
ΔΥΟ ΝΕΑΙ ΤΗΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

Α. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΔΙΩΝ

Πλάξ έκ τεφροϋ ασβεστόλιθου, ής σφζεται μόνον τμήμα έκ τριών τεμαχίων (Πίν. 
92 β ) περιλαμβάνον τήν άνω αριστερών γωνίαν. Μέγιστον ύψος 0,83, μεγ. πλάτος 0.87, 
πάχος 0.15. Έξήχθη έκ τοΰ πρό τής εισόδου τοϋ, επί τοϋ κάστρου τοϋ Μεγάλου Χω
ριού, ταυτιζομένου προς τήν άκρόπολιν τής αρχαίας πόλεως1, ναού τών Ταξιαρχών 
πλακοστρώτου τόν Μάρτιον τοϋ 1948.

'Η επιγραφή είναι κεχαραγμένη προσεκτικά μέ ώραϊα γράμματα, όχι άκριβώς στοι
χηδόν μεϊζον τοϋ συνήθους πλάτος καταλαμβάνουν ιδίως τό Ο (καί Θ) καί τό Α. Μι
κρόν μόνον περιθώριον έχει άφεθή άνω, έλάχιστον δέ πλαγίως.

Τό κείμενον τής επιγραφής έχει εν μεταγραφή ως έξής:

Έδοξε τοΐς συ[νέδροις άπαγγεΐ-] 
λαι πρυτάνεσ[σι Ροδίων συμμ-] 
αχίαν ή μεν [άλλάλοις καί το-]

4 ύς αύτούς φίλο[υς ήμεν Τηλίοι-] 
ς, οϊ κα καί Ροδί[οις καί εΐ τις] 
έπί τάγ χώραν τάν Τ[ηλίων στρατέ-] 
ύηι βοαθεϊν Ροδ[ίους κατά τό]

8 δυνατόν καί εΐ τι[ς έπί τάγ χώ-] 
ραν τάν Ροδίω[ν στρατεύηι βο-]
[α]θεΐν Τηλίους Ρ[οδίοις κατά τό]
[δ]υνατόν, εί δέ κα[ταλόηι τις τόν]

12 [δήμ]ον, πολεμέω[ν Τήλιοι μετά πά-] 
ντων] συμμάχων [fa^ 11' 13 ]
[“■ Δ Ρο]δίοις τοΰ έν [“· 10 ■Ι2 ]
[“· 3 π]άσαις χ [ ca· 12"14 ]

16 [ . . συμμα]χίας [ “■ 13"15 ]

Στ. 12. πολεμέων. Συνεπλήρωσα οϋτω πρός σχηματισμόν προστακτικής κατ’ άναλογίαν 
τοΰ έπιτελέων έν στ. 5 τής μετά τών Τεραπυτνίων συνθήκης, περί ής κατωτέρω.

Στ. 13 - 16. ’Από τοϋ σημείου τούτου ή έπιγραφή άποκλίνει τοϋ παραλλήλου της, πρά
γμα τό όποιον, έν συνδυασμώ πρός τά μεγαλύτερα κενά, καθιστά έπισφαλή τήν συμ- 
πλήρωσιν.

1. Βλ. Dawkins καί A. Wace, Notes from the Sporades έν BSA 12 (1905/6) 159- 165 καί Gerola,
I monument! medioevali delle tredici Sporade, Ann. 2 (1916) 13 -19.
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Ή έπιχειρηθεΐσα συμπλήρωσις έβασίσθη εις τό κείμενον τής ύστερωτέρας άλλ’ ά- 
ναλόγου συνθήκης μεταξύ Ροδίων καί Ίεραπυτνίων2, δεν ήκολούθησεν δμως τήν έκ- 
τενεστέραν διατύπωσιν ταύτης. Τούτο κωλύει συρροή λόγων καί πρώτον ή διαφορά 
τής ορολογίας έν στ. 5-7, ένθα έχομεν

[καί εΐ τις] επί τάγ χώραν τάν Τ[ηλίων στρατε]όηι

άντί τής άντιστοίχου φράσεως

καί εΐ τις επί τάν πόλιν ή χώραν στρατεύηται τάν Ροδίων

Εις τά πλαίσια τής συντομωτέρας ταύτης διατυπώσεως φαίνεται προσέτι έλλείπουσα 
ή άναλυτική παράθεσις όλων των περιπτώσεων εσωτερικής άναταραχής, καθ’ ας δέον 
ώσαύτως νά παρέχηται άμοιβαία βοήθεια, τής σχετικής διατυπώσεως περιοριζομένης 
μόνον εις τήν γενικωτέραν έκφρασιν (στ. 11 - 12): εί δε καταλύηι τις τόν δήμον.

