμα Άρκτάνος, 
γραμματέος Άμψικορίον Άρκτ- 
ά]νος, δαμιοργών Άνδροκάδεο
ς] Άρκτάνος Εύρυμεναίων, Ααψ- 
ύργα Τριπολιτών, Εύστράτον 

30 Κελαίϋων, Άμννάνδρον Πει
άλων, Σάβων ΓενΓαίων, Δειν
ών.

Ή άνάγνωσις δεν παρουσιάζει δυσχερείας· θά σημειώσω δμως μερικάς παρατη
ρήσεις περί τοΰ σχήματος τών γραμμάτων, διότι ή φωτογραφία δεν είναι αρκετά σαφής. 
To Β είναι στενόμακρον, τοΰ Ε ή μεσαία κεραία είναι βραχυτέρα τών άλλων παραλλή
λων της. Τό Ο και τό ο είναι μικρότερα τών άλλων γραμμάτων, τό I ύψηλότερον, τό 
Μ με ανοικτά προς τά πλάγια τά σκέλη. Τοΰ Ν ή κάτω γωνία είναι συνήθως ύψηλότε
ρον σχηματισμένη, τό Ξ έχει την μεσαίαν όριζοντίαν κεραίαν βραχυτέραν, τό Ρ είναι 
εύρύ μέ τήν δεξιάν κεραίαν βραχυτέραν, τό 2 έχει ανοικτά καί λοξά τά σκέλη, τό Ω 
είναι ανοικτόν κάτω τών καμπύλων καί τά όριζόντια σκέλη ολίγον προς τά άνω λοξά.
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4 Δη μητριού Ε. Εύαγγελίδου ΑΕ 1956

Πρόκειται περί δυο ψηφισμάτων, έκ τών οποίων τό πρώτον παρέχει πολιτείαν δηλ. 
πολιτικά δικαιώματα είς την Φιλίσταν, σύζυγον τοΰ ’Αντιμάχου, καί είς τούς απογόνους 
αυτής, τό δέ δεύτερον, χωριζόμενον από τοΰ πρώτου διά γραμμής επί τής πλακός, επίσης 
παρέχει πολιτικά δικαιώματα είς την Φιντώ καί τούς απογόνους αυτής. Καί τά δύο ψη
φίσματα έγένοντο ταυτοχρόνως καί έχαράχθησαν επί τής αυτής πλακός κατά τον αυτόν 
χρόνον, καθ’ δν ήτο βασιλεύς ό Νεοπτόλεμος, ό υιός τοΰ Άλκέτα καί προστάτης τών 
Μολοσσών ό Είδύμμας, γραμματεύς ό Άμφικόριος καί δημιουργοί ένδεκα. Είς τό δεύ
τερον δμως ψήφισμα δεν αναγράφονται δλοι οί εν τώ πρώτω άναφερόμενοι δημιουργοί, 
αλλά μόνον εξ. Προς τούτοις, ενώ έν τώ πρώτω ψηφίσματι οί πέντε πρώτοι δημιουργοί 
αναγράφονται κανονικώς διά τής προθέσεως έπι καί γενικής, οί επόμενοι πέντε τίθενται 
απλώς κατ’ ονομαστικήν καί ενώ ό προστάτης, ό γραμματεύς καί οί πέντε πρώτοι δη
μιουργοί ακολουθούνται ύπό τοΰ ονόματος τοΰ φύλου, είς δ ανήκουν, ό ενδέκατος, ό καί 
τελευταίος, δχι μόνον δεν έχει φυλετικόν δνομα, αλλά φέρεται καί κατά γενικήν, ωσάν 
νά επανέρχεται ό χαράκτης είς την γενικήν τών πρώτων.

Είς τό δεύτερον πάλιν ψήφισμα, τό σχεδόν πανομοιότυπον τοΰ πρώτου, επαναλαμ
βάνονται τά αυτά ονόματα κατά σειράν καί κατά γενικήν μετά τής έπι μέχρι καί τοΰ 
τετάρτου δημιουργού, ό πέμπτος άναφέρεται κατ’ονομαστικήν μετά τοΰ φυλετικού του 
ονόματος, ό δέ έκτος μόνος κατ’ ονομαστικήν καί άνευ τού φυλετικού του ονόματος. 
Καί άλλαι δμως άνωμαλίαι παρατηρούνται: ό πρώτος δημιουργός, ό Άνδροκάδης, μέ 
τό φυλετικόν δνομα τοΰ Άρκτάνος προσδιορίζεται προς τούτοις καί διά τοΰ τόπου τής 
καταγωγής έκ τών Εύρυμενών ώς Εύρυμεναΐος. Πάντες οί λοιποί, ως καί ό προστάτης 
καί ό γραμματεύς, χαρακτηρίζονται μόνον διά τοΰ φυλετικού ονόματος μέ τήν διαφοράν 
πάλιν δτι τοΰ μέν προστάτου, τοΰ γραμματέως καί τοΰ πρώτου δημιουργού τοΰτο έκφέ- 
ρεται είς τήν γενικήν τοΰ ένικοΰ ώς επιθετικός προσδιορισμός, ένφ τών υπολοίπων είς 
τήν γενικήν τοΰ πληθυντικού (Τριπολιτάν, Κελαίθων κτλ.), τό όποιον άλλως άπαντα έν 
ταϊς ήπειρωτικαΐς έπιγραφαΐς. Βλέπε προς τούτοις τήν διάφορον γραφήν τής αυτής λέ- 
ξεως: στίχ. 15: Γενναίων καί στίχ. 31: Γενναίων, δπου έν τή πρώτη ό χαράκτης έταλαν- 
τεύθη νά γράψη F ή Ο καί έχάραξε καί τά δύο, ένφ έν τή δευτέρα προετίμησε τό Γ, 
στίχ. 6: έκγόνοις καί στίχ. 24: έγγόνοις, ώς καί τήν διάφορον ορθογραφίαν: στίχ. 7: 
Είδνμμα καί στίχ. 25 Είδΰμα. To 2! τοΰ δημιουργού Σάβωνος έν τώ δευτέρω ψηφί- 
σματι γράφεται κατά τήν «έπισεσυρμένην» γραφήν C· ’Άς προστεθή δτι είς τό ψήφι
σμα τοΰτο λέγεται δτι έδόθη πολιτεία «Φιντονς γενεά», δπερ κατωτέρω επαναλαμβά
νεται «και έγγόνοις». Πρβλ. καί τό άνακόλουθον έν τή συντάξει έν Carap. XXVII, 3= 
SGDI, 1335: Κτήσων ενεργέτας έ[ών διατελεϊ ίσο\πολιτείαν ϋΓτ^σ[ωνι δόμεν καί] γε
νεά (Nilsson, Studien zur Geschichte des alten Epeiros σ. 60 σημ. 3). Σημείωσον τέ
λος δτι, ένώ έπικρατεΐ γενικώς ή δωρική διάλεκτος, άπαντα καί ό αττικός τύπος: Τρι- 
πολιτών τοΰ δευτέρου ψηφίσματος αντί Τριπολιτάν έν τώ πρώτω.

Αί άνωμαλίαι αύται δύνανται νά αποδοθούν είς τήν αμέλειαν καί τήν γλωσσικήν 
ένδειαν τοΰ συντάξαντος τά ψηφίσματα καί τοΰ χαράκτου. Τήν αμέλειαν ταύτην παρα- 
τηροΰμεν καί είς τήν πυκνήν χάραξιν τών στίχων άνευ σχεδόν διακένου μεταξύ αύτών 
καί δή είς τό πρώτον ψήφισμα, αλλά διά μεγαλυτέρων γραμμάτων, ένώ είς τό δεύτερον
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οί στίχοι εϊναί πως άραιότερον χαραγμένοι, αν και ούχί πάντοτε κανονικώς, και διά 
μικρότερων γραμμάτων.

