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των αγγείων, έν οίς καί μελανόμορφα τοιαΟτα (εν 
τούτων καί ένεπίγραφον),ότι καί ό χρόνος της κατα
σκευής των πινακίων τούτων πρέπει νά καταβιβα- 
σθή εις τον 7ον ή 6ον π. X. αιώνα. Όφείλομεν 
δέ νά παραδεχθώμεν ότι ό τρόπος της διακοσμή- 
σεως των πινακίων τούτων, διήρκεσεν επί μακρόν 
κατά τόπους, δεν έξέλιπε δέ εντελώς ή μετά την 
έπικράτησιν του κατόπιν είκονιστικοΟ ρυθμού καί 
ίδια του έρυθρομόρφου, οδτινος ούδ’ ίχνος εύρέθη 
έν τη άνασκαφή. Τών πινακίων τούτων ή εσωτε
ρική επιφάνεια είνε μέλαινα, άνευ άλλης διακο- 
σμήσεως.

Τό έν τώ αύτώ πίνακι είκονιζόμενον πήλινον 
άνάγλυφον, εκ δύο τεμαχίων συγκεκολλημένον, εύ- 
ρεθέν δέ έν τώ βόθρου μετά τών ανωτέρω, εχει ύ
ψος 0,15 καί πλάτος 0,06. Φέρ ει κατά τά άνω 
αύτοΟ δύο οπάς δηλούσας ότι έχρησίμευσεν ώς πί- 
ναξ, άναρτώμενον (πρβ. προς όμοίαν χρήσιν καί 
παρεμφερές δημοσιευΟέν ύπά Orsi, Gli Scavi nella 
Necropol. del Fusco a Sir. 1803 σελ. 13 Not. d. 
sc. 1895). Ότι τό εύρημα τοΟτο εινε αναθηματι

κόν, παριστών πιθανώς την Άφροδίτην ένεκα τής 
έπιδείξεως τών μαστών, δεν υπάρχει ίσως αμφιβο
λία. Ή τεχνοτροπία αύτοΟ, γενομένη έν ταΐς λε- 
πτομερείαις δι’ έγχαράξεως επί του νωπού πηλού, 
είνε άρχαϊκωτάτη' ύπενθυμίζει δέ άνάλογον έργα- 
σίαν έπί χάλκινων ειδωλίων. ’Ιδίως ή κατασκευή 
καί διάταξις τής κόμης αύτοΟ , ή κατά γραμμάς 
δριζοντίας κατά συνθήκην έπεξειργασμένη, είνε 
ανάλογος προς την άγαλματίων τινών έκ χαλκού, 
εύρεθέντων έν Άκροπόλει, έν Δελφοις καί άλλα- 
χού. Καί έπί πωρίνων δέ αγαλμάτων δέν είνε ό 
τρόπος οδτος τής κατασκευής τής κόμης άγνωστος. 
Έν Μυκήναις εύρέθη τελευταίως Οπό τοΟ Τσούντα 
πλάξ (πιθανώς μετόπη) πώρινη, εικονίζουσα μορ
φήν ούτως έχουσαν τήν κόμην. Τό άνάγλυφον η
μών εινε πάντως τέχνης λίαν αρχαϊκής, ούχί όμως 
καί ξενοτρόπου.Ή χρονολογία δέ, εις ήν όφείλομεν 
καί μυς έκ τής τέχνης αύτοΟ νά τάξωμεν τοΰτο , 
συμφωνεί προς όσα ανωτέρω είπομεν περί τοΟ βό
θρου καί τών έν αύτώ εύρεθέντων αντικειμένων.

Β. Σταης

ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
(Έκ τών Ιν τω Ίερω της Δεσποίνης ανασκαφών).

1
Βάθρον τετράπλευρον, ώραίου τιτανόλιθου συρ.- 

παγούς καί λευκοτέρου παντός άλλου ένεπιγράφου 
έν Αυκοσούρα (πλήν, έννοεΐται, τών έκ μαρμ.άρου).
Τψ. 0,37, πλ. 0,61-0,66, πάχ. 0,56-0,61.
Αί πλάγιαι έπιφάνειαι κάτω μέν κοσμοΟνται διά 
τοΟ συνήθους κυματίου , έπιμελώς είργασμένου , 
άνω δέ στερούνται παντάπασι κόσμου.

Έπί τής άνω έπιφανείας ύπάρχουσι δύο τορμί
σκοι, 6 μέν έμπροσθεν παρά τήν άριστεράν γωνίαν, 
ό δέ όπισθεν παρά τήν δεξιάν ή κάτω επιφάνεια 
φέρει αντιστοίχους όμοιους τορμίσκους, έτι δέ έν 
μέσω εύρεΐαν τετράπλευρον κοιλότητα (πλ. 0,14,

μήκ. 0,12, βάθ. 0,07), ήτις ίσιος προέρχεται καί 
έκ δευτέρας τού βάθρου χρήσεως, άφ’ ου δή καί ό 
λίθος δέν εύρέθη όρθώς έχουν. Έπίκρανον δέν εύ
ρέθη αύτόθι, ώσαύτως δέ ούδ’ ύπόβαθρον.

