
ΟΙ ΑΕΙΝΑΥΤΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Έκ τοϋ Ηροδότου1 κυρίως είναι ευρύτατα γνωστή ή στενή σχέσις τής Ερέτριας 
προς τήν Μίλητον: Κατά τήν Ιωνικήν έπανάστασιν εκτός τών ’Αθηναίων μόνοι οί 
Έρετριεΐς άπέστειλαν πέντε τριήρεις ώς βοήθειαν προς τούς έπαναστατήσαντας κατά τών 
Περσών Μιλησίους άποδίδοντες οΰτω τήν ευεργεσίαν διά τήν παλαιάν βοήθειαν τήν πα- 
ρασχεθεΐσαν εναντίον τών Χαλκιδέων κατά τον όνομαστόν πό?,εμον περ'ι τοϋΛηλαντίου 2

1 ΗΡΟΔΟΤΟΣ V 99: Άϋηναΐοι άπικοντο (δηλ. εις τήν 
Μίλητον) εί'κοοι νηυσι, άμα αγόμενοι Έρετριέων πέντε 
τριήρεις, οΐ ου τήν Άϋηναίων χάριν έοτρατενοντο άλλα 
τήν αυτών Μιληοίων, όφειλόμενά οφι άποδίδοντες (οί γάρ 
Μιλήοιοι πρότερον τοίοι Έρετριενοι τον προς Χαλκιδέας 
πόλεμον οννδιήνεικαν, δτε περ καί Χαλκιδενοι άντία Έρε
τριέων καί Μιληοίων Σάμιοι εβοή&εον). ’Ανάλογος 
είναι ή περίπτωσις τής φιλίας τής Χίου επίσης 
πρός τήν Μίλητον : ή βοήθεια τών Χίων πρός τήν Μί
λητον κατά τήν ’Ιωνικήν έπανάστασιν είναι αποτέλεσμα 
ευγνωμοσύνης τούτων πρός τούς Μιλησίους διά τήν 
προσφερθεΐσαν ΰπ’ αυτών βοήθειαν κατά τόν πόλεμον 
εναντίον τών Ερυθραιών' βλ. ΗΡΟΔΟΤΟΝ I 18. Περί 
τοΰ πολέμου τούτου πρβ. Angelo Brelich, Guerre, 
Agoni e Culti nella Grecia arcaica, έν τή σειρφ 
Antiquitas 1, 7, Bonn 1961, 40 κ.έ. (βλ. σημ. 2).

2 Αί σημαντικώτεραι άρχαϊαι μαρτυρίκι περί τοΰ πο
λέμου τούτου: ΗΡΟΔΟΤΟΣ V 99 (= σημ. 1). ΘΟΥΚΥ
ΔΙΔΗΣ I 15.3. ΣΤΡΑΒΩΝ X 1.12, e. 448 καί 3. 6, c. 465. 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Συμπ. 'Επτά Σοφών, 153 F, Συμπόσια- 
κοΐςΠροβλ. Β675Α, εις Ησίοδον (’Ηθικά τόμ. II) 36, 
p.l53F, ’Ερωτική) ρ.760 κ.έ.=ΑΡΙΣΤΟΤ. άπ. 98.ΑΙΛΙΑ- 
ΝΟΣ Ποικ. Ίστ. VI 1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ εις Β 537. Σύγχρο
νος πρός τόν πόλεμον μαρτυρία είναι ή τοϋ ΑΡΧΙΛΟ
ΧΟΥ, άπ, 3 D, ενώ αμφίβολος είναι ή εις τόν πόλεμον 
τούτον αναφορά τών στίχων τοϋ 0ΕΟΓΝΙΔΟΣ 891 κέ. 
—Γενικώς περί τοΰ πολέμου, G. Busolt, Gr. Gesch. 
I2, 456. K. J. Beloch, Gr. Gesch. I,l2, 338. CAHIII, 
622 κέ. (M. Cary) . G. Glotz, Hist, grecque I, 256 κέ., 
313 κέ. H. Bengtson, Gr. Gesch., 85. Πρβλ. επίσης 
F.GeyER, Topographie und Geschichte der InselEu- 
boia,Berlin 1903, 24 κέ.,ΒΕ Suppfc IV (1924), στ. 433 
κέ. έν λ. Euboia. A. R. Burn έν JHS 49, 1929,31 κέ·
D. W. Bradeen, The Eelantine War und Pheidon 
of Argos έν Transactions of the Amer. Philological 
Association 1947, 223 κέ. (ένθα καίπαλαιοτ. βιβλιογρα
φία). A. Andrewes, The Greek Tyrants, Eondon 
1956, 39>έ. H. E- Eorimer, BSA 42, 1947, 118.
E. Will, Korinthiaka, Paris 1955, 391 κέ. W.G. For

rest, Historia 6, 1957, 160 κέ. M. Sordi, La Eega 
Tessala, Roma 1958, 42 κέ. C. Roebuck, Ionian 
Trade and Colonisation, New York 1959, 71 κέ. 
Τήν χαμηλήν χρονολογίαν τοΰ Beloch, έ.ά. 338 κέ.— 
πρβλ. καί V. Costanzi, Ea guerra lelantina έν 
Atene e Roma 5, 1902, στ. 769 κέ., Eduard Meyer 
Gesch. d. Altert., II, 639—ούδείς πλέον δέχεται. 
Ό Ε. Wile μόνον, αύτ., τοποθετεί λίαν άπιθάνως 
τήν τελικήν φάσιν εις τάς άρχάς τοΰ 6ου αϊ. χήν χρ0_ 
νολογίαν συζητεϊ διεξοδικώς ό BradEEN, έ.ά. 223 κέ., 
καί θέτει τά τελευταία δυνατά δρια μεταξύ 720 καί 
660, δυνάμενα, ώς λέγει, νά συμπιεσθοϋν μεταξύ 704 καί 
660, πρβ. καί Roebuck, έ.ά. 73 σημ. 2.—Έκτών πηγών 
δέν είναι σαφής ή έκβασις τοΰ όλου πολέμου, θεωρείται 
συνήθως δτι τόν πόλεμον έκέρδισεν ή Χαλκίς, βλ. 
Bradeen, έ.ά. 225.Ό GEYER, έ.ά. 28, σημειώνει δτι 
καί ή Χαλκίς δέν ήδυνήθη νά άναλάβη έκτου πολέμου 
παρά τήν νίκην αυτής, πρβ.καί RE Suppl. IV (1924), 
στ. 433, 20 κέ. Έξετάζων τήν άγγειογραφίαν καί τήν 
'Ιστορίαν τής πρωίμου Εύβοιας ό John Boardman, 
Early Euboean Pottery and History έν BSA 
52, 1957, σ. 1-29 πιστεύει δτι ό ουσιαστικός νικη
τής τοϋ πολέμου ήτο ή ’Ερέτρια : ή έκ τής παρα- 
δόσεως συναγόμενη νίκη τών Χαλκιδέων περιορίζεται εις 
τό έπεισόδιον τοΰ άγώνος, καθ’ δ εις βοήθειαν τής 
Χαλκίδος ήλθεν έκ Θεσσαλίας δ Φαρσάλιος Κλεόμαχος, 
ΠΛΟΥΤ. Έρωτ. 760. Ό Boardman στηρίζεται κυρίως 
είς τήν αρχαιολογικήν διαπίστωσιν δτι άπό τών αρχών 
τοΰ 7°υ αί. ή Χαλκίς χάνει τήν άκμήν της, ένφ τής 
’Ερέτριας άπό τοΰ 8ου μέχρι τοΰ 6ου α{. άδιακόπως 
παρακολουθοΰμεν τήν έξέλιξιν.—Ή τελευταία διαπρα
γμάτευσή ύπό A. Brei-ICH, έ.ά. 9 κέ., 74 κέ., άποτελεϊ 
προσπάθειαν θρησκευτικής έρμηνείας τοΰ πολέμου, τόν 
όποιον θεωρεί άγιόνισμα μέ τελετουργικόν χαρακτήρα' 
άνάλογον έρμηνείαν δίδει καί ε’ις άλλους πολέμους τής 
αρχαϊκής Ελλάδος' αί ύποστηριζόμεναι επόψεις είναι 
ένδιαφέρουσαι άλλα δέν στηρίζονται έπαρκώς' πρβ. καί
F. Gschnitzer, Gnomon 34, 1962,480 κέ. Τό άγω- 
νιστικόν πνεύμα καί τήν έξαρσιν τής άρετής ώς κύρια
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2 AE 1963Νικολάου Μ. Κοντολέοντο;

πεδίου, δτε, κατά την μαρτυρίαν τοΰ Θουκυδίδου1, και το άλλο 'Ελληνικόν ές ξνμμαχίαν 
έκατέρων διέοτη.

Εις την διάκρισιν ταύτην των Ελληνικών πόλεων κατά το τέλος τής γεωμετρικής 
εποχής είχον την ευκαιρίαν να άναψερθώ εϊς πλείονας μελετάς2 μου, νά θεωρήσω δέ 
ταύτηλ', ούχ'ι ως μίαν πρόσκαιρον, καθαρώς πολίτικου-στρατιωτικού χαρακτήρος διά- 
στασιν τοΰ Έλληνικοΰ κόσμου εις δύο συνασπισμούς3 άντιμαχομένους ένεκα προσω- 
ρινώς ύπαρξάντων συμφερόντων άλλ’ ως την έκφρασιν βαθύτερων διαφορών μεταξύ 
δύο παρατάξεων, έκατέρας τών οποίων τα μέλη ήνώνοντο διά μακροχρονίων δεσμών, 
οΐτινες δεν μάς είναι πάντοτε αμέσως φανεροί. Ύπεστήριξα επίσης4 ότι ό πόλεμος ούτος 
δεν ήτο παρά έν έπεισόδιον μόνον τοΰ γενικωτέρου άνταγωνισμοΰ διά την αποικιακήν 
έξάπλωσιν των πόλεων τών προπορευομένων έν τή αναπτύξει τοΰ Ελληνισμού. Τοΰ 
ανταγωνισμού τοιίτου έπεισόδιον δύναται νά θεωρηθή ό άγων διά την κατοχήν τοΰ 
Ληλαντίου πεδίου, ό πόλεμος μεταξύ Πάρου και Νάξου5 καί εΐ τι άλλο πολεμικόν 
έπεισόδιον τής εποχής6. Τών συνασπισμών τούτων τής πρωίμου αρχαϊκής Ελλάδος 
ό χαρακτήρ δεν ήτο βεβαίως έμπορικός με την συνήθη έννοιαν τής λέξεως. Ή Μίλη
τος π.χ. τάς έμπορικάς της έπιδιώξεις θά ήδύνατο νά έξυπηρετήση έξ ίσου καί μέ την 
Νάξον ώς σύμμαχον αντί τής Πάρου. Θά έννοήσωμεν επομένως καλύτερον την σχέσιν 
τής Μιλήτου προς τήν Πάρον, έάν άνεύρωμεν τον υπέρ έν προσωρινόν συμφέρον υπάρ
χοντα βαθύτερον λόγον, όστις ύπόκειται ώς αρχή τής σχέσεως ταύτης. Μία όλως 
Ιδιαιτέρα σχέσις φαίνεται ότι όντως υπήρχε μεταξύ τής Μιλήτου καί τών φιλικών προς 
αυτήν Ιωνικών πόλεων προς τήν Πάρον, ή οποία ήτο σχεδόν προέκτασις τοΰ Ιωνικού 
κόσμου τής Μιλήτου-Χίου έν τφ κέντρφ τών Κυκλάδων. Τούτο δεικνύω, νομίζω, έν 
τή μελέτη μου περί τής σχέσεως τοΰ ’Αρχιλόχου προς τήν Πάρον7. Είναι, πιστεύω, βέ
βαιον ότι ό ’Αρχίλοχος |μετέσχεν εις τον περί τοΰ Ληλαντίου πεδίου πόλεμον ώς 
πολίτης - ποιητής τής Πάρου. Διότι ή νήσος ήτο αδύνατον νά είχε μείνει ξένη προς τον 
αγώνα τών φιλικών προς αυτήν πόλεων Μιλήτου καί Ερέτριας8.
χαρακτηριστικά τοΰ πολέμου τούτου τονίζουν κατά 
διαφόρους βαθμούς ό Ρ. Gardner, Cl. Rev. 34, 
1920, 90 κέ., ό Η. Schaefer, Staats-form und Poli- 
tik, Leipzig 1932, 84 κέ., ό V. Ehrenberg, Ost und 
West, Briinn 1935. 63 κέ. Ό W. Helbig, Sitzb. 
d. Ak. Mflnchen 1911, 12 σ. 40 έ. είχεν αποδώσει εις 
τήν Χαλκίδα τήν εισαγωγήν τής φάλαγγος εις τόν πόλε
μον θεωρήσας δη οΰτω, είς τάς χώρας ένθα άπφκιζον, 
ήδύναντο νά καταβάλουν τούς άριθμητικώς υπέρτε
ρους ιθαγενείς.—Ό τύπος Δηλάντιον πεδών, ήδη παρά 
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟ, "Υμνος εις Δήλον στ. 289, είναι προσ- 
ςρορώτερος είς τήν Νέαν 'Ελληνικήν, αντί τοΰ: Λή- 
λαντον πεδών, ΟΜΗΡ. Ύμν. είς Άπόλλ. 220, παρά 
ΣΤΡΑΒΩΝΙ κ.ά.

1 I 15. 3.
2 Έν Άρχ. Έφημ. 1952 (1954), 59, 82 κέ. Philolo- 

gus 100, 1956, 37. L’Hellenisme contemporain 1956, 
404 έ. Atti d. settimo Congr. d.Arch. classica I, 1961, 
267 κέ. Entretiens Hardt X, 1964: Archilochos und 
Paros, σ. 36-86 Πρβλ. καί δσα έσημειώθησαν έν τφ 
τοπικφ περιοδικφ «Ναξιακόν Άρχεϊον», 1947, 59.

3 A.R. Burn, The so-called «Trade Leagues» in 
Early Creek History and the Lelantine war έν JHS 
49, 1929, σ. 14 κέ. C. Roebuck, Ionian Trade and 
Colonisation, New York 1959.
4 'Ακολουθών γενικωτέραν περί τοΰ πολέμου τούτου 

άντίληψιν' πρβλ. καί κατωτ. σημ. 6.
5 Άρχ. Έφ. 1952 (1954), 82 κέ.
6 Ό J.Boardman, έ.ά. 29, θεωρεί δτι ή έκδίωξις τών 

Έρετριέων έκ τής Κερκύρας τό 733 π.Χ. δύναται νά 
θεωρηθή ώς συνέπεια τής πρώτης φάσεως τοΰ άγώνος 
περί τοΰ Ληλαντίου πεδίου. Ό Ed. MeyER, Gesch. 
d. Altert. IIIs (υπό E. StiER, 1937), παρατηρεί δτι ή 
έπίθεσις τής Σάμοι^κατά τής Αίγίνης ώς καί ή τών 
Μεγαρέων κατά τών Σαμίων κατά τόν άποικισμόν τής 
ΙΙερίνθου ήσαν προφανώς συνέχεια τοΰ μεγάλου πολέ
μου άντικατοπτριζομένου έπίσης είς τόν πόλεμον με
ταξύ Κρότωνος καί Συβάριος.

7 Archilochos und Paros έν Entretiens Hardt 
X, 1964, σ. 54 κέ.
8 Άρχ. Έφ. 1952 (1954), 82 κέ.
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AE 1963 Οί Άειναυται τής ’Ερέτριας 3

'Όπως δ’ ό δεσμός Πάρου-Μιλήτου είχε βαθυτάτας τάς ρίζας, οΰτω καί ή σχέσις 
τής ’Ερέτριας προς την Μίλητον ώφείλετο είς έξ ίσου πρωταρχικός αιτίας.

Δείγμα τής τοιαΰτης ακριβώς σχέσεως είναι ή διά προσφάτως δημοσιευθείσης 1 
επιγραφής γενομένη διαπίστωσις δτι ή έκ τής Μιλ,ήτου κυρίως γνωστή 2 αρχή3 των 
Άειναντών ύπήρχεν επίσης και έν Έρετρία. 'Ότι ή νέα αυτή επιγραφή ανήκει είς τήν 
Ερέτριαν άποδεικνύουσιν, έκτος τοΰ τόπου τής εύρέσεως, ό υπάρχων ρωτακισμός ως 
καί τα έν αυτή άπαντώντα ονόματα, καθώς όρθώς παρετήρησεν ό εκδότης 4.

Είναι τώρα ασφαλές δτι οί Άειναυται ήσαν θεσμός έν τή Έρετρία, δπως ακριβώς 
καί έν τή Μιλήτφ. Οΰτω άποκτώμεν έν περαιτέρω κοινόν πολιτικόν γνώρισμα, δπερ 
ενώνει στενώς τάς δυο πόλεις. Βεβαίως δέ ό θεσμός ήτο παλαιός.

Φαίνεται έπίσης, δτι αίρεται αμέσως καί ή απορία, διατί εις τόσον σπάνιος 
ός τής άρχαιότητος άπήντα είς δυο έχθρικάς επί τό πλεΐστον, όπωςδήποτε δ’ ασχέ

τους μεταξύ των πόλεις, τήν Μίλητον καί τήν Χαλκίδα5. Διότι αί δύο έπιγραφαί τής 
Εύβοιας, δι’ ών έμαρτυρεΐτο μέχρι τοΰδε ή καί έκτος τής Μιλήτου ΰπαρξις τών άει- 
ναυτών είναι αί έπιγραφαί: άρ. [=IG XII 9 άρ.] 909 καί άρ. 923, αί όποΐαι άπεδί- 
δοντο είς τήν Χαλκίδα. ’Ήδη αντί τής Χα?ικίδος αποδίδονται είς τήν Ερέτριαν.

Διότι ό εκδότης τής νέας έπιγραφής βέβαιοι6 δτι ή έτέρα τών έπιγραφών τούτων 
ήτο εύρημα έξ Ερέτριας γράφων αυτολεξεί τά εξής: «L’inscription IG XII 9, 909

1 Basile Chr. PAtrakos, Dedicace des άειναυται 
d’firetrie έν BCH 87, 1963, 545-547. Πρβλ. καί Άρ- 
χαιολ· Δελτίον 17 (1961/62) Β' [1963] σ. 155. Ή επι
γραφή είναι κεχαραγμένη στοιχηδόν είς τήν βάσιν Ερ
μαϊκής στήλης, έχει δ’οΰτω : [Τ]ο[\] Ηερμεν 'Αειναυται] 
λιιδρνραντο επί iff | Τιμανδρίδεο καί Τιμα\ρχίδεο καί ΣκνΟεο' 
αρχές. Ό έκδοτης χρονολογεί τήν έπιγραφήν είς τό τέ
λος τοΰ 5°ν αί. Περί τών άειναυτών ούδέν άλλο παρα
τηρεί είμή ότι ήσαν μια «association des marins» 
παραπέμπων είς Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΝ,Άρχ. Δελτ. 1, 1915,161 
σημ.1.—Ή άνεύρεσις, καθ’ εαυτήν, μιας ερμαϊκής στή
λης μαρτυρεί βεβαίως δτι καί ό θεός Ερμής δεν είναι 
άγνωστος είς τήν περιοχήν τής άνευρέσεως αλλά δέν 
άποδεικνύει μίαν ιδιαιτέραν, τοπικήν λατρείαν τοΰ θεοΰ, 
έξ έκείνων αί όποΐαι χαρακτηρίζουν τήν θρησκευτικήν 
ιδιομορφίαν ενός τόπου. Ή επιγραφή έπίσης IG XII 9 
234, τήν οποίαν περαιτέρω άναφέρει ό έκδοτης 
ώς άπόδειξιν τής λατρείας τοΰ Έρμοΰ έν Έρετρία 
σ. 545, σημ. 1, τής δημοσιεύσεώς του, άνήκουσα είςτό 
γυμνάσιον τής πόλεως έπίσης, δέν άποδεικνυει τοπικήν 
Έρετριακήν λατρείαν τοΰ Έρμοΰ: πρόκειται διά τήν 
είς τά γυμνάσια πάσης Ελληνικής πόλεως λατρείαν 
τοΰ Έρμοΰ ως προστάτου τών έκεΐ διατριβόντων. Διά 
τήν περαιτέρω άναφερομένην έπιγραφήν άρ. ευρ. 1132 
ούδεμία ένδειξις παρέχεται' ίσως καί αΰτη προέρχεται 
έκ τοΰ Γυμνασίου. Διά τόν αυτόν δέ λόγον δέν δύναται 
νά θεωρηθή ώς άποδεικνύουσα τοπικήν λατρείαν τοΰ 
Έρμοΰ ή έπιγραφή [Suppl.=IG XII Suppl. ]άρ. 554: 
[υπέρ τοΰ δεινός...] Βονλάρχον, δστις αίρεθείς Γυμνα- 
οίαρχος, στ. 7 : [καί τώι] Έ[ρμ]εΓ την άνοιαν ουνετέλε-

αεν..., στ. 9 κέ., προέοτη [δέ καί τών συνελθόντων 
είς τά] 'Ηράκλεια. Έν Suppl. σ. 184, άρ. 559 είς τήν 
έπιγραφήν: <[...]<ό: Μενάνδρου | [...]« άνέ&ηκεν*, ένθα ό 
έκδοτης σημειώνει«Velut [Έρμ]εϊ», προτιμοτέρα είναι ή 
συμπλήρωσις [Κόρ]ει ή [Άφροδίτ]«ι έφ’ όσον είναι γυ
νή ή άναθέτις.—Τά έν RE VIII (1913), στ· 740, 8 άνα- 
φερόμενα παραδείγματα λατρείας Έρμοΰ έν Έρετρίφ 
ούδαμώς άποδεικνύουν ταύτην '· Ή έπιγραφή AJA 11, 
1896, 188 άρ.2 (=άρ.235) άναφέρεται είς τόν έν τφ Γυ- 
μνασίφ λατρευόμενον Έρμήν, τό δέ νόμισμα BMC 
Central Greece 99, πίν. XVII, 19 μέ κεφαλήν Έρμοΰ 
άνήκει είς τό κοινόν τών Εΰβοέων—υποτίθεται μόνον 
ή έξ Ερέτριας προέλευσις—άλλά καί ούδέν όπωςδήποτε 
άποδεικνυει.

2 Βλ. κατωτ. σ/9.
3 Ώς αρχήν τουλάχιστον χαρακτηρίζει τούς άειναντας 

ό ΗΣΥΧΙΟΣ' βλ. κατ. σ. 9.
4 Petrakos, έ.ά. 545-6.Έκ τών ονομάτων τής έπιγρα

φής συνδέει μόνον τό Τιμαρχίδης πρός τό μολΰβδινον έ
λασμα έκ Στύρων, άρ. 56, 388 (5ου αί.). Καί άργότερον 
δμως τά ονόματα Τιμανδρίδης καί Τίμανδρος, Τιμαρχίδης 
καί Τίμαρχος είναι ίκανώς γνωστά έξ Εύβοιας, έξ Ερέ
τριας δέ σχεδόν πάντα, ομοίως δέ καί τό Σκύϋης, ώς 
δεικνύουν οί πίνακες έν IG XII 9 καί XII Supplem.

5 Ό Wilamowitz, Sitzungsber. d. Berl. Akademie 
1906, IV σ. 78 καί σημ. 6, γράφων περί τών άειναυτών 
τής Μιλήτου σημειοΰται, δτι οΰτοι «bezeicbnender- 
weise» άπαντώσι καί έν Χαλκίδι.

6 Αύτ. σ. 545 θεωρών έπίσης δτι καί ή άρ. 923 έξ 
Ερέτριας μετεφέρθη ποτέ είς Χαλκίδα.
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4 AE 1963Νικολάου Μ. Κον'τολέβντος

(trouvaille de Kourouniotis), et la notre, ont ete decouvertes a Eretri e. Kourouniotis 
associait 1’ inscription 909 avec les restes arcliitecturaux d’un sanctuaire». Εξεπλά
γην άναγνώσας χαΰχα διόχι ούδείς ποχε είχε δικαιολογήσει, διαχ'ι θεσμός άπανχών έν 
επιγραφή εύρεθείση έν Έρεχρία άναψέρεχαι υπό πάνχων ώς Χαλκιδικός, ούδείς δέ επί
σης έμνημόνευσέ που όχι ή επιγραφή αΰχη ώφειλε να είχε μεχακινηθή έκ Χαλκίδος εις 
Έρέχριαν, έφ’ δσον οί μεν άειναΰχαι έθεωροΰνχο άνήκονχες εις χήν Χαλκίδα, ένω ή επι
γραφή είχεν εύρεθή έν Έρεχρία. Έν χώ λήμμαχι δμως χής επιγραφής άρ. 909 ό έκ- 
δόχης χοϋσώμαχος χών επιγραφών χής Εύβοιας,Erich Ziebarth γράφει χά εξής: «Ae- 
nautarum decretum. Eretriae in mnseo. Pars inferior dextra tabulae martnoreae. 
A. 0,31.. saec. III. InventaChalcide'"». Αύχό χοΰχο δμως βέβαιοι κα'ι ό ευρών καί πρώχος 
δημοσιεύσας χήν επιγραφήν χαύχην Κ. Κούρο υνιωτης όρίζων με χήν μεγαλυχέραν 
δυναχήν άκριβολογίαν χήν Χαλκίδα ώς χόπον εΰρέσεως 1 2 3.

Τήν πληροφορίαν χοΰ Κουρουνιωτη επαναλαμβάνει εις δύο ευκαιρίας κα'ι ό Ιδιαι
τέρους έπίσης ασχοληθείς μέ χάς έπιγραφάς χής Εύβοιας Adolph Wilhelm 8.