Ώς εΐπομεν άνωτέρω, τα ψηφίσματα ταΰτα έγένοντο επί τοΰ βασιλέως τών Μολοσ- 
σών Νεοπτολέμου, τοΰ υίοΰ τοϋ Άλκέτα. Ό Νεοπτόλεμος1 έγένετο βασιλεύς ήδη 
ζώντος τοΰ πατρός, δστις προσέλαβεν αυτόν ώς συμβασιλέα. Δεν γνωρίζομεν την ακριβή 
χρονολογίαν τοΰ γεγονότος τούτου, πάντως όμως επί τής δευτέρας αθηναϊκής ναυτικής 
συμμαχίας1 2 ό Άλκέτας καί ό υιός του Νεοπτόλεμος αναγράφονται ώς μετέχοντες αυτής 
καί, όπως όρθώς παρατηρεί ό Nilsson, ένθ’ άν. 72/73 ή μνεία τοΰ διαδόχου τοΰ θρό
νου Νεοπτολέμου εις μίαν συνθήκην μετά κράτους τοΰ έξωτερικοΰ σημαίνει ότι ό πατήρ 
του βασιλεύς Ά?ικέτας άναγνωρίζει αυτόν καί έπισήμως ώς συμβασιλέα3. Τό έ'θιμον 
τοΰτο φαίνεται σύνηθες παρά τοΐς Μολοσσοΐς, οί όποιοι συχνά είχον δύο βασιλείς- εκτός 
τοΰ Άλκέτα καί τοΰ υίοΰ του Νεοπτολέμου, καί ό τελευταίος οΰτος, όταν μετά τον θά
νατον τοΰ πατρός έμεινε μόνος βασιλεύς, έδέχθη συμβασιλέα τον νεώτερον αδελφόν του 
Άρύββαν, ούχί βεβαίως ευχαρίστως, άλλ’, ώς φαίνεται, άναγκασθείς κατόπιν άπαιτήσεως, 
ίσως καί έκβιασθείς προς τοΰτο. Τό πράγμα θά είναι σύμφωνον καί προς παλαιάν παρά- 
δοσιν4. Τό αύτό επαναλαμβάνεται καί επί Νεοπτολέμου τοΰ Β' καί τοΰ διά τών Ίλλυ- 
ριών έκ τής εξορίας άνακτήσαντος τον θρόνον Πύρρου τοΰ μεγάλου, όστις όμως έδολο- 
φόνησε τον συμβασιλέα αύτοΰ, ινα μείνη μόνος κυρίαρχος καί απερίσπαστος άναπτύξη 
την θαυμαστήν πολεμικήν του δραστηριότητα.

Άλλ’ είναι πιθανόν ότι καί ολίγον πρότερον συνέβη τό ίδιον μετά τον εν ’Ιταλία 
θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου (330 π.Χ.) τοΰ υίοΰ τοΰ Νεοπτολέμου τοΰ Α'. Τότε ή χήρα 
αύτοΰ Κλεοπάτρα μετά τοΰ μικροΰ υίοΰ της Νεοπτολέμου τοΰ Β' άνεχώρησεν εις Μα
κεδονίαν, την δέ βασιλείαν άνέλαβεν ή αδελφή τοΰ Αλεξάνδρου ’Ολυμπίάς (σύζυγος 
τοΰ Φιλίππου τής Μακεδονίας) ώς κηδεμών τοΰ ανηλίκου άνεψιοΰ της. Έπί τή ευκαι
ρία ταύτη ό υπό τοΰ Φιλίππου έξορισθείς Άρύββας επανήλθε καί συνεμερίσθη την 
βασιλείαν μετά τής Όλυμπιάδος5 * *.

Τά ψηφίσματα ταΰτα φαίνεται ότι έγένοντο καθ’ όν χρόνον ό Νεοπτόλεμος ήτο 
μόνος βασιλεύς δηλ. ευθύς μετά τον θάνατον (370) τοΰ πατρός του καί προ τής συμ
μετοχής εις τον θρόνον τοΰ άδελφοΰ του Άρύββα, πιθανόν μεταξύ τοΰ 370 καί 369 
ή 368, ότε ό Άρύββας ένηλικιωθείς ήγειρεν αξιώσεις έπί τοΰ θρόνου, είχε δέ άλλως 
καί μεγάλην φιλοδοξίαν, ήτις ώθησεν αύτόν εις τόσας περιπετείας.

1 Περί Νεοπτολέμου βλ. Berve, RE2, Neoptolemos 
4), 2463-4 καί Robinson, Γέρας Κεραμοπούλλου 1953 
σ. 154, δπου καί παραθέτει καί γενεαλογικόν δένδρον.

2 Dittenberger, Sylloge8, 147 στίχ. 97.
3 Ή προσχώρησις τών Μολοσσών βασιλέων εις τήν 

'Αθηναϊκήν συμμαχίαν οφείλεται πιθανιότατα εις τήν 
επιρροήν τοϋ 'Αθηναίου στρατηγού Τιμοθέου, δστις μέ
ισχυρόν στόλον περιπλεΰσας τήν Πελοπόννησον έπα-
ρουσιάσθη είς τά υδατα τοΰ Ίονίου Πέλαγους τό 375
καί κατώρθωσε νά προσέλκυση πολλάς πόλεις εις τήν
συμμαχίαν τών 'Αθηναίων. Πρβλ. ΔίΟΔ. ΣίΚ. XV, 36, 5 :
Τιμόθεος δέ παραλαβών την ναυαρχίαν και πλεναας είς την

Κεφαλληνίαν τας τ’ εν αντί] πόλεις προοηγάγετο καί τάς 
κατα την 1 Ακαρνανίαν ομοίως επεισεν άποκλϊναι προς ’Αθη
ναίους, ‘Αλκέταν τε τον Μολοοσώνβασιλέα φίλ.ον κατασκενά- 
οας κτλ. Πρβλ. καί Corn. Νερ. Ti'moth. 2, 1.

4 Nilsson, ε.ά. 71 εξ. Franke, έ.ά. 72. Ό Nilsson 
μάλιστα παραβάλλει τοΰτο πρός τούς δύο βασιλείς τής 
Σπάρτης.

5 Beloch, Gr. Gesch. Ill, 1, 99 εξ. Nilsson, 
Studien zur Geschichte des alten Epiros, 1909, 
73/74. Franke, Alt-Epirus und das Konigtum der 
Molosser, 1955, 73 σημ. 75.
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Δεν γνωρίζομεν τάς δυο γυναίκας, εις τάς οποίας έδόθη πολιτεία. Δεν είναι ασυ
νήθες πράγμα ή απονομή πολιτείας εις γυναίκας. Πρβλ. Ψήφισμα τής πόλεως Λαμίας 
άπονέμον πολιτείαν εις ποιήτριαν έκ Σμύρνης: Rangabe, Antiqu. hellen. II 741. 
Εννοείται δτι ή διάκρισις αύτη ήτο εντελώς τιμητική, διότι, ώς παρατηρεί ό Szanto, 

