
ΩΝΗ ΕΚ ΤΟΡΩΝΗΣ
(Πίν. 54)

Κατά τόν Μάϊον τοϋ 1964 πλησίον τοϋ συνοικισμού Τορώνη Σιθωνίας (Χαλκιδικής) 
άνευρέθη τυχαίως ύπό τοϋ άγρότου Άχιλλέως Κληματσίδα, καλλιεργοϋντος τόν άγρόν

Σχέδ. 1. ’Ενεπίγραφος πλάξ 
εύρεθεΐσα πλησίον τοΟ συν- 

οικισμοϋ Τορώνη
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του, ένεπίγραφος πλάξ, ής τό κείμενον περιέχει ώνήν οικίας (Π ί ν. 54α· Σ χ έ δ. I ), 
ώς καί μικρόν σταθμίον χαλκού, κυλινδρικοί) σχήματος, φέρον είς τήν άνω έπιφάνειαν 
άριθμητικά σύμβολα. Τά άνωτέρω παρέδωκεν οδτος είς τον Σταθμόν Χωροφυλακής 
Συκιάς, έκ τοϋ όποιου μετεφέρθησαν μερίμνη ήμών είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης.

Ή θέσις, ένθα άνευρέθη ή ώς άνω πλάξ, κεΐται κατά τό άκρον τής χερσονήσου Σι- 
θωνίας, περί τά 3 χιλιόμετρα ΒΔ. τοϋ φυσικοΰ λιμένος Πόρτο - Κουφό, άνήκει δέ είς 
τήν άρχαίαν Τορώνην1, τής όποιας σφζονται ερείπια τοϋ τείχους τής πόλεως καί τοϋ 
φρουρίου αύτής Ληκύθου, χρονολογούμενα είς τον 4ον π. X. αιώνα, γνωστόν υπό τό 
όνομα Κάστρο. Ό γειτνιάζων σημερινός συνοικισμός, ό όποιος υπάγεται είς τήν κοι
νότητα Συκιάς, φέρει τώρα τό άρχαϊον όνομα τής Τορώνης καί άποτελεΐται έξ όλί- 
γων οίκίσκων (κάτοικοι 59 κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1961 )1 2.

’Αριθμός Ευρετηρίου Μουσείου Θεσσαλονίκης 4396.
Πλάξ έκ σχιστόλιθου φαιοχρόου, τετραπλεύρου σχήματος περίπου, έχουσα άκα- 

νόνιστα καί άδιαμόρφωτα πέρατα. Διαστάσεις : μέγιστον ύψος 0,775, μέγιστον πλάτος 
0,325, πάχος 0,057 μ. Κατά τά άκρα ένιαχοϋ έλαφρώς άποκεκρουμένη. Λόγω τής φύσεως 
τοϋ λίθου ή έπιφάνεια τής πλακός είναι είς πλεΐστα σημεία άπολελεπισμένη. Ή άπολέ- 
πισις όμως καί αί άποκρούσεις φαίνεται ότι έγένοντο κατά τήν κοπήν τής πλακός ή 
τήν χάραξιν των γραμμάτων, ώς άποδεικνύει καί τό κείμενον τής έπιγραφής, τό όποιον 
είναι πλήρες.

1. Τύχη ’γαθή· ώνή οίκίης·
μεις ’Αρτεμισιών ίερ- 
ενς Ευφραντίδης Άρι- 
στοτίμο· Φιλώνιχος 

5. ’Αντιψώντος παρ’ ’Αρι-
στο κλέος, ήν έπρίατο 
παρά Ποσειδίππο το 
Διόδωρό και Διονυσί- 

10. ον τοϋ ’Αντιψώντος,
τήν έχομένην τή
ς εαυτό ή γείτων "Α- 
σανδρος· 8ΧΔΔ. Βε- 
βαιωτής Καλλιτέ-

15. λης Άριστοκλέος·
Μάρτυρες "Ασανδ- 
ρος Έπικράτεος 
’ Αρχεπτόλεμος 
Κλεομάχο, Κλεό- 

20. νικος Άγαθοκ-
λέος.