Διαχ'ι έπέμεινα έπι χής ανακριβούς ένδείξεως χοΰ έκδόχου δχι ή έπιγραφή άρ. 909 
προέρχεχαι εξ Έρεχρίας είναι σαφές νομίζω, θά φανή δέ ακόμη σαφέσχερον έκ χών 
έπιφερομένων. Έάν ό έκδόχης έ'χει άλλους λόγους ΐνα πισχεύη δχι ή έπιγραφή 909 είναι 
Έρεχριακή, οί άναγνώσχαι χό άγνοοΰμεν, αφού χό αποσιωπά, άρκοΰμενος ϊνα ση
μείωση δχι αΰχη έχει εύρεθή έν Έρεχρία, δπερ δμως δέν άνχισχοιχεΐ προς χά 
πράγμαχα.

"Οχι ή έπιγραφή άρ. 909 εύρέθη έν Χαλκίδι δέν δικαιούμεθα, χό γε νΰν έχον, νά 
άμφισβηχήσωμεν. Άλλ’είναι δνχως Χαλκιδική ή έπιγραφή; καί ανήκει δνχως εις χούς άει- 
ναΰχας; Ό Κουρουνιωτιις είχε συμπληρώσειΆεναύ[χην]. Τό Άεναυ[τών\ ανήκει εις χόν 
Ad. Wilhelm: [...δεδόχθ]αι τώι κοινώι Άεναν |[χών], άρ. 909 σχ. 2/3.Τήν δυσκολίαν χής 
έκφράσεως άνευ χοΰ άρθρου—θά άνεμένομεν τώι κοινώι των Άεναντών- είχε παραχη- 
ρήσει ήδη ό προχείνας χαύχην Wilhelm. Βεβαίως δμως καί χά άνευ άρθρου παρα- 
δείγμαχα, άν καί σπανιώχαχα, δέν λείπουν 4 *. Άλλ’ ύπάρχει άκόμη καί ή μικρά δυσκολία 
Άενανται άνχί Άειναΰται, χήν οποίαν ούδείς μέχρι σήμερον ήρμήνευσε: διόχι εις χά

1 Τά κυρτά σημειώνω εγώ.
2 Έφ. Άρχ. 1899, 139 άρ. 2 : «Εύρέθη υπ’ έμοΰ τφ 

1897 μεταξύ λίθων λατομηθέντων έκ τοϋ χαμηλού λο
φίσκου τού παρακειμένου τώ ανωτέρω άγρφ τού 
Ί. Μουρτίκα... κατετέθη ό λίθος είς τήνέν Έρετρία συλ
λογήν αρχαίων ύπ’ άρ. 312». Πού δέ εύρίσκεται ό ανω
τέρω άγρός τού Ί. Μουρτίκα σημειώνει ό ΚΟΥΡΟΥΝΙΩ- 
ΤΗΣ σαφώς, αύτ. 133 άρ· 1 : «Κατά τό παρελθόν έ'τος ό 
Ί. Μουρτίκας σκαπτών έν Χαλκίδι έν τφ άγρφ 
του κειμένιρ έξωθεν τής πόλεως πρός ’Αν., όπισθεν τών 
ξύλινων παραπηγμάτων.,.τοϋ παλαιού υδραγωγείου Χαλ
κίδος, άτινα νύν ονομάζονται «τρεις καμάρες»...Βλ. καί 
IG XII 9, σ. 166 έν τή άρχή.
3 Έφ. Άρχ. 1905, 222: «έν ψηφίσματι εύρεθέντι μέν

έν Χαλκίδι, τά νΰν δέ έν τή έν Έρετρίφ Συλλογή άποκει-
μένω» καί Beitrage zur griechisch. Inschriftenkunde

(=Sonderschriften des osterr. arch. Inst, in Wien 
Band VII) 1909, 123 άρ. 110 : «In der in Chalkis ge- 
fundenen, aber jetzt in Eretria aufbewahrten In- 
schrift..».Δυστυχώς ή έπιγραφή δέν κατέστη δυνατόν νά 
άνευρεθή έν τφ Μουσείω τής ’Ερέτριας, ώς με πληρο
φορεί ό φίλος Έφορος τών ’Αρχαιοτήτων κ. Ν. Βερδε- 
λής, δν ευχαριστώ θερμώς καί έντεϋθεν- 
4 Beitrage, 123 κέ.: «Allerdings wiirde ich nach 

[δεδόχθ]αι τώι κοινώι vor dem Namen des Vereines 
gerne den Artikel sehen, doch entscheidet dieses 
Bedenken nicht gegen die Vermutung». Προχείρως 
σημειώνω ολίγα παραδείγματα άνευ τοϋ άρθρου έκ τής 
Sylloge8, 493 στ. 28 : τό κοινόν Δηλίων, 767 : τό κοι
νόν Βοιοντών, Εύβοέων κτλ., 544 : τώι κοινώι Βοιωτών 
κ.ά. Άλλ’ όπωςδήποτε ή κοινή χρήσις επιβάλλει τήν 
ΰπαρξιν τοϋ άρθρου.
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μετά τοΰ άει σύνθετα σπανιώτατα μόνον εύρίσκομεν αντί τοϋ α(ΐ)εϊ τούτου τον τύπον 
άε-, όπως π.χ· εις τό άέναος. Βεβαίως ή άντίρρησις αύτη δεν δύναται να είναι αποφασι
στική, ώς επίσης περιορισμένης αποδεικτικής σημασίας είναι καί τό γεγονός ότι εις την 
νέαν επιγραφήν τής Ερέτριας καί είς την επιγραφήν άρ. 923 λέγεται απλώς Άειναντ[αι 
ούχί δε κοτνδν (τών) Άε(ι)ναυτών. Παρατηρητέον επίσης ότι εν στ. 7 τής επιγραφής 
άρ. 909 άναγινώσκεται: [...όπου άν ΰ]όξηι τοϋ 'Ιερόν εν καλλί[στωι είναι...]· παραβλητέος 
όμως είναι ό τοιοΰτος ορισμός προς τό λεγόμενον εν τφ Έ ρετρ ι ακώ ψηφίσματι, 
άρ. 230, στ. 4 κέ.: [...στή]σαι έν τω 'Ιερώτ [...όπου] αν δοκεΐ εν κ α2[λίστωι...].

Άλλα καί τα κύρια ονόματα τής επιγραφής ταύτης φαίνονται νά όδηγώσι προς τήν 
Ερέτριαν ή οΰτω π.χ. τό όνομα Άρχέμαχος, άρ. 909 στ. 9. Ώς δεικνύεται έν τοΐς πίναξι 

τοΰ IG XII 9 τα άπό τοΰ Άρχε- σύνθετα άπαντώσιν έν πλήθει είς τήν πόλιν ταύτην. 
Τό όνομα Δτονυσοφάνης, αύτ. στ. 3, είναι έπίσης Έρετριακόν ώς καί πάντα τα άπό 
τοΰ Διονύσου θεοφόρα ονόματα.

Οΰτω ένω ούδέν άσφαλές Χαλκιδικόν στοιχεΐον εμφανίζεται έν τή έπιγραφή, ή 
δυνατότης συσχετίσεως αυτής προς τήν Ερέτριαν είναι πολύ μεγάλη, ώστε νά μή άπο- 
κλείηται ή κατά τινα έποχήν μεταφορά ταύτης έκ τής Ερέτριας είς τήν Χαλκίδα. Είναι 
όμως προτιμότερον τό πρόβλημα τής έπιγραφής ταύτης νά τό άφήσωμεν κατά μέρος. 
Ή εποχή είς τήν οποίαν άνήκει καί εάν άκόμη αυτή προήρχετο έκ τής Χαλκίδος—όπερ 
είναι λίαν άπίθανον—δεν παρέχει τήν έγγύησιν ότι διατηρεί άναλλοίωτον τήν άνά- 
μνησιν τοΰ παλαιοΰ καθεστώτος, ώς θά ίδωμεν περαιτέρω.

Τοΰτο συμβαίνει όλιγώτερον μέτάς δύο άλλας έπιγραφάς 1 2. Ή έπιγραφή άρ. 923 έχει 
δυστυχώς άπολεσθή. Συμφώνως όμως προς τήν έν ΙΘπαρεχομένην άνάγνωσιν καί προς 
τό σχήμα τών γραμμάτων πρόκειται περί έπιγραφής τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος όδηγούσης δε 
προς τήν 'Ιστίαιαν 3. Διότι είς ταύτην άνήκουσιν οί έν τή έπιγραφή άσφαλώς άναφερό- 
μενοι Όρο/?[ιεΐς], στ. 4 καί 5, τήν δέ ΰπαρξιν άειναυτών έν τή Ίστιαία δικαιολογούν ή ναυ
τική άπασχόλησις καί «ι έμπορικαί αυτής σχέσεις μετά τών πλέον άπομεμακρυσμένων 
Ελληνικών πόλεων. Ή Ίστίαια άναφέρεται ήδη έν Νεών Καταλόγφ, Β 537. Ή σχέ- 
σις προς τήν Σινώπην, άποικίαν τών Μιλησίων, έστω καί έκ μεταγενεστέρων σχετικώς 
χρόνων μαρτυρουμένη, είναι χαρακτηριστική μιας άναλόγου προς τήν Ερέτριαν ναυ
τικής δραστηριότητος συνδεομένης δέ έπίσης προς τήν Μί?α]τον. Δυστυχώς περισσότερα 
δεν δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν έκ τής έπιγραφικής ταύτης μαρτυρίας.

1 "Οσον και αν δέν πρέπει νά παροραθή τό γεγο
νός δτι έκ τής ’Ερέτριας έχουν διασωθή πολύ περισ
σότερα δνόματα ή έκ τής Χαλκίδος.

2 Ό Η. Roehe, Inscr. gr. ant.(1882) 375, παρατη
ρεί τά εξής διά τήν έπιγραφήν άρ. 923 θεωρούμενην 
Χαλκιδικήν: «De Milesiorum factione, cui erat no
men άειναΰται, narratiunculam tradit Plutarchus, 
quaestt. gr. p. 298 C; ex qua non multum utilitatis 
redundat ad hunc titulum intellegendum».

3 Περί τής Ίστιαίας πρβ. GeyER, σ. 82 καί Suppl. 
[=IG XII Suppl. 1939] σ. 198 (Ziebarth). Ή'Ιστίαια 
ήτο ναυτική καί έμπορική πόλις διατηρούσα στενάς 
σχέσεις καί μέ τούς πλέον άπομεμακρυσμένους τόπους.

Πρβ. τόν προξενικόν κατάλογον άρ. 1187 καί τό 
ψήφισμα περί τών Σινωπέων άρ. 1186, έν τώ όποίψ 
ουιοί χαρακτηρίζονται «εκ παλαιόν φίλοι καί αδελφοί» 
τών Ίστιαιέων. Άλλ’ οί Σινωπεΐς είναι άποικοι τών 
Μιλησίων έ’στω δέ καί άμυδρώς διαφαίνεται καί τής 
Ίστιαίας, ώς καί τής Ερέτριας, σχέσις πρός τήν Μί
λητον, ήτις άσφαλώς κατά τόν τρίτον αιώνα, είς δν 
άνήκει τό ψήφισμα, ήτο άνάμνησις παλαιοτέρας.Άπολ- 
λοφάνης Τηλεφάνου Μιλήαιος μαρτυρεΐται τεάαμμένος 
έν Ίστιαίφ, άρ. 1199, κατά τόν 2°ν π. X. αί. Περί 
Όροβιών GEYER, σ. 95. Είς Όροβιεύς άνήκεν είς τούς 
άρχοντας τής Ίστιαίας κατά τούς Ελληνιστικούς χρό
νους, πρβ. άρ. 1186, στ. 3.
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Οΰτω έκ τών τριών επιγραφών τών αναφερομένων είς τούς άειναΰτας ή μία, ή 
νεωστι δημοσιευθεΐσα είναι ασφαλώς Έρετριακή: Τών δύο μέχρι τοϋδε γνωστών ή μεν 
θά ήδύνατο να συσχετισθή προς την Ερέτριαν, ή άρ. 909, ή έτέρα ασφαλέστερον ίσως 
δύναται να άποδοθή είς την Ίστίαιαν.

Ό πιθανώτατα έπιβαλλόμενος αποχωρισμός τών δύο Χαλκιδικών μέχρι τοΰδε 
θεωρουμένων επιγραφών από τής Χαλκίδος—προς την όποιαν, ως θά ίδωμεν περαι
τέρω, ούδεμία ναυτική δραστηριότης συνδέεται—αίρει πάσαν έπιφύλαξιν διά την προς 
τά ναυτικά συσχέτισιν τών άειναυτών.

Ή λέξις Άειναϋται ανήκει είς ομάδα ουσιαστικών έχόντων τό αεί ή άί, αίολιστί αι 
ώς πρώτον συνθετικόν. Περί τής σημασίας τούτων διέλαβε προ αρκετών ετών 
ό Hoffmann εξ αφορμής τοϋ εξ έπιγραφής τής Μιλήτου, demoteϊν καί τοΰ Χιακοΰ 
άίδασμος·' έγδίδομεν τήν γην άίδασμον, άπαντώντος δε έν ολίγον μεταγενεστέρα επι
γραφή καί υπό τον τύπον άείδασμος: ά φέρει δασμόν άείδασμον λ

Οΰτος έθεώρησεν ότι τό άεί, άρχικώς άϊ είναι παλαιά πρόθεσις σημαίνουσα 
επί, ήτις όμως ενωρίς έθεωρήθη, δτι ήτο τό επίρρημα άεί. Οΰτω τά μετά τοΰ άει 
τούτου σύνθετα ουσιαστικά θά έσήμαινον δ τι καί τά μετά τής επί. ’Αίδασμος 
οΰτω είναι ό επί δασμω, δπως ακριβώς έφήμερος=δ επί τή ημέρα, έπίφ0·ονοζ=δ έπί 
φθάνω, τόκοι επίτοκοι2 — τόκοι έπί τόκοις, επίκαιρος—δ έπί καιρφ κ.π.ά.

Χαρακτηριστικόν τής χρήσεως ταύτης έθεώρησεν έπίσης τό άειναύτης, διά τό 
όποιον δμως διετήρησεν έπιφυλάξεις εξ αιτίας τής έλλιποϋς αύτοϋ έξ Εύβοιας παραδό- 
σεως καθώς καί τό ά(ε)ίσιτος: ό έπί σίτω καλούμενος είς τό πρυτανείον. Είς την σειράν 
ταύτην δύναται νά ταχθή καί τό άειπάρϋ·ενος s, δπερ οΰτω θά ήτο πολύ περισσότερον 
εΰνόητον έν τή έννοια τής έπί παρθενία ίερονμένη ς. Οΰτω είς την παλαιοτέραν μνείαν 
τής λέξεως έν τώ νεωστι γνωσθέντι ΰμνφ τοΰ ’Αλκαίου 1 2 3 4 δπου ή "Αρτεμις ύπισχνεΐ- 
ται είς τον Δία αι πάρϋ'ενος έσσομαι, πολύ δέ περισσότερον είς την ονομασίαν τών 
Έστιάδων έν Ρώμη ώς 'Ιερείων άειπαρΰ'ένων υπό τοΰ Δίωνος Κασσίου 5 θά ήδυνά- 
μεθα εΰλόγως νά ΰποστηρίξωμεν μίαν ερμηνείαν τοΰ πρώτου συνθετικοΰ «εΐ=έπί.

1 Ο. Hoffmann έν SGDIIV 4 (1915),863, 894 κε.— 
Άιιποιεν, αύτ. σ. 861 άρ. 35, στ. 11.— Άίδαομος, αύτ. 
5661 στ. Α 26. —Άείδασμος έν Άθηνρ; 20, 1908,163 κέ., 
άρ. 3. Laum, Stiftungen II 71, άρ. 62, στ. Α2 καί Β3. 
Τό τμήμα Α τής έπιγραφής καί παρά F. G. MAIBR, 
Gr. Mauer Bauinschriften 1, 1959 σ. 192, άρ. 51.

2 ΠΛΑΤΩΝ Νόμοις 842 D · νανκληρικών μεν γάρ.., 
καί δανεισμών καί επιτόκων.,.άπήλλακται. Ό έπίτοκος 
τόκος καί ό δασμός ά(ε)ίδασμος είναι έντελώς παράλ
ληλοι εννοιαι.

3 ’Αρχαία καί μεσαιωνικά χωρία περιέχοντα τήν λέ-
ξιν συνεκέντρωσεν ό Demetrius. J.GeorGakas, Γέρας
Α.Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ, σ.322κέ.παραπέμπων περίτής 
λέξεως είς RE XVIII (1942), στ. 1936 κέ. έν λ. παρθέ
νος καί Kittel, Theologisches Worterbuch 5 (1953) 
824. Ό Νεοελληνικός τύπος «ά παρθένος» (πρβ. 
Georgakas, έ.ά. σ. 333 κέ. μετά βιβλιογραφίας καί

προχείρως: 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Ελληνικής Γλώσσης 
έν λ.), φαίνεται οτι όντως προέρχεται έκ τοϋ άρχαίου 
αειπάρθενος, τοΰ οποίου έπίσης ή έννοια είναι έπιθετική, 
ώς φαίνεται ασφαλώς έκ τής παρά ΔίΩΝΙ ΤΩ, ΚΑΣΣΙΩι 
χρήσεως, κατ. σημ. 5.

4 “Αι παρθένος έσσομαι, D. PAGE, Sappho and 
Alcaeus 261; Lobee-Page, Poetarum Lesb. frag- 
menta,’Αλκαίος Tl( = 303) στ. 5. Πρβ. καί Class. Quart. 
3, 1952, 1 κ. έ. Πρόκειται περί τοΰ άεί παρθένος έπομαι, 
μόνου γνωστού στίχου έκ τοΰ υμνου, άποδιδομένου τέως 
είς τήν Σαπφώ, DlKiiT,5 Άπόσπ. 102. Ό Page παρα
βάλλει προς ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ, Είς "Αρτεμιν στ. 6 : δός μοι 
παρθενΐην αιώνιον, άππα, φυλάασειν. Τό αιώνιον άποδίδει 
τό αι τοΰ ’Αλκαίου άλλά τό παρθενΐην φυλάασειν έπιτρέ- 
πει τήν σύναψιν πρός τήν έννοιαν τοΰ : έπί παρθενίη 
βιώσομαι.

5 ’Εκ πολλών χωρίων τοΰ ΔΙΩΝΟΣ ΚΑΣΣΙΟΥ πρβλ.
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Ό Σοφοκλής επίσης καλεΐ τάς Έρινΰς αεί παρθένους1. Ή γλώσσα τοΰ 'Ησυχίου άει- 
βλνων=έπιρρέων θά ήτο επίσης ισχυρόν στήριγμα, ίσως και ή άλλη γλώσσα έν τη 
Σούδα,, άείπλαν<ν πεπλανη μένα, φλύαρα...άείπλανα χείλεα γρηός.

Έπί τή ευκαιρία σημειωθήτω ακόμη ότι τό αύτό άΐ πρέπει νά θεωρήσωμεν ώς 
πρώτον συνθετικόν εις την ονομασίαν Άμνήμονες, δι’ ής κατά τον Πλούταρχον Έλλ. 
Αίτ. 4, ρ. 292 Α-Β εκαλούντο έν Κνίδω οί εξήκοντα πρόκριτοι, άνδρες εκ τών άριστων, 
οις, olov επισκόπους έχρώντο διά βίου καί προβούλοις. ’Αλλά τό άι- τούτο, όπερ ήτο τό 
πρώτον συνθετικόν τής λέξεως συνεκδραμόν προς την συνήθη δίφθογγον αι, την κατα
χρηστικήν δέ, είχε λάβει ήδη κατά τούς χρόνους τού Πλουτάρχου την προφοράν τού α, 
ώστε Α μ νή μ ο νες — Ά(ε)ιμνήμονές2, όπερ θά ήτο επίσης έν στήριγμα τής ΰποθέ- 
σεως τού Hoffmann. Έπιμνήμονες είναι πολύ εΰνοητότερον έν τή περιστάσει ή τό 
πάντοτε μνήμονες, διότι βεβαίως οί μνήμονές είναι πάντοτε μνήμονές. Χαρακτηριστική 
είναι ή άμηχανία τού Πλουτάρχου, αύτ., ΐνα έρμηνεύση τό όνομα τών προκρίτων τού-

μονές τινες δντες.
Άλλ’ οί ειδικοί οΰδαμώς ομιλούν πλέον περί τής έρμηνείας ταύτης θεω- 

ρούντες αύτήν ώς άπίθανον 3 καί βεβαίως δεν θά έπεθύμουν νά είσέλθω είς μίαν εί- 
δικωτέραν συζήτησιν. Άνέφερον την γνώμην ταύτην διότι διά τής έρμηνείας άειναύ- 
της=έπιναύτης ή ό έπί τών ναυτ ικών ή τών ναυτών, θάένοεΐτοεύχερέστερον τό λει
τούργημα,τό όποιον ήσκουν οί άειναύται. Οί «πάντοτε ναύται», οί κωπηλάται,είναι έννοια 
την όποιαν άσφαλώς—τουλάχιστον κατά την άρχαϊκήν έποχήν—δεν εΐχεν ή λέξις. ’Ήδη 
οί άρχαϊοι γραμματικοί είχον παρατηρήσει την σχετικότητα την ένυπάρχουσαν είς τό 
έπίρρημα αεί5. Συχνότατα άντιστοιχεΐ είς βραχυτάτην χρονικήν έ'κτασιν, ίσως δέ ή έννοια

XXXVI 35.4: Ιερών εν τή οικία αυτόν υπό τών αει
πάρθενων νπ'ερ τον δήμον ποιηθέντων. Πρός τήν συνή
θη έννοιαν τοΰ άεΐ—πάντοτε, ευρίσκεται είς άντίθεσιν 
γεγονός τό ότι μετά μίαν ώρισμένην περίοδον ίερατείας 
έπετρέπετο ό γάμος είς τάς Έστιάδας, ΠΛΟΧΤΑΡΧΟΣ 
Νουμάς 10.

1 Έν Αΐαντι στ. 835. Ό Σχολιαστής σημειοΰται: 
Μυθικόν δέ έοτι τοντο. νπονοεϊν δε χρή τας αδωροδόκη
τους καί ούχί χρανθήναι δώροις δνναμένας υπό τών αδι
κούντο»·. Ή αυτή παρατήρησις καί έν ΣΟΥΔΑι. Πιθανώ- 
τερον φαίνεται ότι ή ονομασία ανάγεται είς παλαιοτά- 
την άντίληψιν.

2 Γλωσσικώς οΰδεμία δυσχέρεια υπάρχει διά τήν 
μετατροπήν τοΰ Άΐμνήμονες είς Άμνήμονες έκ τής 
συμπτώσεως τοΰ αϊ πρός απλήν καταχρηστικήν δίφθογ. 
γον, πρβλ. Φιλαΐδης )> Φιλάδης, ώς καί ’Ηρωίδης ^’Ηρώ
δης κ.ά. Καί είς τά Νέα'Ελληνικά τό αι έ'διοσε συνή
θως ε αλλά καί α (καταχρηστ. δίφθογγος) ώς λάδι, 
δαδί κ.ά. Τό Άμνήμονες έν RE I (1894), στ. 1870 έν λ. 
(Szanto) θεωρείται ώς σημαίνον αρχήν τινα άνευ ευθύ
νης. Είς τά έτυμολογικά λεξικά ούδέν γράφεται. Παρά 
W. Preeewitz, Etymol. Worterb. d. gr. Sprache 
(1905), άναφέρεται’Άμναμος (Λυκόφρ. 144,872) χα'ιάμνά-

μων (ΠΟΛΥΔ. 3, 19)=άπόγονος ώς μή έ'χων μνήμην.— 
Ή έτυμολογία τοΰ Η.ν. HerwERDEn, Lexikon2, 1910, 
ένλ.: « procul d ubio =άναμνάμονες comparand uni cum 
pervulgato nomine μνάμονες sive μνήμονες; cf. άμνφ- 
σκειν» [=άναμιμνήσκειν] δέν φαίνεται πιθανωτέρα. Ή 
αναλογία πρός τό άειπάρθενος)άπάρθενος, είναι,νομίζω, 
αποφασιστική. Πρβ. Busoet, Griechische Staats- 
kunde3, 362 καί σημ. 1, δστις παραβάλλει τούτους 
πρός τήν έξ Άρείου Πάγου Βουλήν, βλ. κατ. σ. 41.

3 A. Thumb - A. Scherer, Handbuch d. gr. 
Dialekte II, 283 § 4. Τήν παραπομπήν χρεωστώ είς 
τήν κυρίαν Κικήν Μαλικούτη. Οΰδαμοΰ αλλαχού είδον 
συζητουμένην τήν γνώμην ταύτην τοΰ Hoffmann. Τό 
αιιποιεΐν γράφεται άναλελυμένον είς δύο, ώς π.χ. 
Schwyzer, Dialectarum.-Exempla... άρ. 127, στ. 11.

4 Τών μετά προθέσεως συνθέτων υπάρχουν σημα- 
σιολογικώς δύο τύποι, Α τοΰ οποίου παράδειγμα : ενδη- 
μος=ο έν τφ δήμφ καί Β : εμψυχος=ό έν φ υπάρχει 
ψυχή=δ έχων ψυχήν έν έαυτφ' πρβ. Η. FraEnkEE, 
’Εφήμερος έν Wege und Formen friihgriech. Den- 
kens, σ. 23 σημ. 2 (βιβλιογρ.). Έπιναύτης θά έσή- 
μαινεν οΰτω: ό έπί τών ναυτών.

5 Πρβλ. τά έν τή ΣΟΥΔΑι έν λ. αεί · είώθαοι το αεί
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άεϊ=έκάστοτε σημασιολογικώς ίίά ήδύνατο νά σχετισθή προς την έννοιαν τής έπ'ι κατά 
την ύπόθεσιν τοΰ Hoffmann. Ήτοι αν μη έτυμολογικώς, σημασιολογικώς δμως 
υπάρχει μία ιδιαιτέρα άπόχρωσις εις τό ά(ε)1 τό μετά τών ουσιαστικών κυρίως σύνθε
τον, την οποίαν θά ήδυνάμεθα ίσως νά όρίσωμεν ως σημαίνουσαν την έκάστοτε ήτοι: 
κατά μίαν ώρισμένην περίοδον ή έ'κτασιν έ'ξαρσ ιν τής έννοιας τοΰ ουσιαστικού.