Τό βάθρον εύρέθη έν τή ΝΔ. γωνία τοΟ προδό
μου τού ναού τής Δεσποίνης έπί τού πλακόστρω
του έδάφους ούτως άνατετραμμένον , ώστε ή μέν 
άνω έπιφάνεια έκειτο κάτω, ή δέ πρόσθια (ή ένεπί- 
γραφος) προς τά οπίσω ήτοι προς τώ νοτίου τοίχου 
τού προνάου. Έκ τής θέσεως τού είρημένου κυμα
τίου ένόησα τό άτοπον τής ίδρύσεως καί τάν τεκτο
νικόν, ούτως είπεϊν, σολοικισμόν, άναστρέψας δέ 
τό βάθρον ειδον τήν έπιγραφήν. ΙΙού έν αρχή έκειτο
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το βάθρον,δέν δύναται νά βεβαιωθή,τοσούτφ μάλ- 
λον, δσφ ή πλακοστρωσία της αντιστοίχου (βο
ρείου) πλευράς τοΟ προνάου εϊνε κατεστραμμένη.

Τό βάθρον νΟν κεϊται έν τώ έν Λυκοσούρα φυλά- , 
κείω, δπου μετήνεγκα αύτό.

Ή έπιγραφή έχει έν πανομοιοτύπφ ώς έξης:
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'Α πό]λις Κ[λιτορ]ί[ω]ν 
Λ]υδιάδ[α]ν Ε[ύ]δάμου 

άρετα; ένεκα κα[ί] εύνοιας 
τας εις αύτάν.

Ή έπιγραφή είνε κεχαραγμένη πλησίον τοΟ άνω 
τίκρου τής πρόσθιας έπιφανείας (0,015 κάτωθεν 
τοΟ άνω χείλους). Τά γράμματα (υψ.περ. 0,011) 
ϊίσί λεπτά (πάχ. ώς 0,001) καί ουχί πολύ βαθέως 
έγλυμμένα, φέρουσι δέ κατά τάκρα μικράς κεραίας 
■η τελείας.Το μ εχει τά σκέλη πολύ ολίγον ανοικτά.

Όνομα οΐον τό τοΟ ένταΰθα τιμωμένου άνδρός 
δεν άπαντα συχνάκις. Καί δτι μέν δ ένταΟθα Λυδιά- 
δας ένδέχεται νά είνε άνήρ τις άλλως άγνωστος,ού- 
δεμία άντίρρησις" δτι δέούχί άσημος τις ήν, φαίνε
ται πρώτον πιθανόν εκ τε τοΟ έκλεκτοΟ,ώς ειρηται, 
τοΟ λίθου καί έκ τής πάνυ καλής τοΟ βάθρου τε
κτονικής τέχνης. Παρά τοΐς άρχαάης ιάναφέρονται 
μόνον δύο Λυδιάδαι1, Μεγαλοπολΐται, ών δ μέν 
^νεώτερος, ίσως υιός2 ή εγγονος του ετέρου, άπε
στάλη τώ 179 π. X. μετ’ Άράτου το0 2ου (υίοΟ 
τοΟ δμωνύμου στρατηγοΟ των ’Αχαιών) καί του 
έπειτα στρατηγοΟ Καλλικράτους εις 'Ρώμην3 · 
•οδτος, άλλως τε καί διότι ήττον τοΟ πρώτου τυγ
χάνει ών γνωστός, πιθανώς δεν εϊνε δ έπί τοΟ προ- 
■κειμένου βάθρου αναγραφόμενος. Ό δέ έτερος Λυ- 
διάδας εϊνε δ τής Μεγάλης Πόλεως τύραννος, 
-επειτα δέ τών ’Αχαιών στρατηγός καί ού πολλώ 
ύστερον αντίπαλος τοΟ Άράτου. Τό όνομα του