Άλλ’ ό άποφασιστικώτερος λόγος είναι άσφαλώς ή ανεπάρκεια τού χώρου- διά τήν 
έκτενεστέραν διατύπωσιν άναλογοΰν 35 γράμματα κατά στίχον άπαιτοΰντα πλάτος 2 
μέτρων τουλάχιστον, πράγμα όλως άηθες δΤ οίανδήποτε ένεπίγραφον στήλην. ’Ήδη 
καί μέ τήν προτεινομένην συμπλήρωσιν 23 - 25 γραμμάτων κατά στίχον, ή στήλη έπρε
πε νά είχε πλάτος 1.30 μ. περίπου, ήτοι έκ τών μεγαλυτέρων γνωστών.
Ή περί τήν διατύπωσιν παρατηρουμένη διαφορά αύτη ίσως νά μή όφείλεται τόσον 

εϊς τήν χρονικήν διαφοράν (περί ής κατωτέρω) καί τήν είδικωτέραν φύσιν τής μετά 
τών Ίεραπυτνίων συμμαχίας προβλεπούσης καί περί διώξεως τής πειρατείας (άλλωστε 
δέν γνωρίζομεν άν καί εις τήν παρούσαν συνθήκην δέν είχε τεθή σχετικός όρος) καί 
τού υφισταμένου προς τούς Κνωσίους πολέμου (στ. 51 - 58 καί 75 - 77), όσον εις τήν 
διαφοράν των ώς επισήμων έγγράφων: ή μεν άποτελεΐ έπικύρωσιν συναφθείσης ήδη 
συμμαχίας (στ. 4 - 5 καί 7 - 9), ή δε εμφανίζεται ώς άπόφασις τού συνεδρίου τών Τηλίων, 
όπως ζητηθή ή μάλλον έγκριθή προταθεΐσα ήδη σύναψις συμμαχίας.

Ή τελευταία αύτη δυνατότης φαίνεται καί ή πιθανωτέρα ώς έκ τής ουσιαστικής άνι- 
σότητος τών συμβαλλομένων μερών. Ότι δέ ή άνισότης αυτή, παρά πάσαν έπίφασιν, 
άναγνωρίζεται καί έπισήμως, μαρτυρεί ή μονομέρεια τού έν στ. 3-5 τιθεμένου όρου:

καί τούς αύτούς φίλους ήμεν Τηλίοις, οϊ κα καί Ροδίοις

παραμένοντος χωρίς άνταπόκρισιν.
Ή άνισότης αύτη διακρίνει άκόμη καί τήν προαναφερθείσαν μετά τών Ίεραπυτνίων 

συμμαχίαν3, ή οποία όμως διαφέρει κατά τήν άναλυτικωτέραν καί μάλλον συγκε
κριμένους όρους θέτουσαν διατύπωσιν. Χρονολογείται δέ αύτη εις τάς άρχάς τού 2ου

2. C. Michel, Recueil d’inscriptions grecques, Bruxelles 1900, άριθ. 2. E. Schwyzer. Dialectorum graeco- 
rum, ex. epigraphica, Lipsiae 1923, άρ. 288. P. Cauer, Delectus Inscriptionum 18791 άρ. 44,18833 καί Μ. 
Guarducci, Inscriptiones Creticae III 631 -38 άρ. 3A ( βλ. είδικώς τούς στίχους 12-15 άντιστοιχοϋν- 
τας πρός τούς στίχους 5-12 της δημοσιευομένης).