Ο Wilamowitz 1 συνεσχέτισε τούς Άειναύτας προς τούς Νανκράρονς 2 τών ’Αθη
νών καί έθεωρησε δτι καί εδώ έ'χομεν μίαν πρώιμον έκδήλωσιν τοΰ θεσμού τής τριηραρ
χίας· ή ίσχύουσα ετυμολογία τοΰ ναύκραρος, εκ τοΰ *ναυ-κράσ-ρο-ς, κεφαλή τής νηός; 
συνηγορεί υπέρ τής ύποστηριχθείσης ανωτέρω ερμηνείας τοΰ άειναΰται. Σχετικώς προς 
τούς ναυκράρους οΰδείς πλέον αμφισβητεί τήν προς τά πλοία σχέσιν αυτών, ήτις ήτο τό 
κύριον αύτών μέλη μα. Προς τήν εκ τής θαλάσσης αρχήν τών λέξεων τούτων σχετίζεται 
βεβαίως καί τό δνομα τής πόλεως Ναύκρατις, ένθα ή ίδιότης τών κατοίκων μεταβιβάζε
ται εις τήν προσωποποιουμένην πόλιν. Προς τά ναυτικά πράγματα σχετίζεται έπίσης τό 
δνομα τής πόλεως Ναύπακτονs. Εν παράδειγμα όμοιου σχηματισμού θά ίδωμεν καί 
κατωτέρω, ακριβώς δε εις τό δνομα τής ’Ερέτριας.

Άειναΰται δεν δύναται κατά ταΰτα νά είναι είμή οι έφοπλισταί, ως λέγομεν σήμε
ρον, καί οί ασχολούμενοι με τάς θαλασσίας επικοινωνίας τής πόλεως. Τήν έννοιαν τοΰ 
έφοπλιστοΰ εκφράζει—περίπου-ή λέξις ναύκληρος άργότερον. Τούτο δεν δύναται νά 
είναι είμή αυτή αΰτη ή λέξις ναύκραρος4, ανάλογος τής οποίας σχηματισμός ήτο,άνατολι- 
κώτεροντών ’Αθηνών, ό τύπος άειναύτης. Οΰτω ή παρά Liddell-Scott-Jones διδομένη

καί επ’ ολίγον χρόνου τάττειν, ώς και “Ομηρος' εχων κό- 
τον εμμενες αίει (Ν 517) και Σοφοκλής' ...τον άεί βίοτον. 
τοντέατι τό μακρόν γήρας, τήν ζωήν (Οίδ. Κολ. 1584). 
Πρβ. και Frisk, Etym. Worterb. έν λ. αίεί.

1 U.v. Wilamowitz - Moellendorff, liber die 
ionische Wanderung έν Sitzber. Berl. Akad. 1906, 
IV, 77. ΙΊερί τών άειναυτών βλ. έπίσης RE 1(1894), 
στ.477 καίΧν (1932) στ.1594, 55 έ. J.ROHUG.Der Han
del von Milet,Hamburg 1933, 61.Busolt [-Swoboda], 
Griech. Staatskunde81, 177 σημ. 4, 211. G.Glotz, 
La cite grecque, 75,76 και Hist, grecque I, 278 
σημ. 130. G. DE Sanctis, Storia dei Greci I, 436 κέ. 
519.

2 Ό Wilamowitz, αύτ., θεωρεί ότι εις τάς πόλεις, 
οΐαι ή Μίλητος, αί όποΐαι έδημιούργησαν τήν νέαν τά- 
ξιν κατά τούς πρωίμους αρχαϊκούς χρόνους, τό ιππικόν 
αντικαθίστατο βαθμιαίως διά τοΰ ναυτικού’ οί άειναΰ- 
ται ήσαν ούτω αντίστοιχοι πρός τούς ναυκράρους τών 
‘Αθηνών—έκαστη ναυκραρία ήτο ύπόχρεως νά παρέχη 
δύο ίππους καί μίαν ναΰν' οί ναύκραροι δέ, ώς γνωστόν, 
ήσαν οί πρόδρομοι τής ‘Αθηναϊκής τριηραρχίας. Τί 
δμως ακριβώς ήσαν οί άειναΰται, τριήραρχοι, πλοιο- 
κτήται ή ναΰται, παρατηρεί ό Wilamowitz, δέν δυνά- 
μεθα νά γνωρίζωμεν."Οτι πρόκειται περί απλών ναυτών, 
ώς θά ’ίδωμεν, αποκλείεται ασφαλώς. Ό Wilamowitz 
τό έσκέφθη διότι δέν έδέχθη τήν υπό τοΰ ΠΛΟΥΤΑΡ
ΧΟΥ (βλ. κατ.) παρεχομένην ερμηνείαν περί τών άειναυ- 
τών τής Μιλήτου- Περί τών ναυκράριον: μετά

τό περίφημου άρθρον τοΰ HELBIG, Les vases du Dipy. 
Ion et les naucraries,Memoires de l’Acad. d. Inscri
ptions 36, 1,1898,387 κέ. βλ. RE III, A (1929), 974 κ.έ. 
(Aly) καί XVI (1935), 1938 (Hommel). Busolt[-Swo- 
boda],566, 599,817 κέ-HASEBROEK, Gr. Wirtschafts— 
und Gesellschaftsgesch. I, 55 κ.έ. E.Ziebarth, Bei- 
trage z. Gesch. d. Seeraubs und Seehandels im al
ien Griechenland, Hamburg 1929, σ. 4. G. Glotz, 
Hist. gr. I, 402. H. Bervr, Gr. Gesch. I, 169, 
Η. A. Omerod, Piracy in the Ancient World, 
1924, 96. P. Ν. Ure, The Origin of Tyranny, 1922, 
329 κέ. G. S. Kirk, Ships on Geometric Vases 
BSA 44, 1949, 93 κέ·, ιδία H. Bengtson, Gr. 
Gesch. Ill καί σημ. 2. C. Hignett, A History of 
the Ath. Constitution, 1952, 81 κέ. Περί τής έτυ- 
μολογίας τής λέξεως πρβ. Frisk, Etymologisches 
Worterbuch έν λ. ναύκληρος' τήν λες ιν έτυμολογεΐ δι’ 
άνομοιώσεως καί συγχρόνου συσχετισμού πρός τό εύ- 
νοητότερον κλήρος έκ τοΰ ναύκραρος. Παρ’ ΗΣΥΧΙΩι 
διασώζεται : ναύκλαροι, δήμαρχοι, ύπηρέται. Τό ναύκρα
ρος εκ τοΰ *ναύ-κραο-ρος\ τό κρα-ρ παρά τό κέρα-ς είτε 
όρθότερον κραο-ρ τό ΰπάρχον εις τήν λ. κρανών, 
κάρα. "Ωστε ναύκραρος=ό ίστάμενος εις τό άκρον ενός 
πλοίου. Άναλόγως καί παρά J. Β. Hofmann, Etym. 
Worterb. έν λ. ναύκραρος, ναύκληρος. Περί τών πρύ
τανεων τών νανκράρων βλ. καί κατωτ. σ. 41 κέ.

3 Πρβ. RE XVI (1935), στ. 1979 έν λ.
4 Πρβ. άνωτ· σημ. 2.
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ερμηνεία εις την λέξιν άειναντης'· board of magistrates....(Cf. νάνος [αίολ.=ναος]; wrongly 
expl. by Plu. 1. c. [=βλ. κατ.] as meeting on board ship) δεν είναι δυνατόν να στοχάζηται 
τοΰ άληθοΰς.Ή ερμηνεία αΰτη ανάγεται εις τον Wachsmuth \ δστις συναπτών την λέξιν 
προς τούς ναυκράρους των ’Αθηνών έθεώρει δτι τό ναν- εδώ δεν προέρχεται εκ τοΰ 
ναϋς, άλλ’ έκτου ρήματος νανω, ως παρ’ Ήσυχίω, νανειν' ίκετενειν. παρά το έπΐ την 
εστίαν καταφενγειν τους ίκέτας ομοίως καί παρά Φωτίω παρέχεται ή αυτή ερμηνεία: 
έπεί εν τοΐς ναοΐς ήσαν η παρά την εστίαν, παρά το έναϋσαι. Ή ερμηνεία όμως αΰτη 
οφείλεται μάλλον εις αμηχανίαν. Ένα άκριβέστερον ορισμόν τής αρχής τών ’Αειναυ- 
τών θά προσπαθήσωμεν νά παράσχωμεν κατωτέρω.

Κυριωτάτη μαρτυρία περί τών έν Μιλήτω άειναυτών είναι ή πληροφορία τοΰ 
Πλουτάρχου, Έλλην. Αΐτίοις32, ρ. 298 c 1 2, καθ’ή ν άειναΰται παρά Μιλησίοις ήσαν οί 
δυνατοί, οί όποιοι έμβαίνοντες εις τά πλοία «έβουλεΰοντο περί τών μεγίστων». Ή έτέρα 
μαρτυρία είναι ή γλώσσα τοΰ Ησυχίου: άειναΰται, αρχής όνομα παρά Μιλησίοις. Ή 
εΐδι^σις αΰτη τοΰ ΠΙιουτάρχου δτι οί δυνατοί έν Μιλήτω έβουλεΰοντο έπί τών πλοίων 
πόρρω τής γής, σημαίνει προφανώς πόσον έτονίζετο ή ισχύς τής θαλάσσης παρά τοΐς 
Μιλησίοις καί πόσην δΰναμιν ειχον οί υπεύθυνοι διά την διατήρησιν τής ισχύος ταύτης.

Δεν ήτο μικροτέρα ή σχέσις τής Ερέτριας προς την θάλασσαν 3, μάλιστα δέ κατά 
μίαν περίοδον ίσως καί κάπως παλαιοτέραν έκείνης τής μεγάλης άναπτύξεως τής Μι
λήτου. Εις την Ερέτριαν αποδίδεται καί μία περίοδος θαλασσοκρατίας 4 *.

Ή ιδιαιτέρα σχέσις τής Έρετρίας προς την θάλασσαν δεν έχει ίσως τονισθή μέχρί 
σήμερον εις δλην αυτής την έκτασιν. Έν τοΐς εξής θά σημειώσω ολίγα μόνον γεγονότα 
ϊνα, περαιτέρω, έπιχειρηθή ή διασάφησις καί κατανόησις τής μεταξύ Έρετρίας καί 
Χαλκίδος διαφοράς.

Ή υπό τοΰ Αθ. Γεωργιαδου εύρεθεΐσα ένΈρετρίακαίύπό τοΰ Γ.Παπαβαςιλειου6

1 Wachsmuth, Stadt Athen I, 481, όσης εις τό 
ναΰς βλέπει τήν σημασίαν τής εστίας παραβάλλων καί 
τό παρά ΠΟΛΥΔΕΥΚΕΙ I 74, 10: ναύκληρος—έοτιοπάμων.

2 «Τΐνες οί άειναΰται παρά Μιλησίοις;». Τών περί Θόαν- 
τα καί Δαμαοήνορα τυράννων καταλυ&έντων, εταιρεΐαι 
όνο την πάλιν κατέοχον, ών ή μεν έκαΐ,εΐτο Πλουτίς, η δε 
Χειρομάχα. Κρατήοαντες ονν οί δυνατοί καί τά πράγματα 
περιοτήοαντες εις την εταιρείαν, έβουλεΰοντο περί τών 
μεγίστων, έμβαίνοντες εις τά πλοία, καί πόρρω της γής 
έπανάγοντες* κνρώοαντες δέ τήν γνώμην, κατέπλεον, καί 
διά τοϋτο άειναΰται προοηγορεύ&ηοαν.

3 Καθ’ όσον γνωρίζω, ουδέποτε έν τή εξιστορήσει
τοΰ άποικισμοΰ άντιτίθεται πρός τήν Χαλκίδα ή ’Ερέ
τρια διά τής έξάρσεως τής ίσχυράς ναυτικής ισχύος 
ταύτης κατ’ άντίθεσιν πρός τήν στερουμένην ναυτικοϋ 
Χαλκίδα. Βεβαίως εις τάς έπί μέρους πραγματείας περί
Έρετρίας τονίζεται ή ναυτική έπίδοσις αυτής' πρβ. ίδίρ.
Hasebroek, ε.ά. 108 (θεωρεί ταύτην μετά τής Σάμου 
ώς τάς πρώτας πόλεις μέ ναυτικήν δύναμιν), 117, 144. 
Πρβλ. επίσης καί τό άρθρον Eretria έν RE Suppl. IV 
(1924), στ. 374, άλλ’όπωςδήποτε ουδέποτε δ ναυτικός χα-

ρακτήρ τής Έρετρίας έγένετο εύρύτερον γνωστός. Κατά 
τούς υστέρους χρόνους τήν παλαιάν ακμήν ΰπεδήλωνεν 
ή όνομαστή αλιεία τής Έρετρίας, τής οποίας περίφημοι 
ήσαν οί φάγροι (φαγγριά), ΑΘΗΝ. VII 295 d καί 327. 
Πρβλ. GEYER.Top. u. Ges., σ. 17 καί RE VI (1909), 
στ. 422 έ. Περί τής ναυτικής 'Ιστορίας τής Εύβοιας 
γενικώς βλ. Κ. Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Ή Εύβοια εις τήν 
Ναυτικήν 'Ιστορίαν, Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών 10, 
1953, 1 κέ.

4 Αΰτη τοποθετείται εις τά 505 - 490 π.X. Πρβ. 
R. Ηει.μ έν Hermes 61, 1926, 250.

5 Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Έρετρικός Νόμος, Άρχ. Έφ. 
1913, 210 κέ. Περί τοΰ τόπου τής εύρέσεως, Αθ. Γεωρ- 
γιαδης, αύτ.214-5.-IG XII 9 άρ. 1273/4, σ. VIII/IX. 
Ε. Schwyzer, Dialect, graec. exempla epigr. po- 
tiora άρ. 800. E. Ziebarth, Beitr., σ. 123 κέ. καί 
IG XII Suppl. σ. 204jEFFERY,The Local Scripts, 84 
πίν. 5, 9 A. Βλ. καί H. Volkmann έν Hermes 74, 
1939, 99 κέ· (περί τής φράσεως δόκιμα χρήματα. Πρόκει
ται διά τήν πρώτην έμφάνισιν τής λ. χρήμα έν τή συ- 
νήθει έννοια).

2
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Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 196310

δημοσιευθεΐσα αρχαϊκή επιγραφή τής Ερέτριας αποτελεί τήν παλαιοτάτην μαρτυρίαν 
περ'ι τοϋ ναυτικοΰ των Ερετριέων-ί'σως μάλιστα είναι ή παλαιοτάτη επιγραφή περ'ι 
των ναυτικών πραγμάτων γενικώς. Πρόκειται περ'ι νόμου γεγραμμένου εις πλείονα τε
μάχια πώρου λίθου όρίζοντος τά τής ναυσιπλοΐας, προς ήν σχετίζεται, ως έδειξεν ό 
Ε. Ziebarth, όχι μόνον ή ρητώς είς αυτήν άναφερομένη παράγραφος άλλα καί αί 
σχετικαί προς τήν άναφερομένην διαδικασίαν διατάξεις τής επιγραφής.

Ή προς τήν ναυσιπλοΐαν σχετιζομένη παράγραφος εχειοΰτω· § III (τεμάχια C και 
D): Τούς πλέοντας άρ\εο\ϋαι, μισθόν \ ύοίτινες άν Π[ε] ταλάς έ Κέναιον\[ά]μείπσόνται: 
φέρ\ΐ\ν δε πάντας\ τος έπι[δ]έμος έ ονδν (==ώνών) γνόμ\ο\νο.ς έλ [λιμένι] ho [α]ν ίιέλοσι 
ha σφιν ά[ν] άναφίσβέτ έει.

Ό Ε. Ziebarth ΰπομνηματίζων ερμηνεύει ως εξής1: «Lege sancitur ab omni
bus, qui Petalias insulas aut promuntorium Cenaeum superant nautisstipendium postu
late licere atque omnes peregrinos aut emptionum peritos—ώνών γνώμονας—in eo 
portu stipendium solvere (v. Ill 3 φέρειν sc. μισθόν) debere, ubi invenerint, quod 
eorum maxime interfuerit1 2». Ή μαρτυρία τής επιγραφής ταύτης είναι σημαντικωτάτη 
Κατά τά μέσα—ή τάς άρχάς τοΰ 2ου ήμίσεος-τοΰ έκτου αίώνος ό Εύβοϊκός πορθμός 
είναι καί προς Βορραν καί. προς Νότον ελεύθερος είς τά πλοία τής Ερέτριας. Οί «άμει- 
βόμενοι» τό βόρειον καί τό νότιον πέρας τοϋ πορθμού ήσαν προφανώς οί Έρετριεΐς 
ναυτικοί. Ή Χαλκίς ή κειμένη βορειότερον τής Ερέτριας δεν άπετέλει έμπόδιον διά 
τήν καί από τοΰ βορείου στομίου τοΰ πορθμοΰ έξοδον τών Έρετριέων προς τήν ανοι
κτήν θά?\,ασσαν.

Εύγλωττος επίσης μαρτυρία υπέρ τής ναυτικής άναπτύξεως τών Έρετριέων είναι 
ή λατρεία τοΰ ήρωος Νανστόλου, προστάτου προφανώς τών διαρκώς πλεόντων Έρε
τριέων 3, ήρωος πεποιημένου έκ τής περί τήν θάλασσαν άπασχο?ιήσεως. Οΰτος εκτός 
τής Ερέτριας άπαντά καί είς τά Μέγαρα4. Έν άντιθέσει επίσης προς τήν Χαλκίδα, είς 
τήν Ερέτριαν ως καί είς τάς άλλας ναυτικάς πόλεις τής Εύβοιας, τάς στενώς άλλως προς 
αυτήν κυρίως συνδεομένας, τά δεικνύοντα τήν σχέσιν προς τήν θάλασσαν καί τά πλοία 
ονόματα είναι συνηθέστατα, ως Νανκράτης, Νανστέ()ρες, Νανοίας, Ναυτέλης, Ναύτης 
καί τό θηλυκόν Ναυσικράτη5.

1 Suppl. σ. 204, 30 κέ.
2 Πρβ. καί Beitr. σ. 123·' «Wenn hier auch vieles

unsic her bleibt, ist soviel sicher, dass die Stadt
Eretria Bestimmungen erlasst iiber die Seefahrt
fiber die Petalischen Inseln im Stiden und das Kap 
Kenaion im Norden des Kanals von Euboia hi- 
naus, also wohl fiber das Fahrgeschaft von Eretria 
aus am Euboia herum und zwar auf dem Nordweg 
und dem Siidweg». Καί εάν ακόμη όπεριορισμός τοϋ 
πλοΰ μόνον είς τήν διαπόρθμευσιν, Fahrgeschaft, ώς 
νομίζει ό Ziebarth παραπέμπων καί είς IG I2 40, 19 
είναι ορθός,ή μαρτυρία ότι τήν μεταξύ πάντων τών λι
μένων τής Εύβοιας άσκησιν τής συγκοινωνίας είχον 
οί Έρετριεΐς είναι αρκετά εύγλωττος.

3 IG XII 9 άρ. 256: Πόρος ιερό I Νανατόλο. Πρβ. 
Κ.ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΝ, Άρχ.Έφ. 1911, 36,άρ. 29.Ν.ΠΑΠΑ- 
ΔΑΚΗΝ, Άρχ. Δελτ. 1, 1915, 183. ’Ενδιαφέρουσα είναι 
ή εύλογος ύπόθεσις τοΰ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, αυτόθι, ότι τό 
Ίσίειον τής ‘Ερέτριας πιθανώτατα είναι τό άντικατα- 
στήσαν τό Ιερόν τοΰ Ναυατόλον, τοΰ όποιου ό όρος 
εύρέθη πλησίον. Πρός τόν θαλάσσιον τοΰτον ήρωα πα
ραβάλλει ό ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, αύτ., καί τον έκ Πριήνης γνω
στόν Ναύλοχον, Inschriften ν. Priene άρ. 1960.

4 W. Peek, Ath. Mitt. 59,1934, 53. Διαφέροντα καί 
τά άλλα ονόματα τής μεγαρικής επιγραφής τοΰ Νανοτό
λου ■ Νέωρις, Λιμενόχος, ‘Αλιρόϋιος, Αγχίαλος, Ενρναλ.ος.

5 Πρβλ. τούς πίνακας έν IG XII 9 καί τήν σημείω- 
σιν τοΰ Ziebarth έν Suppl. σ. 203.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:28 EEST - 54.226.8.97



AE 1963 11Oi Άειναυται τής ’Ερέτρια;

Γνωστή είναι επίσης ή υπό τοΰ Στράβωνος 1 μαρτυρουμένη επικυριαρχία τής Ερέ
τριας επί των νήσων "Ανδρου, Κέω, Τήνου καί τινων ά?Αων—μικρότερων προφανώς, 
τάς οποίας δεν ονομάζει ό γεωγράφος. Ό J. L. Myres 2 υποθέτει έκ τούτου ότι ή Ερέ
τρια κυριαρχούσα είς την νότιον Εύβοιαν—προφανώς τάς παραλίους πόλεις—καί τάς έκ 
τών Κυκλάδων υπηκόους αυτής έλαβε μέρος είς τον άποικισμόν άφορμωμένη έκ τού 
όλου αυτής νησιωτικού κράτους.

’Αλλά παρά πάντα ταύτα τό όνομα τής πόλεως είναι τό λαλούν αυτής σΰμβολον: 
’Ερέτρια είναι ή κωπη λ άτι ς, ή πόλις με τούς άδιαλείπτως έρέσσοντας κατοί
κους. Παίγνιον μόνον άναφερόμενον είς την έτέραν πηγήν ακμής τής πόλεως είναι ή 
παραδεδομένη πληροφορία περί τού ονόματος τής ’Ερέτριας καί ώς’Αροτρίας: τόάρο- 
τρον είχεν έπίσης δικαιώματα είς την μεγάλην καί εύφορον νήσον, τής οποίας ό βούς 
ήτο τό σύμβολον. Πλήν άλλων ή Ερέτρια είχεν ώς σύμβολον έπί τών νομισμάτων 
καί την βούν αλλά καί τον όκτάποδα3.

Ή ερέτρια αύτη πόλις ένθυμίζει τούς Φαίακας, ή ΐδρυσις τής πόλεως τών 
οποίων σχετίζεται μέ τον άποικισμόν.

Διότι ' ή πόλις αύτη είναι τό πρώτον ασφαλές έν τή Ελληνική γραμματεία 
άναφερόμενον παράδειγμα αποικίας4. Οί Φαίακες κατά την Οδύσσειαν, έν ζ 4 κέ., κα- 
τφκουν κάποτε έν τή ενρνχώρω ’ Υπερείγι ή πλησίον τών Κυκλώπων, οι σφεας σινέ- 
σκοντο, βίηφι δε φέρτεροι ή σαν. Όθεν ό Ναυσίθοος άναστήσας τούτους έκ τής Υπερείης 
άπώκισεν έν τή νήσω Σχερίη, ζ 9-10:

άμχρ'ι δε τείχος έλασσε πόλει, και έδείματο οίκον ς, 
και ν η ον ς ποίησε ϋ'εών, και έδάσσατ άρονρας...

Ή κατασκευή τού τείχους καί τών οικιών διά τούς ανθρώπους καί τών ναών διά 
τούς θεούς καί ή διανομή τέλος τών αγρών είναι ό,τι χαρακτηρίζει τήν έξ ύπαρχής ϊδρυ-

1 ΣΤΡΑΒΩΝ X 1. 10, C. 448: επηρχον δε και Άνδρίων 
και Ί'ηνίων και Κείων και άλλων νήσων.

2 Έν CHA III, 650: Eretrian colonization is less 
easy to trace than Chalcidian, partly... partly because 
the most important settlements of this south Euboic 
group were not founded directly from Eu
boea itself, but from other islands, such as An
dros, which had either been colonized form Eretria 
at an earlier stage, or were more favourably situ
ated for communication with the regions which 
remained unexploited. Διά τήν σχέσιν τής Εΰβοίας- 
Έρετρίας πρόςτήν"Ανδρον σημαντικωτάτη θά είναι ή 
συνέχισις τής άνασκαφής τής Ζαγοράς έν "Ανδρφ, πρβ. 
Ν. Μ. Κοντοι,βον έν Gnomon 34, 1962, 396 βλ. και 
Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΝ, Άρχ. Δελτ. 16, 1960, Β’, 248.

3 Κατά τήν εποχήν 511-490, Πρβ. Head, Hist. 
Nummorum2, 361 κέ. Ch. Sei/γμαν, Greek Coins, 83, 
πίν. 11 1-2.

4 K. J. Bbeoch.I l2,230 κέ. Hasbbrobk, έ.ά. 111. 
Geotz, Hist, grecque I, 157. ’Αλλά καί γενικώ- 
τερον ή ’Οδύσσεια σχετίζεται πρός τον άποικισμόν, 
Ε. Pais, Storia della Sicilia e della Magna Grecia

I, 1894, 160 κέ. E. Ciaceri, Storia della Magna Gre
cia1 2, 1927-1932, I, 392. W. SchadEwacdt, Von Ho
mers Welt und Werk2, Stuttgart 1951, 87 κέ.
L. Parbti, Omero e la realta storica, Milano 
1959. H. Schaefer, Eigenart und Wesensziige 
der gr. Kolonisation έν Probleme der alten Ge- 
schichte(=Heidelb.Jahrbucher 4. 1960), σ. 363 κέ. 
Βλ. καί J. Bisrard, Ea colonisation2, 303 κέ., δστις 
θεωρών τά αρχαιότερα μέρη τής ’Οδύσσειας παλαιό- 
τερα τού Εΰβοϊκοΰ άποικισμοϋ δέν πιστεύει—άντιθέτως 
πρός τον E.Pais, έ.ά. ή τόν Ciaceri,έ.ά. — δτι οι «πλοΐ 
τών Χαλκιδέων» είς τήν Δόσιν υπήρξαν τό πρότυπον 
τών περιπλανήσεων τοΰ Όδυσσέως.