1. Pauly Wissowa, RE VI A 2, 1795.
Είς Τορώνην άνευρέθη κατά τό 1960 τάφος, έντός τοϋ όποιου υπήρχε χαλκή ύδρία, τοϋ 4ου 

π.Χ. αί., ή κάθετος λαβή τής όποιας κατέληγεν είς Σειρήνα (ΑΔ 16 ( 1960): Χρονικά, σ. 212).
2. Στοιχεία Συστάσεως καί Έξελίξεως Δήμων καί Κοινοτήτων, τ. 48. Έκδοσις Κεντρικής 

Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων τής Ελλάδος, Άθήναι (1962), σ. 167.
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"Υψος γραμμάτων 0,02 - 0,025 μ. Ο : 0,018 μ. Σ : 0,025 - 0,03 μ. Διάστιχα: 0,01 μ.
Ή έπιγραφή καταλαμβάνει όλόκληρον σχεδόν τήν έπιφάνειαν τής πλακάς, άφή- 

νουσα μικρόν περιθώριον άνω μεν 0,03-0,035 μ., άριστερά 0,02 μ., δεξιά 0,03-0,065 μ. 
Άπόστασις άπό τοϋ τελευταίου στίχου μέχρι του κάτω άκρου τής πλακάς : 0,15 μ.

Ή χάραξις, παρά τήν φαινομενικήν άμέλειαν, όφειλομένην είς τήν φύσιν τοϋ 
λίθου, έχει έκτελεσθή άπό έμπειρον χαράκτην. Αί άκραϊαι κεραϊαι τοϋ Σ καί τοϋ Μ 
έξαιρετικώς άποκλίνουσαι. Τό Ν σκάζει. Τό Ω αίσθητώς άνοικτόν. Ή μεσαία κεραία 
τοϋ Ε ισομήκης προς τάς έτέρας. Τά σκέλη τοϋ Π ισομήκη. To X έξαιρετικώς άνοικτόν.

Χαρακτηριστικόν είναι δτι ή έπιγραφή δέν παρουσιάζει λάθη ή άνορθογραφίας.
Τό κείμενον είναι έκ των πλέον τυπικών τοϋ είδους3- περιέχει έν άρχή τήν συνήθη 

έπίκλησιν, εϊτα τόν τίτλον τής έπιγραφής, τήν χρονολογίαν μέ έπώνυμον ίερέα, τό κυ
ρίως κείμενον τής ώνής, τόν προσδιορισμόν τόπου τής οικίας, τήν τιμήν, τόν βεβαιω- 
τήν καί τούς μάρτυρας.

Στ. 1. Τύχη ’γαθή. Ή έπίκλησις κατ’ όνομαστικήν άντί τής κανονικής δοτικής 
δέν είναι σπανία3 4.

Οί τύποι οίκίης καί μείς είναι Ιωνικοί, άπαντώνται δέ άνευ έξαιρέσεως είς τάς έξ 
Όλύνθου όμοιας έπιγραφάς5.

Στ. 2. ’Αρτεμισιών. Ό τέταρτος μήν τοϋ νησιωτικοϋ ήμερολογίου, άντιστοιχών 
προς τόν ’Απρίλιον τοϋ Ίουλιανοΰ6. Είς τάς έξ Όλύνθου έπιγραφάς, μέ τάς όποίας ή 
ήμετέρα έχει πλείστας όμοιότητας, άπαντοϋν μήνες άνήκοντες είς τό ευβοϊκόν - νη
σιωτικόν ήμερολόγιον7.

Στ. 3. Εύφραντίδης- όνομα σπάνιον8. Τό όνομα Εϋφραντος συναντώμεν είς έπι- 
γραφήν έκ Θεσσαλονίκης9.

Στ. 4. Άριστότιμος- όνομα όχι πολύ συχνόν10 11. Εύφραντίδης Άριστοτίμου ίερεύς 
άναφέρεται είς έπιγραφήν έκ Βραστινών Καλυβιών11. Κατά τήν γνώμην μου ή ταύτισις 
δέν φαίνεται πιθανή, καθ’ όσον οί τόποι είς τούς όποιους άνευρέθησαν αί δύο αδται 
έπιγραφαί άπέχουν πλέον τών 100 χιλιομέτρων. Είναι λοιπόν άπίθανον, πόλεις άπέ- 
χουσαι τοσοϋτον, νά είχον κοινόν ίερόν. Έξ ίσου άπίθανον θεωρώ τήν έκδοχήν νά 
μετεφέρθησαν ένεπίγραφοι πλάκες έκ τοϋ ένός τόπου είς τόν άλλον.