'Ο τύπος οδτος συνάψεως συμμαχίας διεμορφώθη πιθανώτατα ώς πρός τάς προβλεπομένας περιπτώ
σεις άμοιβαίας βοήθειας κατά τήν δευτέραν άττικήν συμμαχίαν. Βλ. μάλιστα τήν πρός τούς Κερκυ- 
ραίους συνθήκην τού 375/4 (IG II3 97) καί πρβλ. καί τήν ύστερωτέραν (341 /Ο) συνθήκην μετά τών Έρε- 
τριέων (IG II3 230). Άλλ’ αί έπΐ μέρους εκφράσεις δυνατόν ν’ άνάγωνται καί εις άρχαιοτέρους χρόνους· 
Πρβλ. π.χ. Θουκυδίδην I 86, 3 διά τήν έκφρασιν παντ'ι σθένει.

3. Inscr. Cret. έ.ά.
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π.Χ. αί. τόσον ύπό τοΰ Hiller ν. Gaertringen έν RE Suppl. V (αρθρον Rhodos) στ. 789, 
όσον καί υπό της Μ. Guarducci, Inscr. Cret. Ill σ. 36. Ή καθαρώς επιγραφική χρονο- 
λόγησις τής Τηλιακής συνθήκης δύναται νϋν νά στηριχθή εις τάς μετ’ αρίστων φωτο
γραφιών τών έκτύπων δημοσιευθείσας έπιγραφάς τής Λίνδου (Chr. Blinkenberg, Lindos 
II, Inscriptions, Copenhague 1941) καί είδικώς εις τούς μεθ’ ικανής βεβαιότητος χρο- 
νολογουμένους καταλόγους τών ιερέων τής ’Αθήνας.

Τα δύο αρχαιότερα τεμάχια τούτων Α καί Β (αύτ. I σ. 63 είκ. 1 καί 3) είναι καί τά 
μάλλον όμοια κατά τον τύπον τών γραμμάτων πρός τήν επιγραφήν μας. Ήδη τό έκ τών 
άρχών τοΰ 3ου π.Χ. αι. τεμάχιον C (αύτ. σ. 66 εΐκ. 4) έμφανίζει σημεία ύστερωτέρας 
γραφής πρόδηλα μάλιστα εις τό Μ καί τό Σ εχοντα σχεδόν παράλληλα τά σκέλη των. 
Ή διαπίστωσις έπιβεβαιοΰται διά τοΰ τεμαχίου D (αύτ. σ. 67 είκ. 5 ), τών ετών 270 - 247 
περίπου π.Χ., εις δ παρακολουθοϋμεν τό βαθμιαΐον κλείσιμον τών σκελών τοΰ Σ τεινόν- 
των πρός τήν πλήρη παραλληλότητα4.

"Ωστε ή έκ Τήλου έπιγραφή δέν δύναται νά είναι ύστερωτέρα τών άρχών τοΰ 3ου π.Χ. 
αί., άποτελοΰσα τήν πρώτην ίσως εφαρμογήν προγραμματισμένης έξαπλώσεως τοΰ 
περιφερειακοΰ ελέγχου τής Ρόδου διά τής συνάψεως έτεροβαρών, ώς εΐδομεν, συνθηκών 
πρός γειτονικός πόλεις διατηρούσας τήν ονομαστικήν των αυτοτέλειαν — έξαπλώσεως ή 
οποία άρχομένη από τήν πλησιεστάτην Τήλον καταλήγει μετά ένα ακριβώς αιώνα εις 
τήν ’Ανατολικήν Κρήτην.