Das griechische Biirgerrecht σ. 48 καί σ. 60, ή γυνή δεν ήτο δυνατόν νά άποκτήση 
πολιτικά δικαιώματα. ’ Αγνωστος είναι ό τόπος τής καταγωγής των δηλ. τής Φιλίστας 
καί τής Φιντοΰο, τό ’Άρρωνον, άναφέρεται όμως ’Άρρων, όνομα Όρχομενίου, Άρκά- 
δος κτλ. Κατά πάσαν πιθανότητα τό ’ Αρρωνον θά ήτο πόλις τις τών γειτονικών λαών τής 
Ηπείρου, μή υπαγόμενων είς τούς Μολοσσοΰς, ώς π.χ. SGDI, 1336, όπου άναφέρεται 
ότι οί σύμμαχοι τών Άπειρωτάν έ'δωκαν ατέλειαν κτλ. είς τον Κλεώμαχον έξ Άτιντα- 
νίας, ήτις δεν ύπήγετο είς τούς Μολοσσούς επί τοΰ βασιλέως Νεοπτολέμου Β' τού υίοΰ 
τού ’Αλεξάνδρου, περί ών έγένετο λόγος ολίγον ανωτέρω. ’Επίσης ή SGDI, 1341 ανα
φέρει: Θε]όόωρον Στομίου ’^4ρ[γε]ι?ι^ Μολοσσοι προ|ε[νον] έποίησαν κτλ. δηλ. καταγόμε- 
νον έξ Άργιθέας, τής πρωτευούσης τών Άθαμάνων, οί όποιοι δεν ύπήγοντο υπό τούς 
Μολοσσούς τότε1.

"Ας έξετάσωμεν τώρα δι’ ολίγων υπό τίνων καί πώς έξεδόθη τό ψήφισμα. Τούτο 
έχει τήν συνήθη κανονικήν διατύπωσιν, έκ τής οποίας χρονολογούνται τοιαΰται δημό
σιοι πράξεις. Έν αρχή κατονομάζεται ό βασιλεύς καί ακολουθεί ό προστάτης, όστις ήτο, 
ούτως είπεΐν, ώς αντιπρόσωπος τοΰ έτέρου μέρους τής πολιτείας τών Μολοσσών, τοΰ 
λαού καί περιώριζε τήν απεριόριστον έξουσίαν τού βασιλέως2, όπως ακριβώς έν Σπάρτη 
ήσαν οί έφοροι. Μετά ταύτα έρχεται ό γραμματεύς καί έν συνεχεία συνήθως τό κοινόν 
ή ή έκκλησία τών Μολοσσών. ’Εδώ όμως δεν άναφέρεται τό κοινόν, άλλά άρχοντες έκ- 
λεγόμενοι πιθανώτατα ύπ’ αυτού τού κοινού, τό όποιον άπετέλουν οί Μολοσσοι καί 
άλλα φύλα υπαγόμενα όμως κατά τινα τρόπον είς αυτούς, άλλά διαφυλάξαντα καί τό 
προνόμιον νά άντιπροσωπεύωνται έν τή πολιτεία υπό άρχόντων τινών μετεχόντων ενός 
συμβουλίου. Τό συμβούλων τούτο τών άρχόντων είναι έδώ οί δαμωργοί, πρώτην φο
ράν άπαντώντες έν ’Ηπειρωτική έπιγραφή καί έν γένει έν τή ’Ηπειρωτική πολιτεία, 
Ή παρά τον βασιλέα καί τον προστάτην παρουσία τών δαμιοργών καί δή προερχομέ- 
νων όχι μόνον έκ τών Μολοσσών, άλλά καί έκ τών Θεσπρωτών καί έκ τών Χαόνων, 
δεν σημαίνει, νομίζαι, ομοσπονδιακήν σχέσιν τών φύλων τούτων έντός τού βασιλείου 
τών Μολοσσών, όπως τούτο συνέβη μετά τον έν ’Ιταλία ιθάνατον τοΰ βασιλέως τών 
Μολοσσών ’Αλεξάνδρου τού Α' τώ 330 π.Χ. Τότε βλέπομεν τό κοινόν τών Μολοσσών 
άντικαθιστάμενον ύπό τών συμμάχων τών Άπειρωτάν, ότε τά σύμμαχα ταύτα φύλα 
εΐχον ίσα δικαιώματα, τού προστάτου λαμβανομένου καί έκ τών Θεσπρωτών (SGDI, 
1336 καί Franke, ένθ’ άν. σ. 40). Έν τή παρούση όμως έπιγραφή είς τήν διάρθρωσιν 
τής πολιτείας έκτος τοΰ βασιλέως καί ό προστάτης καί ό γραμματεύς καί πολλοί τών 
δαμιοργών ήσαν Μολοσσοι. Φαίνεται ότι οί Μολοσσοι κατακτήσαντες, ώς εΐπομεν, τά 
λοιπά φύλα, μετεχειρίσθησαν αύτά κάπως δημοκρατικώτερον, παρασχόντες είς αύτά 
τό δικαίωμα νά μετέχουν τών κοινών δι’ άντιπροσώπων των, τών δαμιοργών, κρατή-

1 Περί τής χρονολογίας βλ. τελευταΐον Franke, 2 ΑΡΙΣΤ. Πολ. VIII, 11, 223. NILSSON, ε.ά. 62. 
ε.ά. 40 σημ· 172, 173. Franke, ε.ά. 71.
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σαντες δμως δι’ εαυτούς τάς κυρίας θέσεις, ενώ κατά την συμμαχίαν τών Άπειρωτάν 
τα άλλα φύλα απέκτησαν ισοτιμίαν απέναντι τών Μολοσσών, ώστε ή συμμαχία έλαβε 
πλέον καί διά τοΰ ονόματος (Άπειρωτάν, όπερ εμφανίζεται τώρα καί επί τών νομισμά
των) γενικώτερον Ηπειρωτικόν χαρακτήρα, πιθανώτατα ένεκα τής αδυναμίας τών 
Μολοσσών νά επιβληθούν, διότι ό θάνατος τοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου καί δη μακράν 
τής Ηπείρου έπήνεγκε καί την πτώσιν τής στρατιωτικής των ισχύος. Σχετικώς μάλιστα 
προς την ομοσπονδιακήν ταΰτην συμμαχίαν τών Άπειρωτάν ό Cross, Epirus σ. 110/111 
παρατηρεί πόσον προωδευμένοι πολιτικώς ήσαν οί «ήμιβάρβαροι» Ήπειρώται έναντι 
τών γειτόνων των Ελλήνων τής Αιτωλίας, τών οποίων τό κοινόν τό πρώτον έμφανίζε- 
ται τώ 314. Άς σημειώσω εδώ ότι έν άλλη επιγραφή εύρεθείση έξω τής έν αρχή μνη- 
μονευθείσης ίεράς οικίας, αλλά πλησίον αυτής, καί περιεχοΰση ψήφισμα, ελλιπές την 
αρχήν, διά τοΰ οποίου τό κοινόν τών Μολοσσών άνακηρΰττει εύεργέτας τινάς καί απο
νέμει εις αυτούς διαφόρους τιμάς, ώς πολιτείαν κτλ., άναφέρονται συνάρχοντες περί τούς 
δέκα πέντε, μετά τον γραμματέα (τοΰ βασιλέως καί τοΰ προστάτου έλλειπόντων, διότι ή 
πλάξ είναι άποκεκρουμένη καί κατά την αρχήν καί κατά τήν δεξιάν πλευράν). Ή χρο
νολογία της δεν είναι καθωρισμένη, είναι πάντως άρχαιοτέρα τοΰ 330 π.Χ. ώς άναφέ- 
ρουσα τό κοινόν τών Μολοσσών1.