5 Τήν Ύπερείην τοποθετοΰσι παρά τήν Κύμην τής 
Κομπανίας, J. B£rard, Colonisation2,309,505. Είς τήν 
Όμηρικήν τοπογραφίαν δέν πρόκειται νά εΐσέλθωμεν 
ένταΰθα' παρατηρητέον μόνον δτι τό μοναδικόν παρά
δειγμα άποικίας έκ τής έκεΐθεν τής Ελληνικής Χερσο
νήσου άπωτάτης Δύσεως πρός Άνατολάς είναι ή άποι- 
κία αυτή τών Φαιάκων έξ 'Υπερείης είς τήν Σχερίην 
ταυτιζομένην μέ τήν Κέρκυραν.Ή σύνδεσις τών Φαιά
κων μέ τάς παραδόσεις περί έπιστροφής Πελασγών
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12 AE 1963Νικολάου Μ. Κοντολέοντος

σιν μιας πόλεως είτε μιας αποικίας. Άλλ’ ό αρχηγός, ό οικιστής τής αποικίας ταΰτης, 
εΐχε το χαρακτηριστικόν όνομα ΝανσίΰΌος, την σχέσιν δε προς τάς ναύς άνευρίσκομεν 
κα'ι εις τό όνομα τής Ναυσικάας. Τά πλοία διά τον στόλον ήσαν ’ίδια των Φαιάκων.

Όθεν ενώ είς τούς στίχους ζ 9-10 εχομεν χαρακτηριστικούς το υπόδειγμα μιας έπ'ι 
τής αγροτικής οικονομίας στηριζομένης αποικίας, ώς ήσαν αί παλαιόταται τών αποι
κιών, ή άπασχόλησις τών Φαιάκων φαίνεται ότι κατηυθύνετο προς την θάλασσαν.

Είναι ό ο λ ι / ή ρ ε τ μ ο ι, ναυσίκλντοι άνδρες, ν 166, περί πάντων ί'δριες άνδρών/νήα 
ϋοην ένι πόντω έλαυνέμεν, η 108, κύριον δε αυτών μέλη μα έχουν 

πομποί άπήμονές είμεν άπάντων, ν 174,
έξ ου καί ό ’Αλκίνοος λέγει προς τούς Φαίακας σχετικώς προς τον Όδυσσέα, θ 31 κέ.: 

ημείς δ\ ώς το πάρος περ, έποτρννώμεΰ'α πομπήν 
ουδέ γάρ ουδέ τις άλλος, δτις κ έμά δώμαϋ’ ΐκηται, 
ένϋάδ’ όδυρόμένος δηρδν μένει εΐνεκα πομπής.

Πομποί λοιπον εκείνων οί όποιοι έχουν ανάγκην να διασχίσουν την θάλασσαν ήσαν 
οί Φαίακες, μέχρις δτου ό Ποσειδών χολωθείς ένεκα τής μεταφοράς είς την ’Ιθάκην τοΰ 
Όδυσσέως έθεσε τέρμα είς την άποστο?ιήν ταύτην τών Φαιάκων.

’Ανάγκην πομπών διά τής θαλάσσης είχον οί έπιθυμοΰντες νά έγκατασταθοΰν 
είς ξένην γήν μακράν τής πατρίδος, είς αποικίαν. Αί άποικίαι δέ «σ τ έ λ λ ο ν τ α ι» διά 
θαλάσσης κυρίως. Οί θέλοντες νά μετάσχουν τοΰ «στόλου» συγκεντρώνονται είς ένα 
εκ τών λιμένων τών μεγάλων πόλεων, εκ τών οποίων ήτο δυνατόν νά γίνη ό υπερπόν
τιος πλους1. Είς τούς λιμένας τούτους συνεκεντρώνοντο καί οί έξ άλλων πόλεων θέλον
τες νά αποικήσουν2 καί είς τούς λιμένας τούτους καταπλέοντα τά πλοία ώδήγουν τούς 
άποίκους είς την νέαν πατρίδα.

Ώς έκτελοΰντας την πραγματοποίησιν τοιούτων στόλων ή πο μπών δυνάμεθα, 
νομίζω, νά χαρακτηρίσω μεν τούς Έρετριεΐς. Αί πηγαί βεβαίως είναι λίαν σιωπηραί 
άλλ’ ή ναυτική ισχύς τής ’Ερέτριας, τήν οποίαν διδάσκει επίσης έντόνως ή είς τον 
άποικισμόν ζωηρά αυτής συμμετοχή, είναι λίαν χαρακτηριστική ώς προς τούτο.

'Υποτίθεται συνήθως3 ότι κατά τήν προς Δυσμάς κυρίως άρχαιοτάτην αποικιακήν 
έξάπλωσιν τής Εύβοιας τό ναυτικόν τής Χαλκίδος καί τής’Ερέτριας, άπό κοινού, ειχεν 
υπάρξει κυρία προς τούτο αιτία, ότι δέ έξερευνητικά ταξίδια Χαλκιδέων θαλασσοπόρων 
είχον προηγηθή τής καθαυτό αποικιακής κινήσεως, ότι δέ, τέλος, ή συνεργασία Χαλ
κίδος καί ’Ερέτριας διεκόπη ένεκα τού περί τοΰ Ληλαντίου πεδίου πολέμου, όστις θεω
ρείται ότι ήρχισεν ήδη κατά τον 80ν π.Χ. αί.4 Βεβαίως δέ καί αί άλλαι Εύβοϊκαί πόλεις 
δέν είχον μείνει αμέτοχοι είς τήν κίνησιν ταύτην. Ό ’Ισοκράτης 5 είχε παρατηρήσει εν

έξ ’Ιταλίας εϊς τήν Ελλάδα, τήν οποίαν υποθέτει 
ό BBRARD, αύτ. 504, σημ. 5, 505 δέν αίρει τήν μοναδι
κότητα τοΰ παραδείγματος.

1 Η· Berve, Gr. Gesch. I, 113. Πρβ. τήν διήγησιν 
τοΰ ΗΡΟΔΟΤΟΥ I 94 διά τόν πλοΰν τών Λυδών είς 
Τυρσηνίαν (Έτρουρίαν): Λαχόντας δε αυτών τους 
ετέρους εξιέναι έκ τής χώρης καταβήναι ές Σμύρνην και

μηχανήοαο·&αι πλοία, ές τα έσ&εμένους τα πάντα..., άποπλέειν 
κατά βίου τε και γης ζήτηοιν.

2 Βλ. π.χ. Busolt, Gr. Staatskunde8, 174.
3 Βλ. κατιοτ. σ. 15 κέ.
4 Βλ. σ. 1 σημ. 2. Πρβ. καί J. BBrArd, I/expan. 

sion et la colonisation grecques, 1960, 66 κέ.
5 Ιςοκρ. IV 108.
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AE 1963 Oi Άειναΰται τής Ερέτριας 13

τώ Πανηγυρικώ περ'ι τής Εύβοιας δτι : προς την αρχήν την τής θαλάσσης ενφνώς είχε 
και την άλλην άρετήν όπαοών των νήσων διέφερε. ’Αλλά κατά τούς πρωίμους Ελληνι
κούς αιώνας την αρχήν τής θαλάσσης ή Ερέτρια κατείχε πρώτη εκ πασών τών Εύ- 
βοϊκών πόλεων.

Ό Νεών κατάλογος διδάσκει την κοινήν, ως μιας ένότητος έμψάνισιν τών Εύβοϊκών 
πόλεων, Β 536 κέ.

Οι (Υ Εύβοιαν εχον μένεα πνείοντες ” Α βαντες,
Χαλκίδα τ’ Είρέτριάν τε πολνστάφνλόν {)’ ' Ιστίαιαν 
Κήρινϋόν τ εφαλον Δίον τ αίπν πτολίεϋρον, 
οι τε Κάρυστον εχον ήδ’ οι Στνρα ναιετάεσκον, 
τών ανΚ ήγεμόνευ’ Ελεφήνωρ ή δζος Άρηος,
Χαλκωδοντιάδης, μεγάθυμων άρχδς Άβάντων.

Οί Άβαντες ώς έθνος, κατοικοϋντες την Εύβοιαν—ούχί δ’ έκάστη τών πόλεων 
ώς ιδιαιτέρα πολιτική μονάς—μετέχουν εις τήν εκστρατείαν κατά τής Τροίας.Τούτο απο
τελεί βεβαίως μίαν καιρίαν διαφοράν τού κόσμου τών ’Αχαιών από τού Έλ?ιηνικοΰ 
κόσμου, ώς ούτος διεμορφώθη από τού 8ου περίπου αίώνος καί εξής.

Έν ακολουθία τής 'Ομηρικής - ’Αχαϊκής ταΰτης άντιλήψεως ονομάζει καϊ ό είς’Α
πόλλωνα 'Ομηρικός Ύμνος, στ. 31, τήν Εύβοιαν νανσικλειτήν. ’Αλλά βεβαίως ούχ'ι πά- 
σαι αί πόλεις τής Εύβοιας ήσαν έξ ϊσου ναυσικ?ιειταί.ΧρησιμοποιεΤται δέ γενικώς τό όνο
μα τής όλης νήσου έν συνεχεία τής μυκηναϊκής πολιτικής ένότητος αύτής ώς χώρας 
τών Άβάντων.

’Εν προσφάτω μελέτη μου 1 2 3, ένθα προσπαθώ νά άνεύρω τά στοιχεία τά ένώνοντα 
τήν ποίησιν τού ’Αρχιλόχου προς τήν δλην τέχνην τής Πάρου και τά γνωρίσματα τήςπρο- 
σωπικότητος τού Παρίου ποιητοΰ προς τήν πόλιν τής Πάρου, ειχον τήν εύκαιρίαν νά 
διαπιστώσω πόσον κεφαλαιώδους σημασίας είναι ή παρατήρησις τού Θουκυδίδου δτι ή 
Ελλάς κατά μεν τά Τρωικά 3 κοινή εΐργάσατο έν μέγα έργον, ένω μετά ταΰτα έμφανί- 
ζεται ζώσα άτολμοτέρα κατά πόλεις4 ώστε μήτε κοινή φανερόν μηδέν κατεργάζεσαι.

Ή κοινή αυτή έμφάνισις τής Ελλάδος κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους οφείλεται 
εις τήν διάφορον πολιτικήν διάρθρωσιν: τά έθνη αποτελούν τά συστατικά στοιχεία τού 
συνόλου, δπερ ημείς όνομάζομεν Μυκηναϊκήν Ελλάδα. Κατά τον 9ον-8ον περίπου π.Χ. αί. 
διασπάται ή κατά έθνη διάρθρωσις καί ή πόλις έμφανίζεται ώς ή πολιτική αύτάρκης 
ένότης. Ή δημιουργία τής πόλεως άποτελεΐ ούσιώδη αλλαγήν. Τούς πολίτας ενώνει 
τώρρ ή κοινή αύτών από τής πό?ιεως έξάρτησις-δχι ό συγγενικός δεσμός κοινής κατα
γωγής. Ή πόλις γίνεται κτήμα τών πολιτών, ένω παλαιότερον ήτο κτήμα τού βασιλέως* 
δστις διώκει τό έ θ ν ο ς, δυνάμεθα δέ δικαίως νά ίσχυριζώμεθα δτι ή δημιουργία και 
ή έμφάνισις τής πόλεως δεν συνεβιβάζετο μέ τήν ιδέαν τής βασιλείας. Ή πόλις δηλαδή

1 Κατά τόν ΗΣΙΟΔΟΝ άπ 96 οΰτος ήτο μεταξύ τών 
μνηστήρων τής Ελένη,' έπιστρέφων έκ Τροίας θεω
ρείται ότι φκισε τόν Ώρικόν, βλ. κατωτ. σ. 19.

2 Archilochos und Paros έν Entretiens Hardt 
X, 1964,40 κέ.

3 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ I 3. 1: Προ γάρ τών Τρωικών ονδεν

φαίνεται πρότερον κοινή έργαοαμένη ή 'Ελλάς.
4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ I 17 : Οντω πανιαχό&εν ή 'Ελλ.άς 

επι πολ.νν χρόνον [=μεταξύ τών Τρωικών καί τών Μη
δικών] κατεΐχετο μήτε κοινή φανερόν μηδέν κατεργάζε- 
οί)αι. κατά πόλεις τε άτολμοτέρα είναι.
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ώς πολιτική έννοια δεν αποτελεί περαιτέρω ανάπτυξιν τής κατά κώμας ή δήμους οίκή- 
σεως αλλά την νέαν μορφήν, ή όποια αντικαθιστά την κατά έθνη διάκρισιν.

Οΰτω ή κατά έθνη διάκρισις ή ευρισκόμενη εν τω Νεών καταλόγφ αντιπροσω
πεύει τό παλαιόν βασιλικόν καθεστώς, ένω ή πόλις καταργούσα τούς βασιλείς αίρει 
συγχρόνως και την κατά έθνη διαίρεσιν, ήτις επιβιώνει έν τή εσωτερική μόνον διαρθρώ
σει τής πόλεως διά τής ονομασίας φυλών ή άλλων μικρότερων πολιτικών ενοτήτων 
δι’ ονομάτων τών παλαιών εθνών οί "Αβαντες π.χ. έπέζησαν έν τή Άβαντίδι φυλΐ/ τής 
Χαλκίδος. Διό καί, ώς έχει όρθώς παρατηρηθή ή ή κατά φυλάς—καί τάς υποδιαιρέσεις 
αύιών—διάρθρωσις τής πόλεως είναι άγνωστος εις την παλαιοτέραν κατά έθνη πολιτι
κήν διαίρεσιν τών Ελλήνων, έξ ου καί, ακόμη και κατά τούς ιστορικούς χρόνους, οί κατά 
έθνη ζώντες "Ελληνες δεν εΐχον διάκρισιν κατά φυλάς.

Εις τήν ιστορίαν τού άποικισμοϋ1 2 οστις ήρχισεν, ώς κοινώς πιστεύεται3, αίφνιδίως 
καί, κατά τά φαινόμενα, άνευ σαφώς διακρινομένων προβαθμίδων περί τά μέσα τού 
8ου π.Χ. αί., ιστορίαν δέ, ή οποία μάς ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ενταύθα, δυνάμεθα, νομίζω, 
νά έπανεύρωμεν τήν διάκρισιν τών εθνών άπό τών πόλεων είς τό γεγονός ότι ό δεύτερος 
ούτος καλούμενος άποικισμός εκπορεύεται άπό τών πόλεων, ένφ ό παλαιότε- 
ρος, ό τού τέλους τής μυκηναϊκής έποχής ήτοι ή καλουμένη συνήθως ιωνική αποι
κία ήτο ακόμη έν κίνημα τών εθνών' ήτο αΰτη μετανάστευσις έ'&νών, εύλογώ- 
τατα δέ θεωρείται ότι είς τήν νέαν πατρίδα οί έν ’Ιωνία άποικοι τής στροφής τής 2α? 
προς τήν 1Τ'ν π.Χ. χιλιετηρίδα έδημιούργησαν τάς πόλεις4.

Έν παράδειγμα τής τοιαύτης διαφοράς μεταξύ τού πρώτου,τού τής ύστερομηκυναϊ- 
κής καί τού δευτέρου, τού τής ΰστερογεωμετρικής δηλαδή έποχής, άποικισμού είναι 
π.χ. ή πληροφορία ότι "Αβαντες έκ τής Εύβοιας έπφκισαν κατά τήν πρώτην μετανάστευ
σήν τήν Χίον5. Οί Εύβοεϊς ούτοι μή ύπαρχούσης τότε τής πόλεως ώς πολιτικής μονά- 
δος είναι εΰνόητον νά μή χαρακτηρίζωνται ώς προερχόμενοι άπό τής δεινός ή δεινός 
πόλεως, ώς συνέβη κατά τον άποικισμόν τού 8ου κέ. αί. Άργότερον όμως, ότε ή έ^ηκη 
καταγωγή δεν έσήμαινε τίποτε πλέον, οί «"Αβαντες» ένεθυμήθησαν τάς πόλεις είς άς

1 Κ. Latte, RE XX 1 (1941), στ. 995.
2 Πάντοτε ισχύει ή παρατήρησις του Beeoch I I2,

232: «Die naheren Umstande, unter denen die Grfln-
dung erfolgt war, sind bei alien Kolonien, die iiber
das VI. Jahrh. hinausgehen, in dasDunkel gehullt», 
Άλλ’ όπωςδήποτε κατανοοΰμεν άρισμένας προϋποθέ
σεις. Πρβ. ίδιρ BEEOCH, αύτ. Η. BervE, έ.ά. 111 κα'ι 
SCHADEWACDT, έ.ά. 111 Ό Bengtson, έ.ά.82, παρατηρεί 
ότι ή πρωτοβουλία τής αποστολής αποικίας άνήκεν είς 
τάς πόλεις ή είς ώρισμένας ομάδας εντός τής πόλεως. 
Είς τάς ’Αχαϊκός αποικίας τής Δύσεως (Σύβαρις, Κρό
των κλπ.) δέν γίνεται λόγος περί πόλεων ακριβώς διό
τι είς τήν Άχαΐαν αί ύπάρχουσαι πόλεις δέν εΐχον ωρι
μάσει έν τή έννοίρ τής πολιτικής μονάδος τής πόλε
ως—κράτους. Πρβ. καί.15 σημ. 3.Ό Η. SchaEFER, έ.ά. 
377 κέ. θεωρεί τόν άποικισμόν τοΰ 8ου αί. καί εξής ώς 
τραινόμενον όφειλόμενον είς τό σημαντικώτατον γεγο

νός τής διαλύσεως τής πατριαρχικής βασιλείας υπό τής 
άναπτυχθείσης άριστοκρατίας : Τήν πρωτοβουλίαν τών 
αποικιών άνέλαβον οί εΰγενεΐς, άφοΰ κατέλαβον τήν 
έξουσίαν. 'Αλλά κατάργησις τής βασιλείας 
καί δημιουργία τής πόλεως είναι ταυτόσημα 
γεγονότα. Διότι μέ τήν διάλυσιν τής βασιλείας ή κυ- 
ριότης τής πόλεως μεταβαίνει άπό τοΰ βασιλέως είς 
τούς πολίτας, τοΰτο δέ είναι τό δημιουργήσαν τήν νέαν 
έννοιαν τής πόλεως. 'Οπωςδήποτε ή άμεσωτέρα σύν- 
δεσις τοΰ άποικισμοϋ μέ τήν δημιουργίαν τής 'Ελλη
νικής πόλεως δεικνύει σαιρέστερον τόν χαρακτήρα τοΰ 
άποικισμοϋ, όστις βεβαίως συνδέεται μέ τάς νέας δη. 
μιουργηθείσας τότε πολιτικός καί λοιπός συνθήκας.

3 Η. Schaefer, έ.ά. 363.
4 Bengtson, έ.ά. 53.
5 ΠΑΥΣ. VII 4. 8-9. Περί Άβάντων GEYER, 

σ. 19 κέ.
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άνήκον. Οΰτω οι άναψερόμενοι παρά τάς Έρυθράς, απέναντι τής Χίου, Χαλκιδεΐς ήσαν 
αναμφιβόλους παλαιοί “Αβαντες, ομοίως δέ καί ό βασιλεύς τής Χίου "Αμφικλος 1 θεω
ρούμενος Ίστιαιεύς ήτο τφ δντι εις των Αβάντων οικιστών. Εις παλαιούς “Αβαντας 
αντιστοιχεί κα'ι ή χάιαστνς ή Χαλκιδέων ή άπαντώσα έν Χίω (;)2.

Εις τάς αποικίας τής Μεγάλης Ελλάδος βλέπομεν ακόμη την διάκρισιν ταΰτην 
μεταξύ εθνών και πόλεων. Αί πόλεις Σύβαρις, Κρότων Μεταπόντιον χαρακτηρίζονται 
ώς άποικίαι των ’Αχαιών, χωρίς νά έ'χη ιδιαιτέραν σημασίαν ή ενίοτε άναφερομένη από 
ώρισμένης ’Αχαϊκής πόλεως καταγωγή τών οικιστών. Οί Λοκρο'ι προδίδουσιν επίσης 
διά τοΰ ονόματος των την εθνικήν των όργάνωσιν. Ό λόγος είναι βεβαίως ότι καί οι 
Λοκροι δεν ανέπτυξαν την έννοιαν τής πόλεως - κράτους, αλλά διετήρησαν τον πα
λαιόν εθνικόν δεσμόν3 καί κατά τούς ιστορικούς χρόνους.

Τό γεγονός ότι οί Εύβοεΐς είναι μεταξύ τών πρώτων τών άναλαβόντων τον δεύτε
ρον άποικισμόν4 έν συνδυασμώ προς τάς ειδήσεις ότι πλείονες Εύβοϊκαί πόλεις έ'στελ-

1 GeyER, 43, σημ. 2. Περί τής παρά τάς Έρυθράς 
Χαλκίδος, βλ. Στράβων XIV1.31.C. 644. Παυσανίας 
VII 5. 12: Έρνϋοαίοις δε εστι μεν χώρα Χαλκίς, άφ’ ής 
και τών φυλών σφιαι ή τρίτη τό όνομα ε'σχηκε. Πρβ. 
Ε. Szanto, Die griech. Phylen, Sitzb. d. Ak.Wien 
144, 6 (1901), σ. 60/61."Ηδη ό DOmmlER παρά Stdd- 
NiczKA,Kyrene, 18 (=K1. Scbriften II 243 κέ.), πρβ. 
Sakellariou, La migration ionienne, 186 σημ. 3, 
είχεν υποθέσει ότι ό "Αμφικλος ήτο ό αρχηγός τών 
Άβάντων: ή παρά ΠΑΥΣΑΝΙΑι VII 4,8 πληροφορία περί 
τών έν Χίφ Άβάντων έχει οΰτω: ”Ιωνι δε.... εστιν είρη- 
μένα... άνα χρόνον δε καί Οίνοπίωνα εις την Χίον κα~ 
τάραι νανοίν εκ Κρήτης... άφίκοντο δε και Κάρες εις την 
νήοον επί τής Οίνοπίωνος βασιλείας καί ’Άβαντες εξ 
Εύβοιας. Οίνοπίωνος δε καί τών παίδων ελαβεν ύστερον 
’Αμφικλος την αρχήν' άφίκετο δε εξ Ίστιαίας ό "Αμφικλος 
τής εν Εύβοια κατά μαντενμα εκ Δελφών. °Εκτωρ δε άπο 
Άμφίκλον τέταρτη γενεά—βασιλείαν γαρ εσχε καί ουτος — 
επολέμηαεν Άβάντων καί Καρών....ΟΙ "Αβαντες ανήκουν 
εις δλην την Εύβοιαν, ώς διδάσκει ό Νεών κατάλογος, 
ώστε οΰδείς άναφερόμενος εις τούς επικούς ακόμη 
χρόνους θά ήτο δυνατόν νά διαχωρίση τούς Ίστιαιεϊς 
από τών Άβάντων, άφοΰ μάλιστα ή άφιξις τών Άβάν
των γίνεται έπί τής βασιλείας τοΰ Οίνοπίωνος, ό δέ 
"Αμφικλος παραλαμβάνει την βασιλείαν μετά τόν Οί
νοπίωνα. 'Ότι ό Αμφικλος ήλθεν ώς αρχηγός τών Ά
βάντων — έθεωρεΐτο δηλ. ότι ήλθεν οΰτω — δεικνύει 
προφανώς τό γεγονός δτι έζήτησε μάντευμα έκ Δελ
φών. Τοϋτο έζήτουν—προφανώς έδώ πρόκειται αναχρο
νισμός—οί αρχηγοί τών αποικιών πριν έκπλεύσουν. 
Τοιαύτη ήτο ασφαλώς ή έννοια τών γραφόμενων τοΰ 
"Ιωνος έν τή Χίου Κτίσει. ’Εκ τής διηγήσεως τοΰ Παυ- 
σανίου δέν είναι καν βέβαιον δτι ό'Έκτωρ ήτο τέταρτος 
απόγονος τοΰ Άμφίκλου' ό τρόπος τής διηγήσεως 
μάλλον τό αποκλείει. Καί δ Η. Τ. WadB-Gery, The 
Poet of the Iliad, 6 θεωρεί τόν "Αμφίκλον ώς τόν 
πρώτον Έ λ λ η ν α βασιλέα, άποχωρίζων οΰτω αύτόν 
από τών Άβάντων, τούς όποιους τάσσει μετά τών Κρη-

τών καί τών Καρών, ώς προελληνικόν προφανώς φΰ- 
λον. Έάν όμως χωρίσωμεν μέ τόν τρόπον αύτόν τόν έξ 
Εύβοιας άποικισμόν εις δύο φάσεις, τήν πρώτην τοΰ 
έθνους τών Άβάντων καί τήν δευτέραν έκ τών 
πόλεων τής Ίστιαίας καί τής Χαλκίδος, τότε ό Άμ- 
φικλος ανήκει εις τόν δεύτερον, τόν άπό τόν πόλεων 
άποικισμόν, ένώ οι’δεμία πληροφορία ουδέ ένδειξις 
υπάρχει, καθ’ όσον γνωρίζω, δτι κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ νεωτέρου τούτου άποικισμοΰ υπάρχει έν ρεΰμα έ κ 
Δ υ σ μ ώ ν (ήπειρωτικής Ελλάδος, Εύβοιας, Κυκλά
δων) πρός τήν Μικράν Ασίαν καί τάς πρό αύτής νή
σους. Έάν τό έξ Ίστιαίας ρεΰμα είναι άσχετον πρός 
τούς Άβαντας, τότε καί οί Χαλκιδεΐς τής Χίου καί τών 
Ερυθρών άνήκουσιν εις τόν δεύτερον άποικισμόν. Άλλ’ 
δ τοιοΰτος διαχωρισμός δύο αποικιακών ρευμάτων έξ 
Εύβοιας εις τήν Χίον είναι καί καθ’ εαυτόν απίθανος. 
Ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ I 146 έκ τής Εύβοιας αναφέρει μόνον 
Άβαντας μεταξύ τών Ίώνων.