Πιστεύω δτι ό εύθετώτερος χρόνος διά παρομοίαν πολιτικήν ήσαν τά άμέσως μετά 
τό 300 π.Χ. έτη, έπειτα από τήν άπόκρουσιν τής πολιορκίας τοΰ Δημητρίου (305/4) 
καί τήν παγιώσασαν τήν άσφάλειαν τής νήσου νίκην τοΰ Σελεύκου καί τοΰ Λυσιμάχου 
έπί τοΰ Άντιόχου καί τοΰ Δημητρίου παρά τήν Ίψόν (301), οπότε και ή Ρόδος δεικνύει 
τάσεις έπεκτάσεως καί πρός τήν Μικράν ’Ασίαν5. Ένισχύεται οΰτω ή γνώμη τοΰ 
Beloch (Griechische Geschichte IV22 339) δεχόμενου δτι άπό τοΰ τέλους τοΰ 4ου π.Χ. αί. 
ή Τήλος, όμοΰ μετά τής Σύμης, Χάλκης καί Καρπάθου, ύπήγετο εις τήν Ρόδον. Άντιθέ- 
τως ό Hiller (έ.ά. 754) κλίνει υπέρ τής άπόψεως δτι ύστερώτερον μόνον καί πιθανώτε- 
ρον κατά τον Β' Μακεδονικόν πόλεμον (200 - 197 π.Χ.) περιήλθεν ή νήσος εις τήν δι
καιοδοσίαν τών Ροδίων προσκεκολλημένη ούσα πρότερον εις τήν Κών6. Τήν ύπό- 
θεσιν ταύτην στηρίζει εις τήν ύπό τοΰ Herzog (Abhandlungen Akad. Berlin 1928, 6,45) 
άναφερομένην έπιγραφήν τοΰ ’Ασκληπιείου τής Κώ, καθ’ ήν Κώοι διαιτηταί έρρύθμι- 
ζον τάς έκ τής άποφάσεως τοΰ ’Αλεξάνδρου περί καθόδου τών φυγάδων προκυπτούσας 
δυσχερείας. Τοΰτο δμως δέν προϋποθέτει έξάρτησιν τής νήσου έκ τής Κώ, διότι ώς 
διαιτηταί έλαμβάνοντο οί έκ πόλεων φιλικών μέν άλλ’ δχι άναγκαίως καί άλλως πρός 
τήν ένδιαφερομένην συνδεομένων άλλωστε καί τό γεγονός τής προσκλήσεως διαιτη
τών ύποδηλοΐ άνεξαρτησίαν τινά τής νήσου. 'Οπωσδήποτε δέ τό μεσολαβοΰν διάστημα 
μιας γενεάς δέν έπιτρέπει νά συμπεράνωμεν άδιστάκτως δτι αί αυταί συνθήκαι έπεκρά- 
τουν εις περίοδον πολλαπλών μεταστροφών πολιτικής καί έπιρροών καί μάλιστα εις 
τό νοτιανατολικόν Αίγαΐον.

4. Τό Ξ έπί πάντων τών λινδιακών τεμαχίων γράφεται μέ κάθετον σκέλος· ίσως πρόκειται περί ιδιαι
τέρας έπιτοπίου έπιβιώσεως.

5. Χαρακτηριστικός έν προκειμένω είναι ό εις τήν Πριήνην δανεισμός χρημάτων μεταξύ τών έτών 
300 - 297 (Hiller έ.ά. 782).

6. Ποιάν τινα συνάφειαν πρός τήν Κώ συνάγει έκ τών νομισμάτων καί ό L. Robert (κατωτ. 46 - 47).
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Ακριβέστερα φαίνονται τά συμπεράσματα τοΰ L. Robert (Revue de Philologie 3me 
serie 8 (1934) 43 - 48), δστις διορθών εύστόχως τό Τηίους τοΰ χωρίου τοΰ Διοδώρου 
XIV, 84, 3-4 εις Τηλίους καί υπό των επιγραφών καί νομισμάτων βοηθούμενος δέχε
ται άνεξάρτητον τήν νήσον από των μέσων τοΰ 5ου μέχρι τών μέσων τοΰ 3ου π.Χ. αίώ- 
νος. Οί Fraser καί Bean, τέλος, εις τήν μελέτην των The Rhodian Peraea and Islands, 
Oxford-London 1954,164, ύποθέτουν ότι ή Τήλος ήτο ανεξάρτητος μέχρι τής συνάψεως 
τής παρούσης συμμαχίας, τήν οποίαν όμως χρονολογοΰν είς τά μέσα ή τά τέλη τοΰ 3ου 
π.Χ. αΐ., άναγνωρίζοντες όμως καί ούτοι τήν σημασίαν της ως ούσιαστικής υποταγής 
εις τήν Ρόδον.

