
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΩΡΩΠΟΤ1
(Σχέδ. 1· Πί ν. 23)

1. Είναι Ιδιαιτέρως ευτυχής σύμπτωσις, δταν δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν πρόσωπα 
άναφερόμενα έπί έπιγραφών προς άλλα γνωστά έκ τής φιλολογικής παραδόσεως. Πολύ 
δέ περισσότερον δταν τά πρόσωπα ταϋτα είναι μέχρι στιγμής άπλαϊ μνεΐαι και διά των 
νέων στοιχείων άποκτοϋν ύπόστασιν.

Οδτω εις τό Μουσεΐον τοϋ Άμφιαρείου σφζονται δύο συγκεκολλημένα τεμάχια 
βαθριδίου έκ μαρμάρου Υμηττού ϋψ. 0,095 μ. Τό βάθρον, ώς άποκαθίσταται έν τφ Σ χ έ δ. 
1, είχε τήν μορφήν κίονος μετ’ αβακος ΰψ. 0,052 μ. καί ύπ’ αύτόν ύπήρχε κυρτόν 1 2 κυ- 
μάτιον ύψ. 0,041 μ. Άνω έφερε μεγάλο ν κυκλικόν τόρμον μεγίστου βάθους 0,021 μ. 
Ή συνολική άποκαθισταμένη διάμετρος τού βάθρου είναι 0,22 μ.

Τό μόνον τό όποιον δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν διά τό έπΐ τοϋ βάθρου άνάθημα είναι 
δτι τούτο ήτο έκ μαρμάρου (Π ί ν. 23 α).

Ή έπιγραφή 3 τού βάθρου, ΰψ. γραμμ. 0,012 μ., εύρίσκεται έπί τού άβακος ( Π ί ν.
23β).

[Άρια ]τομ[ ήδ ]ης Με[.............. ]
[ Φ ]εραΐος Άμψια[ ράωι ].

Έκ τού σχήματος των γραμμάτων ή άνάθεσις δύναται νά χρονολογηθή εις τά μέσα 
τού Δ’ π.Χ. αϊώνος.

Διά τήν χρονολόγησιν δμως υπάρχουν καί άλλα κριτήρια. Ό Άρριανός 4 διηγεΐ-

1. Τό Corpus τών έπιγραφών τοΰ Ώρωποϋ, ή ίστορία, ή γεωγραφία, οί θεσμοί, ή προσωπογρα
φία τής πόλεως κλπ. υπήρξαν τό άντικείμενον τής έν Lyon είς τό Institut d’Epigraphie Grecque ύπό 
τήν διεύθυνσιν τού καθηγητοΟ κ. Jean Pouilloux γενομένης διδακτορικής μου διατριβής, ήτις θά 
δημοσιευθή συντόμως.

2. Τό δωρικόν κυμάτιον τοΰ βαθριδίου, ώς φαίνεται έκ τοΟ παρατιθεμένου σχεδίου, έμφανίζε- 
ται ήμιτελές, διότι στερείται τής υποκάτω αΰλακος, ή όποια θά προεφύλασσε τόν κίονα έκ τών ύδά- 
των. Τούτο δύναται ίσως νά άποδοθή είς τό γεγονός ότι τό βάθρον ήτο μικρόν καί ό τεχνίτης δέν έθεώ- 
ρησε τήν έλλειψιν ταύτην σημαντικήν.

3. Τό άντίγραφον τής έπιγραφής τό γενόμενον ύπό τού Λεονάρδου, σφζόμενον σήμερον είς τό 
άρχεΐον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας (έπιγραφή άριθ. 290), λέγει δτι σφζονται τρία άποτμή- 
ματα καί παρέχει τό έξής κείμενον :

Άρ ] ιστομήδης Me [ ( λχ ) νάνδρον 
Φεραΐος Άμφια [ ράωι.

Τόπος εόρέσεως : « εύρέθησαν έν τφ βορράθεν τοΰ Άμφιαρείου Μικρφ Ανλοτοπίφ, έν άγρφ Γ. 
Βάθη », όπου δηλαδή κατά πάσαν πιθανότητα ήτο ό ιππόδρομος τοΟ ίεροΟ.