Τούς δαμιοργούς εΰρίσκομεν εις πο?ιλάς δωρικάς πολιτείας, εις τό ’Άργος, τά 
Μέγαρα, τούς Δελφούς κτλ. αρχαιότατα μάλιστα έν ’Ήλιδι1 2. Αλλά καί βραδύτερον, 
ώς καί περί τά τέλη τοΰ ε’ αίώνος· βλ. Kunze, V Bericht iiber die Ausgrabungen 
in Olympia 1941/1942, 1952, Berlin 1956, σ. 15 εξ. είκ. 64, 65: Θεοτιμήδην3 τον Εν- 
δήμο(υ) Μενδαΐον πρόξενον έποίησαν τοί Fa λείοι δαμιοργεόντων κτλ. O.J. 1, 
1898, 197 έξ. πίν. 6/7 στίχ. 8: τών περί Πνρρωνα δα μι οργών καί JACOBSTHAL, 

Winckelmannsprogramm, Berlin 1933, 29 έξ. επί χαλκοΰ δίσκου: τοι Τριφύλιοι εδωκαν
πολιτείαν__δαμιοργοί τοι άμφί ’Ολυμπιόδωρον. (Περί τής σχέσεως ’Ηπείρου καί
’Ηλείας βλ. κατωτέρω.)

Οί δαμιοργοί ήσαν άνωτάτη αρχή μέ διάφορον έκασταχοΰ περιεχόμενον4. Έν 
Κυρήνη ήσαν άρχοντες έντεταλμένοι τήν διοίκησιν τής ίεράς περιουσίας έν όνόματι 
τοΰ λαοΰ5. Έν ’Ήλιδι άπαντώσιν αρχαιότατα, ώς έλέχθη, καί άντιστοιχοΰσι προς τούς 
έν Άθήναις δημάρχους τών άρχαιοτέρων χρόνων άποτελοΰντες τό άνώτατον κυβερνη
τικόν συμβούλων6. Είναι πιθανόν ότι καί οί άναφερόμενοι δάμιοι έκ Κρήτης έν BCH, 
LXI, 1937, σ. 334 έχουν σχέσιν προς τούς δαμιοργούς, αυτής τής λέξεως δηλ,ούσης 
τήν έκ τοΰ δήμου προέλευσιν καί περί τον δήμον ένασχόλησιν αύτών7.

1 Franke, έ·ά. σ. 40·
2 ν. Schoeffer, RE, IV, 2860. Περί δαμιοργών 

ειδικήν πραγματείαν έδημοσίευσεν ό Ίάπων καθηγητής 
τής ‘Ιστορίας τοΰ έν Τόκιο Πανεπιστημίου Kentaro 
Murakawa έν τφ περιοδικφ Shigaku zasshi (‘Ιστο
ρική Έφημερίς) Νοέμβριος 1955, ως μοι άνεκοίνωσεν 
ό Ιδιος πληροφορηθείς τήν ΰπ’ έμοΰ εύρεσιν τής πα- 
ρούσης έπιγραφής κατά τήν διά τών ‘Αθηνών πρό ολί
γου διέλευσίν του-

3 Έν έπιγραφή Δωδώνης ΠΑΕ, 1929, 127 άρ. 11:

θειοτιμίδας.
4 Glotz, La cite grecque σ. 104.
5 Chamoux, Cyrene sous la monarchic des Bat- 

tiades σ. 218.
6 Swoboda, RE, V, 2427.
7 Ό DemARGNe είχεν ήδη πρό πολλοΰ προτείνει 

τήν ταΰτισιν τών δαμιοργών πρός τούς «κόσμους» 
(BCH, XXIV, 1909 σ. 229) γενομένην δεκτήν, άλλ’ ό 
ίδιος άμφιβάλλει είσέτι περί τούτου' βλ. BCH LXI, 
1937, σ. 347 σημ. 1.
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Και ό αριθμός τών δαμιοργών δεν ήτο πανταχοΰ ό αυτός. Έδώ έχομεν ένδεκα 
δαμιοργούς, οί όποιοι μάλιστα ανήκουν εις διάφορα φΰλα, άντιπροσωπεύοντα τάς τρεις 
μεγάλας ηπειρωτικός ομοφυλίας Χάονας, Μολοσσοΰς, Θεσπρωτούς. Οΰτω ό μεν προ
στάτης ήτο Άρκτάν, έθνος ηπειρωτικόν κατά Στέφ. Βυζ., ως καί ό γραμματεύς, εκ δε 
τών δαμιοργών εΐς Γενοαΐος, εις Τριφΰλας και εις Πείαλος. Άπαντες οΰτοι θεωρούν
ται Μολοσσοί. Έκ τών λοιπών άνά εις είναι εκ τών Τριπολιτών, Κελαίθων, Όνοπέρ- 
νων και Άμύμνων, απάντων Θεσπρωτών καί άνά εις έκ τών Όμφάλων καί Έονεστών, 
οί όποιοι τελευταίοι ανήκουν εις τούς Χάονας ή τούς Μολοσσούς. Περί τούτων λεπτο- 
μερέστερον κατωτέρω. Έδώ όμως πρέπει νά τονισθή τό γεγονός ότι οί ανώτατοι οΰτοι 
άρχοντες λαμβάνονται έκ διαφόρων φύλων. Τούτο ένέχει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι εξ 
αυτού συμπεραίνομεν ότι έπί τού βασιλέως Νεοπτολέμου τά φύλα ταύτα ύπήγοντό πως 
ή έν μέρει υπό την κυριαρχίαν τού βασιλέως τών Μολοσσών. Αλλά δυνάμεθα νά εΐπω- 
μεν ότι τούτο ειχεν ήδη συντελεσθή τουλάχιστον από τού πατρός τού Νεοπτολέμου 
Άλκέτα, τον όποιον ό Ξενοφών, Έλλην. VI, 1, 7 διά τού Θεσσαλού Πο?αιδάμαντος ονο
μάζει υπήκοον (τού Ίάσονος τών Φερών) και κυρίαρχον έν τή Ήπείρω. Ή έπωνυ- 
μία αύτη δεν αποδίδει την άκριβή κατάστασιν, διότι, ώς διαπιστώνει ό Franke ένθ1 άν. 
σ. 14 σημ. 67 καί 68, ό Άλκέτας ήτο πράγματι βασιλεύς έντελώς αυτοτελής, αφού καί 
εις τον κατάλογον τής β' αθηναϊκής συμμαχίας προηγείται τού Ίάσωνος καί εις τήν 
συμμαχίαν ταύτην είσήλθεν έλεΰθερος καί ανεξάρτητος. ’Ασφαλώς λοιπόν ό Άλκέτας 
έ'κτοτε θά ήτο κύριος τής Ηπείρου δηλ. τών κυριωτέρων φύλων αύτής, ή τουλάχιστον 
πολλών έκ τών άπαρτιζόντων αύτά μικροτέρων φύλων Μο?ιθσσών, Χαόνων καί Θε
σπρωτών, όπερ έπιβεβαιώνει καί ή παρούσα έπιγραφή πιστοποιούσα τήν κυριαρχίαν 
ταύτην καί έπί τού συμβασιλέως καί διαδόχου αυτού Νεοπτολέμου. Τούτο δε πρέπει 
νά ύποθέσωμεν, διότι μόνον βασιλεύς τολμηρός καί ικανός ώς ό Άλκέτας1 ήδύνατο 
νά συγκεντρώση τά λοιπά φύλα εις κοινόν σύνδεσμον, ούχί δε ό αδύνατος πιθανώς 
Νεοπτόλεμος, χωρίς όμως νά λέγεται ακόμη βασιλεύς τών Ήπειρωτών, διατηρήσας 
απλώς τον συνήθη τίτλον τών Μολοσσών.