πατρός τοΟ Αυδιάδου τούτου δέν εϊνε άλλοθεν γνω
στόν, ώστε νά συντελέση εις λύσιν τοΟ ζητήματος 
άν ή έπιγραφή άναφέρεται εις τον είρημένον τύ
ραννον αλλά καί ή έπί τοΟ βάθρου αναγραφή το Ο 
ονόματος τοΟ πατρός4 τοΟ τιμωμένου ούδαμώς 
φυσική) τώ λόγφ αποκλείει τήν παραδοχήν τής ει
κασίας δτι ένταΟθα έχομεν τον γνωστόν Αυδιάδαν, 
χορηγεί δ’ήμΐν τι μάλλον κέρδος. Έάν ή έπιγραφή 
δέν αναγράφει τήν πατρίδα τοΟ άνατιθεμένου, ούδέ 
τοΟτο πρόκειται λόγος άναγκάζων νά έκλάβωμεν 
τόν έπί τοΟ προκειμένου βάθρου Αυδιάδαν ώς μή έκ 
Μεγαλοπόλεως καταγόμενον , γνωστής δή ού'σης 
τής μεταξύ Αυκοσούρας καί Μεγαλοπόλεως συνά
φειας- άλλως δέ Μεγαλοπολΐται έν Λυκοσούρα καί 
τιμώσι πλείονες καί τιμώνται (πρβ. καί εξής έπιγρ. 
άριθ. 2). Διά τί δέ παραλείπεται παν αξίωμα τοΟ 
άνδρός, θά έπιχειρήσωμεν νά μάθωμεν κατωτέρω 
έν τέλει. Τέλος εις ένίσχυσιν τής είρημένης εικασίας 
προσέρχεται καί τό σχήμα τών γραμμάτων τής 
έπιγραφής έπιμαρτυροΟν τούς αύτούς έν γένει χρό
νους.

Τιθεμένου λοιπόν τοΟ έπιφανοΰς Μεγαλοπολίτου 
ώς τοΟ ένταΟθα τιμωμένου, δ χρόνος τής έπιγρα
φής καί τής τοΟ αγάλματος ίδρόσεως κεϊται με
ταξύ τών έτών 243 καί 226 π. Χρ. Καί τό μέν 
πρώτον έτος άναγράφομεν , διότι τότε δ Λυδιάδας, 
νέος μέν έτι καί φιλόδοξος, έτι δ’, ώς έπέδειξεν ύ
στερον, καί φιλόπολις ών, έγένετο τύρανος5, άφ’οδ 
πρότερον είχε στρατηγήση τών Μεγαλοπολιτών έν

* Παρά Πολυβίφ καί Πλουτάρχω, οδ; καί μο'νους παρατίθησιν δ 
Pape, εϋρηται εν τισι χειρογράφοις καί 5) διά του σ αντί το3 πρώτον 
•δ γραφή τον όνο'ματος.

2 Έν τοιαότη περιπτώσει αποκλείεται ευθύς, εννοείται, ό Λυδιάδας 
•ούτος καθό ρ.ή υιός τοΰ έν τή επιγραφή φεοομενου Εύδάμου.

3 Πολύβ. XXVI, 1, 8. '

* "Οτι δ πατήρ τοΰ "Αγιδος Γ', αυγχρο'νου τοΰ AuotaSoo, εκαλείτο 
Ευδαμίδας, δέν δύναται βεβαίως νά επαχθή ώς τεκμ-ήριόν τι χρήσιμον 
εις τό ζήτημα.

5 Πλούτ. "Αρατ. § 30, Παοσαν. VIII, 27, 12. broysen Gesch. 
des Hellenismus 2 III, 1, σελ. 413.
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Μαντινεία 6 7 μετά του συμπολίτου Αεωκύδους* 
προστεΟήτω έν παρέργφ περί της κοινωνίας Μεγα- 
λοπόλεως καί Αυκοσούρας, ότι τοΰ συστρατήγου 
τούτου του Αυδιάδου ό ένατος πρόγονος, Άρκεσί- 
λαος τού'νομα, ωκει έν Αυκοσούρα καί είδε κατ’ ’Αρ
καδικόν ΟρΟλον την από τοΟ ΤρωικοΟ πολέμου 
μέχρι τότε ετι ζώσαν ίεράν της Δεσποίνης έλαφον. 
Τό δέ 226 είνε, ώς γνούστόν, το έτος, έν ω ό Αυ- 
διάδας μαχόμενος προς τούς Αακεδαιμονίους ύπέρ 
της πατρίοος έπιφανώς έπεσε παρά τό ΑεΟκτρον 
της Μεγαλοπολίτιδος 8.