2 ΠΑΣΠΑΤΗ, Χιακόν Γλωσσάριον 402 άρ. 2. Ath, 
Mitt. 13, 1888, 175 άρ. 19. Ή έπιγραφή ή άναφέ- 
ρουσα τήν χιλιαστύν τών Χαλκιδέων θεωρείται δτι μετε- 
φέρθη εις Χίον έξ Ερυθρών. Έκ δύο προσφάτων μελε
τών, έν τή μιφ θεωρείται ώςΧιακήΌ DuNST,Bemer- 
kungen zu griech. Inschriften (=Sitzb. der Deutsch. 
Akad. d. Wiss. zu Berlin, Klasse fiir Sprachen... 
1960, 1) 23 κέ., έν τή έτέρα W. G.Forrest, BSA 55, 
1960, 175 σημ. 12 ώς Έρυθραϊκή.

3 Πρβ. Προχείρως περί τών Αχαιών Busoet 
[-Swoboda], 129, 147, 1532 σημ. 2 καί 3, περί τών 
Λοκρών, αύτ. 155. Περί τών Αχαϊκών αποικιών 
BErard, La colonisation2, 140 κέ., τών Έπιζεφυρίων 
Λοκρών, αύτ. 199 κέ.

4 Περί τοΰ άποικισμοΰ ας σημειωθοΰν τά δύο πρόσ
φατα δημοσιεύματα : J. BErard, L’expansion et la 
colonisation grecques jusqu’aux guerres medi- 
ques, Paris 1960 (βλ. H.Berve έν Gnomon 36, 1944, 
95κέ.)καί ή μνημονευθεΐσα ήδη μελέτη τοΰ Η. SchaE. 
fer, Eigenart und Wesensziige der griechischen
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λον από κοινού μίαν αποικίαν θά ήδΰνατο να όδηγήση εις τό συμπέρασμα δτι κατά 
την διάρκειαν τοϋ Εύβοϊκοΰ άποικισμοΰ συντελεΐται ή μεταβολή τής 
μεταναστεΰσεως εθνών είς αποικίας στελλομένας από πόλεων. Προχωρών τις ακόμη 
περαιτέρω θά ήδύνατο νά θέση τό ερώτημα μήπως ό περί τοϋ Ληλαντίου πεδίου πόλε
μος αποτελεί μίαν έκδήλωσιν τοϋ άγώνος μεταξύ τού παλαιού κόσμου τών εθνών καί 
τοϋ νέου κόσμου τής πόλεως. Ή άπόκρισις είς τό ερώτημα τούτο θά πρέπει νά είναι 
καταφατική, ως τουλάχιστον έμφαίνεται εκ τών ειδήσεων τών σχετικών προς τά όπλα 
τά όποια κατά κοινήν συμφωνίαν μετεχειρίσθησαν κατά τον πόλεμον εκείνον λ Ό απο
κλεισμός τών τηλεβόλων2 ήτοι τών όπλων τής νέας εποχής σημαίνει τήν συντηρητι
κό τη τα τών με τήν παλαιάν ακόμη τάξιν συνηθισμένων δορικλειτών δεσποτών τής 
Εύβοιας. Όπωςδήποτε δε καί ώς άγων ’Αριστοκρατικών προς Δημοκρατικούς έχει 
ήδη προ μακροϋ χαρακτηρισθή ό πόλεμος ούτος 3.

Έπί τοϋ παρόντος δεν δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν είς τό ερώτημα τούτο. Άντι- 
θέτως δέ προς τάς πληροφορίας τάς οποίας έ'χομεν διά τον προς Άνατολάς πρώτον 
άποικισμόν, ένθα ή φυλετική καταγωγή χαρακτηρίζει τούς μεταναστεύοντας, κατά τον 
δεύτερον άποικισμόν είναι πάντοτε σαφής είς τάς διασωθείσας πληροφορίας ή διά- 
κρισις τών πόλεων άπό τών οποίων έστέλλοντο αί άποικίαι παρά τον είς τήν περίπτω- 
σιν τών ’Αχαιών καί τών Λοκρών παρατηρούμενον αναχρονισμόν.

Είς τήν Καμπανίαν παλαιοτάτη τών αποικιών, περί τά μέσα τού ογδόου αίώνος 
ή ολίγον παλαιότερον ίδρυθεϊσα είναι ή Κνμηί. Ό Στράβων0 γράφει περί αύτής τά 
γνωστά ταϋτα: Οί δε τον στόλον άγοντες/Ιπποκλής ό Κνμάϊος και Μεγασϋένης ό Χαλ- 
κιδενς, διωμολογήσαντο προς σφάς αυτούς, τών μεν (δηλ. τών Χαλκιδέων) [την] άποι-
Kolonisation έν Probleme der Alten Geschichte 
1963, 362 κέ. [άρχικώς έν Heidelberger Jahrbiicher 4( 
I960, 77 κέ.]. Διά τήν έναρξιν τοΰ άποικισμοΰ τών 
ιστορικών χρόνων μέ τούς Εύβοεΐς Bera.ro, έ.ά. σ. 64: 
«Durant la premiere partie du VIII siecle ijretrie 
et Chalcis en Eubee, parviennent a l’apogee de 
leur puissance et sont, de ce fait, les deux prin- 
cipaux centres de l’expansion colonisatrice».'Ομοίως 
ό Dunbabin, The Western Greeks, 6: «It was a 
combined effort of many cities of Euboia,no doubt 
under the joint direction of Khalkis and Eretria..,». 
Βλ. και τό άρθρον τοΰ W. Schadewaldt, Homer 
und sein Jahrhundert, έν Das neue Bild der Anti- 
ke, I a. 51-90, ιδίως σ. 68 κέ.=νοη Homers Welt 
und Werk2, Stuttgart 1948, σ. 105 κέ. Διά τόν 
άποικισμόν είς τήν Δύσιν κεφαλαιώδη είναι τά έργα τοϋ 
Dunbabin, The Western Greeks, Oxford 1948, καί 
τοΰ J. BfiRARD, Da colonisation grecque de l’ltalie 
meridionale et de la Sicile dans l’antiquite2, 
Paris 1957. ’Επίσης βλ. και τάς γενικός ιστορίας: 
Busolt I2, 364 κέ. Beeoch I I2, 229 κέ. καί 22, 218 κέ. 
GlOtz I, 153 κέ. CAH III 631 κέ. (J. L. MyrEs). 
Berve I, 111 κέ. Bengtson, 80 κέ.

1 Ό Heebig, πρβ. σ. 2, σημ. 0, έθεώρησε δτι ή φά- 
λαγξ τών οπλιτών ήτο ήδη δημιουργημένη κατά τόν 
πόλεμον τοΰτον.

2 Ποια είναι τά τηλεβόλα δπλα—ΣΤΡΑΒΩΝ X 1. 12 
C. 448: σννέέλεντο έφ' οΐς σνατήσονται τον αγώνα, δηλοΐδε καί 
τοϋτο εν τρι ’ Λμαρννϋίω στήλη τις φράζουαα μή χρησΰαι 
τηλεβόλοις—λέγει ό ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ, άπ. 3 DlEHE : ον τοι 
πόλλ3 επί τόξα ταννσσεται ον δε ϋαμεϊαι σψενδόναι... 
Πρβ. Η. D. Lorimer, BSA 42, 1947, 115 κέ.

3 Βλ. Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. Ill2, 497, ό 
όποιος εξάγει τοΰτοέκ τής παρά ΑΐΝΕΙΑι ΤΩι ΤΑΚΤΙΚΩι 
διηγήσεως—οί δημοκρατικοί φυγάδες άπό τής ’Ερέ
τριας, ένθα είχον καταφύγει, εισέρχονται είς τήν Χαλ
κίδα διά τεχνάσματος καί κυριαρχοΰν—ήν άναφέρει είς 
τόν πόλεμον τοΰτον. Οδτος πιστεύει, δτι ό πόλεμος είς 
τό τέλος συνεφύρθη πρός τούς άγώνας τών τάξεων. Ά- 
νάλογον γνώμην εΐχεν έκφράσει ήδη ό Κ. Fr. Her
mann, Gesam. Aufs. (=Rhein. Mus. 1, 1831, 84 κέ.), 
193 κέ.

4 ΣΤΡΑΒΩΝ V 4. 4 c. 243: Κνμη Χαλκιδέων καί Κυ· 
μαιών παλαιότατον κτίσμα' πασών γάρ έστι πρεσβντάτη 
τών τε Σικελικών καί τών Ίταλιωτίδων. Ότι οί μετά τών 
Χαλκιδέων ώς κτίσται μνημονευόμενοι Κυμαϊοι είναι 
οί έκ τής Εύβοϊκής καί ούχί τής Αιολικής Κύμης θά 
έπρεπε νά είναι αυτονόητον. ‘Υπέρ τής Αιολικής Κύ
μης : A. R. Burn, JHS 49, 1929, 15 καί σημ. 11. 
’Επίσης Dunbabin, 6 κέ. A. Beakeway, BSA 33, 
1932/33, 201 σημ. 1. Υπέρ τής Εύβοϊκής Κύμης 
τάσσεται ό J. Berard2, 48 κέ.

5 Βλ. V 4. 4, c. 243.
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κίαν είναι των δε την επωνυμίαν' δΟεν νϋν μεν προσαγορεύεται Κύμη, κτίσαι δ’ αυτήν 
Χαλκιδεΐς δοκοϋσι.

’Ανάλογος πρέπει νά θεωρηθή και ή περίπτωσις τής Νάξου, τής παλαιοτάτης των 
έν Σικελία (734 π.Χ.) αποικιών: Ελλήνων δε πρώτοι Χαλκιδής έξ Εύβοιας πλεύσαντες 
μετά Θουκλέους οίκιστοϋ Νάξον ωκισαν μαρτυρεί ό Θουκυδίδης \ Τό δνομα δμως τής 
Νάξου δυσκόλως ερμηνεύεται άνευ συμμετοχής καί Ναξίων, εκ τής νήσου των Κυ
κλάδων, εις τον στόλον εκείνον' ή αναλογία προς τδ παράδειγμα τής Κύμης καθιστά 
ταΰτην αναμφίβολον' άλλως θά έπρεπε νά αμφισβητήσω μεν καί την συμμετοχήν των 
Κυμαίων είς την άποίκισιν τής Κύμης έν Καμπανία. Προκειμένου καί περί τής 
Νάξου, δυνάμεθα επίσης νά ύποθέσωμεν, ώς καί περί τής Κύμης, δτι Χαλκιδεΐς 
καί Νάξιοι διωμολογήσαντο προς σφάς αυτούς τών μέν αποικίαν 
είναι, τών δε την επωνυμίαν.

’Αλλά καί θετικαί πληροφορίαι περί τής συμμετοχής τών Ναξίων είς την αποικίαν 
τής Σικελίας δεν λείπουσι. Κατά μαρτυρίαν τοΰ Ελλανίκου1 2 3 μετεΐχον τοΰ στόλου 
Νάξιοι' ομοίως δμως καί ό ’Έφορος0 μαρτυρεί δτι άνάμεικτον πλήθος ήκολούιθησε τον 
Θεοκλέα: ’Αθηναίους μεν μη πεΐσαι... Χαλκιδέας δε τούς έν Εύβοια συχνούς παραλαβόντα 
καί τών Ιώνων τινάς, ετι δε Δωριέων, (ών) οί πλείους ήσαν Μεγαρεϊς πλεϋσαι. τούς μεν 
ούν Χαλκιδέας κτίσαι Νάξον, τούς δε Δωριέας Μέγαρα την "Υβλαν πρότερον καλούμένην. 
Θά ήτο λίαν περίεργον εάν οί ’Ίωνες ειχον έγκατασταθή μετά τών Δωριέων είς τά Μέ
γαρα καί ούχί μετά τών Χαλκιδέων είς την Νάξον, περιεργότερον δε ακόμη αν μη 
οί ’Ίωνες ούτοι τοΰ Εφόρου ήσαν Νάξιοι4 μέν, ούχί δ’ έκ τής Κυκλαδικής Νάξου!

Πρέπει νά σημειωθή δτι είς ούδετέραν τών δύο παλαιοτάτων τούτων αποικιών δί- 
δουσιν οί Χαλκιδεΐς τδ δνομα τής πόλεως αυτών, ενώ αλλαχού 0 τό ειχον δώσει. Προ- 
τιμάται τδ δνομα τής μικροτέρας τών συμμετεχουσών τής αποικίας πόλεων. Οί Μεγαρεϊς,

1 Θουκυδίδης VI 3. 1. Γενικοις J.BErard, La co
lon.2, 75 κέ., δστις δέν δέχεται δτι ή έν Σικελία Νάξος 
σχετίζεται πρός τήν νήσον τών Κυκλάδων Άλλ’ αι άμ- 
φιβολίαι αυτού είναι αστήρικτοι. Ή γνώμη δτι τό τοπω
νύμιου Νάξος είναι σημιτικόν και δτι προϋπήρχε τρό
πον τινά έν Σικελία άποδεικνύεται εσφαλμένη, έφ’ δσον, 
Ναξία, μικρά πόλις, υπάρχει παρά τήν Μίλητον, βλ. τε- 
λευταΐον L. Robert έν Nezih Firatli, Res steles 
funeraires de Byzance greco-romain (Bibliotheque, 
arch, et histor. de l’lnstitut francpais d’Archeol. 
d’Istanbul, XV), Paris 1964, σ. 179, πρβ. επίσης 
L. Robert έν Revue Philol. 1936, 275 καί Meritti 
Wade-Gery, Ath.Tribute Lists, I, 1939, 524, Glotta 
32, 1953, 195. "Ωστε τό τοπωνύμιου είναι Καρικόν και 
δχι Σημιτικόν. Ή από κοινοΰ άποίκισις τής Σικελικής 
Νάξου ύπό τής νήσου Νάξου καί τής Χαλκίδος είναι 
μία έπί πλέον άπόδειξις τοΰ στενού δεσμού τών δυο 
πόλεων. Πρβ. δσα σημειώνω είς τάς έν σ. 2 σημ. 2 
άναφερομένας εργασίας μου.

2 Βλέπε κατωτ. σημ. 4.
3 Παρά Στραβωνι V 2. 12, c.267.

4 Ή ερμηνεία τής μαρτυρίας τοΰ Ελλανίκου παρά 
ΣΤΕΦΑΝΩι ΒΥΖΑΝΤΙΩι έν λ. Χαλκίς: Θεοκλέης εκ Χαλ
κίδας μετά Χαλκιδέων καί Ναξίων έν Σικελίη πόλεις έκτι
σε ώς καί ή τοΰ χωρίου τοΰ ΑΠΠΙΑΝΟΥ Έμφύλ. V 109, 
455: δ δε ’ Αρχηγέτης ’Απόλλωνος άγαλμάτιόν έατιν, δ πρώ
τον έατήσαντο Ναξίων οί είς Σικελίαν άπφκιομένοι, 
τήν οποίαν δίδει ό BErard2, 79: οτι πρόκειται περί 
τών Ναξίων τών έν Σικελίρ. άνευ σχέσεώς τίνος πρός 
τούς τής νήσου Νάξου είναι καί γραμματικώς αστή
ρικτος' ή φράσις μάλιστα τοΰ ΑΠΠΙΑΝΟΥ: Ναξίων οί είς 
Σικελίαν άπφκιομένοι είναι ανεπίδεκτος ερμηνείας άλλης 
ή τής τών έκ τής Κυκλαδικής Νάξου μακράν τής πα- 
τρίδος των είς τήν Σικελίαν έχόντων τήν κατοικίαν των. 
Ώς αποδείξεις τής σχέσεως τών δυο ομωνύμων, 
τής τε νήσου καί πόλεως τών Κυκλάδων καί τής 
έν Σικελία Νάξου θεωρούνται ή όμοιότης τών νομι
σμάτων, R. Cahn, Die Miinzen der sizilischen 
Stadt Naxos, 86 κέ., καί ή είς άμφοτέρας λατρεία 
τοΰ Διονύσου καί τοΰ ’Απόλλωνος' βλ. Dunbabin, 8.

5 Τήν Αίτωλικήν Χαλκίδα π.χ., περί ής προχείρως 
RE III (1899), στ. 2089 έν λ. Chalkis, 6.

3
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οί όποιοι επίσης, κατά την ανωτέρω πληροφορίαν τοΰ Έφορου1, ήκολούθησαν εις 
τον αυτόν στόλον τούς Χαλκιδεΐς έδωσαν τό όνομα τής πόλεώς των εις την ίδιαν αυτών 
αποικίαν, τά Ύβλαΐα Μέγαρα. Τό πράγμα δεν αλλάζει εις την ουσίαν του καί εάν δε- 
χθώμεν την διάφορον διήγησιν τού Θουκυδίδου1 2, ό όποιος άναφέρει συμπολιτείαν των 
Μεγαρέων καί Χαλκιδέων έν Λεοντίνοις.

Όπωςδήποτε έχομεν τά παραδείγματα τινών έκ τών παλαιοτάτων άποικιών τής 
Δύσεως, αί όποϊαι ονομάζονται διά τοΰ ονόματος τής πεμψάσης πόλεως ή μιας έκ 
πλειόνων πεμψασών. Μικρά άποικία τών Λεοντίνων άναφέρεται υπό τό όνομα Εύ
βοια3. Μεταφοράν ονόματος παρατηροϋμεν καί εις την περίπτωσιν τής Μεσσήνης4» 
ήτις όμως ώνομάσθη οΰτω άργότερον, κατά τάς άρχάς τοΰ 5ου αί. υπό τοΰ τυράννου 
Άναξίλα. Άς σημειωθή ότι κατά την ΐδρυσιν τής άποικίας έν Ζάγκ?ιη, τή ύστερον 
Μεσσήνη, ύπήρχον έπίσης δυο οίκισταί ως έν Κύμη τής Καμπανίας: καί οίκισταί, 
Περιηρης καί Κραταιμένης έγένοντο αυτής, 6 μεν άπό Κύμης, δ δε άπδ Χαλκίδος κατά 
την μαρτυρίαν τοΰ Θουκυδίδου5. Ή Κύμη τής Αίολίδος καί ή Σαλαμϊς τής Κύπρου 
θά ήδΰναντο νά μνημονευθοΰν έπίσης ως παράδειγμα τής μεταφυτεύσεως τοΰ ονόματος 
τής μητροπόλεως εις την άποικίαν.

Έκ τής έπισκοπήσεως ταύτης γίνεται φανερόν ότι οί Χαλκιδεΐς ουδέποτε στέλ- 
λουσιν άποικίαν μόνοι αυτοί· πάντοτε ύπάρχουσι καί έκ μικροτέρας τινός—πλήν 
προκειμένου περί τής Ερέτριας—πόλεως συνοικισταί οΐτινες, είς ώρισμένας τουλάχι
στον περιπτώσεις, δίδουσι τό όνομα αυτών είς την άποικίαν.

’Ίδωμεν ήδη όποια ύπήρξεν ή μετοχή τώνΈρετριέων είς την προς Δυσμάς έξάπλω- 
σιν τών Εύβοέων 6 *. Μανθάνομεν οΰτω ότι Έρετριεΐς έγκατεστάθησαν άπό κοινού μετά 
τών Χαλκιδέων, προ τού άποικισμοΰ τής Κύμης, είς την άπέναντι ταύτης νήσον 7 Πιϋ'η- 
κονσας, ήτις ύπήρξεν ό πρώτος τόπος έγκαταστάσεως τών Εύβοέων είς την Δύσιν. 
Μετ’ολίγον έκ τής νήσου ταύτης, τής σημερινής Ίσχίας διεπεραιώθησαν είς την 
έναντι άκτήν. Ό Στράβων 8 λέγει ρητώς ότι οίκισταί τής νήσου ήσαν οί Έρετριεΐς

1 Παρά Στραβωνι VI 2. 2, c.246, F. Jacoby, Fr. 
Gr.Hist. II, 82, άπ. 137. Πρβ. καί B£rard2, 110 κέ·

2 Θουκυδίδης, VI, 4, 1-2.
3 Στράβων VI2. 6, c. 272. Σκύμνος c. 287. ΌΗρο- 

ΔΟΤΟΣ VII156 ονομάζει Εύβοιας τους εν Σικελία, προ
φανώς τούς κατοίκους τής πόλεως ταύτης Εύβοιας' 
βλ. BUrard2, 86 καί Dunbabin, 128. Εύβοια άναφέρεται 
καί έν Κερκύρα ΣΤΡΑΒΩΝ X 1.15, c. 449, άποικισθείση 
τό πρώτον υπό τών Έρετριέων* ό Beeoch, I I2, 247 
σημ. 4, θεωρεί δτι τό τοπωνύμιον Εύβοια προέρχεται 
έκ τής λατρείας τής Ήρας καί δέν σημαίνει επομένως 
μεταφοράν άπό μητροπόλεως είς άποικίαν. Τοΰ ονό
ματος τής Κύμης μεταφοράν έχομεν καί είς τό ονομα 
τής αιολικής Κύμης έκ τής Εύβοϊκής, ομοίως καί είς 
την Σαλαμίνα τής Κύπρου.

4 Dunbabin, 11 κέ., 396. B6rard, La colon.2, 29» 
101.

5 Θουκυδίδης VI 4. 5-6.
6 B£rard2,39 κέ.’Ενδιαφέρουσαι είναι αί παρατηρή

σεις τοΰ J.L.Myres έν CAH 111,650 κέ. βλ.σ. 11 σημ. 2.

Περί τοΰ τυχόν άρχικοΰ σκοπού τών Εύβοέων, ΐνα διά 
τής έγκαταστάσεως είς τήν νήσον Πιθηκοΰσαι καί την 
Κύμηνδιεισδύσουνείς τήν Έτρουρίαν πρβλ. Η. SchaB- 
FBR, έ.ά. 373 σημ. 4. Τοΰτο άρνείται πρόσφατός ο 
R. Μ. Cook, Historia 11,1962, 113 κέ. θεωρών δτι ό 
χαρακτήρ καί τών Πιθηκουσών καί τής Κύμης ήτο 
αγροτικός καί δχι έμπορικός. Πιθανώτερον είναι δτι 
αί άποικίαι έσκόπουν άμφότερον.

7 Περί τών άνασκαφών τών Πιθηκουσών : G. Bu
chner έν Atti e Memorie della Societa Magna Gre- 
cia, N. S. 1, 1954, 11 κέ. Rom. Mitt. 60/61, 1953/54, 
37 κέ. Rendiconti Acc. d. Lincei 1955 κέ. MtiBBER- 
Karpe, Vom Anfang Roms, 70. G. Buchner-Ritt- 
mann, Origine e Passato dell’Isola d’Ischia, 1948. 
Berard, Colon.2, 283. Τό ονομα τής νήσου Πιθηκοϋ- 
σαι είναι σαφής μαρτυρία διηγήσεων, αί όποϊαι είχον 
συναφθή μέ τήν περιοχήν τής Δύσεως' πρβ. διά 
τάς μυθικάς νήσους τών πιθήκων Ε. Buschor, Die 
Affen-Inseln, Ath. Mitt. 52, 1927, 230 κέ.

8 Στράβων V 4. 9, c. 247.
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στα! καί τής Κύμης ήσαν οί Έρετριείς όμοΰ μετά τών Χαλκιδέων.
Καθ’ δσον γνωρίζω, δεν υπάρχει καμμία άλλη εϊδησις περί έγκαταστάσεως χών 

Έρεχριέων εις χήν Νότιον ’Ιταλίαν ή την Σικελίαν: Μία όλιγοχρόνιος έγκατάσχασις εις 
χάς Πιθηκούσας κα! μία άβεβαία, δευχερεΰουσα δε συμμετοχή είς την Κΰμην είναι αί 
Έρετριακα! άποικίαι είς την Δΰσιν 1 2. Πιστεύεται ότι την αδυναμίαν ταύτην τής εκεί μο
νίμου έγκαταστάσεως χών Έρεχριέων ερμηνεύει ή μετά χήν κτίσιν τής Κύμης έκρηξις 
χοΰ πολέμου περ! τού Ληλανχίου πεδίου, όσχις διέκοψε χήν περαιτέρω συνεργασίαν χών 
δύο ήγεμονίδων πόλεων τής Εύβοιας.

Μεταξύ τής Ηπειρωτικής Έλλάδος-άς εϊπωμεν τής Αίτωλικής Χαλκίδος- 
κα! τής Καμπανίας ούδέν ίχνος εύρίσκομεν 3 τής διαβάσεως τών Χαλκιδέων. Αντιθέ- 
χως κατά μήκος χοΰ δρόμου τούτου συναντώμεν μόνον τούς Έρετριείς.

Μοίρα χοΰ προς Δυσμάς πλέοντος στόλου χών Κορινθίων, όσχις έ'σχεν ως τέρμα 
τήν κτίσιν χών Συρακουσών, άποσπασθεϊσα υπό χήν αρχηγίαν τοΰ Χαρικράχους άπώ- 
κισε χήν Κέρκυραν. Έκεΐ όμως είχεν εΰρει εγκατεστημένους Ερετριείς. Ό διηγούμενος 
τούτο Πλούταρχος 4 * σημειώνει: Κέρκυραν τήν νήσον ’Ερετριείς κατωκονν' Χαρικράτους 
δε πλεΰσαντος... ε μβ άντε ς είς τάς ναϋς ο I Έρετριείς άπέπλευσαν οϊκαδε.

Ή τελευταία αυτή φράσις, έμβάντες είς τάς νανς, δεικνύει μετά περισσής έναργείας 
ποΰ έστηρίζετο ή δύναμις χών Έρεχριέων. Τά πλοΐά των ήσαν άναμφιβόλως πάντοτε 
πολλά, πάντοτε δέ έ'χοιμα προς πλοΰν διά τούς καταγόμενους έκ τής έρετρ ίας πό- 
λεως. Έκ τής Κερκύρας έπέστρεψαν είς τήν Ερέτριαν άλλ’ οί Έρετριείς ήρνήθησαν 
να τούς δεχθούν. Οΰτω άντ! διά τοΰ νοτίου, έξήλθον τώρα διά τοΰ βορείου πόρου τοΰ 
Εύβοϊκοΰ πορθμού κα! πλεύσαντες είς τον μυχόν τοΰ Θερμαϊκού κόλπου ίδρυσαν τήν 
Μεϋ'ώνην είς τήν Πιερίαν.