Πάντως κατά τά τέλη τού πρώτου τρίτου τού τετάρτου αίώνος π.Χ. τό βασίλειον 
τών Μολοσσών είχεν έπεκτείνει τήν κυριαρχίαν του έπί ικανού τμήματος τής Ηπεί
ρου2, αλλά μανθάνομεν συγχρόνως τώρα ότι ή πολιτική δύναμις τών βασιλέων των 
δεν ήτο απόλυτος καί περιωρίζετο όχι μόνον υπό τού προστάτου, αλλά καί υπό τού 
συμβουλίου τών δαμιοργών, τό όποιον ασφαλώς θά αντιπροσώπευε τά συμφέροντα 
τού λαού τών φύλων, τών ύπαγομένων εις τό βασίλειον. Ό προστάτης ήτο Άρκτάν, 
περί τού όποιου γνωρίζομεν μόνον κατά Στέφ. τον Βυζ. ότι ήτο έθνος Ηπειρωτικόν

1 Πρβλ. δσα γράφει ΐνα χαρακτηρίση αυτόν ό 
C- Βοττιν εις τό τέλος του 2°« μέρους τοΰ IV κεφα
λαίου τής μελέτης του: Les tribus et les d3'nastes 
d’ Epire avant l’influence Macedonienne (352 av. 
J. Ch.) έν Musee Beige, 29, 1925, 248: Alcetas est 
un politique qui sait se plier aux circonstances et 
ne desespere jamais d’atteindre son but. Labo- 
rieux artisan de la puissance molosse, il a le me-

rite d’avoir (...) conserve l’heritage paternel.
2 Όρθώς μάλιστα ό Nilsson λέγει ήδη δτι έπί 

Άλκέτα οί Θεσπρωτοί ύπήγοντο υπό τούς Μολοσσοΰς, 
έ.ά. 63, υποστηρίζει μάλιστα σ. 64 δτι οί Μολοσσοί 
προέβησαν κατά τών Θεσπρωτών καί Χαόνων ώς κα- 
τακτηταί καί τούς ήνάγκασαν νά προσαρτηθοϋν εΐς τό 
κοινόν των, σ. 64.
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χωρ'ις νά προσδιορίζεται άκριβέστερον εις ποιον φύλον ανήκε. Δυνάμεθα να ΰποθέσω- 
μεν δτι ήτο μικρόν φύλον, τμήμα τών Μολοσσών. Άλλ’ έχομεν και περιπτώσεις δπου 
ό προστάτης ήτο Θεσπρωτός ώς SGDI, 1346 καί άλλοτε οΰτος ήτο Χάων SGDI, 1335 
ώς καταγόμενος έκ τοΰ ’Ομφαλίου έκ τοΰ έσωτερικοΰ τής Χαονίας (Πτολεμ. γ’, 14, 17), 
άν κα'ι κατ’ άλ?α]ν έπιγραφήν οί Όμφαλες είναι τμήμα τών Μολοσσών SGDI, 1347: 
Μολοσσοί ’Όμφαλες Χιμώλιοι, πιθανώς ύπαχθέντες υπό τους Μολοσσούς· πρβλ. 
Nilsson, Studien σ. 62 εξ. Δεν γνωρίζομεν, άν τό συμβούλων αυτό άπετέλει τό κοι
νόν τών Μολοσσών όμοΰ μετά τών λοιπών φύλων ή τό τελευταΐον τούτο ήτο ιδιαίτε
ρον μόνον τών Μολοσσών, έκαστον δε φύλον εΐχε τό ίδικόν του κοινόν καί άπέστελ- 
λεν αντιπρόσωπόν του εις τό συμβούλων τών δαμωργών, δπερ είναι καί τό πιθανώ- 
τερον, αφού καί βραδύτερον έ'χομεν κοινά μικρότερων φύλων με ιδιαίτερον προστάτην 
προς τφ προστάτη τών Μολοσσών ώς τό τών Άτεράργων \

Ώς έσημειώσαμεν ανωτέρω, τά άναφερόμενα μικρότερα φύλα τών δαμωργών 
ανήκουν εις τά τρία μεγάλα, τών Μολοσσών, τών Θεσπρωτών καί τών Χαόνων. Ή πα
ρούσα έπιγραφή μάς κάμνει γνωστά καί φύλα τέως άγνωστα, ώς τούς Άρκτάνας, εις 
τούς όποιους άνήκουν ό προστάτης, ό γραμματεύς καί ό πρώτος δαμωργός, άλλ’ οΰτος 
προσδιορίζεται άκριβέστερον καί ώς Εύρυμεναΐος, ώς καταγόμενος δηλ. έκ τής πόλεως 
Εύρυμενών (βλ. κατωτέρω), ώς άλλαχού Όρραίτας, έκ τής πόλεως Horreum (=Όρ- 
ραιον), ’Αργείος έκ τού (Άμφιλοχικού) ’Άργους, Δωδωναΐος1 2 3, Κεστρινός έκ τής χώ
ρας Κεστρίνης8, Χάραδρος έκ τής πόλως Χαράδρου4. Προς τούτοις Έλεαΐος (SGDI, 
1351), Χέραδρος (SGDI, 1352)5 κτλ.

Εύρνμεναί (Έρυμναί), ήτο πόλις τής Θεσσαλίας6 πλησίον τών Γόμφων καί τής 
Τρίκκης. Ό Λιβιος XXXIX, 25, 3 άναφέρων αυτήν μετά τής Τρίκκης καί Φαλωρίας 
θά έννοή άσφαλώς τήν θέσιν ταύτην τής Θεσσαλικής Έστιαιώτιδος καί ούχί τής Μαγνη
σίας, κατά τον Stahlin, ένθ’ άν. ’Έπειτα ή θέσις αΰτη τών Εύρυμενών είναι παρά τά 
σύνορα τής Άθαμανίας καί Τυμφαίας, ολίγον δε βορειότερον είναι τό Κερκέτων ή 
Κερκετικόν δρος (νύν Κόζιακας). Έκεΐ δέ θά έπεξετείνετο ή έπικράτεια τών Μολοσσών 
προς τήν Θεσσαλίαν, δπου πιθανόν θά ήτο καί ή Πιάλεια, ώς όρθώς παρατηρεί καί ό 
Nilsson, Studien σ. 54. Ή τελευταία αΰτη πόλις (Εθνικόν ΓΙίαλες ή Πείαλες) κεϊται 
κατά Στέφ. Βυζ. παρά τήν Θεσσαλίαν υπό τό Κερκέτων δρος, τό όποιον, λέγει, θά είναι 
κλάδος τοΰ Λάκμου ή Λάκμωνος προς τήν Θεσσαλίαν. Οΰτω λοιπόν δυνάμεθα νά το- 
ποθετήσωμεν τούς Άρκτάνας κατά τά άνατολικά άκρα δρια τών Μολοσσών προς τήν 
Θεσσαλίαν, δπου θά έ'κειντο αί Εύρυμεναί, άποτελούσαι εν τμήμα τών Άρκτάνων.

Κατωτέρω άναφέρονται οί Τριπολΐται, δνομα, τού όποιου άλλον τύπον πιθανώτατα 
έχομεν εις τάς λέξεις Τριπολιοοοι ή Τριπολίσσιοί κατά Στέφ. Βυζ. Θεσπρωτικός λαός.

Τριπολίτης είναι ό κάτοικος τής Τριπόλεως, τής όποιας δεν γνωρίζομεν τήν θέσιν. 
Αΰτη θά συνέκειτο πιθανώτατα έκ τού συνοικισμού ή τής γειτονίας τριών πόλεων, αί

1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΛΗΣ, Ήπειρ· Χρον. I', 1935 σ. 261 άρ. 1 4 Αύτ. σ. 261 άρ. 1 στίχ· 8.
καί σ. 262. Πρβλ. καί Franke, ε.ά. σ. 45. 5 Nilsson, 2.ά. 67.