’Αλλά πειραθώμεν νά περιστείλοομ,εν τό είρημέ- 
νον χρονικόν διάστημα, Πράς έπίτευξιν τούτου άπο- 
6'λέπομεν εις τον Ίον της έπιγραφής στίχον, οδ 
αρχή μέν είνε [ά jz0]2iq Κ, τέλος δέ ί[ω]ν. Ή 
συμπλήρωσις τοΟ όνόματος τής πόλεως παρέχει 
ικανήν δυσχέρειαν, διότι καί άδηλον εινε άν μεταξύ 
του Κ καί τοΟ ίων έλλείπουσι 4 ή 5 γράμματα, 
καί πόλεις από Κ άρχόμ,εναι καί τον άπαιτούμε- 
νον άριΟμον στοιχείων εχουσαι ύπάρχουσι πλείονες 
οίον Κορονθίων, Κορτυνίων9 (=Γορτυνίων) κλπ. 
Καί είνε μέν οί δύο τελευταίοι στίχοι στοιχηδόν 
προς άλλήλους κεχαραγμένοι, ώσαύτως δέ καί τά 
πρώτα γράμματα τοΰ 1ου στίχου άντιστοιχοΟσι τοϊς 
ύποκειμένοις το0 2ου, ώστε νά ύποτεΟή ό'τι έν τώ 
111 στίχω τά έν λόγω έλλείποντα γράμμ.ατα ήσαν 
4' άλλα μεταξύ τοΟ 2ου καί 3ου στίχου ή γραφή 
οέν είνε στοιχηδόν, έτι δέ των δύο τελευταίων, 
μάλλον ή ήττον σωζομένων, γραμμάτων ι καί r 
του lou στίχου τό μ.έν t αντιστοιχεί μικρόν τι προς 
τά δεξιά τοΟ κέντρου τοΟ ύποκειμένου ό (τής λέ- 
ξεως ΕνόΥψου) τό δέ ν μικρόν τι προς τά αριστερά 
τοΟ κέντρου τοΰ μ (τής αυτής λέξεως Εΰδάμου). 
Οΰτω φαίνεται δτι τά γράμματα ίων είνε πυκνότε
ρου τι των Λις Κ τεταγμένα, έκ τούτου δ’ εικάζω 
δτι καί τά μεταξύ τοΟ Κ καί τοΟ ίωι· έλλείποντα

6 Παυσαν. VIII, 10, 6-8 καί VIII, 27, 14' κακώς ό Παυσανίας 
λέγει οτι ΙνταΰΟα επεσεν ό ΤΑγις (Droysen άνωτ. σελ. 421-22).

7 Παυσαν. VIII, 10, 10.
8 Πλούτ. Κλεομ. § 6 καί ’Άρατ. § 37 (πρβ. Πλούτ ΓΙερί των 

υπό τοΰ θείου βραδ. τιμωρ. § 6 = 552,1>), Παυσαν. VIII, 27, 15' 
προ. Πολύβ. II, 51, 3.

9 Είί ρηνταικαί νομίσματα 'Αχαιών Κορτυνίων (Head Hist. num.
σελ. 352, Gardner Catal. of Greek coins, Pelop. σ. 14)· πρβ.
έπιγρ. Lc Das Meg. et Pelop. 331 0 (Κορτύνιος). Περί τής γραφής
τής λέξεως ορα Ησύχιον: οΑ’ορτύπον οί ’Αρκάδες: ή γάρ Κόρτυς
τής ’Αρκάδων», περί οέ του έτύμου πρβ. χορτερά = καρτερά.

γράμματα, ώσαύτως ολίγω πυκνότερου έγλυμμένα,. 
δέν άντεστοίχουν τοϊς ύποκειμένοις (του 20U στί
χου) καί δή οτι ήσαν 5.

Τούτων ούτως έχόντων, έπιχειροΟμεν τή συμ
πληρώσει. Των ίσον αριθμόν στοιχείων έχουσών- 
πόλεων ή των Κλειτορίων, ώς γινώσκομεν, από- 
των παλαιοτάτων χρόνων φέρεται οίκείως εχουσα- 
πρός τήν Αυκόσουραν καί Μεγαλόπολιν- πρώτον 
μέν γάρ κατά Παυσανίαν10 « Κλείτωρ μέν δή 6· 
Άζάνος έν Αυκοσώρα τε ωκει καί ήν τών βασι
λέων δυνατώτατος καί Ινλείτορα ώκισεν άφ’αύτοΟ 
πόλιν»‘ δεύτερον δέ εις τον τής Μεγαλοπόλεως: 
συνοικισμόν οί Κλειτόριοι έν τοϊς πρώτοις συνεβά- 
λοντο, οικιστών αίρεθέντων ύπό τών ’Αρκάδων του 
Κλεολάου καί Άκριφίου11’ είρήσθω δ’ έκ παρέρ- 
γου δτι έν Κλείτορι ύπήρχεν ιερόν τής μητρός τής 
έν Αυκοσούρα λατρευομένης Δεσποίνης12' έπειτα 
το όνομα φέρεται, ώς ένταΰθα επί τής επιγραφής,. 
πόΜ,ς Κίειτορίων τρις τούλάχιστον παρά τοϊς άρ- 
χαίοις13 τέλος δέ έν έπιγραφή, ήν άνώρυξα έν τώ 
ναώ τής Δεσποίνης τψ 1883 (νΟν άπόκειται έν τώ 
Μο υσείω Μεγαλοπόλεως), άπαντα όνομα Δαμοκρά- 
της ΚΙίτορος 14. Κατά ταΟτα, παραλειπομένων καί 
τών λόγων, δι’ οΰς τάς άλλας πόλεις εθηκα κατά, 
μέρος, προκρίνω συμπληρωτέον ΚΜ,τορίων, προε- 
τίμησα δέ τήν οι’ t γραφήν τής πρώτης συλλα
βής13 άποβλέπων εις τάν μεταξύ Α καί τοΟ ίω»*- 
χώρον καί εις τούς χρόνους , έν οΐς έχαράχΟη "ή 
παροΟσα έπιγραφή.