Έκ τής άναλύσεως όμως τής επιγραφής ούδεμία βάσιμος άμφιβολία άπομένει ότι 
περί τό 300 ή αμέσως έπειτα ή Τήλος, προκληθεΐσα, δέχεται τήν μετά τής Ρόδου σύνα- 
ψιν συνθήκης, δι’ ής συνδέει πρός ταύτην τάς τύχας της διατηροΰσα, τυπικώς, τήν 
ιδίαν αυτονομίαν.

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΥΘΑΙΣΤΩΝ1

‘Απλή στήλη ασβεστόλιθου έλλιπής κάτω καί βεβλαμμένη εν μέρει άνω. Μέγιστον 
ύψος 0.37, πλάτος 0.19, πάχος 0.09 μ. εύρεθεΐσα είς θέσιν Λακκιά παρά τό Μεγάλο Χω
ριό τής Τήλου.

Ή έπιγραφή έχει έν μεταγραφή ώς έξής:

Πυθάρχας
Άριστόφιλος Άριστο[-----]
Πάρεδρος ’Αριστογείτων]

4 Άριστοφίλου τοΰ Άριστο[- -] 
καί πυθασταί τοι πυθάξαν[τες 
έ]πϊ δαμιοργοΰ Δαμοφέλευ[ς]
Ξενότιμος Άριστοδόκου 

8 Άγησικλής Άριστοδόκου 
Έρμόδοκος Έρμοδόκου 
Αριστομένης Έρμοδόκου 
Εύανδρίδας Εύανδρίδα 

12 Καλλιάναξ Άλεξιμάχου 
Έρμανδρίδας Άλεξιμάχου 
Ξενοφών Τιμοκρώντ[ο]ς 
Σωφάνης Δαμοκλεΰς 

16 Σωσίφιλος Άριστοκλείδα 
Άριστίων Άριστοτίμου 
Κλέων Σιμίωνος 
Σωσίδικος [—]

1. Ευχαριστώ θερμώς τόν φίλον συνάδελφον κ. Γρ. Κωνσταντινόπουλον διά τήν άνακοίνωσιν τοϋ 
ευρήματος καί τήν προσφοράν τής δημοσιεύσεως, καθώς καί διά τάς άποσταλείσας φωτογραφίας.

7
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Οδτος είναι ό τρίτος κατάλογος πυθαϊστών έκ Τήλου, δστις γίνεται γνωστός. Οί 
δύο προηγούμενοι κατεχωρίσθησαν εϊς τάς IG XII,3 άρ. 34 καί 35. Καί οί τρεις κατάλο
γοι περιλαμβάνουν πολλά κοινά όνόματα, πράγμα τό όποιον, έκτος τής χρονικής συ
νάφειας, μαρτυρεί τήν εϊς τήν πυθαΐδα συμμετοχήν περιορισμένου κύκλου οικογε
νειών έκ των εύπορωτέρων καί μάλιστα των αριστοκρατικών γενών, όπως άλλωστε 
καί ή μορφή τών πλείστων όνομάτων έπιβεβαιοΐ.

Στ. 2. Ίχνη γωνίας μετά τό ο τού Άριστο— καθιστούν πιθανωτέραν τήν συμπλήρω- 
σιν Άριστοδόκου παρά Άριστοφίλου- οπωσδήποτε ή συμπλήρωσις Άριστογείτονος 
άποκλείεται δι’ έλλειψιν χώρου. "Αν ή προτεινομένη συμπλήρωσις γίνη δεκτή, τότε 
καί ό Άριστόφιλος οδτος άνήκει εις τήν αυτήν μεγάλην οικογένειαν μέ τούς υίούς τού 
Έρμοδόκου Έρμόδοκον καί’Αριστομένη (στ. 9-10) καθώς καί τούς δύο υίούς τού 
Άλεξιμάχου Καλλιάνακτα καί Έρμανδρίδαν (στ. 12-13), περί τής οποίας βλ. κατωτέρω.