Φιλώνιχος- όνομα σπάνιον. Ή κατάληξις όμως -ιχος δέν είναι άσυνήθης12.
Στ. 5. ’Ανταρών όνομα κοινόν. Έν Μακεδονίςι άπαντά σπανίως, είναι όμως κοινό-

3. Κατάλογον δλων τών γνωστών συμβολαίων πράσεως δίδει ό Δ. Λαζαρίδης είς τήν « Έπιγραφήν 
έξ Άμφιπόλεως », Γέρας Κεραμοπούλλου, Άθήναι 1953, σ. 161 ύποσημ. 1. Νεώτερα κείμενα μετά σχε
τικής βιβλιογραφίας : α) Δ. Λαζαρίδου «Trois nouveaux contrats de vente a Amphipolis » BCH 
LXXXV ( 1961) σ. 426 καί β ) Φ. Πέτσα, « Ώναί έκ τής ’Ημαθίας » ΑΕ 1961, σ. 1 κέ.

4. D. Μ. Robinson, Τ( ransactions of the ) Α( merican ) Ρ( hilological) Α( ssociation ) 
τ. LXV έτος 1934, σ. 124, άριθ. 3, ΤΑΡΑ LXII (1931 ) σ. 43, άριθ. 2.

5. D. Μ. Robinson, ΤΑΡΑ LIX ( 1928 ) σ. 225, LXII ( 1931 ) άριθ. 2, 3, 4, LXV ( 1934) 
άριθ. 3,4 LXIX ( 1938 ) άριθ. 3,4,5.

6. RE έν λ. ’Αρτεμισιών τ. II 2 στηλ. 1442 - 43.
7. RE έν λ. Kalender τ. X 2 στηλ. 1594.
8. Pape - Benseler, Worterbuch der griechischen Eigennamen έν λ.
9. Μ. Δήμιτσα, Μακεδονία, Άθήναι 1896, σ. 524, άριθ. 596.

10. Pape - Benseler, έ.ά. έν λ.
11. Ε. Πελεκϊδης, ΑΔ 1924-25 Παράρτημα σ. 40, άριθ. 2.
12. Buck - Petersen, A reverse index, σ. 681.
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τατον είς Θάσον, ένθα ή κατάληξις όνομάτων είς -φών είναι συνήθης13. ’Ενταύθα 
μετά τό δνομα Άντιφών δέον δπως έννοηθή έπρίατο τήν οίκίην.

Στ. 6. Άριστοκλέος· δνομα σύνηθες. Ή γενική Άριστοκλέος άπαντα έν ’Αττική 
είς τάς μέχρι τοϋ 350 π. X. έπιγραφάς14.

Στ. 7. Παρμένοντος· τό δνομα Παρμένων κοινόν15. Είς Θάσον καί άλλαχοΰ άπαντα 
τό θηλυκόν Παρμένουσα16.

Στ. 8. Ποσείδιππος- δνομα θεοφόρον κοινόν.
Στ. 9. Διόδωρος καί Διονύσιος- όνόματα άμφότερα θεοφόρα συνηθέστατα.
Στ. 10. Άσανδρος· δνομα μακεδονικόν κοινόν17. Άναφέρεται καί είς ώνήν έξ 

Άμφιπόλεως18.
Τό κείμενον τής κυρίως ώνής περιέχεται είς τούς στίχους 4 εως 13 : Φιλώνιχος ό 