Έξετάσωμεν νυν τά κατά Αυδιάδαν έν συναφεία. 
προς τούς Κλειτορίους. Ό Αυδιάδας, ώς γνωστόν, 
ύπό γενναίου κινούμενος φρονήματος ή κατά Πο

ιο Παυσαν. VIII, 4, 5.
Ι' Παυσαν. VIII, 27, 2.
<2 Παυσαν. VIII, 21, 3.
I® Πολύβ. IX, 38, 8. Παυσαν. VIII, 21, 1 καί 3.
'■* Αε.Ιτ. ΆρχαιοΛ. 1890, σελ. 43, στίχ. 4 = Oavvadias Fouil- 

les de Lycosoura, livrais. I σελ. 15.
Ή συλλαβή αυτή γράφεται Si'7), ει καί ί. Τήν οι’ ει γραφήν οέ- 

ρουσι καί νομίσματα χαλκα ’Αχαιών ΚΛειτορίων, επ’ αργυρών δέ 
συγχρο’νων γέγραπται ΚΛη [Head Hist. num. σ. 352 [πρβ. σ. 374], 
Gardner Catal. of Greek coins σ. 179-180). Ένπροξενικω ψηφί- 
σματι τών ’Αρκάδων (Le Has Meg', et Pelop. 340a = Foucart Menu 
sur un decret de la ligue arcadienne lv Mem. pres, par div. 
say. a l’Acad. des inscr. lre sdrie, t. VIII) τόΚ.Ι[.]τόριοι (στ. 22) 
υπό μέν Foucart (πρβ. καί Dubois Ligues etolienne et acheenne, 
Paris 1885, σελ. 229) συμπληροϋται διά τοΰ ί, υπό οέ Dittenberger 
(Sylloge inscriptionum graecarum άριδ. 167, πρβ. Bechtel εν 
Gollits Sammlung der griech. Dialektinschr. I, 1181) Si* -»/.
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λύβιον φρονίμως προϊδόμενος το μέλλον, άπέθετο 
■την τυραννίδα , λήγοντος το0 234 ή άρχομένου 
τοΟ 233 π. X. έτους, καί προσεκόμισε τη ’Αχαϊκή 
συμπολιτεία την Μεγαλόπολιν 16. Τότε δέ πιθανώς 
■μ,ετέσχε της εθνικής συμπολιτείας καί ή πόλις 
Κλειτορίων 17. Κατά το 229 τούλάχιστον ύπήγετο, 
•πλήν τοΟ ΌρχομενόΟ καί της Τεγέας, άπασα ή 
’Αρκαδία εις την ’Αχαϊκήν πολιτείαν 18. Εις αμοι
βήν τής είρημένης εύγενους πράξεως ό Αυδιάδας 
κατεστάθη κατά τό έαρ του 233 στρατηγός των 
Άγοαών 19, έξ εκείνου δέ του χρόνου μέχρι το Ο 229 

•ό Αυδιάδας καί ό Άρατος έξελέγοντο παρ’ ένιαυ- 
τόν εναλλάξ στρατηγοί20. Οΰτω πιθανώτερον ύπο- 
λαμβάνω ότι ο Αυδιάδας μετά την εις το κοινόν 
των ’Αχαιών προσχώρησιν μάλλον ή προ αύτής 
■εύηργέτησε τους φιλελευθέρους καί γενναίους21 
Κλειτορίους' τίνι δέ τρόπω απέδειξε την προς αύ- 
τούς έπί τοΟ βάθρου γραφομένην εύνοιαν, τυγχάνει 
άγνωστον. ΙΙιθανώτατα ή εύεργεσία έγένετο στρα- 
-τηγοΰντος τοΟ Αυδιάδου, ήγουν έν τινι τών έτών 
233, 231 ή 229. “Οτι δέ αξίωμα αύτοΟ δέν ανα
γράφεται έν τή προκειμένη έπιγραφή, τούτο Ισως 
ώποδηλοϊ ότι ή τοΟ αγάλματος ίδρυσις έγένετο 
-αετά τινα στρατηγίαν τοΟ Αυδιάδου, ήτοι τώ 
232, 230 ή 228 καί δή μάλλον κατά τά τελευ
ταία, ότε καί μετά την περί τών γενικών καί ιδία 
τών τής Μεγαλοπόλεως πραγμάτων μέριμναν παρεί- 
χετο αύτώ νά άσχοληθή καί περί τά τών πόλεων 
-έκάστων τής Συμπολιτείας.