Στ. 3-4. Δέν είναι σαφές, διατί, κατ’ έξαίρεσιν τών λοιπών όνομάτων τού καταλόγου 
(ακόμη καί αυτού τού Πυθάρχου) άναγράφεται έπιπροσθέτως καί τό πατρωνυμικόν τού 
πατρός τού παρέδρου Άριστογείτονος. Τό πράγμα φαίνεται όφειλόμενον μάλλον εϊς 
τεχνικόν λόγον, ήτοι τήν άνάγκην πληρώσεως τού στίχου 4, τόν όποιον άλλως θά κα- 
τελάμβανεν εν μόνον όνομα, καί όχι τόσον εϊς τήν άνάγκην διαχωρισμού του άπό άλλων 
συνωνύμων του, αφού μάλιστα τοιοΰτος διαφορισμός είναι έξ ίσου πιθανόν ότι θά έπε- 
βάλλετο καί δι’ άλλα μέλη τής πυθαΐδος (πρβλ. κατωτέρω τήν άβεβαιότητα ώς πρός 
τήν σειράν τής γενεάς τών υιών τού Έρμοδόκου καί τού Άλεξιμάχου ). Άτυχώς, παρά 
τό όπωσδήποτε παρεχόμενον πρόσθετον στοιχεΐον, τό δεύτερον συνθετικόν τού ονόμα
τος τού πάππου τού παρέδρου Άριστο- παραμένει άγνωστον, λόγφ τής εις τό άντίστοι- 
χον σημεΐον βλάβης τού λίθου.

Στ. 5. Πυθάξαντες. Έδώ πρώτην φοράν παραδίδεται πλήρως τό άλλως άμάρτυρον 
τούτο ρήμα, τό όποιον άπαντά καί εις τόν έτερον τών δύο όμοιων καταλόγων (IG XII, 
3,34 στ. 2), όπου όμως, έλλιπές, συνεπληρώθη λανθασμένως εις [πρ]οά[ξαντε]ς.

Στ. 7 - 8. Τό όνομα Άριστόδοκος άπαντά δίς καί εις άλλον κατάλογον πυθαϊστών 
(IG XII, 3,34 στ. 23 καί 30), καθώς καί εις άλλην Τηλιακήν έπιγραφήν (IG XII, 3,31 στ. 
22) είναι δέ πιθανόν ότι καί οδτος άνήκει εϊς τήν αυτήν μέ τόν Έρμόδοκον οικογένειαν 
(βλ. κατωτ. εις στ. 9 - 10), άλλά ή άκριβής αυτού τοποθέτησις είναι προβληματική.

Στ. 9 -10,12 -13. Τήλιοι μέ τό όνομα Έρμόδοκος καί Άλεξίμαχος είναι ήδη γνωστοί 
έκ τής IG XII, 3,40. Έκ τού γάμου τής θυγατρός τού πρώτου Νικάνασσας μέ τόν υίόν 
τού δευτέρου Χαρσίφιλον έγεννήθησαν έπτά τέκνα, άναγραφόμενα εις τήν σημειωθεΐ- 
σαν έπιγραφήν (βλ. τό παρατιθέμενον έκεϊ stemma). Τό ζήτημα είναι άν οί πυθαϊσταί 
τού παρόντος καταλόγου άνήκουν εις τήν δευτέραν ή τήν τετάρτην, άπό τών άνωτέρω, 
γενεάν. Επιγαμίαν πρός τήν οικογένειαν τής Νικάνασσας φαίνεται προΰποθέτον τό 
όνομα Καλλιάναξ (στ. 12), ώστε οί μέν Έρμόδοκος καί Αριστομένης θά πρέπει νά 
θεωρηθούν υίοί τού Έρμοδόκου II, έγγονοΰ τού πρώτου, οί δέ Καλλιάναξ καί Εύανδρί- 
δας υίοί τού άδελφοΰ τούτου Άλεξιμάχου II.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:52 EEST - 3.236.241.27



ΔΥΟ ΝΕΑΙ ΤΗΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ 99

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:52 EEST - 3.236.241.27



100 Σ. I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ

Μέ τά έκ του καταλόγου μας παρεχόμενα νέα στοιχεία, έν συνδυασμώ πρός τήν 
έπιγραφήν ΑΕ 1922, 46 άρ. 22 καί τήν έκεΐ υπό τοϋ Χαβιαρα παρεχομένην νέαν άνά- 
γνωσιν τής IG ΧΠ, 3,45, τό stemma τής οικογένειας του Έρμοδόκου καί των πρός αυτήν 
δι’ έπιγαμιών συνδεθεισών οικογενειών των Άλεξιμάχου, Ίέρωνος καί Εύχαρτίδα δύ- 
ναται νΰν ν’ άποτελεσθή ώς εις σελ. 99.