Άντκρώντος ήγόρασεν οίκίαν παρ’ Άριστοκλέους του Παρμένοντος, τήν όποιαν οδτος 
παλαιότερον εΐχεν άγοράσει παρά Ποσειδίππου τοϋ Διοδώρου καί Διονυσίου τοϋ Άντι- 
φώντος. Ή οΙκία έγειτνίαζε προς τήν τοϋ άγοραστοΰ Φιλωνίχου, άνήκε δε παλαιότερον 
είς τόν πιθανώς άδελφόν αύτοϋ Διονύσιον τοϋ Άντιφώντος (ή ύπόθεσις βασίζεται είς 
τό κοινόν πατρωνυμικόν). Κατ’ έξαίρεσιν είς τήν έκ Τορώνης έπιγραφήν άναφέρονται 
οί Ποσείδιππος καί Διονύσιος, οί όποιοι κατεϊχον τήν οίκίαν πριν ή αυτή περιέλθη είς 
τόν πωλητήν Άριστοκλήν19. Οί Dareste— Haussoulier— Reinach, σχολιάζοντες έπι
γραφήν έκ Τήνου, άναφέρουν δτι ό πωλητής είς πολλάς περιπτώσεις έξέλεγεν ως έγγυη- 
τάς πολίτας, οί όποιοι εΐχον κατά τό παρελθόν ή κατά τόν χρόνον τής συνάψεως τοϋ 
συμβολαίου σχέσιν μέ τό άκίνητον20. Ή άνάμιξίς των παρείχε μίαν έπί πλέον έγγύησιν 
είς τόν άγοραστήν διά νά έξασφαλισθή ούτος άπό τυχόν μή νόμιμον άγοράν τοϋ άκι- 
νήτου. Εις τήν ήμετέραν έπιγραφήν οί προκάτοχοι δέν άναγράφονται ώς τυπικοί βε- 
βαιωταί, άναφέρονται δμως είς τήν πραξιν τής ώνής άπλώς υπό τήν ίδιότητα των πρφην 
ιδιοκτητών.

Στ. 12. ή γείτων Άσανδρος. Κατά κανόνα ή θέσις τοϋ άγοραζομένου άκινήτου 
προσδιορίζεται έκ τοϋ άκινήτου τοϋ γείτονος. Ή ώς άνω έκφρασις ή γείτων, ένίοτε 
καί κατά γενικήν, άπαντα είς δλας τάς έξ Άμφιπόλεως γνωστάς ώνάς21. Είς τήν μεγά- 
λην έκ Τήνου έπιγραφήν ή θέσις τοϋ άκινήτου προσδιορίζεται πάντοτε διά τής αύτής 
έκφράσεως22. Άντιθέτως είς τάς έξ Όλύνθου ώνάς ό προσδιορισμός διατυποΰται διά 
τής έκφράσεως: τήν οίκίην τήν έχομένην τής ... Ή αυτή έκφρασις, τήν έχομένην κλπ., 
άπαντα καί είς τήν έκ Βασιλικών Χαλκιδικής έπιγραφήν23, έκ τής όποιας δέν σφζονται

13. Δήμιτσα, Μακεδονία, passim.
14. Meisterhans, Grammatik der attischen Inschriften, σ. 104.
15. Pape - Benseler, έ.ά. έν λ.
16. Δήμιτσα, Ε.ά. σ. 854 άριθ. 1130.
17. Hoffmann, Die Makedonen, Gottingen 1906, σ. 193, 194. G. Kalleris, Les anciens Ma- 

cidoniens I, ’Αθήναι (1954 ), σ. 291 κ.έ.
18. Perdrizet, Etudes Amphipolitaines, BCH XLVI ( 1922) σ. 36 καί Ditt. SylP 832.
19. Ίδιοκτήται κατέχοντες παλαιότερον τό ύπό πώλησιν άκίνητον άναφέρονται καί είς τήν έκ 

Βραστινών Καλυβιών έπιγραφήν (Πελεκίδης έ.ά. σ. 6 ).
20. Dareste - Haussoulier - Reinach, Inscriptions Juridiques Grecques τ. I, Paris 1891, 