2 Ήπειρ. Χρον. έ.ά. σ. 248 στίχ. 5, 7, 6. 6 Stahlin, Das hellemscbe Thessalien σ. 127
3 Αύτ. σ. 248 άρ. 3. καί σημ. 16.

2
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όποιαι συνηνώθησαν ίσως εις συμπολιτείαν, ώς τούτο παρατηροΰμεν καί εις την Ίρί- 
πολιν τών Περραιβών τής Θεσσαλίας παρά την κοιλάδα τών Τεμπών. Γαΰτην άναφερει 
ό Λιβιος XLII, 53, 6 ώς άποτελουμένην εκ τριών πόλεων, την όποιαν απετέ?\.ουν η 
’ Αζωρος, τό Πύθοον ή Πύθιον καί ή Δολίχη, σχηματίσασαι συμπολιτείαν με κοινόν άρ
χοντα τον στρατηγόν τών Τριπολιτών1.

Οί Κέλαιΰοι άναφέρονται επίσης ώς Θεσπρωτοί υπό Στεφ. Βυς. αλλ ο Nilsson 

(ένθ’ άν. σ. 40) όρθώς παρατηρεί ότι οί παρά την Θεσσαλίαν οίκοΰντες οΰτω Κελαιθοι 
δυσκόλως δΰνανται νά ύπάγωνται εις τούς Θεσπρωτοΰς, οί οποίοι ουδέποτε τοσον 
μακράν έπεξετάθησαν, άν καί οί Θεσσαλοί εκ τής Θεσπρωτίας ήλθον εις την Θεσσαλίαν. 
’Ίσως λοιπόν ή πηγή τού Στεφ. τού Βυζαντίου, πιθανώς ό Ριανός, θά έννοή τμήμα τι 
τών Θεσπρωτών έγκατεστημένον εις τά δυτικά τής Θεσσαλίας καί προς την Ηπειρον, 
όπου παρέμεινεν, φαίνεται, τό τμήμα τούτο τών έξ ’Ηπείρου εις την Θεσσαλίαν μετα- 
ναστευσάντων Θεσπρωτών, οί Κελαιθοι.

Περαιτέρω εις τών δημιουργών προέρχεται εκ τών Πειάλων, περί τών όποιων 
έγινε λόγος ανωτέρω. Θά προσθέσω μόνον ότι οί Πείαλες ήσαν τό βασιλικόν γένος 
τών Μολοσσών1 2.

Είς τούς Μολοσσούς άνήκον καί οί Γενοαΐοι, έθνος Μολοσσών κατά Στέφ. Βυζ. 
άπό Γενόου άρχοντος αυτών, Ριανος δ' Θεσσαλικών. Τό φυλετικόν τούτο όνομα άπαντα 
καί Γενυαίοι SGDI, II 1367. Πρβλ. Δνέσται τού Στράβωνος παρά τό Δοεστος SGDI, 
1350, 4. ’Εδώ δέ τό αυτό όνομα έχομεν κατωτέρω στίχ. 31: Γενναίων, όπου είς τό υ 
αντιστοιχεί τό δίγαμμα. Τούτο παρατηροΰμεν εις τινας δωρικάς διαλέκτους3.

Νέον φυλετικόν όνομα μάς παρέχουν οί Έονεστοί, άμάρτυρον πρότερον καί διά 
τούτο δεν γνωρίζομεν είς ποιον εκ τών μεγάλων φύλων ανήκει. ’Αλλά καί τό κατωτέρω 
φύλον τών Τριφυλάν τό πρώτον άπαντα, γνωρίζομεν όμως χώραν τής Μολοσσίδος όνο- 
μαζομένην Τρίφυλίαν. Ταΰτην, ήτις θά ώνομάσθη οΰτω εκ τής συγχωνεύσεως τριών φύ
λων κατοικούντων έν τω αύτφ τόπω4, άναφέρει ό Λιβιος XXXII, 13, 2: rexprimo die ad 
Castra Pyrripervenit; locus, quem ita vocant, esi in Triphylia terrae Molottidis. Προη
γουμένως διηγείται ότι ό Ρωμαίος ύπατος νικήσας τον βασιλέα Φίλιππον τής Μακεδο
νίας postero die per ipsas angustias, quas inter valle se /lumen iusinuat, hostem sequi- 
tur. Ή τοπογραψική αυτή περιγραφή τού Λιβίου μάς βοηθεΐ νά έννοήσωμεν περίπου 
πού έκειτο ή Τριφυλία. Λέγων ότι ό ύπατος κατεδίωξε τον Φίλιππον διά τών στενών 
δηλ. τής Άντιγονείας, τής σημερινής Κλεισούρας, όπου διέρχεται ό’Αώος, έξελθών τών 
στενών τούτων τήν πρώτην ημέραν έφθασεν είς τήν πόλιν ή τοποθεσίαν Pyrrhi castra ήτις 
εύρίσκεται έν τή Τριφυλία τής Μολοττίδος, υποδεικνύει ότι ή Τριφυλία ήτο μεταξύ τής 
Παραυαίας καί τής Μολοττίδος προ τού όρους Λύγκου (τό όποιον άναφέρει κατωτέρω),

1 Πρβλ. Kip, Thessalische Studien σ. 122 καί 
Bolte, RE VII, A ι a. 207-210.

2 Nilsson, έ'.ά. σ. 24. Treidler, Epir. Volker 
im Altertum έν Archiv fiir Anthropologie, Neue 
Folge Bd. XVII, σ. 106 καί σημ. 4 καί 5.

3 Έν Κρήτη ή πόλις Ράξος άναφέρεται Όαξις.
Πρβλ. Bechtel, Die griech. Dialekte, II, σ. 666, 4,

ώς τό Λατιν. Nerva - Νέροα. Επίσης έν ’Αργεί τά Ύα- 
κίνθτα-Ρακίνθια Dittenb., Sylloge3, 56 καί ό μήν 
Ρακίνθιος BCH, XXIX, 1914, 204 Ν° 67, 3 καί BCH, 
LXI, 1937, σ. 335. Βλ. Buck, The Greek Dialects, 
1928, σ. 47 καί 48 c.

4 ΣΤΡΑΒ. VIII, 3, 3 σ. 337: άπό τον τρία ψνλα οννε- 
ληλν&έναι. Πρβλ. Bolte, RE, VII, Α ι σ. 186.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:55:49 EEST - 107.22.115.94



δηλ. ολίγον προ ή εντός τοϋ σημερινού δυτικού Ζαγορίου. Διότι ό ’Αώος έξερχόμενος 
τών στενών τής Κλεισούρας ακολουθεί στενήν κοιλάδα σχηματιζομένην άνατολικώς τής 
Ζαγοριάς, δπου ή πόλις Πρεμετή κα! συνεχίζει τον ροΰν του προς την κοιλάδα, δπου 
ή Κόνιτσα. "Αν λάβη τις ύπ’ δψιν δτι μετά πορείαν μιας ημέρας έφθασεν ό ρωμαίος 
ύπατος εις τά Pyrrhi castra, ταΰτα πρέπει να εύρίσκοντο εις άπόστασιν πεντήκοντα πε
ρίπου χιλιομέτρων από τής Κλεισούρας δηλ. ολίγον προ τής συμβολής τοϋ παραποτάμου 
τού ’Αώου, τοϋ κατερχομένου εκ ΒΑ. δηλ., τοϋ Σαρανταπόρου. Έκεΐθεν θά είσήλθεν εις 
την κοιλάδα τής Κονίτσης. Έκεΐ λοιπόν πρέπει νά τοποθετήσωμεν την Τριφυλίαν εις 
τάς μικράς αύτάς κοιλάδας κατά μήκος τού ’Αώου μετά την Πρεμετήν και παρά την 
Δεπαλίτσαν κα! Μολυβοσκέπαστον. Ό κάτοικος τής Τριψυλίας θά έλέγετο Τρίφύλας 
διά νά σχηματίση γενικήν πληθυντικήν Τριφυλάν.