Άλλ’ ή Κέρκυρα δεν ήτο ό μόνος σταθμός τών Έρετριέων. Ή όλη περιοχή τοΰ 
ΒΔ. άκρου τής Ελληνικής Χερσονήσου είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον τών Ερετών 
ημών δ. Τούτων δέ μόνον, τών Έρετριέων, ούχ! πάντων τών Εύβοέων, αποικία πρέπει 
νά θεωρηθή ό Ώρικός6, τό βορειότατον σημεΐον τής έπεκτάσεως αυτών, είς τήν 
μικράν νήσον τής εισόδου τοΰ κόλπου τής Αύλώνος. Η παρατήρησις' ότι «οί Εύβοεΐς

1 'Ρωμ. ’Αρχ. VII 3. 1: Κΰμην την εν Όπικοΐς Έλλη- 
νίδα τιό/.ιν, ην Έρετριείς τε καί Χαλκιδεΐς έκτισαν.

2 ΙΙερΙ τών αποικιών τής Ερέτριας βλ. καί F. Βι- 
χ,αββι,, Jonische Kolonisation, 1920, 217 κέ.

3 Busoi/t, Gr. Gesch. I2, 146.
4 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Αίτ. Έλλην. 11, p. 293 Α-Β. Σήμε

ρον ούδείς πλέον αμφιβάλλει διά τόν ύπό τών Έρε
τριέων πρώτον άποικισμόν τής Κέρκυρας SchaEFER, 
έ.ά. 374, σημ. 4. Πρός τήν εΐδησιν είχεν απιστήσει ό
Beloch, I I2,247, σημ. 21 (πρβλ.άνωτ. σ. 18 σημ.3).’Α
σφαλώς πρός τήν άνάμνησιν τουλάχιστον τής σχέσεως 
ταύτης δέν είναι άσχετος ή παρά ΠΑΥΣΑΝΙΑι V 27. 9 
εϊδησις: βοών δε τών χαλκών ό μεν Κερκνραίων, ό δε 
άνάϋημα Έρετριέων, τέχνη δέ Έρετριέως έαιί Φιλησίον’ ή 
σύναψις έχει γίνει πρό πολλοϋ. Περί τοΰ Φιλησίου 
και τοΰ αναθήματος τούτου βλ. G. Eippold, RE XIX

(1938), στ. 2157, 12. Τοΰ αναθήματος εύρέθη ή επιγρα
φή, Inschr. von Olympia άρ. 248: Φιλέαιος επόε \ Ερέ
τριες τώι Αί. Είναι γνωστόν πόσον οί Έρετριείς τοΰ 
δον αί. ήσαν μνήμονες τοΰ παρελθόντος φανερώνει 
ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ V 99 καί ή παρ’ αύτοϊς άνάμνησις τών 
Παρίων καί τοΰ ’Αρχιλόχου, βλ. Philologus 100, 
1956, 37. Διά τήν βοΰν, κοινήν είς τά νομίσματα 
τής Ερέτριας (ώς καί άλλων Εΰβοϊκών πόλεων) καί 
τής Κερκύρας ό Head, Hist. Numm.’, 362, παρατηρεί 
ότι είναι ασαφές έάν οί Κερκυραΐοι τήν παρέλαβον 
παρά τών Έρετριέων ή άλλαχόθεν.

5 Βλ. R. L· Beaumont, Greek Influence in the 
Adriatic Sea before theFourth Century B.C. ένJHS 
56, 1936, 159 κέ.

6 Beaumont, έ.ά. 164 κέ. CAH III, 651.
7 Beaumont, αΰτ. 165.
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ή σαν έμποροι, δχι άγρόται, διό καί έγκατεστάθησαν έπ'ι μιας νήσου 1 εις τό νότιον 
κεράς τοϋ κόλπου τής Αΰλώνος και όχι εις την [πλησίον] εΰψορον πεδιάδα» ισχύει διά 
τούς Έρετριεΐς μόνον, όχι δε διά τούς Χαλκιδεΐς. Ή παράδοσις έθεώρει τόν Ώρικόν ώς 
κτίσμα τοϋ Έλεφήνορος καί, των Άβάντων έπιστρεφόντων εκ τής Τροίας. Ή Ά βαν- 
τ'ις χώρα με τό άλλως άγνωστον Θρόνιον 1 2 3 ώς πόλιν, ήτο επίσης Εύβοϊκή κτίσις. Ότι 
αί εγκαταστάσεις αύται εις τάς οποίας ή παράδοσις απέδιδε μίαν τόσον παλαιάν ιστο
ρίαν άνήκον εις την Ερέτριαν άποδεικνύει όχι μόνον ή ρητή μνεία τής έγκαταστάσεως 
τών Έρετριέων εις την Κέρκυραν αλλά καί ή είς την άκραίαν ταύτην περιοχήν εμφά
νισες επίσης τών Παρίων8, τών όποιων τήν σχέσιν προς τήν Ερέτριαν έτονίσαμεν είς 
τήν αρχήν τής με?ώτης ταύτης.

Ή μετάβασις από τών Άκροκεραυνίων είς τον Θερμαϊκόν κόλπον συμφώνως προς 
τήν παρά τώ Πλουτάρχω διήγησιν εϊτε, πιθανώτερον, ή σύγχρονος έγκατάστασις είς τάς 
’Ιλλυρικός καί τάς Θρακικάς άκτάς άποτελοΰσι σαφώς μίαν προσπάθειαν ελέγχου έξ 
άμφοτέρων τών πλευρών τών οδών επικοινωνίας τής Έλ?\,ηνικής χερσονήσου προς 
τον Βορράν4 *.

Είς τήν Χαλκιδικήν ό άποικισμός εμφανίζεται επίσης γενόμένος τή συμ
μετοχή άμφοτέρων τών πόλεων. Δυστυχώς αί διασωθεΐσαι πληροφορίαι τών αρχαίων 
συγγραφέων καί ή μέχρι τοϋδε αδυναμία προς αρχαιολογικήν έξερεύνησιν τών αποι
κιών τής περιοχής ταύτης, έξερεύνησιν ή οποία θά είχε εξαιρετικόν διαφέρον διά τήν 
τόσον σημαντικήν αυτήν περίοδον τών αρχών τής άναπτύξεως τοϋ Ελληνισμού δεν μάς 
επιτρέπουν μίαν πλήρη γνωριμίαν τής ιστορίας τοϋ Χαλκιδικοΰ άποικισμοϋ. Είναι δε 
γνωστόν ότι ήμφεσβητήθη ακόμη καί ή έκ τής Εύβοϊκής Χαλκίδος προέλευσις τοϋ 
ονόματος Χαλκιδική °. Καθώς παρατηρεί ό J. W. Myres6 * αί άποικίαι αύται τής 
Χαλκίδος έ'μειναν μακράν τών κυρίων ρευμάτων τοϋ άποικισμοϋ καί τών οδών τοϋ 
εμπορίου καίδιετήρησαν ένα πολύ περισσότερον αγροτικόν χαρακτήρα ή αί άλλαι Έλ- 
ληνικαί άποικίαι. Αί άποικίαι αύται άναμειχθεΐσαι με τούς βαρβάρους γείτονας,παρ’ ών

1 Πλινιος Hist. Nat. II 204.
2 Ή πληροφορία τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ V 22. 3 δέν επι

δέχεται άμφισβήτησιν- ή επιγραφή τοΰ αναθήματος τών 
Άπολλωνιατών, τήν όποιαν αναφέρει, καί ήτις εχει άνευ- 
ρεθή έν Όλυμπίςι, Inschr. ν. Olympia 692,μνημονεύει 
τό Θρόνιον καί τήν Άβαντίδα, τήν όποιαν κατά τήν 
διήγησιν τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ είχον άποικίσει Λοκροί καί 
Άβαντες: σκεδαβΰειοών γαρ "ΕλΧηοιν, ώς εκομίζοντο εξ 
sΙλιον, τών νεών, Λοκροί τε εκ Θρονίον τής επί Βοαγρίφ 
ποταμοί) και Αβαντες από Εύβοιας νανοίν οκτώ σνναμφό- 
τεροι προς τα ορη κατηνέχ&ησαν τα Κεραύνια κτλ. 
ΠΑΥΣΑΝ. V 22. 4' πρβ. Beaumont, έ.ά. 169 κέ.

3 Τών Παρίων αρχαϊκή αποικία έν τή περιοχή ήτο ή
Άμφιάλη, Beaumont, έ.ά. 188 σημ. 201.’Ασφαλώς κατά
τό 385/4 δέν θά ίδρΰετο ή Παριακή αποικία τής Φάρου
είς τήν περιοχήν αν μή ΰπήρχον παλαιοί δεσμοί. ΙΙερί
Φάρου, Bbeoch, Gr. Gesch, III l2, 118 κέ. L. Robert,
Hellenica 11-12, 1960, 550 κέ. (μετά παλ. βιβλ.). 'Η 
άνεΰρεσις καί Κυκλαδικών οστράκων μεταξύ τών

άλλων προϊστορικών ευρημάτων τοΰ Hvar (ίταλ. Le- 
sina) ήτοι τής αρχαίου Φάρου, περί ών προχείρους 
F.Schachermeyr, Die altesten Kulturen Griechen- 
lands, 144 καί σημ. 106 καθώς καί αί προοπτικά! τάς 
οποίας δημιουργεί διά τό όλον θέμα δέν είναι δυνατόν 
νά μάς άπασχολήσωσιν ένταΰθα·

4 CAH III, 650 κέ., έ'νθα τονίζεται καί ή πρός τήν 
Πάρον σχέσις τής Ερέτριας εις τε τάς Δαλματικάς καί 
τάς Θρακικάς άκτάς.

5 Ε. Harrison έν Cl. Quarterly 6, 1912, 93 κέ. 
'Ο R. Μ. Cook, JHS 66, 1946, 71 σημ. 38 παραπέμ- 
πων είς τήν γνοίμην ταΰτην τοΰ Ε. Harrison παρα
τηρεί: He may be right in denying the connection 
of Chalcis with Chalcidice. Τήν γνώμην, μή έπικρατή- 
σασαν άλλως τε, άνεσκεΰασε λεπτομερώς ό D. W. Bra- 
dEEn, The Chalkidians in Thrace έν American 
Journal of Philology 1952, 73, 357 κέ.

6 CAH III, 653.
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ούδέν είχον νά λάβουν άνεπιύχθησαν αρκετά βραδέως ώστε μόνον κατά τον 5ον καί τον 
40v αιώνα έγένοντο ίκαναι διά συνοικισμόν. Ήσαν όπωςδήποτε αρκετά 'Ελληνικά! ώστε 
νά άποτελέσουν τάς πηγάς τοΰ Μακεδονικού Έλλ,ηνισμοΰ—άλλ’ αρκετά επίσης επαρχια
κά! ώστε νά είναι αδιάφοροι σύμμαχοι κα! ανυπότακτα μέλη μιας ήγεμονευοΰσης 
πόλεως.— ’Έμειναν εις τό περιθώριον τοΰ υπολοίπου Ελληνισμού.

Διά τάς Χαλκιδικάς αλλά κα! τάς Έρετριακάς αποικίας ταΰτας τοΰ Βορρά υπάρ
χουν προβλήματα ώς προς τον χρόνον τής αποστολής αυτών κα! την χρονικήν αύτών 
σχέσιν προς τάς αποικίας τής Δύσεως, ακόμη ώς προς τό πόσαι κα! ποΐαι είναι ακριβώς 
αι άποικίαι έκατέρας τών δύο μεγάλων πόλεων τής Εύβοιας \ Συνήθως θεωρείται, κα
τά την πληροφορίαν τοΰ Στράβωνος 2, ότι εις την Ερέτριαν άνήκον αί άποικίαι τής 
Παλλήνης κα! τοΰ’Άθω ήτοι ’Ακτής, τών δύο δηλαδή ακραίων χερσονήσων τής Χαλκι
δικής, είς τήν Χαλκίδα αί άποικίαι τής Σιθωνίας. Ή Παλλήνη περιόριζε τον Θερ
μαϊκόν κόλπον προς Άνατολάς, ενώ ή Μεθώνη εύρίσκετο είς τό δυτικόν αυτού άκρον. 
Μεγαλυτέρα είναι ή άσάψεια ώς προς τάς άποικίας τής Ερέτριας έπ! τής ’Ακτής, 
πλησίον όμως τών οποίων εΰρίσκονται κα! αί άποικίαι τής ’Άνδρου.

Είς τήν συζήτησιν τών προβλημάτων δεν πρόκειται νά είσέλθωμεν ενταύθα. Θά 
παρατηρήσω τά εξής μόνον. Έκ τής ιστορίας ήν διηγείται ό Πλούταρχος3 περ! τής 
Ακάνθου δικαιούμεθα, πιστεύω, νά συμπεράνωμεν ότι τοΰ στόλου διά τον άποι- 
κισμόν τής περιοχής μετεΐχον έξ ϊσου ’Άνδριοι κα! Χαλκιδεΐς. Τοΰτο προϋποθέτει 
άσφαλώς ή έπακολουθήσασα άμψισβήτησις διά τήν κατοχήν τής πόλεως, άμφισβήτησις 
ή οποία άποτελεΐ προφανώς μίαν άνάμνησιν τών άγράφων βεβαίως άλλ’ ισχυρών 
κανόνων δικαίου, οϊτινες θά έπεκράτουν κατά τήν ιδρυσιν τών άποικιών.

Οΰτω όμως τό σχήμα: Χαλκ'ις συν μια άλλη πόλει, όπερ εΰρομεν είς τήν

1 Ό BradEEn, έ.ά., πιστεύει ϋτι ό άποικισμός τής 
Χαλκιδικής έγένετο παλαιότερον ή ό τής Δύσεως, διότι 
αί ειδήσεις περί τοΰ πρώτου συγχέονται μέ έκείνας περί 
άποικισμοΰ υπό τών έπιστρεφόντων έκ τής Τροίας. Χα
ρακτηριστικήν θεωρεί τήν εΐδησιν τοΰ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΥ
ΖΑΝΤΙΟΥ έν λ. Τορώνη' πόλις Θράκης, άπό Τορώνης της 
Πρωτέως η Ποσειδώνος και Φοινίκης, εστι και άλλη Το
ρώνη μετά Τροίαν κτιοίλεΐσα. Ή πόλις άνεφέρετο υπό 
τοΰ ’Αρχιλόχου έν συνδυασμφ πρός τόν Ήρακλέα κατά 
τήν παρά ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΩι II 5. 9 καί τή επιγραφή IG 
XIV 1293 Α, 85καί ΤζετζΗι Χιλ. II 320κέ. διήγησιν' βλ. 
Άρχ. Έφημ. 1952 (1954), 88.ΉΤορώνηήτο τών κυριω- 
τάτων Χαλκιδικών αποικιών. ’Αντιθέτως είναι ασαφείς, 
αν μή ανύπαρκτοι, αί περί άμεσου άποικισμοΰ άπό Χαλ- 
κίδος λεπτομερέστεροι μαρτυρίαι. Συνήθως σήμερον ό 
άποικισμός τών Χαλκιδέων εις τήν Δύσιν καί τήν Χαλ- 
κιδικήν θεωρείται σύγχρονος, BEEOCH I I2, 253. J. Βέ- 
rard, L’expansion, 66. “Οτι προηγήθησαν αί άποικίαι 
τών Χαλκιδέων είς τήν Δύσιν δέχεται ό R. Μ. Cook, 
JHS 66,1946, 71. Ό G.Ceotz 1,162 δέχεται ώς χρόνον 
άποικισμοΰ τής Χαλκιδικής τό τέλος τοΰ 8ου π.Χ. αίώ- 
νος. Ό Η. Bengtson, έ.ά. 89, αναφέρει τόν 7°ν - 6ον αί. 
ώς χρονολογίαν άποικισμοΰ τής Θράκης γενικώς (ήτοι 
Μακεδονίας).Ό W.A. Laideaw έν Oxford Class. Diet.

έν λ. Chalkidike δέχεται τόν άποικισμόν αυτής γενό- 
μενον κατά τόν 7°ν αί. ήτοι μεταγενέστερον τοΰ τής Δύ
σεως. Ή πληροφορία τοΰ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, άπ. 98 (= 
ΠΛΟΥΤ. Έρωτ. 761 Α) ότι Χαλκιδεΐς τής Χαλκιδικής 
έβοήθησαν έν Εύβοίρ δέν βοηθεΐ είς τήν λύσιν τοΰ 
προβλήματος. Ό άποικισμός τής Χαλκιδικής είναι τών 
έχόντων τήν άμεσωτέραν ανάγκην έρεύνης θεμάτων.

2 ΣΤΡΑΒΩΝ X 1. 8, C. 447 · Ερέτρια μεν γάρ οννφ- 
κιοε τάς περί Παλληνην καί τον " Αϋο) πόλεις, ή δε Χαλκ 'ις 
τάς υπό Όλννϋ’φ.

3 ΠΛΟΥΤ. Αίτίοις Έλληνικοΐς 30, ρ. 298 α-β: ”Αν· 
δριοι καί Χαλκιδεΐς πλ.ενααντες είς Θράκην οίκήσεως ένεκα 
Σάνην μεν πόλιν έκ προδοοίας κοινή παρέλαβον, την 
δ’ ’Άκαν&ον έκλελοιπέναι τους βαρβάρους πνν&ανόμενοι 
δυο κατασκόπους έπεμψαν. ώς δε τη πόλει προσιόντες 
παντάπαοι πεφευγότας ησ&άνοντο τους πολεμίους, δ μεν 
Χαλκιδικάς προεξέδραμεν ώς καταληψόμένος τοΐς Χαλκι- 
δενσι την πόλιν, ο ό* "Ανδριος ον συνεξανντων ήκόντισε τό 
δόρυ καί ταΐς πνλαις έμπαρέντος μετά βολής, Άνδρίων, έφη, 
παιαίν αιχμή προκατειληψδαι την πάλιν. Ό BURN, ε.ά. 18( 
δίδει ύπερβαλλόντως μεγάλην σημασίαν είς τήν εΐδησιν 
ταύτην διά τήν άνεύρεσιν τών σχέσεων τών νήσων 
Πάρου καί Νάξου εντός τών συνασπισμών τής αρ
χαϊκής Ελλάδος, τάς όποιας δέν θεωρεί σταθεράς-
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Δΰσιν εμφανίζεται επίσης και ένταϋθα: Χαλκίς σύν Άνδρω. ’Ασφαλώς δέ τό σχήμα 
Χαλκ'ις συν Έ ρ ε τ ρ ί α θά είχεν υπάρξει επίσης λαμβανομένης ύπ’δψιν τής άρχαιό- 
τητος τοϋ άποικισμοϋ τής περιοχής, τον όποιον ή παράδοσις άνήγεν επίσης έν μέρει είς 
τούς από τής Τροίας έπιστρέψοντας Άβαντας. Υποστηρίζεται συνήθως δτι ή κοινή ά- 
ποίκισις Χαλκίδος καί “Ανδρου είς την ’Ακτήν συνέβη μετά τον πόλεμον περί τοϋ Λη- 
λαντίου πεδίου1, ότε τό ναυτικόν κράτος τής ’Ερέτριας, είς δ άνήκεν ή “Ανδρος, θά είχε 
καταληφθή υπό τής Χαλκίδος ή προσχωρήσει είς αυτήν. Είς τούτο συνηγορεί καί ή 
συνήθης χρονολογία των αποικιών τής “Ανδρου: 654 π.Χ. κατά τήν κοινώς παρα
δεκτήν χρονολογίαν τοϋ Ευσεβίου.

Ούδέν δμως εμποδίζει νά θεωρήσωμεν δτι τούς Χαλκιδεΐς ζητοΰντας αγρούς ώδή- 
γησαν έκεϊ οί “Ανδριοι ως άποτελοΰντες μοίραν τού ναυτικού τοϋ Έρετριακοϋ κρά
τους. Διότι καί εάν ακόμη τό κράτος όντως είχε διαλυθή έξ αίτιας τοϋ μεγάλου πολέμου 
είναι όρθότερον, ΐνα ή έν τή Χαλκιδική άποίκησις τής “Ανδρου αντί νά θεωρηθή ως 
όφειλομένη είς τήν δΰναμιν τής Χαλκίδος έρευνηθή έν τώ πραγματικά) αΰτής πλαισίω : 
Διότι αποτελεί τήν αφετηρίαν τών προς Άνατολάς αποικιών, δσας τώρα στέλλου- 
σιν αί δυνάμεις τής Άνατολικωτέρας Ελλάδος, προγεφύρωμα τής οποίας είναι ώρι- 
σμέναι νήσοι τών Κυκλάδων, κυρίως ή Πάρος καί έν μέρει, ώς δεικνύει τό έπεισόδιον 
δπερ διηγείται ό Πλούταρχος, ή “Ανδρος. Διότι γεωγραφικώς μετά τάς αποικίας τής 
Χαλκίδος καί τής Ερέτριας, είς τάς κατά τήν άρχαίαν ορολογίαν «Θρακικάς» άκτάς 
εύρίσκομεν προς Άνατολάς τήν Άνδρον, Πάρον, Χίον, Σάμον, Μίλητον κ.ά'. Είναι πε
ρίεργον δτι ή ’Ερέτρια δεν έξαπλώνεται περισσότερον προς τά έκεΐ. Άλλ’ΐσως οί 
Έρετριεΐς δεν εΐχον τήν διάθεσιν ή τήν δύναμιν προς τούτο- Τό έπεισόδιον τής Ακάν
θου δεν σημαίνει έξάρτησιν τής Άνδρου από τής Χαλκίδος· είναι άντιθέτως φα
νερά ή επί ϊσοις δροις συμμετοχή είς τον άποικισμόν τής περιοχής, έφ’όσον δέ, ώς εΐδο- 
μεν,οΰτε θαλασσοκρατία ούτε ναυτική ισχύς τής Χαλκίδος υπήρξε ποτέ, ή ύπόθεσις δτι 
ή Χαλκίς διεδέχθη τήν’Ερέτριαν έν τή ήγεμονία τοϋ ναυτικού κράτους τής τελευταίας 
είναι αστήρικτος. Όθεν ή “Ανδρος συμμετέσχεν είς τον προς Βορράν άποικισμόν είτε 
μόνη είτε ώς μέλος τοϋ Έρετριακοϋ συγκροτήματος- τήν τελευταίαν ύπόθεσιν καθιστά 
πιθανωτέραν ή έν τή Ακτή, ήτοι πλησίον τών Έρετριακών αποικιών, τοποθέτησις τής 
αποικιακής έξαπλώσεως τών Άνδρίων. “Ητοι οί Χα?ικιδεΐς ήλθον είς τήν Χαλκιδικήν 
μετά τών Έρετριέων καί τών Άνδρίων.

Τήν άνατολικωτέραν έπέκτασιν έγκατέλιπον οί Έρετριεΐς είς τούς Μιλησίους, 
προς τούς οποίους έστράφησαν καί αί πρότερον προς τήν Ερέτριαν συνδεόμεναι νήσοι 
τών Κυκλάδων. Έάν ή Πάρος ψηφίζη εναντίον τής ’Άνδρου κατά τήν άμφισβήτησιν 
περί τής κυριότητος τής Ακάνθου, είτα δέ ή ’Άνδρος θέτη άράς έναντίον τής Πάρου2 
τούτο σημαίνει, δτι πρώτον μεν έως τότε “Ανδρος καί Πάρος ειχον φίλικάς σχέσεις, 
δτι δέ μετά ταϋτα ή Πάρος ένισχυθεΐσα υπό τής Μιλήτου προσεπάθησε νά θέση φρα
γμόν είς τήν έξάπλωσιν τής Άνδρου.

Ή είκών τήν οποίαν οΰτω παρέχει ό άποικισμός τής Χαλκιδικής δεικνύει άναμ-
1 J. B0rard, 1/expansion, 94. D. W.Bradbbn έν 

Trans. Am. Phil. Ass. 1947, 225 σημ. 7.
2 Ώς άναφέρεται έν tfj σχεπ,κίί διηγήσει τοΰ ΠΛΟΥ

ΤΑΡΧΟΥ πρβ. σ. 21, σημ. 3.
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φιβόλως δχι και προς Βορράν οί Χαλκιδεΐς δεν έπλευσαν μόνοι1.
Εκ τής μέχρι τοΰδε έπισκοπήσεως έ'γινεν ϊσως ήδη σαφές με ποιον τρόπον έκα- 

τέρα των διιο μεγάλων πόλεων τής Εύβοιας μετείχε τοΰ κοινού «στόλου» των αποικιών, 
ένω συνήθως δεν τίθεται τοιοϋτο πρόβλημα θεωρούμενου ότι ήτο όμοιος δι’ άμφοτέ- 
ρας ό τρόπος ούτος, χωρίς νά γίνεται προσπάθεια διακρίσεως μεταξύ Χαλκίδος καί 
Ερέτριας.

Εγνωρίσαμεν ήδη την καιρίαν σχέσιν τής ’Ερέτριας προς την θάλασσαν, ένω είς 
πάσας τάς υπερπόντιους αποικίας τών Χαλκιδέων υπάρχει πάντοτε καί μία τούλάχιστον 
άλλη πόλις ως μέτοχος, κατά τινα τρόπον, τής αποικίας. Τούτο δεν δΰναται νά έρμηνευθή 
εύλογώτερον ή διά τής παραδοχής τής ανωτέρω άναπτυχθείσης ύποθέσεως ότι τής 
δευτέρας πόλεως ή Χαλκίς εΐχεν ανάγκην διά την αποστολήν τών αποικιών αυτής 
διότι ή δευτέρα αυτή πόλις κατά κανόνα διέθετε τά αναγκαία πλοία.