σ. 99.
21. Δ. Λαζαρίδης, ’Επιγραφή έξ Άμφιπόλεως, έ.ά. καί Trois nouveaux contrats de vente έ.ά·
22. Dareste - Haussoulier - Reinach, έ.ά. σ. 64 κ.έ.
23. X. Μακαρόνας, Χρονικά ’Αρχαιολογικά 1940-50, Μακεδονικά τ, Β' 621,
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άκέραιαι εί μή μόνον αί λέξεις αύταί.Όμοίως καί είς έτέραν έπιγραφήν, τήν όποιαν ό 
μέν Perdrizet24 έχει τήν γνώμην δτι προέρχεται εξ Άμφιπόλεως, ό δέ Roussel25, βασι
ζόμενος άκριβώς είς τήν ίδιάζουσαν έκφρασιν ταύτην, θεωρεί προερχομένην έκ Χαλκι
δικής. Είς τήν παρούσαν ώνήν άπαντούν άμφότεραι αί έκφράσεις.

Στ. 13. 8 X ΔΔ. ’Ακολουθεί ή τιμή τής οίκίας άποδιδομένη διά τών ώς άνω συμβό
λων. Τά σύμβολα 8 καί X άπαντοΰν είς πλείστας έξ Όλύνθου έπιγραφάς26 καί είς τήν 
είς Βραστινά Καλύβια εύρεθεΐσαν27.

Ό Μ. Ν. Tod είς τό έν BSA άρθρον του «The greek acrophonic numeraly»28 
συζητεΐ τά είς τάς άνωτέρω έπιγραφάς άπαντώμενα σύμβολα καί έρμηνεύει αύτά ώς 
άκολούθως : ψ = 1.000, 8 = 100 καί X = 10, καταλήγει δέ είς τό συμπέρασμα δτι τά 
διά τών συμβόλων αυτών έκφραζόμενα ποσά άναφέρονται μάλλον είς άργυράς δραχμάς 
καί ούχί εις χρυσούς στατήρας, ώς είς τινας περιπτώσεις δέχεται ό Robinson29.

Σημειωθήτω δτι τά σύμβολα αύτά ό Tod θεωρεί καθαρώς συμβατικά καί ούχί άκρο- 
φωνικά.

Συμφώνως προς τάς έρμηνείας τού Tod τά σύμβολα τής ήμετέρας έπιγραφής πρέπει 
νά δεχθώμεν δτι άποδίδονται διά τού άριθμοϋ 112. Εμποδίζει δμως νά συμφωνήσωμεν 
πρός τήν έκδοχήν ταύτην κατά κύριον λόγον τό είς τήν ήμετέραν έπιγραφήν ύπάρχον 
σύμβολον Δ, τό όποιον ώς γνωστόν έκφράζει τήν δεκάδα30. ’Αλλά καί τό σταθμίον, 
περί ού έγένετο λόγος έν άρχή, παρέχει άρνητικάς ένδείξεις. Τούτο έχει σχήμα κυλιν
δρικόν. Ύψος 0,025, κάτω διάμετρος 0,024 μ. Έπί τής άνω έπιφανείας, όμοιας πρός 
κάλυμμα έλληνιστικής πυξίδος, φέρει μικρόν κρίκον πρός άνάρτησιν ( Π ί ν. 54 β ).

Έπί τής αυτής έπιφανείας καί κατά τήν περιφέρειαν φέρει δεδηλωμένα διά στι
γμών τά σύμβολα ΔΔ |- |- |-, Έσωτερικώς περιέχει μόλυβδον, ώς έπιτρέπει νά δια
φανή μικρά άπόξεσις είς τήν κάτω έπιφάνειαν31. Τά ώς άνω σύμβολα έρμηνεύονται 
ώς 23 δραχμαί, καθ’ δσον τό μέν Δ είναι σύμβολον τής δεκάδος, τό δέ |- τό σύμβολον 
τής άπλής δραχμής32.

Είναι γνωστόν δτι ή δραχμή ώς μέτρον βάρους είχε 4.36 γραμμάρια33, τό όποιον 
πολλαπλασιαζόμενον έπί 23 δίδει βάρος 100,28 γραμμαρίων.