Ή μνεία Τριφυλίας έν Ήπείρω μάς φέρει εις τον νοΰν τήν Τριφυλίαν τής ’Ηλείας, 
κειμένην μεταξύ τών ποταμών ’Αλφειού και Νέδας (Nilsson, Cults, Myths and Poli
tics σ. 79). Κατά τον Ηροδοτον IV, 148 οί Μινύαι υπό τον Τεισαμενόν έξεδίωξαν τούς 
Παρωρεάτας και τούς Καύκωνας κα! ίδρυσαν εξ πόλεις, αί όποΐαι βραδύτερον είναι αί 
τής Τριφυλίας δηλ. πιθανώς οί Μινύαι, οί Παρωρεάται κα! οί Καύκωνες. Οί Παρω- 
ρεάται έλέγοντο δτι κατωκουν τά δρη τής Τριφυλίας1. Εΰρίσκομεν λοιπόν έν ’Ήλιδι 
τήν Τριφυλίαν κα! έν αυτή τούς Παρωρεάτας, δπως ακριβώς έχομεν έν Ήπειροι τήν 
Τριφυλίαν κα! τούς Παρωραίους ή Παρωρούς, τούς κατοίκους τής Παρωραίας1 2, το 
όποιον μάς δίδει αφορμήν νά ίδωμεν κα! άλλας ομοιότητας μεταξύ ’Ηπείρου κα! ’Ηλείας.

Οΰτω ή πόλις Έφύρα υπάρχει κα! εις τήν ’Ήπειρον κα! εις τήν Ήλιδα. Είναι 
πασίγνωστος, ή Όμηρική Έφύρα (Β, 659 κα! Ο, 531) αλλά κα! εις τήν Θεσπρωτίαν 
γνωστή είναι ή Έφύρα παρά τον ’Αχέροντα3. Έν τώ μυχώ τοϋ Άμβρακικοϋ κόλπου 
έχομεν τήν πόλιν Χάραδρον ή Χέραδρον4 άνήκουσαν εις τούς Μολοσσούς, ώς κα! έν 
’Ήλιδι τήν Χάλαδρον ή Χαλάδραν. Τήν τελευταίαν ταύτην συμπεραίνομεν έκ τής έν 
•Ολυμπία εύρεθείσης έπιγραφής δημοσιευόμενης υπό Kirchhof5, δπου άναφέρονται 
οί Χαλάδριοι τιμώντες Δευκαλίωνά τινα, τον όποιον αναγνωρίζουν ώς Χαλάδριον δηλ. 
πολίτην τής πόλεώς των, ώς καί τούς απογόνους του (γόνον) κα! ίσοπρόξενον κα! Fισο- 
δαμιωργόν κα! τοϋ έπιτρέπουν νά κατέχη τό έν Π ίσα κτήμα. Ό Kirchhof όρθώς συνε- 
πέρανεν δτι οί Χαλάδριοι οΰτοι πρέπει νά είναι Ήλεΐοι, άποτελοϋντες αυτοτελή κοινό
τητα, ήτις κατά τήν γραφήν κα! τό γλωσσικόν ιδίωμα τοϋ ύπ’ αυτής έκδοθέντος ψη
φίσματος (ά ,Γράτρα) πρέπει νά ζητηθή έν τή ’Ήλιδι κα! κατά πάσαν πιθανότητι έν τή 
Π ισάτιδι, εις τήν όποιαν θά άνήκεν ή κοινότης τών Χαλαδρίων, αφού έκεΐ εύρίσκετο 
τό κτήμα τοϋ τιμωμένου.

’Έπειτα εις τον γνωστόν ποταμόν ’Αχέροντα τής Θεσπρωτίας αντιστοιχεί ό τό 
αυτό δνομα Άχερων έχων ποταμός έν ’Ήλιδι, παραπόταμος τοϋ ’Αλφειού6. ’Αλλά κα!

AE 1937__________ Ψήφισμα τοϋ βασιλέως Νεοπτολέμου έκ Δωδώνης 11

1 ΗΡΟΔ. IV, 148, VIII, 73. ΣΤΡΑΒ. VIII, 3, 18 
σ 346.

2 Nilsson, έ.ά. σ. 57/58. Οι παρ’ Ηροδ. IV, 148
Παρωρεάται ίσως νά μή νοούνται ώς φυλετικόν δνομα,
άλλ’ έκ τοΰ τόπου, ώς παρά τά δρη τής Τριφυλίας οί-

κοΰντες. Πρβλ. Boltb, RE, 36, 1780.
3 Friederich, Dodonaica σ. 18.
4 Πολυβ. IV 63 καί XXII, 8 καί 9.
5 Arch. Zeitung, 1877 σ. 197.
6 Στραβ. VIII, 3, 15 σ 344
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12 AE 1956

την λατρείαν τοΰ Άρείου Διός έν Ήπείρω, έν Πασσαρώνι τής Μολοττίδος (Πλουτ. 
Πΰρρος V) εύρίσκομεν καί έν ’Ολυμπία (Παυς. V, 14, 6).

Άλλα και βραδΰτερον οί Ήλεϊοι ήλθον εις σχέσεις πρός την Ηπειρον και δη την 
Κασσωπίαν. Έν τώ περί Άλονήσου λόγω 84 τοΰ Δημοςθενους, όπου περιγραφεται ή 
ορμητική κατακτητική πολιτεία τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας Φιλίππου λέγεται: έπι 
δε ’ Αμβρακίαν στρατεύεται, τάς δ’ έν Κασσωπία τρεις πόλεις, Πανδοσιαν και Βονχε- 
τιον και Έλάτειαν, Ήλείων αποικίας, κατακανσας την χώραν κτλ. Ταΰτας ό Ηαμ- 
mond θεωρεί οίκισθείσας προ τοΰ 7ου π.Χ. αίώνος1.

Περί των δαμιοργών (,Ρισοδαμιωργόν) εϊπομεν ανωτέρω άλλα παραδείγματα.
Πολλά λοιπόν στοιχεία άποδεικνύουν τάς σχέσεις μεταξύ ’Ηπείρου καί Ήλιδος, 

καί τό γεγονός τοΰτο ένισχύεται υπό τών λεγομένων τοΰ Ν. Hammond, έρμηνευοντος 
τάς οδούς καί τήν κατεύθυνσιν τής καθόδου τών Δωριέων, τών οποίων τό δυτικόν 
τμήμα διήλθε διά τής ’Ηπείρου καί Αιτωλίας πρός τήν Πελοπόννησον1 2.

Στίχ. 17. Οί ”Ομφαλες είναι γνωστόν δνομα προερχόμενον πιθανώς έκ τής πόλεως 
’Ομφάλιον3, τό όποιον κατά Στεφ. Βυζ. έν λ. είναι πόλις έν Θεσσαλία, ϊσως κατά λάθος, 
έν τοΰτοις όμως θεωρούνται οί ’’Ομφαλες ώς άνήκοντες είς τούς Χάονας4 *, άναφέρονται 
όμως ώς τμήμα φυλετικόν τών Μολοσσών έν έπιγραφή SGDI, 1347 : Μολοσσοί ’’Ομφαλες 
Χιμώλιοι. 'Οπωσδήποτε τμήμά τι τών Όμφάλων θά ανήκε κάποτε είς τούς Μολοσσοΰς.