Βάθρον μικρόν (ΰψ. 0.84, πλάτ. άνω 0.37, 
πάχ. 0.35) λευκοϋ τιτανόλιθου, άνευ γείσου. "Ε
φερε πάλαι έπίκρανον ίδιον, ώς δηλοΟται έκ τών 
έπί τής άνω έπίφανείας (κατά τά έμπροσθεν) δύο 
τορμίσκων- τοιούτους φέρει καί ή κάτω έπιφάνεια 
προς σύνδεσιν μετά τοΟ ύποβάθρου, ό'περ ώσαύτως 
δέν εύρέθη. Αί πλάγιαι έπΐφάνειαι, πλήν τής οπι
σθίου,λήγουσι κάτω εις το σύνηθες κυμάτιον.Ή δέ 
όπισθεν εϊνε ώμώς ειργασμένη καί έπί έκατέρας 
πλαγίας πλευράς καθ’ άπαν τό ύψος άποκεκομμένη 
εις είσέχουσαν ορθήν πως γωνίαν ούτως, ώστε τό 
μέσον τής όλης έπίφανείας το μεταξύ τών πλαγίων 
άκρων έξεχει μάλλον ή ταΟτα" έπί τής άρι- 
στεράς τών ένεγλυμμένων τούτων γωνιών ύπάρ- 
χουσι δύο τορμίσκοι, ών ό κάτω φέρει έτι τεμάχιον 
τοΟ πάλαι τον γόμφον στερεοΟντος μολύβδαυ. Έκ 
τής τοιαύτης έργασίας τής όπισθεν έπίφανείας τεκ- 
μαίρομαι ότι τό βάθρον ήν έν τοίχω τινί ένεσφηνω- 
μένον Εύρέθη δέ πρανές πεπτωκός έν τή Στοά κατά 
τήν ΒΔ. γωνίαν προς τώ προς Άνατολάς τοίχω 
του μικρού δωματίου δεξιά τώ εις αυτό είσιόντι.

Τά γράμματα (υψ. 0.008—0.015) εΐσί κεχα- 
ραγμένα περ. 0.04 6πό τό άνω χείλος τής πρόσθιας 
έπίφανείας.

Παρέχομεν ένταΟθα πανομοιότυπον τής έπιγρα- 
φής. Εν τώ cp τοΟ ΦιΧοποίψενος αντί κύκλου 
διακρίνεται σχεδόν μόνον έγκαρσία γραμμή δια- 
σταυροΰσα τήν κάθετον.

2

ΘΕ/λ Ρ I ΔλΣλ ί,'-ΟΡ τ A 
ΘΕ A Ρ | Δ AN f 1 ΛΟΠΟ ! ME NO 
τ CN Τ ΟΥΥ I ογ Υ I ΟΝ 
ΔΕΕΠΘ| ΝΑ I

Θεαρίδας Λυκόρτα 
Θεαρίδαν Φιλοποίμενο[ς]
τον του υίοΰ υιόν 
Δεσποίναι.

16 Πολύδ. II, 44, 5. Πλούτ. ’Άρατ. § 30. Κλεομ. § 6. Ιίαυσαν. 
VIII, 27, 12.

47 Dursian Geogr. von Grieehenl. II (1872) σελ. 265, Weil έν 
Berl. Zeitschr. fur Numism. 1882, σελ. 2I6- π?5. Gurlitt lv 
Mitth. des ath. Inst. 1881, σελ. 163.

48 Droysen Gesch. des Hellen.2 Ill, 2, σελ. 62.
49 Droysen άνω-, σελ. 32.

20 Πρ6. παρά Dubois Liglies etol. et ach. σελ. 162-64 κατάλο
γον τών στρατηγών της Συμπολιτείας κατά τήν γνώμην του Merle- 
her (Achaicoruin libri III) καί τήν τον Freeman (History of 
federal government from the foundation of the Ach aian Lea
gue etc. Vol. I).

24 Πολΰβ. II, 55, 9 (πρβ. IV, 19, 2-4), Gurlius Peloponne* 
sos, 1. Bd. σελ. 399.
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Ό γενεαλογικές πίναξ των ονομάτων τούτων
εχει ώς έξης·

Λυ/.όρτας

Θεαρίδας 1

Φιλοποίμην

Θεαρίδας ~

Εκ τοΟ ονόματος τοΟ προπάππου τοΟ τιμωμέ
νου καί το0 τόπου, έν φ εύρέθη ή έπιγραφή, έν 
συναφεία προς τό κατά Παυσανίαν22 έν τω τοίχω της 
Στοάς23 κείμενον άνάγλυφον, έφ’ου παρίστατο δ 
ιστορικός Πολύβιος ό Λυκόρτα, συνάγομεν δτι έπί 
τοΰ βάθρου έχομεν ονόματα της οικίας τοΟ Αυ- 
κόρτα24 — καί το σχήμα των γραμμάτων της έπι- 
γραφής δεν άντίκειται προς τοΟτο— καί δτι καί τό 
παρόν βάΟρον έ'κειτο έν τη στοά (ίσως εκεί που, 
ένθα εύρέθη). Οτι ό προπάππος είνε δ γνωστός 
Λυκ όρτας, φαίνεται πιθανόν καί έκ της συμπτώ- 
σεως25 δτι δ έγγονος αύτου ονομάζεται Φιλοποί
μην κληθείς οδτω προς τιμήν τοΟ έπιφανοΟς φίλου 
τοΟ Λυκόρτα.