Πράγματι τό ώς άνω σταθμίον ζυγισθέν εύρέθη έχον βάρος 100 γραμμαρίων. Έφ’ 
δσον λοιπόν |- = μονάς, Δ = δεκάς, ύποθέτω δτι πρέπει νά δεχθώμεν δτι κατ’ άνάγκην 
τό X δηλοΐ τήν έκατοντάδα, τό δέ 8 τήν χιλιάδα. Όθεν τό τίμημα τής οίκίας τής ήμε
τέρας έπιγραφής είναι δραχμαί 1.120. Λαμβανομένου όπ’ δψιν δτι είς τά σύγχρονα πε
ρίπου έξ Όλύνθου συμβόλαια πράσεως αί τιμαί τών άκινήτων κυμαίνονται άπό 230

24. Perdrizet, Etudes Amphipolitaines, BCH XLVI ( 1922) σ. 39.
25. Roussel, BCH LXXX ( 1929) σ. 18.
26. 88XXX : Robinson ΤΑΡΑ LIX (1928) σ. 225, 8888X: Robinson ΤΑΡΑ LXV (1934) 

άριθ, 3. σ. 124, ΨΨΨΨΨ888 : Robinson αύτ. άριθ. 4, σ. 127 κ.ά.
27. Πελεκίδης, ΑΔ έ.ά. ΕΙς τήν έπιγραφήν αυτήν άπαντοΟν τά σύμβολα : Ψ88ΧΧΧΧ.
28. BSA XXXVII (1936-37) σ. 248.
29. Robinson ΤΑΡΑ LIX (1928) σ. 227 κ.έ.
30. Meisterhans έ.ά., σ. 8.
31. Παρόμοια άντικείμενα άνευρέθησαν καί κατά τάς άνασκαφάς τής Όλύνθου ( D. Μ. Ro

binson, Excavations at Olynthus X σ. 476, 477 πίν. 155.
32. RE τ. V2 στ. 1632, παρ. 18, έν λ. δραχμή.
33. Lubber’s Real Lexikon des klassischen Altertums σ. 1148.
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μέχρι 5.300 δραχμών, ή τιμή τής έν Τορώνη οίκίας, κατά την άνωτέρω έκδοχήν, δέν 
έκφεύγει των λογικών πλαισίων.

Στ. 14. Βεβαιωτής· ούτος έχει τήν θέσιν τοϋ έγγυητοϋ. Ένταΰθα ώς βεβαιωτής 
τίθεται ό Καλλιτέλης, υιός πιθανώτατα τοϋ Άριστοκλέους τοϋ Παρμένοντος. Κατά κα
νόνα ώς βεβαιωταί τίθενται συγγενείς τών ένδιαφερομένων, συνηθέστερον δέ τοϋ πω- 
λητοΰ, ώς συμβαίνει ένταΰθα. Τοΰτο διότι συμφώνως προς τόν νόμον ό άγοραστής δύ- 
ναται ένδεχομένως νά ζητήση εύθύνας παρά τοϋ έγγυητοϋ34.

Κατά τό πλεϊστον εις τάς ώνάς άναφέρεται εις βεβαιωτής, σπανιώτερον πλείονες 
καί μόνον εις δύο έκ τών μέχρι τοϋδε γνωστών ούδόλως άναφέρονται βεβαιωταί35.

Στ. 14. Καλλιτέλης· όνομα σχετικώς σπάνιον. Άπαντά εϊς τήν μεγάλην έκ Τήνου 
έπιγραφήν36.

Στ. 17. Έπικράτης· όνομα κοινόν.
Στ. 18. Άρχεπτόλεμος- όνομα όχι σύνηθες εις τούς ιστορικούς χρόνους37.
Στ. 19. Κλεόμαχος· όνομα πολλαχόθεν γνωστόν.
Στ. 20. ’Αγαθοκλής- όνομα κοινόν.
Ό τύπος τών γραμμάτων38 άλλά καί έτερα έσωτερικά στοιχεία τής έπιγραφής, ώς 

ή κατάληξις τής γενικής εις ο καί εος, τύποι οί όποιοι άπαντοΰν μόνον μέχρι τοϋ 360 
π. X.39 άλλά καί ή όμοιότης τών γραμμάτων καί τοϋ κειμένου πρός τάς έπιγραφάς τής 
Όλύνθου, αί όποΐαι τοποθετούνται χρονολογικώς είς τό α' ήμισυ τοϋ 4ου π. X. 
αίώνος, μας άγουν είς τό συμπέρασμα ότι ή ήμετέρα έπιγραφή άνήκει είς τό α' ήμισυ 
τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, μάλιστα δέ είς τάς πρώτας δεκαετίας τοϋ αίώνος, ώς δεικνύει ή 
συχνή χρήσις τοϋ άρχαϊκοΰ τύπου τής γενικής τών δευτερόκλιτων καί τριτοκλίτων.