Στίχ. 18. Οί’Ονόπερνοι είναι τμήμα τών Θεσπρωτών, ώς SGDI, 1351, όπου οί 
μάρτυρες διακρίνονται είς Μολοσσούς καί Θεσπρωτοΰς, καί εις Όνόπερνος καταλέγε- 
ται είς τούς Θεσπρωτοΰς.

Τέλος οί ’Άμνμνοι5 είναι πιθανώς οί αυτοί καί Άμυμναΐοι, τών οποίων επώ
νυμος ήρως άναφέρεται Άμυμνος, ή Άμΰμονες, ’ίσως δε καί οί Άμύνται τοΰ Στεφ. Βυζ. 
”Αν δε οί Άμύνται χαρακτηρίζονται ώς Θεσπρωτοί, είναι πιθανόν καί οί ’Άμυμνοι κτλ. 
νά ανήκουν έπίσης είς αυτούς.

Οΰτω βλέπομεν πόσον ηύξήθησαν τά ονόματα τών ήπειρωτικών φύλων, πέραν 
τών δέκα καί τεσσάρων, τά όποια κατονομάζει ό Θεόπομπος6. Ταΰτα έπροσπάθησαν

Δη μητριού Ε. Εύαγγελίδου

1 Hammond, The colonies of Elis in Cassopaea 
(’Αφιέρωμα εις τήν Ήπειρον, είς μνήμην Χρίστου 
Σούλη, 1956, σ. 31 -36). Περί τούτων όμως ό Klotzsch, 
Epirotische Geschichte σ. 71 αμφιβάλλει έρωτών, μή
πως αύται είναι πόλεις—θυγατέρες τής Έφύρας δηλ. 
Ιδρύματα τών Έλαιατών καί ούχί τών Ήλείων.

2 Brit. School Annual XXXII, 1931-1932, σ. 164.
Ούτος λέγει δτι οι Δωριείς, τό κάρτα πολυπλάνη- 
τον έθνος, κατήλθον είς τήν'Ελλάδαδιά δύο πτερύ
γων, ανατολικής καί δυτικής. Ή δυτική πτέρυξ διήλθε 
διά τής Ηπείρου καί Αιτωλίας καί διά τοΰ Ρίου διε- 
περαιώθη είς τήν δυτικήν Πελοπόννησον καί είς τήν
Ήλιδα (σ. 153). Τήν διά τής Αιτωλίας διέλευσιν τών
Ήλείων Δωριέων μαρτυρούν τά αιολικά λείψανα τής
’Ηλείας διαλέκτου, τά όποια παρέλαβον έκ τής Αιτω
λίας, ήτις κατά τόν ΘΟΥΚ. Ill, 102 ήτό ποτέ αιολική, 
κατά τήν δι’ αυτής διέλευσιν καί σχετικήν παραμονήν 
αυτών έν Αίτωλίφ. Τό δέ έτερον τμήμα τών Δωριέων,

ή ανατολική πτέρυξ, οί Ύλλεΐς, έκαμαν χρήσιν τής ανα
τολικής όδοϋ εισβολής, τήν οποίαν μνημονεύει ό Ηρό
δοτος. Τοΰ δυτικού τμήματος τών Δωριέων, οιτινες έκα- 
λοΰντο Δυμάνες, αρχική ο’ίκησις ή το ή Ήπειρος, όπως 
δηλοΰται καί έκ τής καταλήξεως -άνες, ήτις είναι τόσον 
συχνή έν Ήπείρφκαίτή δυτική Έλλάδι (αύτ. σελ. 156/7). 
Πρβλ. καί Treidler, Epir. Volker, σ. 118. Ή δωρική 
μάλιστα διάλεκτος, υπομιμνήσκει ό Hammond, χωρί
ζεται, ώς καί οί Δωρικοί λαοί, είς δύο μέρη, τήν βορειο
δυτικήν, καλύπτουσαν τήν ’Ήλιδα καί Αιτωλίαν, καί τήν 
κυρίως δωρικήν, περιλαμβάνουσαν τήν Λακωνίαν, ’Αρ
γολίδα, Κορινθίαν καί Μεγαρίδα.

3 Nilsson, έ ά. σ. 15 καί 16.
4 Nilsson, έ.ά. σ. 49, ένφ κατά τόν Πτολεμαίον 

III, 14, 17 ήτο πόλις τής Χαονίας.
5 Βλ. SGDI, 1336.
6 Παρά Στραβ. VII, 7, 5 σ. 323 καί 7, 7 σ. 326.
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πολλο! νά συμπληρώσουν ματαίως1, διότι ό Θεόπομπος κατονομάζει μόνον τα μεγάλα 
φΰλα, ούχι δε τα μικρότερα, τα όποια ήσαν τμήματα των μεγαλύτερων και των όποιων 
μόνον ολίγα δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν ώς συναποτελοΰντα τα μεγάλα, ούχί πάν
τοτε όμως μέ ασφάλειαν, διότι διάφοροι λόγοι επηρέασαν την άπόδοσιν αυτών εϊς τινα 
τών μεγάλων κα'ι δή άναλόγως τής καθ’ ώρισμένον χρόνον σπουδαιότητος τούτων των 
τελευταίων καί μάλιστα υπό των επικών ποιητών1 2. Όπωσδήποτε περί τα εξήκοντα 
καί πλέον υπολογίζω τα γνωστά μέχρι σήμερον γενόμενα φυλετικά ονόματα τών Ήπει- 
ρωτών, συμπεριλαμβανομένων καί εκείνων, τά όποια δηλοΰν τον κάτοικον πόλεώς τίνος, 
ώς Δωδωναΐοι, Χέραδροι, Έλεαΐοι ή χώρας ώς Κασσωπαϊοι, Κεστρινοί, Παραυαίοι κτλ..

’Αλλά καί μέ νέα κύρια ονόματα προσώπων πλουτίζει την ήπειρωτικήν διάλεκτον 
ή παρούσα επιγραφή: στίχ. 7. Είδύμμας πρβλ. άνάλογον Ενρνμμας έκ Δωδώνης3, Τν- 
ρίμμας, ό φιλοξενήσας τον Όδυσσέα μεταβαίνοντα εις Δωδώνην «χρηστηρία^ν τινών 
ενεκα» 4, Έχέμμας (Θεσσαλός), Κερόίμμας (Θεσσαλός;), Bechtel- Fick, Gr. Personen- 
namen1 σ. 19. Στίχ. 9 Άμφικόριος, στίχ. 10 Άνδροκάδης, πρβίι,. Άνδροκάδης Κρής 
Λύττιος, Ath. Mitth. 15, 311 Ν° 26, στίχ. 12 Ααφνργας, στίχ. 15 Σάβων, στίχ. 16 
Άγέλαος καί αλλαχού έν Ήπείρω8, στίχ. 17 Θοϊνος γνωστός ’Αθηναίος Άγκυλήθεν 
Pape - Benseler, στίχ. 17 Κάρτομος, στίχ. 18 Δαμοίτας 0ΕΟΚΡ. 6, 1, στίχ. 19, SGDI, 
1352, 10, Δατνίον πρβλ. Φώτνος Θουκ. II, 80 καί πόλις Δατύα έν ’Αρκαδία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

1 Treidler, ε.ά. σ. 121-122. J. Schmidt, RE 3 Ήπειρωτ. Χρονικά, έν9’ άν. σ. 248 και 250.
36, 1415, συμπληρώνουσα μέ άλλο, ονόματα. 4 Nilsson, ε.ά. σ. 20.

2 Nilsson, ε.ά. σ. 48-50. 5 Φ. Πέτσας, ΑΕ 1950-51 σ. 44 έξ.
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