Θεαρίδας όνομα άπαντα παρά τε συγγραφεΟσι 
καί έν έπιγραφαΐς. 'Ίνα άναγράψωμεν τά ένταΟθά 
πως κατά χρόνον ή τόπον χρήσιμα, μνημονεύομεν 
τον τφ 160 π. X. ύπο των ’Αχαιών καί ’Αθη
ναίων άποσταλέντα εις Ρώμην πρεσβευτήν περί το0 
ΔηλιακοΟ ζητήματος20 * καί τω 148 άπελθόντα μέν 
ωσαύτως περί άλλου ζητήματος, άνακάμψαντα δέ 
προ τής εις Ρώμην άφιξεως2'. Μεγαλοπολίτης δέ 
Θεαρίδας, άνήρ ένδοξος καί δυνατός μάλιστα των

22 Παυσ. VIII, 37, 2.
23 Ό Παυσανίας VIII,37, 1 λέγει: « ιόντων δέ Ιπί τόν ναόν (τής 

Δεσποίνης) στοά τέ Ιστιν έν δεξιά», οΰτω δέ καί πράγματι κεΐται ή 
άποκαλυφθεΐσα στοά.

2·* Ότι πρός τήν οικίαν τοΰ Λυκόρτα μάλλον ή πρός συγγενείς (βε
βαίως ούχί άνιοντας) τοΰ Φιλοποίμενος άναφέρονται τά Ιπί τοΰ βάθρου 
όν ο'ματα, τοΰτο στηρίζεται κυρίως Ιπί τής περί του άναγλύφου τοΰ 
Πολυβίου μαρτυρίας τοΰ Παυσανίου. 'Οπωσδήποτε πρόδηλον είνε οτι 
ό Ιν τή έπιγραφή Φιλοποίμην δεν είνε ό γνωστός, διότι ό πατήρ τού
του Ικαλεϊτο Κραυγις.

23 ’Εννοείται ότι δεν αποκλείεται ή σύμπτωσις των δύο ονομάτων 
καί Ιν πάση|άλλη ξε'νη οϊκίφ.

26 Πολύβ. XXXII, 17, 1.
2Τ Πολύβ. XXXVIII, 2, 1 (πρβ. 2, 11), Παυσ. VII, 14, 3.

Μεγαλοπολιτών, άπεστάλη ύπό Κλεομένους μετά 
τήν ύπό τούτου άλωσιν τής Μεγαλοπόλεως (222' 
π. X.) εις Μεσσήνην, ίνα παρακίνηση τούς διαφυ 
γόντας Μεγαλοπολίτας νά κατέλθωσιν εις τήν πα
τρίδα λέγων δτι δ Κλεομένης άποδίδωσιν αύτοΐς 
τήν πόλιν έπί τφ είναι συμμάχους καί φίλους.
ιποσταντας των ’ΑΧ'αιών 28

Έν έπιγραφαΐς δέ Μεγαλοπόλεως φέρεται τδ 
όνομα α') έν Gorp. inscr. Graec. 1538 στίχ. 2 καί 
429 β') έν έπιγραφή έκδεδομένη ύπό Richards έν 
Excavations at Megalopolis (1890-91) σελ. 131 
έπιγρ. VIII Β, στίχ. 22 («Δεξιμέν[ει τφ] Θεα- 
ρίδα»), Είρήσθω δτι έν έπιγραφή δημοσιευθείση 
έν C. I. G. 153430 — Richards άνωτ. σελ. 131 
VIII. C. στίχ. 11 φέρεται «εις τάν 6δον τάν έπί 
Λυκόσουραν»' έν έτέρα δέ έκδεδομένη ύπό Hirsch- 
feld Bull. Inst. Arch. 1873 σ. 217 == Richards 
άνωτ. σ. 132, VIII D στ. 10 άπαντα υιός τις Φίλο— 
ποίμενος. Αί τελευταϊαι τρεις έπιγραφαί κατά 
Richards (αύτ. σελ. 134) ανάγονται πιθανώς εις 
τό τελευταΐον τής 2a« έκατονταετηρίδος ή τδ 
πρώτον τής 1ί? έκατ. π. X.