Μεμονωμένα τά όνόματα είναι γνωστά καί έξ άλλων Τηλιακών έπιγραφών. Ουτω 
ό Έρμόδοκος άπαντα εις τάς IG XII 3,31 στ. 12 καί 17, ώς καί τον κατάλογον των πυ- 
θαϊστών IG XII, 3,35 στ. 7, Αριστομένης εις IG XII, 3,30, 43, 45 στ. 3 καί τόν κατάλο
γον IG XII, 3,34 στ. 3, Καλλιάναξ εις IG XII, 3,33 στ. 182 (πρβλ. καί Νικάναξ, ΑΕ 
1922, 47 άρ. 31) καί τέλος Έρμανδρίδας είς τόν καί άλλα κοινά πρός τόν δημοσιευόμε- 
νον περιέχοντα όνόματα κατάλογον (εισφορών;) ΑΕ 1922, 44-45 άρ. 17 στ. 17.

Στ. 11. Εύανδρίδας καί είς ΑΕ έ.ά. στ. 2.
Στ. 14. Ξενοφών Τιμοκρώντος καί είς έτερον κατάλογον πυθαϊστών, όμοϋ μετά τοΟ 

υίοϋ του (ή πατρός του;) Τιμοκρώντος (IG XII, 3,34 στ. 24-25).
Στ. 15. Σωφάνης Δαμοκλεϋς, άγνωστος άλλαχόθεν.
Στ. 16. Τό όνομα Άριστοκλείδας γνωστόν έκ τής IG XII, 3,31 στ. 18.
Στ. 17. Ό αυτός προφανώς πρός τόν Άριστίωνα Άριστοτίμου τοϋ καταλόγου IG XII, 

3,34 στ. 13. [Άριστότιμ]ος Άριστίωνος θά πρέπει άσφαλώς νά συμπληρωθή είς ΑΕ 
1922, 45 στ. 8. Τό όνομα Άριστότιμος άπαντα καί είς IG ΧΠ, 3, 34 στ. 13, καί 32 στ. 28.

Στ. 19. Σωσίδικος άπαντα καί είς τόν κατάλογον IG ΧΠ, 3, 35 στ. 15.

Ή συχνή διασταύρωσις τών αυτών ή συγγενών προσώπων καί είς τούς τρεις καταλό
γους πυθαϊστών σημαίνει άσφαλώς, ώς καί έν άρχή έδηλώθη, χρονικήν συνάφειαν τών 
άντιστοίχων πυθαΐδων. Οί πρότερον δημοσιευθέντες κατάλογοι έχουν χρονολογηθή 
είς τά μέσα τοϋ 3ου π.Χ. αί. Είς τούς αυτούς ή καί κατά τι παλαιοτέρους χρόνους άγό- 
μεθα καί έκ τοϋ χαρακτήρος τών γραμμάτων τής παρούσης έπιγραφής μή άπέχοντος 
πολύ τών έπιγραφών Lindos II άρ. 69 ( χρονολογουμένης μεταξύ 300 - 290 π.Χ.) καί Αη- 
nuario 27-29 (1949- 51) 234- 235 άρ. 105 (4ου αί.) καί τών έπί τών βωμών, αύτ. άρ. 
135 - 143 σ. 250 -253 (3ου;).

Σ. 1. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

2. Πρβλ. καί τό όνομα Νικάναξ, ΑΕ 1922, 45 στ. 10 καί 47 άρ. 31, καθώς καί τήν Νικάνασσαν, περί 
ής άνωτέρω.
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