Ό Λεονάρδος ούδεμίαν προσωπογραφικήν ταύτισιν κάμνει ούτε δίδει χρονολόγησιν τής έπι
γραφής, συμφώνως άλλωστε πρός τήν μέθοδόν του.

4. II, 13,2. OCurtius Rufus άναφέρει έπίσης τόν Άριστομήδην ένΙΙΙ. 9κ.έ. : Acies autem hoc 
modo stetit. Nabarzanes equitatu dextrum cornu tuebatur additis funditorum sagittariorumque
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ται τά έξης περί των αύτομόλων εις τον Δαρεΐον Ελλήνων : Άμύντας δε δ Άντιόχου 
καί Θυμώνδας ό Μέντορος καί Άριστομήδης ό Φεραϊος καί Βιάνωρ ο Άκαρνάν, ξνμ- 
παντες ούτοι αύτόμολοι, μετά των άμψ’ αυτούς στρατιωτών ώς όκτακισχιλίων ευθύς ώς 
τεταγμένοι ήσαν κατά τά δρη φεύγοντες άφίκοντο ές Τρίπολιν τής Φοινίκης· καί έν-

Σχέδ. 1. Τό βάθρον τής έπιγραφής. Τομή καί κάτοψις

ταϋθα καταλαβόντες τάς ναϋς νενεωλκημένας εφ’ ών πρόσθεν έκ Λέσβου διακεκομισμένοι 
ήσαν, τούτων δσαι μέν ίκαναί σφισιν ές την κομιδήν έδόκουν, ταντας καθελκνσαντες, τάς 
δε (ίλ).ας αντοϋ έν τοις νεωρίοις κατακαύσαντες, ώς μη παρασχεΐν ταχείαν την δίωξιν, 
έπί Κύπρου έφυγον καί έκεϊθεν εις Αίγυπτον, ΐναπερ ολίγον ύστερον πολυπραγμονών τι 
Άμύντας άποθνήσκει ύπό τών εγχωρίων.

viginti fere milibus. In eodem Thymondas erat Graecis peditibus mercede conductis, triginta mi- 
libus, praepositus. Hoc erat haud dubie robur exercitus, par Macedonicae phalangi acies. In 
laevo cornu Aristomedes Thessalus xx milia barbarorum peditum habebat.
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Θά φανή έκ πρώτης δψεως πολύ τολμηρά ή ταύτισις τοϋ Άριστομήδους Φεραίου, 
τού Άρριανοϋ, προς τον επί τής έπιγραφής όμώνυμον. Πλήν δμως τής ομωνυμίας καί 
τών χρονικών πλαισίων (τά ύπό τού Άρριανοϋ ιστορούμενα διαδραματίζονται τό 333 
π.Χ.) υπάρχουν καί άλλα στοιχεία.

Ό Άμύντας ό Άντιόχου τιμαται περί τά μέσα τού Δ' αί. π.Χ. εις τον Ώρωπδν διά 
τοϋ τίτλου τοϋ προξένου 5 6. Ταυτοχρόνως είχε τιμηθή ομοίως καί ό « βασιλεύς » τής 
Μακεδονίας Άμύντας, υίός τοϋ Περδίκκα Γ' ®. Τάς τιμάς ταύτας έλαβον έπ’ εύκαιρίςι 
ταξιδιού των είς τήν Νότιον Ελλάδα καί διαβάσεώς των έξ Ώρωποΰ 7.

Τόν Άμύντα Περδίκκα δολοφονεί ό Αλέξανδρος τό 335 π.Χ. μετά τήν άνοδόν 
του είς τόν θρόνον, ένφ ό Άμύντας Άντιόχου άπέφυγε, τότε, όμοίαν τύχην, αύτομολή- 
σας μετά τόν θάνατον τού Φιλίππου Β' πρός τόν βασιλέα τής Περσίας Δαρεϊον. Καί οδ- 
τος, ως διηγείται ό Άρριανός είς τό παρατεθέν χωρίον, έδολοφονήθη εις τήν Αίγυπτον 
ευθύς μετά τήν μάχην τής Ίσσοϋ τό 333 π.Χ.