Ή πρώτη τών χρονολογιών τούτων δύναται νά 
άποδοθή εις τό έν Λυκοσούρα βάθρον. Ό Λυκόρ- 
τας σύγχρονος καί φίλος, ώς είρηται, του Φιλο- 
ποίμενος, στρατηγός δέ τών ’Αχαιών πρώτον τφ· 
184 π.Χ. γενόμενος,μνημονεύεται μέχρι τοΟ χρό
νου, καθ’ δν οί Πτολεμαΐοι απειλούμενοι ύπό Άντιό- 
χου Δ' ήτήσαντο βοήθειαν παρά τών ’Αχαιών (έν 
τέλει τοΰ 169 ή έν αρχή τοΰ 168 π. X.)’51, πιθα
νώς δέ δέν έπέζησε πολύ μετά τοΟτο32. Έξετάζον- 
τες δέ καί τών άλλων τάς ηλικίας, ύπολαμβάνομεν 
δτι δ μέν Αυκόρτας έγεννήθη μετά τό μέσον τής 3^

28 ΓΙλούτ. Κλεομ. § 24.
20 —Dodwell Tour through Greece II, σελ. 376—Leake Tra

vels in the Morea II, σ. 4Ι,πίν. άριθ. 48. = Bechtel lv Collitz 
Samml. der griech. Dialektinschr. I, ip. 121!.

30 Έκ πολύ κακοΰ αντιγράφου τοΰ Fourmont’ πρβ. Miiller Do- 
rier, 2. Abth. σ. 446)- τόπος προελεύσεως φε'ρεται ή Καρύταινα, 
άλλ’ ό Richards (άνωτ. σ. 132) νομίζει αρκούντως πιθανόν οτι καί 
αΰτη καί ή εξής ύπό Hirschfeid Ικδοθεΐσα ήσαν ΙγλυμμΙναι Ιπί τοΰ
αύτοΰ καϊ ή τοΰ Richards (VIII, Β) λίθου.

31 Πολύβ. XXIX, 8-10, Hertsberg Gesch. Griechenlands un- 
ter der Herrschaft der Romer, I (1866) σελ. 216, Dubois Li- 
gues (itolienne et acheenne, Paris 1885, σελ. 84-85.

33 Ότε άπεστάλησαν εις Ρώμην οί 1000 Έλληνες, έν οίς καί ό 
Πολύβιος, δέν άναφε'ρεται ό Λυκόρτας ( Hertz-berg Gesch. Griech. 
κλπ. άνωτ. σελ. 217).
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έκατονταετηρίδος,ό δέ Θεαρίδας1 της έπιγραφής,άν 
εϊνε υιός αύτου, έγεννήθη κατά τδ τελευταϊον */4 
της αύτής έκατονταετηρίδος (6 ιστορικός Πολύβιος 
έγεννήθη μεταξύ τοΟ 214-204, Hertz-berg άνωτ. 
σελ. 214, ~4b ), ό υιός τοΟ Θεαρίδου1 Φιλοποίμην 
άναλογως μ,ετά ταΟτα , και 6 Θεαρίδας'2 κατά τά 
μέσα τής οευτέρας έκατονταετηρίδος. Ούτως δ 
Θεαρίδας1, δ'τε άνέθηκε τον εγγονον Θεαρίδαν2 η
λικίαν τινά ού πολύ μικράν δήπου άγοντα, ήν 
ήδη μάλα πρεσβύτης. Έκ των είρημένων είκάζο- 
μεν οτι ή ίδρυσις τοΟ άγάλμ.ατος τοΟ Θεαρίδου2 
έγένετο κατά τούς μετά τό μέσον τής οευτέρας 
π. X. έκατονταετηρίδος χρόνους. Κατά ταΟτα, ύπο- 
τιθεμένης τής ταυτότητος των θεαριδών τούτων 
προς την οικίαν του στρατηγοΟ Αυκόρτα, ή ίδρυ-

σις τοΟ αγάλματος Θεαρίδου2 ο όχι πολύ γε απέ
χει κατά τόν χρόνον από τής τοΰ εϊρημένου ανα
γλύφου τοΟ Πολυβίου, διότι έκ των επί τοΟ ανα
γλύφου τούτου κατά Παυσανίαν έπιγεγραμμέ- 
νων δηλοΟται ότι τούτο ίδρύθη μετά τό πάθημα 
τής Ελλάδος

Ό παρά ΙΙλουτάρχφ (έν Κλεομένους βίω I 24) 
είρημένος Θεαρίδας δύναται νά ύποτεθή πατήρ τοΟ 
στρατηγοΟ Αυκόρτα, δ δέ παρά Hirschfeld (Bull. 
Inst. Arch. 1873 σελ. 217) ανωτέρω μνημονευ
θείς Φιλοποίμην ήδύνατο νά εινε εγγονος τοΟ 
«εσχάτου Ελλήνων» ( Πλουτ. Φιλοπ. §1). Οί

Β. I. Λεοναρδος

(Έξεδοθη "?j 3)) Μαρτίου 1896)
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