Ό ’Αριστοτέλης 1 2 μαρτυρεί ρητώς ότι αί άποικίαι τών Χαλκιδέων έστάλησαν επί 
τής τών ίπποβοτών αρχής, οιτινες δυσκόλως ήδΰναντο νά άσχολώνται καί μέ τά ναυτικά. 
Ναυσικλειτοϊ ήσαν είς την πραγματικότητα οί Έρετριεις. Είς τούς κοινούς «στόλους» 
τών αποικιών οί Έρετριεις διέθετον τά πλοία. Ήσαν οί πομποί 3 τών έχόντων ανάγ
κην νά ταξιδεΰσουν, όπως καί οί Φαίακες. Άνάλογον αλλά δευτερεΰοντα εν σχέσει προς 
τούς Έρετριεις ρόλον πρέπει νά δεχθώμεν ότι ειχον καί οί Κυμαΐοι, πιθανώτατα δέ 
καί οί Τστιαιεΐς.

Θετικάς μαρτυρίας ότι οί Χαλκιδεΐς ειχον ναυτικόν δεν έ'χομεν 4, άντιθέτως προς

1 Αί παραδιδόμεναι χρονολογίαι τής ίδρΰσεο>ς τών 
αποικιών τής “Ανδρου, BradeEn, έ.ά. Beloch II2, 2, 
231, δέν αποτελούν κώλυμα τής τοιαύτης ερμηνείας, έφ’ 
όσον οϋδεμία δυνατότης ελέγχου υπάρχει. “Οτι ή Πάρος 
εις τήν διαφοράν μεταξύ Χαλκίδος καί “Ανδρου ψηφί
ζει ύπέρ τής Χαλκίδος, βλ. προηγ. σημ., δεικνύει μάλλον 
δτι τά έπεισόδιον άναφέρεται εις τήν πρό τοΰ πολέμου 
διά το Ληλάντιον πεδίον περίοδον. Ό WadE-Gbry, 
παρά H.L. LorimER, BSA 42, 1947, 115, υποθέτει δτι 
δ πόλεμος Χαλκιδέων καί Άνδρίων δύναται νά τοποθε- 
τηθή ασφαλώς είς τόν 7ον αιώνα, πιθανώς είς τό 
πρώτον αύτοΰ ήμισυ. “Αλλως δέ ή ’Ακτή, έφ’ ής αί 
άποικίαι τής “Ανδρου, θεωρείται συνήθως δτι κατεί- 
χετο υπό αποικιών τής ’Ερέτριας, ούτω δέ είναι εύλο
γώτερον νά ύποθέσωμεν δτι μετά ιών Έρετριέων καί 
τών Χαλκιδέων κυρίως άπέστειλαν τάς αποικίας αυτών 
οί “Ανδριοι πρό τής ρήξεως Χαλκίδος καί ’Ερέτριας.

2 Παρά ΣΤΡΑΒΩΝΙ X 10.8, C.447 : έστάλησαν δε αί 
άποικίαι ανται (δηλ. αί τής Χαλκίδος), κα&άπερ εΐρηκεν 
’Αριστοτέλ.ης, ηνίκα ή τών Ίπποβοτών καλονμένη επεκρά- 
τει πολιτεία' προέατηααν γάρ αν της άπό τιμημάτων άνδρες 
άριστοκρατικώς άρχοντες.

3 Βλ. άνωτ. σ. 11 κέ.
4 Είςτήνπαρά ΙίΛΟΥΤΑΡΧΩι άπ· 62, έκ τών είς'Ησίο

δον Υπομνημάτων, ’Ηθικά, τόμ. 7 (Βερναρδάκης), 82 
ε’ίδησιν: Τον μεν ονν Άμφιδάμαντα (ήτοι τόν μυθικόν 
βασιλέα τής Χαλκίδος, ΗΣΙΟΔΟΥ “Εργα 654, ’Αγών 63 
Βίος Ησιόδου 7, 10) ναυμαχούντα προς ‘Ερετριέας υπέρ 
τον Ληλάντον άπο&ανεΐν διώρθωσεν ήδη ό Κ. Fr. Her
mann, Ges.Aufs. (=Rhein. Mus. 1, 1833) 194 κέ. τό

ναυμαχούν τα είς μονομαχονντα. Ό πόλεμος διεξήχθη κατά 
γήν, πρώτην δέ ναυμαχίαν αναφέρει ό ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 113 
τήν μεταξύ "τών Κορινθίων καί Κερκυραίων γενομένην 
τό 664 π.Χ. ώστε αποκλείεται ναυμαχία επί Άμφιδά- 
μαντος.

Παρά τφ ίστορικφ Τ. ΛίΒΙΩι VIII 22, 5 άναγινώσκο- 
μεν : Cumani^Chalcide Euboica originem trahunt. 
Cl ass e, qua advecti ab domo fuerant, multum in 
ora maris eius, quod accolunt, potuere, primo in 
insulas Aenariam et Pithecusas egressi, deinde in 
continentem ausi sedes transferre». ’Εκ τούτου δέν 
δύναταί τις νά συναγάγη δτι οί Χαλκιδεΐς εΤχον όντως 
ναυτικόν. Ύποπτεύω δτι ενταύθα ό ΤΙΤΟΣ ΛίΒΙΟΣ μετα
φράζει διά τοΰ classis τήν λέξιν στόλος, ένφ ή λέξις 
λίαν συνήθης είςτούς περί αποικιών λόγους ήτο ή πράξις 
τοΰ στέλλειν αποικίαν: Ούτω π.χ. ΣΤΡΑΒΩΝ V 4. 4, C. 243 
(περί τής Κύμης τής Καμπανίας) οί δί τόν στόλον 
άγοντες,Ίπποκλης δ Κυμαϊος και Μεγασ&ένης ο Χαλκιδεύς, 
δπου βεβαίως τό στόλο; δέν σημαίνει classis. “Αλλως τε 
παρά Τ. ΛίΒΙΩι, έν τφ αύτφ χωρίφ, λέγεται ρητώς δτι 
πρώτον κατέλαβον τάς νήσους καί είτα τήν ήπειρον. 
Άλλ’ είς τάς νήσους γνωρίζομεν δτι έγκατεστάθησαν 
καί οί Έρετριεις, ώς έπίσης καί είς τήν Κύμην οί Κυ- 
μαΐοι. “Ωστε έκ τοΰ χωρίου οΰδαμώς άποδεικνύεται ή 
ϋπαρξις ναυτικού τών Χαλκιδέων. 'Ομοίως καί ό VEL
LEIUS Paterculus, I 4. 1, όμιλών περί classis τών είς 
Κύμην στελλομένων δέν άναφέρεται τφ δντι είς στόλον 
(classis). Άμφότερα τά λατινικά χωρία παρά BArard2, 
39 κέ. σημ. 1 καί 2.
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τάς βεβαιώσεις των σημερινών ερευνητών λ Ή ΰπαρξις ίσχυροϋ Χαλκιδικοϋ ναυτικού 
συνάγεται μόνον έκ τής ίσχυράς συμμετοχής τών Χαλκιδέων εις τό πρώιμον στάδιον 
τοϋ δευτέρου άποικισμοΰ, ούχ'ι έκ πραγματικών τεκμηρίων. Ή άνάλυσις τών γεγο
νότων, την οποίαν έπεχειρήσαμεν, συνηγορεί υπέρ έπόψεως διαφόρου προς την γενικώς 
ίσχύουσαν.

Βεβαίως λείπουν επίσης θετικαί μαρτυρίαι ότι οί Χαλκιδείς έστεροϋντο ναυτικού— 
έκτος ίσως μιας, έ'στω και μεταγενεστέρας:

Κατά τάς ετοιμασίας τού 480 διά την πρώτην άντιμετώπισιν τού από Βορρά 
κατερχομένου Περσικού στόλου, ή οποία καί έγένετο είς τό Άρτεμίσιον, οί Χαλκιδείς 
έπλήρονν είκοσι Ά ϋ η ν αίων σψί παρεχόντων τάς νέας, Έρετριέες ό’ επτά2. Τών 
Έρετριέων βεβαίως ήσαν ϊδιαι αυτών αί επτά νήες.

Οΰδέδΰναται νά προβληθή έναντίον τής μαρτυρίας ταΰτης ή άντίρρησις ότι ή υπό 
τών ’Αθηναίων ήττα τών Χαλκιδέων τώ 506 π.Χ. ήτο ή αιτία τής άπολΰτου ανυπαρξίας 
Χαλκιδικού ναυτικού. Ό άγων ’Αθηναίων—Χαλκιδέων3 έγένετο κατά ξηράν, την έπο- 
χήν δ έκείνην οΰδ’ οί ’Αθηναίοι είχον ναυτικόν. Ούδαμώς άλλως άναφέρεται άνάμειξις 
ναυτικού είς τον αγώνα τού 506 κατά τών Λακεδαιμονίων καί τών συμμάχων αύτών, 
τών Βο ιωτών καί τών Χαλκιδέων.

Με ποιον τρόπον έρρυθμίζοντο τά τού «στόλου» δεν γνωρίζομεν ακριβώς. Τούς 
Έρετριεΐς δεν ένδιέφερεν ή έγκατάστασις είς αγροτικής οικονομίας αποικίας άλλ’ ή 
κυριαρχία τών θαλασσίων οδών: ήσαν έ'μποροι καί έφοπλισταί, άει,ναΰταί. Διό καί δεν 
έγκαθίστανται παρά μόνον είς περιοχάς όπόθεν έλέγχουν τάς συγκοινωνίας καί ασκούν

1 Π.χ. Ε. Pais, Storia della Sicilia e della Magna 
Grecia I, 161 κέ.: «L’Odissea omerica ci rappresenta 
in buona parte appunto quel tempo in cui, nei ma- 
ri di Occidente, veleggiavano le navi di Cal- 
cide».GEYER, έ.ά. 40:«Nach derKusteThrakes fiih- 
ren die chalkidischen Schiffe» καί αύτ. 48: «Wie sehr 
die einstso seemachtige Handelstadt» (δηλ. ή Χαλ- 
Hi;).BENGTSON, 83: «Chalkidische Handelskapitane» 
BErard, L’expansion, 55: «(Ή Ερέτρια) «avait alors 
une marine aussi puissante que sa voisine Chalcis». 
BErard, La colon2., 305 σημ. 1: «...chercher dans les 
navigations chalcidiennes du VII s. rorigine de la 
legende d’ Ulysse..» Αύτ. σ. 49 διά τήν άποίκισιν τής 
Κύμης: «ίΐ est possible que pour Cumes, Chalchis 
ait fourni les navires, et sa voisine, dont la colo- 
nie porte le nom, une partie des contigents»· 
F. GeyER, RE Suppl. IV (1924), στ. 434, 11 :(Χαλκίς 
και ’Ερέτρια) «zwei fiihrende Seemachte,.» Βεβαίως 
ή Χαλκ’ις έχει λιμένα, διπλοϋν δέ, αί περί τοϋ οποίου 
μαρτυρίαι, αν καί μεταγενέστεροι, Ισχύουν ασφαλώς καί 
διά τούς παλαιοτέρους χρόνους. Άλλ’ ή ΰπαρξις λιμέ- 
νος και εμπορίου δεν μαρτυρεί και τήν ΰπαρξιν Ναυ
τικού. Περί τοϋ λιμένος V. Burr, Νεών κατάλογος, 
Klio, Beiheft XLIX, 1944, σ. 37 κέ. καί Lehmann- 
HartpBben, Die antiken Hafenanlagen des Mittel-

meeres, Klio, Beiheft XIV, 1923, σ. 251, 69. Πρβ. 
γενικώς καί ν. Gerkan, Griech. Stadteanlagen, 
σ. 112 κέ.

2 ΗΡΟΔΟΤΟΣ VIII 1. Προς βοήθειαν τής Μιλήτου 
οί ’Αθηναίοι είχον στείλει είκοσι τριήρεις καί οί Έρε- 
τριεΐς πέντε, προφανώς μέρος μόνον δσων είχον τώρα 
ετοιμάζουν μόνον επτά, τό σύνολον πιθανώτατα τών 
πλοίων αύτών. Φαίνεται δτι καί κατά τούς Ελληνιστι
κούς χρόνους έξηκολούθει ή αύτή παράδοσις. Οΰτω τό 
340 π.Χ.αί’Αθήναι παρέχουν πλοία είς τούς Χαλκιδείς, 
πρβ. IG XII 9 σ. 153, m ένφ τό 302 π.Χ. ή Ερέτρια 
παρέχει πλοία είς τόνί Δημήτριον, αύτ. άρ. 210 : οί 
στρατευόμενοι τών πολιτών εν ταΐς νάνοι■ Ή εν Χαλ- 
κίδι ναυπήγησις πλοίων διά τον στόλον τοΰ Δημητρίου, 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δημ. 43, νοείται έκ τής ύπάρξεως τοϋ 
λιμένος. Διότι συγχρόνως είχε παραγγελθή ή κατα
σκευή πλοίων καί περί Πέλλαν, παρά τόν Πειραιά καί 
τήν Κόρινθον.

3 ΗΡΟΔΟΤΟΣ V 77. Beeoch I I2, 401. G. Glotz I, 
480. RE XI,1 (1922), στ. 818, 827 κέ. BenGtson, 134. 
Ό Beloch μάλιστα, αύτ. 401 σημ. 3, δέν δέχεται δτι έ- 
κληρουχήθη ή γή τών Ίπποβοτών υπό τών Αθηναίων 
κατά τό 506: «Die Angabe.., ist aber nichts weiter 
als eine Vordatierung der Ereignisse von 445». 
Γενικώς Busoi,t[-Swoboda], αύτ. σ. 880 κέ. 1271 κέ.
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το έμπόριον. Ή έγκατάστασις είς την Κέρκυραν, τάς Πιΰηκούσας, τον Ώρικόν, τοιού- 
τον είχε προφανώς χαρακτήρα,—υπάρχοντα ίσως μόνον εκ τής εν Μακεδονία—διό κα'ι 
δεν κατέστη δυνατή ή παραμονή εκεί μονιμώτερον.

Γενικώς δε κατά τήν πρωιμωτέραν τουλάχιστον περίοδον τοΰ άποικισμοϋ αί κύριαι 
ναυτικα! πό?ιεις άδιαφοροΰσι διά τήν άπόκτησιν αποικιών μέ εΰψορον γήν προς έγκα- 
τάστασιν τοΰ πλεονάζοντος πληθυσμού άρκούμεναι είς τήν έκμετάλλευσιν τών μακρι
νών περιοχών, τάς οποίας έπεσκέπτοντο διά τών πλοίων. Οΰτω ή Σάμος αργά μόνον 
ίδρΰει αποικίας ή τό αυτό δε είναι δυνατόν νά λεχθή κα'ι διά τήν Κόρινθον, ή οποία 
διά τής Κέρκυρας κα'ι τών Συρακουσών ήθέλησε κυρίως νά έΐασφαλίση τάς ναυτικάς 
της όδοΰς. Χαρακτηριστικόν δ’ειναι ότι οί οίκιστα'ι τών αποικιών άνήκονείς τούς εύγε- 
νεΐς, τούς γαιοκτήμονας, οΐτινες βεβαίως δεν ήσαν ναυτικοί λ ’Ίσως νοείται οΰτω διατ'ι 
ούδενός Έρετριέως οίκιστοΰ διεσώθη τό όνομα καί διατί είς τήν Δύσιν οί Έρετριεΐς 
δεν έπεζήτησαν μονιμωτέραν έγκατάστασιν μετά τήν απώλειαν τής Κέρκυρας.

Ότι ούχί πάσαι αί Ελληνικά! πόλεις διέθετον κατά τον 8ον- 7ον μάλιστα προ 
Χριστού αιώνα ναυτικόν είναι γνωστόν, καθώς καί ότι οί έχοντες ανάγκην τούτου 
προσέφευγον είς τάς έχοΰσας, όπως είναι φυσικόν είς πάσαν εποχήν. Οΰτω είς τούς 
Άρκάδας ΐνα συμμετάσχωσι τής κατά τής Τροίας έκστρατείας παρεχώρησε πλοία ό 
Αγαμέμνων3, διότι ούτοι δεν ήσχολοΰντο μέ τήν θάλασσαν. Τό παράδειγμα τής παροχής 
είκοσι πλοίων ύπό τών ’Αθηναίων είς τούς Χαλκιδεΐς κατά τό 480 έμνημονεΰσαμεν 
ήδη 4. Όμοια είναι έπίσης ή περίπτωσις τών Λακεδαιμονίων άναλαβόντων τήν κατά 
τού Πολυκράτους εκστρατείαν τή παρακ?ιήσει τών Σαμίων φυγάδων. Τά πλοία προς 
ταύτην παρέσχον οί φυγάδες οΰτοι καί οί Κορίνθιοι5.

’Ανάλογος περίπτωσις, ακριβώς δε εκ τής ιστορίας τής προς Ανατολάς ιωνικής 
άποικίας, είναι ή υπό τών ’Αθηναίων αδελφών Φιλογένους καί Δάμωνος τών Εύκτήμο- 
νος παροχής τών αναγκαίων πλοίων είς τούς Φωκεΐς,ΐνα μετάσχωσι καί ούτοι τής άποι
κίας: νανς τε όιόόασιν ές τον πλονν και αντοί (δηλ. 6 Φιλογένης καί ό Δάμων) 
σφισιν (δηλ. τοΐς Φωκεύσι) ές τήν αποικίαν έγένοντο ηγεμόνες6.

Τήν παλαιάν ναυτικήν ίσχύν τής Ερέτριας αντιπροσωπεύουν οί Άειναύται αυτής, 
οΐτινες συνδέουν στενώς τήν πόλιν προς τήν Μίλητον, ήτις αναλαμβάνει εν γεωγραφική

1 A. R. Burn, έ.ά. 16 κέ.
2 Bengtson, 82. Schaefer, ε.ά. 377.
3 Ομηρος Β 610 κέ.;

Πολέες 3’ εν νηί εκάοτί]
’Αρκάδες άνδρες εβαινον, επιοτάμενοι πολεμίζειν.
Αυτός γάρ οφιν δώκεν άναξ άνδρών ’Αγαμέμνων 
νήας ενοσέλμονς π ε ρ ά ε ι ν επί οΐνοπα πόντον 
Ά τρεΐδης, επεί ον οφι θαλάσσια έργα μεμήλει.

4 Βλ. άνωτ. σ. 24.
5 Busoi/t[-Swoboda], έ.ά. ΙΙ714. ΗΡΟΔΟΤΟΣ III46: 

Μετά τήν αποτυχίαν ΐνα διά μακροΰ λόγου επιτύχουν 
τήν βοήθειαν παρά τών Λακεδαιμονίων οί Σάμιοι ψυ- 
γάδες Ινεφανίσθη σαν πάλιν ούδέν άλλο λέγοντες, ϋν- 
λακον δε φέροντες εφασαν τον ϋν/.ακον αλφίτων δέεο&αι.

οί δέ οφι νπεκρίναντο τφ ϋνλσ.κοι περιεργάο&αι' βοη- 
λλεειν δ’ ών εδοξε αντοΐσι.

Ή Ιστορία τοΰ κενοΰ θυλάκου, δι’ οΰ αίτοΰνται 
άρτον οί ενδεείς, δέν έχει θέσιν ενταύθα, ώς παρατη
ρούν πάντες οί έρμηνευταί, θεωροΰντες δτι ΰπόκειται 
είς τήν διήγησιν τό παρά τφ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩι ΣΕΞΤΩι II 23 
γραφόμενον περί αίτήσεως πνρον ύπό Χίων. Πρβ. προ. 
χείροις τήν έκδοσιν Ρη.Έ. Legrand, Herodote’, III, 
1949, σ. 32. Πιστεύω δτι ή διήγησις παρά ΣΕΞΤΩι είναι 
απλώς παραδιήγησις τής Ήροδοτείου. Πιθανή 
είναι ή επομένη ερμηνεία : Κε ν οί θύλακοι ήσαν 
αί νήες, τάς οποίας εΐχον οί Σάμιοι, ένφ τά άλφιτα, ών 
έδέοντο, ήσαν οί Σ παρτιάται, οΐτινες θά έπλήρουν 
τάς νήας.

6 ΙΙαυςαν. VII 2, 4.

4
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26 Νικολάου Μ. Κοντολέβντοξ ΑΕ 1963

καί χρονική έννοια την συνέχειαν τής θαλασσοκρατίας τής Ερέτριας. Ή μεγάλη δύνα- 
μις τής Ερέτριας άσψαλώς είχε προηγηθή. Ή διαδοχή τών θαλασσοκρατιών, ώς αύται 
άναφέρονται υπό τοϋ Ευσεβίου καί ώς επίσης άποκαθίσταται ή χρονολόγησις αυτών 
έν τή σημερινή έρεύνη, δεν είναι άσψαλεΐς. "Εν δμως τού?ιάχιστον γεγονός είναι αναμ
φίβολον: το γεωγραφικόν μήκος τής άνατολικωτέρας άκρας τής Χαλκιδικής χερσονή
σου ήτοι τής ’Ακτής αποτελεί τό άνατολικώτερον δριον τής Έρετριακής προεκτάσεως. 
Ό προς Άνατολάς περαιτέρω χώρος κυριαρχείται άμεσώτερον υπό τής Μιλήτου.

Ό πόλεμος περί τοϋ Ληλαντίου πεδίου, τον όποιον ίσως μία συστηματική αρχαιο
λογική έρευνα τής Χαλκίδος καί τής Ερέτριας θά διαλευκάνη περισσότερον, δΰναται 
καί σήμερον, παρ’δσα ελάχιστα γνωρίζομεν περί αύτοϋ, να μάς διαφώτιση καί περί τοϋ 
ναυτικοΰ τής Ερέτριας· διότι δεν είναι τυχαία ή συμμετοχή τής Κορίνθου καί τής 
Σάμου ώς συμμάχων τής Χαλκίδος. Άμφότεραι ειχον έστραμμένα τα βλέμματα προς 
Δυσμάς, προς θαλάσσας, αί όποΐαι από μακροΰ ήσαν οίκεϊαι είς τήν Ερέτριαν, ή οποία 
επίσης ήλεγχε διά τοϋ νησιωτικού της κράτους καί τό Αίγαιον, τό δυτικόν τουλάχι
στον. Ή πτώσις τής μεγάλης ναυτικής δυνάμεως, οίαν τά γεγονότα μαρτυροϋσι τήν 
Ερέτριαν, ήτο αναγκαστική προϋπόθεσις τής έπιβιώσεως καί άναπτύξεως τής έν τή 
θαλάσση Ισχύος τής Σάμου καί τής Κορίνθου-

Ή ϋπαρξις πάλιν ενός Αιγαίου ανεξαρτήτου από τής Κορίνθου ήτο ζωτική ανάγκη 
τής Μιλήτου διά τήν προς Άνατολάς έξάπλωσιν αυτής. Τά Μέγαρα καί ή Αίγινα 
ειχον ΐδει ένωρίς δτι τό συμφέρον των, λόγφ τής γειτονίας τής Κορίνθου, τάς ώδήγει 
προς τήν Μίλητον διό καί τάς εύρίσκομεν παρά τό πλευρόν τής Ερέτριας καί τής 
Μιλήτου κατά τον πόλεμον περί τοϋ Ληλαντίου πεδίου.

Πριν προχωρήσωμεν περαιτέρω, είναι ακόμη ανάγκη νά ίδωμεν τήν νέαν έπι- 
γραφήν : ή ίδρυσις τοϋ Έρμοϋ τών Άειναυτών, καθώς μανθάνομεν έξ αυτής, έγένετο, 
στ. 2 κέ-,: επί τες \ Τιμανδρίδεο και Τιμα,ρχίδεο και Σκνϋεο | αρχές, ήτις προφανώς είναι 
ή έπώνυμος αρχή τής Ερέτριας. Ό έκδοτης θεωρεί1 δτι ή συναρχία αυτή τών τριών 
άνδρών ταυτίζεται ίσως προς τήν έκ τριών έπίσης άποτελουμένην συναρχίαν τών 
Πολεμάρχων άπαντώσαν ασφαλώς ώς έπώνυμον αρχήν έν έπιγραφή 1 2 τοϋ τέλους τοϋ 
τετάρτου π.Χ. αΐώνος. Κατά τήν περαιτέρω διαβεβαίωσιν τοϋ έκδοτου «ό Παπαδάκης, 
Άρχ. Δελτίον 1915, 173, υποστηρίζει δτι τό διάστημα, καθ’ δ οί πολέμαρχοι ήσαν ή 
μόνη έπώνυμος αρχή, υπήρξε βραχύ καί αντιστοιχεί μόνον είς τήν έ'νταξιν τής Ερέ
τριας είς τό Κοινόν τών Βοιωτών (308-304 π.Χ.). ”1 σ ω ς ή έπιγραφή ημών 
νά όδηγή είς άναθεώρησιν τής γνώμης ταύτης»3. Προς ένίσχυ- 
σιν τής ύποθέσεως ταύτης στηρίζεται είς τήν έπιγραφήν—έφηβίκον κατάλογον—άρ. 240 
χρονολογουμένην: έ]πί τής Μο[σχ]εω καί Πυϋ·ο[γένου καί δεινός] πο/Ιεφ[αρχίας]...

1 BCH 87, 1963, 547. ώρμήύη ή κατωτέρω άναφερομένη μελέτη τοΰ Μ. Ηοι,-
2 Άρ. 192. Ή έπιγραφή αυτή είναι γνωστή μόνον LEAUX.