Μέ τήν διάβασιν έξ Ώρωποΰ καί έκ του ίεροΰ του Άμφιαράου τών δύο Μακεδόνων 
πρέπει νά συσχετισθή καί τό άνάθημα τοϋ Άριστομήδους, δστις φαίνεται δτι τούς συνώ- 
δευεν είς τό ταξίδιόν των. Δέν γνωρίζομεν έάν έτιμήθη καί αύτός ομοίως ύπό τών Ώρω- 
πίων τοΰτο είναι πιθανόν. Ό Άριστομήδης 8 θά ήτο πρόσωπον στενώς συνδεδεμένον 
πρός τήν έκπεσοϋσαν δυναστείαν τοϋ Άμύντου, άπέφυγε δέ τήν μήνιν τοϋ έπικρατή- 
σαντος Αλεξάνδρου άκολουθήσας είς τήν Περσίαν τόν φίλον του Άμύνταν Άντιόχου.

2. Στήλη σχηματίζουσα άνω άπλοϋν άγλυφον άέτωμα, υ'ψ. 0,70, πλάτ. 0,30, πάχ. 
0,06 μ. "Υψ. γραμμ. 0,007 μ. στοιχηδόν 18 - 20 ( λόγω τής συλλαβικής διαιρέσεως ).

Έμνημονεύθη ύπό τοϋ Λεονάρδου έν ΠΑΕ 1903, σ. 34.

Ίερέως Λεάρχον, μηνός 
άγριων ίου τρίτει άπιόν- 

3 τος, Λυσίπονος Χαιρέου εΐ-
πεν δεδόχθαι τώι δήμιοι,
Καλλίνονν Θέωνος Μεγα- 

6 [ ρ ]έα πρόξενον είναι τής
[ π ]όλεως και αυτόν και έκ- 
γόνους καί είναι αύτοϊς 

9 γης καί οικίας έγκτησιν
καί ισοτέλειαν καί ασυ
λίαν καί ασφάλειαν καί

5. IG VII 4250· Syll.3 258· Η. Berve, Das Alexanderreich II, Prosopographie, άριθ. 58.
6. IG VII 4251· Hicks - Hill8 άριθ. 142· Syll.3 258· Tod, SGHI 164. Berve, ε.ά. άριθ. 61.
7. "Ο Άμύντας Περδίκκα κατά τήν διάβασίν του έκ Λεβαδείας κατήλθενείς τό άντρον τοϋ Τρο- 

φωνίου, ή σχετική δέ έπιγραφή IG VII 3055 στίχ. 7 κ.έ. λέγει : Ά[ μ ]ύντα[ς] ΓΙ[ερ]δί[κ]κα 
[Μα[κεδόνων βασιλεύ[ς] καταβά[ς έν τό ΐίντο]ον υπέρ ανταπαντώ άνέθεικε. Τό έπίθετον βασιλεύς 
ύπετέθη δτι άνέγραφε καί ή έπιγραφή IG VII 4251 είς τόν στίχον 4, όπου ή λέξις Μακεδόνα έγράφη 
έπί τής θέσεως άποξεσθείσης λέξεως. 'Ως δμως έδειξεν ό Λεονάρδος έν ΑΕ 1919, 64α, τούτο δέν 
συμβιβάζεται πρός τά έπί τοϋ λίθου ίχνη.

8. Περί τοϋ Άριστομήδους διαπραγματεύεται ό Berve, έ.ά. άριθ. 128.
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12 πολέμου και ειρήνης και
κατά γψ και κατά θάλατ- 
ταν και τά άλλα πάντα κα

ί 4 θάπερ τοϊς άλλοις προξέ-
νοις και ενεργέταις.

Ώς έκ τής γραφής καί τών προσωπογραφικών στοιχείων, τό άνωτέρω ψήφισμα 
χρονολογείται εις τό β' ήμισυ τοϋ Γ' π.Χ. αίώνος.