Άς συνοψίσωμεν κατωτέρω τά κοινά στοιχεία τά άπαντώμενα είς τάς έπιγραφάς 
τής Όλύνθου καί είς τήν έπιγραφήν τής Τορώνης, ώς καί τάς διαφοράς των άπό τών 
τής Άμφιπόλεως.

α) Οί ’Ιωνικοί τύποι οίκίης καί μείς ούδαμοϋ άλλοϋ άπαντοΰν εί μή μόνον είς τήν 
έκ Τορώνης καί τάς έξ Όλύνθου έπιγραφάς.

β) Αί άνωτέρω άναφέρουν έπώνυμον μόνον ιερέα, ούχί καί έπιστάτην ώς παρα- 
τηροΰμεν είς τάς έξ Άμφιπόλεως ώνάς. ’Επίσης είς τάς πρώτας ούδέποτε άναφέρεται 
τό ιερόν είς τό όποιον άνήκει ό ίερεύς, ώς κατά κανόνα συμβαίνει είς τάς έξ Άμφιπό
λεως, σημειοϋται όμως πάντοτε τό πατρώνυμον τοϋ ίερέως.

γ) Άπασαι αί έξ Όλύνθου καί ή έκ Τορώνης έπιγραφαί άναφέρουν καί τόν μήνα 
κατά τόν όποιον έγένετο ή άγοραπωλησία, ό μήν δέ πάντοτε άνάγεται είς τό νησιω
τικόν ήμερολόγιον40. Προσδιορισμός τοϋ μηνός άπαντά άπαξ είς τάς έξ Άμφιπόλεως 
έπιγραφάς, άνήκει δέ ούτος είς τό μακεδονικόν ήμερολόγιον (μηνός Δίου )41.

34. Dareste - Haussoulier - Reinach ε.ά. σ. 97 κ.έ.
35. Δ. Λαζαρίδης, BCH LXXXV (1961 ), έ.ά. άριθ. 1 καί 2.
36. Dareste, - Haussoulier, - Reinach ε.ά. στ. 51, σ. 74.
37. Pape - Benseler έ.ά. έν λ.
38. Ίδέ άνωτέρω σ. 153.
39. Meisterhans έ.ά. σ. 5 καί 104.
40. α) Άπατουριών έν Robinson ΤΑΡΑ LIX (1928) σ. 225, β) Ταργηλιών καί Ληναιών έν 

Robinson ΤΑΡΑ LXII (1931 ) άριθ. 2 καί γ) 'Ιππιών έν Robinson ΤΑΡΑ LXIX ( 1938) άριθ. 5,
41. Δ. Λαζαρίδης, BCH LXXXV (1961) έ.ά. σ. 429,
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δ) Διά τόν προσδιορισμόν τής θέσεως τοϋ άκινήτου χρησιμοποιείται ώς καί εις 
τάς ώνάς τής Όλύνθου ή εκφρασις τήν «έχομένην», ώς άνωτέρω άνεφέρθη42.

ε) Ή τιμή των άκινήτων προσδιορίζεται δι’ άριθμητικών συμβόλων. Άξιοπαρα- 
τή ρητόν μάλιστα είναι δτι τό σύμβολον 8 ούδαμοϋ άλλου εί μή μόνον εις έπιγραφάς 
τής Χαλκιδικής άπανταται. Άντιθέτως εις τάς έξ Άμφιπόλεως ώνάς ούδέποτε άπαν- 
τώμεν σύμβολα, ή τιμή δέ τών άκινήτων άποδίδεται δι’ όλογράφων άριθμών.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝ ΙΔΟΥ

42. Ίδϊ άνωτέρω, σ. 154.
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