Ό ίερεΰς Λέαρχος, μαρτυρούμενος διά πρώτην φοράν, είναι πιθανώς ό Λέαρχος 
Λιμναίου 9, ό όποιος προτείνει τό ψήφισμα IG VII 328.

Ό Λυσίπονος είναι υιός τής Άρκεσοΰς, πατήρ ΆρκεσοΟς τής νεωτέρας 10 11, αδελ
φός τοϋ Λυρανίου u, δστις υπήρξε πατήρ Χαιρέου τοϋ νεωτέρου12 καί τοΰ Μυννίχου13.

Τό στέμμα τής οικογένειας έχει ώς έξής :

Χαιρέας I Άρκεσώ I 
(ΑΕ 1892, 54, 89 )

Λυσίπονος Λυρανίας 
(ΑΕ 1892, 54, 89 ) (IG VII 276, 277, 285)

Άρκεσώ II Μύννιχος Χαιρέας II
(ΑΕ 1892, 54, 89) (IG VII 285) (IG VII 276, 277)

Τό παρόν ψήφισμα χρονολογείται άπό τοϋ ίερέως τοϋ Άμφιαράου, αύτός δέ ό τρό
πος χρονολογήσεως είναι καί ό συνηθέστερος διά τον Ώρωπόν. Γενικώς οί Ώρώπιοι 
έδείκνυον μεγάλην έλαστικότητα είς τό θέμα αύτό. Εις τήν περίοδον τής άνεξαρτησίας, 
τόν Δ' π.Χ. αΙώνα, ώς καί είς τόν Γ' αίώνα μέχρι τοϋ άρχοντος τοϋ κοινοϋ Θεοτίμου 14, 
δέν μνημονεύεται ό έπώνυμος άρχων. Έπί 31 ψηφισμάτων μόνον τά 7 χρονολογοϋνται 
άπό τοΰ ίερέως. Έξ αυτών τών 7τά τρία μνημονεύουν έπί πλέον ώς έπωνύμους τούς τρεις 
πολεμάρχους τής πόλεως 15.

Άπό τοΰ άρχοντος τοϋ κοινοϋ Θεοτίμου τά ψηφίσματα τοϋ Ώρωποΰ χρονολογούν
ται ώς έξής :

9. Λέαρχος Λιμναίου άπαντά καί έν Χαλκίδι, ώς έδείχθη έν ΑΕ 1952, 203 έν τή έπιγραφή IG 
XII, 9, 912 όμοΰ μετ’ άλλων όμωνύμων πρός γνωστούς Ώρωπίους.

10. ΑΕ 1892, 59, 89- ή άναθηματική αύτή έπιγραφή έχει ώς έξής :

Άμφιαράωι Άρκεσώ Άρκεσοϋν 
Λυσιπόνου τον υιόν 
τήν θυγατέρα άνέθηκε.

Έν IG VII 435 δημοσιεύεται μόνον τό άριστερόν τεμάχιον αδτής.
11. Παρατηρητέον ότι έν Ώρωπφ ένφ ό ρωτακισμός έξηφανίσθη κατά τόν Γ' π.Χ. αίώνα, όπως καί 

τά λοιπά διαλεκτικά στοιχεία, διετή ρήθη μόνον είς τό όνομα τοΰ Λυρανίου.
12. IG VII 276, 277.
13. IG VII 285.
14. Ό Θεότιμος κατά τήν χρονολόγησιν τοΰ Feyel έν Polybe σ. 73 ήρξε μεταξύ 223 - 209 π.Χ.
15. Πρβλ. Μιτσόν έν ΑΕ 1952, 168 καί S. Schaefer έν PW Suppl. VIII έν λ. Polemarchos.
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1. ’Από τοϋ ίερέως τοϋ Άμφιαράου ( 43 ψηφίσματα ).
2. ’Από τοϋ άρχοντος τοϋ κοινοϋ καί τοϋ ίερέως ( 16 ψηφ.).
3. ’Από τοϋ άρχοντος τοϋ κοινοϋ, τοϋ άρχοντος τής πόλεως καί τοϋ ίερέως (13 

ψηφ.).
4. ’Από τοϋ άρχοντος τής πόλεως καί τοϋ ίερέως ( 4 ψηφ. ).
5. ’Από τοϋ αρχοντος τοϋ κοινοϋ καί τοϋ αρχοντος τής πόλεως ( 1 ψηφ.).
6. ’Από τοϋ άρχοντος τής πόλεως (1 ψηφ.).
Τά λοιπά ψηφίσματα ούδεμίαν χρονολόγησιν φέρουν.
Είναι λοιπόν φανερόν δτι πραγματικός επώνυμος τής πόλεως είναι ό ίερεύς, τοΰτο 

δέ είναι φυσικόν, διότι ώς παρετήρησεν ό Μ. Feyel16, ό βίος τής πόλεως ήτο κυρίως 
θρησκευτικός λόγφ τής έπιδράσεως τοϋ γειτονικοϋ ίεροϋ τοϋ Άμφιαράου.

Θά πρέπη μόνον νά τονισθή ότι πολλά ψηφίσματα, κυρίως τά έπί των βάθρων, δέν 
φέρουν χρονολόγησιν, διότι επονται άλλων χρονολογουμένων. Τοΰτο όμως δέν Ισχύει 
διά τά δύο προξενικά ψηφίσματα SEG XV 272, 273 διά δύο άδελφούς, τά όποια έχουν 
χαραχθή τό εν υπό τό άλλο έπί τής αυτής στήλης καί χρονολογούνται κεχωρισμένως 
ύπό τοϋ αύτοϋ ίερέως.

Σπανιώτερον μνημονεύεται ό μήν καθ’ δν λέγεται τό ψήφισμα. Έκ των γνωστών 
μου ψηφισμάτων τοϋ Ώρωποΰ, ό μήν μνημονεύεται 21 φοράς 17. Άντιθέτως τά ψηφί
σματα τοϋ κοινοϋ τών Βοιωτών, δσα έδημοσιεύθησαν είς τό Άμφιάρειον, είναι τοϋ μηνός 
πανάμου 18, πλήν μιας προξενιάς άμφιβόλου ώς προς τον μήνα, τής SEG I 113.

Ή ήμέρα καθ’ ήν έψηφίζοντο αί προξενίαι μνημονεύεται 15 φοράς.
Τό τυπικόν τοϋ παρόντος ψηφίσματος δέν έκφεύγει τών συνήθων πλαισίων τών ψη

φισμάτων τοϋ Ώρωποΰ. Ό τιμώμενος ονομάζεται πρόξενος, δχι δμως ευεργέτης 19. 
Τά προνόμια ένταϋθα είναι κληρονομικά, ώς συμβαίνει έπί 112 περιπτώσεων, ένώ είς 66 
περιπτώσεις είναι προσωπικά καί δέν κληροδοτούνται.

Μεγαρεύς πρόξενος τοϋ Ώρωποΰ είναι καί ό τιμώμενος είς τό έλλιπώς δημοσιευ- 
μένον ψήφισμα IG VII 263.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

16. Polybe, σ. 22. Ρ. Roesch, Thespies et la Confederation b6otienne, σ. 160.
17. 2 έρμαίος, 2 προστατήριος, 3 άγριώνιος, 3 θύιος, 7 όμολώιος, 2 πάναμος, 1 παμβοιώτιος, 2 

δαμάτριος καί 14 άλαλκομένιος.
18. Βλ. Λεονάρδον ΑΕ 1919, 71· Feyel, Contribution a l’Bpigraphie Beotienne, σ. 18.
19. 87 ψηφίσματα άπονέμοον καί τόν τίτλον τού ευεργέτου, έν δέ, τό έν ΑΕ 1917,236,94, άπονέμει 

μόνον τόν τίτλον αότόν.
4
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) Π1ΝΑΞ 23

Μουσεϊον Άμφιαρείου: α. "Ανω δψις τοϋ βάθρου τοϋ φέροντος τήν επιγραφήν, β. Ή επιγραφή

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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