έξ άπογράφου τοϋ Κυριάκου de Pizzicolli τοΰ εξ Άγ- 3 «...peut-etre notre inscription conduit-elle a 
κώνος' ιό ψήφισμα «είπον» ό Ίερεΰς τοΰ Διονύσου reviser cette opinion», 
καί οί τρείς πολέμαρχοι. Έκ τής έπιγραφής ταύτης
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AE 1963 ©ί Άειναΰται τής 'Ερέτριας 27

Ή τελευταία αΰτη επιγραφή, κατά τον εκδότην: «date du plein IVe s.x-ή αναφορά 
εις την επιγραφήν ταύτην νοείται μόνον, έφ’ όσον οΰτος την θεωρεί άνήκουσαν είς 
χρόνους παλαιοτέρους τής εποχής 308-304, είς ήν γενικώς χρονολογείται λ

Άλλ’ ότι οί πολέμαρχοι ώς έπώνυμοι άρχοντες τής Ερέτριας άπαντώσι μόνον 
κατά τό χρονικόν διάστημα τοΰ 308-304 π.Χ. είναι γνώμη ούχί τοΰ Παπαδακη αλλά 
τοΰ Holleaux, την όποιαν ήκολουθησε και ό αείμνηστος Ν. Παπαδακης 1 2· ταύτην, 
κατά τον εκδότην, φαίνεται ότι άνασκευάζει τό νέον κείμενον, άφοΰ έπί μίαν εξη
κονταετίαν εΐχεν υπάρξει κοινόν κτήμα τής επιστήμης.

’Ήδη άπό τοΰ 1897, ότε έδημοσιεύθη ή περί προβούλων - πολεμάρχων υποδει
γματική καί «διδασκαλική» εκείνη μελέτη τοΰ Μ. Holleaux, δεν θά έ'πρεπεν ίσως νά 
ύπάρχη ζήτημα περί τών επωνύμων αρχόντων τής Ερέτριας. Άλλ’, ώς φαίνεται, είναι 
ανάγκη νά τό έξετάσωμεν συντόμως3. Ό Holleaux άποδεικνύει εν τή μελέτη ταύτη, ότι 
άπό παλαιοτάτων χρόνων ή άνωτάτη αρχή τής Έρετρίας ήσαν οί Πρόβουλοι. Τήν πα- 
λαιότητα έδειξε διά τής συσχετίσεως προς τήν διάρθρωσιν τής πολιτείας εν Ίουλίδι 
τής Κέω4, ένθα έπίσης άπαντώσι πρόβουλοι κατ’ άνάλογον προς τήν ’Ερέτριαν τρό
πον: ή Κέως άνήκε κατά τούς άρχαϊκούς χρόνους είς τό ναυτικόν κράτος τής 
Έρετρίας 5, έκ τής οποίας προφανώς παρελήφθη καί εν Κέω ό θεσμός.

Πιθανώτατα δέ ΰπήρχον πρόβουλοι καί εν Ήτιαία 6· ασφαλώς δέ ή συναρχία δεν 
ήτο άγνωστος καί έν Καρύστω7: τής τελευταίας ταύτης ή έξάρτησις ή, όπωςδήποτε 
στενή σχέσις προς τήν Ερέτριαν είναι πολύ γνωστή, άνάλογος δέ ήτο καί ή τής, 
Ίστιαίας, πόλεως με άνάπτυξιν κατευθύνσεως παραλλήλου προς τήν τής Έρετρίας" 
είς τήν Ίστίαιαν δέ άπεδώσαμεν άνωτέρω8 μίαν τών έξ Εύβοιας επιγραφών τών 
σχετικών προς τούς Άειναύτας.

1 Τήν υπό τοΰ Μ . Hoppeaux χρονολόγησιν τής επι
γραφής ακριβώς εις τό διάστημα 308-304, έ.ά. 64 κέ., 
αποδέχονται πάντες, βλ. Ε. ZiEbarth, IG XII 9, 240: 
«a. 308-304 i lire tribuit Holleaux». W. Wappace, 
The Demes of Eretria, Hesperia 16,1947, 116: «an 
inscription firmly dated to 308-304 B. C.». RE 
Suppl. IV (1924), or. 443, 30. 'Εάν ό εκδότης έχει λό
γους αναγκάζοντας είς μίαν ΰψηλοτέραν χρονολόγησιν 
θά έπρεπε βεβαίως νά τούς άναφέρχ).

2 Ό Ν. ΠαπαδΑΚΗΣ έν τω υπό τοΰ εκδότου μνημο- 
νευομένφ άποσπάσματι τής μελέτης αύτοΰ ρητώς παρα
πέμπει είς τόν Μ. HoppEAUX γράφων ώς εξής: «...καί 
ή συμμετοχή τής πόλεως ταύτης είς τό κοινόν τών 
Βοιιοτών (308 - 304 π.Χ. Holleaux, RE Gr. 1897,
173 κέ.)». Ή μελέτη αΰτη τοΰ Maurice Hoppeaux,
Sur un decret d’ EJretrie έν τή Revue des Elu
des grecques 10, 1897, 157 κέ. έπανεξεδόθη [υπό τοΰ 
L. Robert] έν M. Hoppeaux, Etudes d’Epigra- 
phie et d’Histoire grecques I, 1938, 41-73. Τά συμ
περάσματα τής μελέτης ταύτης έγένοντο γενικώς απο
δεκτά' πρβ. τήν σημείωσιν τοΰ L. Robert, αύτ. σ. 71
σημ. 1 Τήν αξίαν τής μελέτης έτόνισεν έσχάτως καί ό 
Schaefer έν RE XXIII (1957), στ. 1222, έν λ. πρόβον- 
λος. Ό Ad. Wiphepm, Klio 27, 1934, 276, τήν ονομά
ζει «glanzend».

3 Περί τής πολιτείας τής Έρετρίας βλ. τήν σύν
τομον σημείωσιν RE Suppl. IV (1924), στ. 385.

4 Hoppeaux,αύτ. [=E)tudes...I] 56, σημ. 1. Πρόκει 
ται διά τήν έπιγραφήν IG XII 5, 647.

5 Βλ. άνωτ. σ. 11.
6 Ό Η. Schaefer, ένθ. άν. 1228 κέ., πιστεύει οτι οί 

έν τή έπιγραφή τής Κέω IG XII 5, 594=Sylls. 172 = 
Μ. Tod, Greek Hist. Inscr. 141,19 άναφερόμενοι πρό- 
βουλοι ανήκουν είς τήν Ίστίαιαν. Βεβαίως πρόκειται 
περί τών προβούλων τής Κέω έν τή έπιγραφή ταύτη, 
πρβ. σημ. 4. Άλλ’ είς τάς έπιγραφάς άρ. 1186 καί 1187 
τής Ίστιαίας άναφέρονται πλείονες άρχοντες, έ'καστος 
έξ ενός δήμου βλ, κατ. σ. 34. Άπό τίνος γνωρίζομεν 
καί θραύσμα έκ τής συνθήκης περί ίσοπολιτείας καί 
μεταξύ Έρετριέων καί Κείων: Ch. Dunant, J. Tho- 
mopoupos, BCH 78, 1954, 316 κέ., άρ.1. Διά τοΰ νέου 
θραύσματος βοηθεΐται ή άποκατάστασις καί τοΰ κειμέ
νου IG XII 5 , 594. Τό νέον κείμενον, 393-377 π.Χ. 
κατά τούς έκδότας, αποτελεί μίαν είσέτι μαρτυρίαν 
υπέρ τής ύπάρξεως φυλών έν Έρετρία πρβ. κατ. σ. 29. 
Περί φυλών γενικώς Κ. Latte, RE XX, 1, στ· 994 κέ.

7 Έν έπιγραφή τής έποχής τοΰ ’Αδριανοΰ άναφέ- 
ρονται έν Καρύστφ άρχεπρόβονλοι, IG XII 9, 11, παρά 
τόν άρχοντα' έπίσης καί άρ. 4 κέ. βλ. κατ. σ. 32 κέ.

8 Βλ. άνωτ. σ. 5' πρβ. καί τήν συνθήκην Ίστιαίας- 
Έρετρίας, άρ. 188, έκ τών χρόνων 410-390 π.Χ.
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Άπαριθμών τάς αρμοδιότητας τών έν Έρετρία προβού?ιων ό Holleaux καταλή
γει: «Les πρόβουλοι forment vraiment, pour parler conime un decret d’Eretrie, 1’άρχή 
τών άε'ι προκαθημένων: ils sont les chefs de la cite»1. Δεν άναφέρει μεν ρητώς ότι of 
πρόβουλοι ήσαν οί επώ νυμοι άρχοντες τής Έρετρίας-έξαιρουμένου τοΰ βραχέος 
διαστήματος 308-304π.Χ.—άλλα «chefs de la cite» ήτοι οι καθαυτό άρχοντεςή ήγεμόνες 
ή πρύτανεις ή ώς άλλως έκασταχοΰ ώνομάζοντο οί επώνυμοι. Όπωςδήποτε όμως εις 
την διαπίστωσιν ταΰτην τοΰ Holleaux δεν έδόθη επαρκής προσοχή· τουλάχιστον 
ό μελετών τάς έπιγραφάς τής Ερέτριας έν IG XII 9 δεν αποκομίζει την έντύπω- 
σιν ότι επώνυμοι ήσαν οί πρόβουλοι. Μία ωραία συμπλήρωσιςτοΰ Ad. Wilhelm1 2, δι’ής 
έγένετο πλέον σαφής ή ταΰτισις, δεν έ'τυχεν, επίσης, εύρΰτητος·οΰτω έν IG XII Supple
menting 1939) άναψέρεται ώς μία οίαδήποτε συμπλήρωσις: έν τή έπιγραφή δηλ. 
τοΰ Χαιρεφάνους, άνηκοΰση κατά τον Μ. Holleaux3 εις τό διάστημα 322-308π.Χ.) 
ό Wilhelm έ'γραψεν: ό ένι]αυτος δ μετά την 'Ιπποκνδου και συναρχόντων [π ρ ο β ου- 
λ ί α ν] αντί τοΰ πρότερον άναγινωσκομενού: ό ενιαυτός κτλ. συναρχόντων [αρχή ν...]. 
Ό Wilhelm την συμπλήρωσα' ταΰτην χαρακτηρίζει ώς τόλμημα στηριζόμενον εις τά 
υπό τοΰ Holleaux γεγραμμένα «in seiner glanzender Untersuchung». Την λέ- 
ξιν προβουλίαν, δι’ ής αποδίδει την έννοιαν τής αρχής τοΰ ή τών προβοΰλων ευρίσκει— 
έν τή αυτή έννοια—εις δυο άλλας περιπτώσεις καί κυρίως στηρίζει εις την λέξιν πολε- 
μαρχία τής έπιγραφής άρ. 240.

"Οτι ή επώνυμος αρχή τής ’Ερέτριας ήτο συναρχία καί όχι εΐς μόνος αρχών γνω- 
ρίζομεν ούχί μόνον έκ τής έπιγραφής ταΰτης τοΰ Χαιρεφάνους αλλά καί άλλαχόθεν: 
οΰτω έν τή έπιγραφή τής συλλύσεως Πάρου καί Νάξου υπό τών Έρετριέων4 γράφε
ται, στ. 21 : [...από πε]μπτης έπιόντος τοϋ Ιππιώνος μ[η][[νός έπί τών αρχόντων] τών μετά 
Άρχεβίου ώς Έρετριεϊς \ [άγουσιν...]. Έχομεν οΰτω τον γνωστόν τύπον ό δείνα και οί 
σννάρχοντες ή οί άρχοντες οί μετά τοϋ δεινός 5. Τών αρχόντων ή συναρχόντων τούτων ή 
έξουσία φυσικόν είναι ΐνα κατ’ έξοχήν όνομάζηται αρχή 6. Είναι αναμφίβολον ότι εις 
τούς άρχοντας τούτους, τούς έπωνύμους, άναφέρεται ή εις τά τιμητικά ψηφίσματα τής 
’Ερέτριας άπαντώσα φράσις: έπιμελεϊσάαι δ’ αυτών [=τών τιμωμένων] τούς άρχοντας 
τούς άε'ι έν αρχή όντας 7.

Οί άρχοντες οΰτοι «οί άεί έν αρχή όντες» δεν δύνανται νά είναι είμή οί πρόβου- 
λοι:έν τω υπέρ Άδειμάντου ψηφίσματι έκ τοΰ τέλους τοΰ τετάρτου αίώνος άναγινώ-

1 vE.a. 51. Ή φράσις έχει ούτιο, άριθ. 211, στ. 28:
την αρχήν την άεί προκ[α]Οημένην επιμελεΐσθαι αύτο[ΰ]| 
ΰπερ ων αν άε'ι δέηται. ’Επίσης έν Μασσαλία, κστωτ. 
σ. 37 : τών πεντεκαίδεκα προκάϋηνται τρεις. Βλ. καί 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ. Πολιτ. 1322b, 14: ή γάρ αυτή (δηλ.
κυρία αρχή), ή προκάϋηται τοΰ πλήθους οπον κύριός εστιν 
δ δήμος. ΠΛΑΤΩΝ Νόμοις 758d : τό προκαθήμενον τής 
πόλεως. Syll.8 694, στ. 50: [Δή]«//τρί και τήι Κόρ[τ\ιταις 
π\οοκαθη μέναις | [9ε]αΓς τής πόλεως ήμ[(α\.

2 Ad. WiehELM, Klio 27, 1934, 276—μνημονεύε
ται καί έν IG XII Suppl. σ. 177 κέ. A 7/8, άρ. 191.
Τήν έπιγραφήν τοΰ Χαιρεφάνους δημοσιεύει καί ό
Τη. Tsatsos έν Sitzb. Heidelb. Ak. 1963,1, δπου τό

παρεχόμενον κείμενον είναι έπανάληψις τοΰ έν IG 
XII 9, άρ. 191. Τήν δυνατότητα χρονολογήσειος από 
322 -308 ευρύνει εις τήν περίοδον 340 - 300 
περ. π.Χ.

3 Μ. Hoeleaux, ε.ά. 47.
4 IG XI 4,1065. Αύτ. XII 9, σ. 157 καί αϋτ. XII 5, 

σ. 308, άρ. 128.
5 Βλέπε π.χ. G. Busolt, Griechische Staats- 

kunde®, 481.
6 Πρβ. άρ. 188 (μεταξύ 410 -390 π.Χ.) : ...νϋν άρχάς, 

δπόραι ά|[ρχ]ουριν εν εκατερει τεΧ πόλει.
7 Βλ. τά ψηφίσματα άρ. 215, 228, 229, 230, Inschr. 

ν. Magnesia, άρ. 48 στ. 30.
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AE 1963 ΟΙ Άειναϋτοα τής Έρετρίας 29

σκομεν:.. [τούς δ]έ προβούλους τούς άει | [όντας έπιμελεΐσθ]«ι Άδειμάντον λ Την ταύ- 
τισιν τών άρχόνιων - πυοβούλ,ων προς τούς επώνυμους υποδηλώνει τό δτι εν τω τιμη
τικά» ψηφίσματι άρ. 211 ή επιμέλεια δίδεται είς την αρχήν την άει προκαΰημενην ήτοι 
την πρώτην αρχήν τής πόλεως, οΐτινες ήσαν οί πρόβουλοι, ώς έδειξεν ό Holleaux.

To γεγονός δτι είς έπιγραφάς τινας άπαντα 2 είς μόνος αρχών, άνευ συναρχόντων, 
δεν θά μάς παραπλανήση βεβαίως ώστε να δεχθώμεν αλλαγήν είς τήν διάρθρωσιν 
τής πολιτείας3' δ εν ταΐς έπιγραφαΙς ταύταις-καταλόγοις κυρίως— άπαντών μόνος αρ
χών είναι ό έκ τής δλης συναρχίας τών προβοΰλων ώς επώνυμος αρχών μνημονευό
μενος. Ένταϋθα δηλαδή παραλείπεται ή μνεία ούχί μόνον τών ονομάτων άλλα ακόμη 
καί τής συνοπτικής ονομασίας τών λοιπών ώς «συναρχόντων» ή «μετά τοΰ δεινός αρ
χόντων». Ούτε δέ καί υπάρχει σημαντική χρονική διαφορά μεταξύ τών κειμένων, έν οίς 
άπαντώσιν ό εκτενέστερος ή ό συνοπτικώτερος τύπος τής εκφοράς τής επωνύμου αρχής. 
’Ανάλογος περίπτωσις δύναται νά θεωρηθή καί ή τοΰ πρυτάνεως είς πόλεις τής ανα
τολικής Ελλάδος, δστις είναι εις έκ τής συναρχίας τών πρυτάνεων 4.

Επίσης δμως τήν ταύτισιν τών προβούλων προς τούς έπωνύμους επιβάλλει ή 
αναλογία προς τούς πολεμάρχους, οΐτινες, ώς εϊπομεν,αντικατέστησαν έν τή διοικήσει τής 
πόλεως τούς προβούλους καθ’ ήν έποχήν ή ’Ερέτρια είχεν ύποχρεωθή νά είσέλθη 
είς τό κοινόν τών Βοιωτών, συμφώνως προς τήν ασφαλή γνώμην τοΰ Holleaux. 

Ή αναλογία, είς ήν έστηρίχθη, ώς εϊδομεν, ό Ad. Wilhelm, έκτείνεται είς πολλά. Θά 
αναφέρω μίαν μόνον χαρακτηριστικήν περίπτωσιν.

Τά προς τιμήν τών γυμνασιάρχων ψηφίσματα έκ τοΰ 2ου καί έκ τοΰ 1ου π.Χ. αί. 
είπαν οί πρόβονλοι5 καθ’δν τρόπον τό ΰπ’άριθ. 192 είπαν ό ίερεύς τοΰ Διονύσου καί οί 
πολέμαρχοι. ’Αλλά καί τό ψήφισμα άρ. 192 είναι σχετικόν προς τά ψηφίσματα υπέρ τών 
γυμνασιάρχων: Είναι γνωστόν δτι αί έν ταΐς πό?ιεσι τής αρχαίας Ελλάδος γινόμεναι 
πομπαί—καί έορταί καί άγώνες έν γένει—προς τιμήν τών διαφόρων θεών έτελοΰντο 
διά τής συμμετοχής τών έν τοΐς γυμνασίοις6 διδασκομένων καί άσκουμένων νέων. 
Ή πομπή τοΰ Διονύσου, περί ής γίνεται λόγος έν τή ΰπ’ άριθ. 192 έπιγραφή, θά έγί- 
νετο άναμφιβόλως διά τής συμμετοχής τών άπό τοΰ γυμνασίου· έχομεν δμως καί θε
τικήν μαρτυρίαν περί τούτου: έν τω ύπ’ άριθ. 236 ψηφίσματι ό Θεόπομπος Άρχεδή- 
μου τιμάται διά τήν δωρεάν είνεκεν τοΰ... καταγο\ράζεσΰ'αι... ελαιον είς το γυμνάσιον 
(στ. 19 κέ.),ενώ ή άναγόρευσις τών τιμών ορίζεται ΐνα γίνηται Διονυοίοις τε, εν ή \ συν-

1 Άριθ. 198. ’Ασφαλής δύναται νά θεωρηθή κα'ι 
ή έν Αρ. 219 συμπλήρωσις: έπί/ι[ελεΐσθαι δέ] j [αυτών 
τούς στρατηγού]? και τ[ούς προβούλους] | [τούς Αεί έν 
άρχήι δν]τα?. “Οτι παρά τούς προβούλους Αναφέρονται 
καί οί στρατηγοί, καθ’δν τρόπον καί τά ψηφίσματα λέ- 
γοναιν οί πρόβουλοι καί οί στρατηγοί, δέν είναι λόγος, ΐνα 
νομισθή όιι ώς άρχοντες έν τή περί έπιμελείας φράσει 
δέν νοούνται οί έπώνυμοι άλλ’ ά π λ ώ ς οί πρόβουλοι 
καί στρατηγοί. Παραλλαγή έν άρ. 225, στ. 4 κέ. : 
επιμελεϊσΰαι δε α[ΰτοΰ...] τών προβούλ[(ον, ένθα ό Hii/LER 
VON GaertrinGBn συνεπλήρωσε τό κενόν διά τοΰ: 
επιστάτην. Όμοίαν συμπλήρωσιν προτείνει ό Ziebarth, 
Suppl. σ. 178 καί διά τήν έπιγραψήν 204, στ. 10.

2 Κυρίως καταλόγους, άρ. 243 : ” Αρχοντος δεινός 
γραμματενοντος δεινός, οϊδε σννεβάλοντο' άρ. 249Β, 
στ· 105 (3ου αί.): επι Άρέτωνος αρχοντ[ο]?.

3 Παράβαλε τήν παρά Busoi/r, Gr. Staatsk.8, 482, 
σημ. 1 (τέλος) άνάλογον διαπΐστωσιν δι’ άλλας συναρ
χίας.

4 Βλ. κατωτ. σ. 35 κέ.
5 Άρ. 234, 235, 236 μετά τοΰ δευτέρου αντιγράφου 

αυτού Ε. Ziebarth, Πρακτικά Άκαδ· ’Αθηνών 10, 
1935, 220 κέ. καί Suppl. άρ. 553.

6 ‘Έν τών έσχάτως γνωσθέντων παραδειγμάτων, 
Akte des IV intern.Kongr. fiir griech. und lat.Epi- 
graphik, Wien 1964, σ. 192 κέ. (Ν. Μ. Κοντοι.εον)_
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30 AE 1903Νικβλάβυ Μ. Κοντολέοντος

τελείται, τον Δ ι ον ν σ ου ή πομπή. Είναι οΰτω φανερόν ότι την ιδιαιτέραν μέριμναν 
περί των γυμνασίων, την όποιαν μαρτυρεΐται ότι είχον οί πολέμαρχοι, ως ανώτατη 
αρχή τής πόλεως, είχον έπίσης καί οί πρόβουλοι.

Δυσχέρειαν φαίνεται ότι παρουσιάζει ό υπό τοΰ Ν. Παπαδακη τό πρώτον δημο
σιευτείς εφηβικός κατάλογος ζ ένθα έχομεν την έπομένην διατΰπωσιν, στ. 54 κέ., ένθα 
σώζεται πλήρως,'.’Άρχοντος Αισχύλου, γραμματενοντος Θεάγον, έπιμηνιευόντων \ Σωκρί- 
τον, Κλειτάρχου, Ευϋ'νππίδον, Ήράκωντος, Πλουταρχίδον, | Φιλίππου, Απολλοδώρου, 
Γ[ιμ]αν[δ]ριάου. Ή έν τω καταλόγω τοΰτφ πρώτη αναγραφή, στ. 1 κέ., σώζεται έν μέρει 
μόνον: [’Άρχ]οντ[ος Πολ]ιαιφου, γραμμ[α.τζ\)\οντος ζΐγ/ήονίκου] | [έπιμηνιευόντων] Νι- 
κομάχ\ου-~], Εύρυππίδον-- | Άριστ[οκ]λεου Α— -νου—Τιμαρχίδον. Ό Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ήτο προφανώς βέβαιος ότι καί ένταΰθα παρά την φθοράν οκτώ ήσαν τα ονόματα τών 
έπιμηνιευόντων·

Έκτος δηλ. τοΰ γραμματέως, έχομεν ένταΰθα τον άρχοντα, ως καί ανωτέρω, καί επί 
πλέον οκτώ έπιμηνιεύοντας. Ό Ν. Παπαδακης προσπαθών νά έρμηνεύση 
τούς έπιμηνιεύοντας τούτους καί εύρίσκων άποκλειομένην την ταύτισιν προς όσας άλ- 
λας συναρχίας θά ήδύνατο νά θεωρηθή ότι οί άποτελοΰντες αύτάς ήρχον κατά μήνα 
καταλήγει εις τό συμπέρασμα ότι οί οκτώ έπιμηνιεύοντες ήσαν οί αύτοί προς τούς 
προβούλους, «τμήμα δηλαδή άκριβέστερον αυτών (οκταμελές έδώ, διμελές μετ’ ολίγα 
έτη, ΑΕ 1892, 127 τέλ. [=άρ. 212]), παραδόξως έναλλασσόμενον κατά μήνα 1 2...».

Ό Ε. Ziebarth 3 παρατηρεί: «Plane s i n g u 1 a r i s est inentio octo magistra- 
tuum, qui έπιμηνιεύοντες vocantur» καί παραπέμπει είςτό έκ τοΰ άρχομένου 5ου π.Χ. αί. 
ψήφισμα4 ένθα, στ. 5, ή χρονολόγησις—όρθότερον ή μηνολόγησ ΐς—παρέχεται διά 
τοΰ ονόματος τοΰ μηνός,Ηεραδνος, καί τής έπιμηνιευούσης φυλής, Μεκιοστίδος φυλές: 
έπιμενιευονρες. Έκ τής έπιγραφής ταύτης μανθάνομεν διά πρώτην φοράν τήν ύπαρξιν 
φυλών έν Έρετρία, αϊτινες άγνοοΰμεν αν ήσαν φυλετικοΰ ή τοπικοΰ χαρακτήρος 5. 
Ή σύναψις τοΰ ονόματος τής Μηκισ(σ)τίδος φυλής προς τό δημοτικόν Μηκίστιος 6

1 Άρχαιολ. Δελτίον 1, 1915, 169 άρ. 10. Suppl. 
άρ. 555, στ. 1 κέ., 54 κέ., τοΰ 3ου π.Χ. αί.

2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, αύτ. 174. Πρβ. καί W. Wallace, 
Hesperia 5, 1936,279, δστις θεωρεί δτι τό λειτούργημα 
τών έιτιμηνίων, «somewhat obscure», αποτελεί έπι- 
βίωσιν τοΰ αότοΰ πολιτικού θεσμού (δπως τής επιμη- 
νιενούαης φυλής), άλλα σημαντικώς μετηλλαγμένον. Τό 
«παραδόξως» έν τφ κειμένφ ύπεγράμμισα έγώ, ώς καί 
δπου αλλαχού.

3 Suppl. άρ. 555.
4 W. Peek, Ath. Mitt. 59, 1934, 73, άρ. 27. 

W. Wallace, Hesperia 5, 1936, 273 κέ. Suppl. 
άρ. 549.

5 Ή άπό ήρωος παραγωγή, τοΰ Μηκιστέως, ώς 
έκαλεΐτο π.χ. είς τών Επτά έπί Θήβας, καθά δέχεται, 
ό Wallace, αύτ. 280, είναι μάλλον άπίθανος.

6 Ό Peek, αύτ. 76, καί ό Wallace, αύτ. 279, ανα
φέρουν: Μήκιατον δήμος Ίστιαίας. Τό όνομα συνάγεται 
έκ τοΰ τοπικού Μηκίστιος, άρ. 1189, στ. 31 καί 32. Τό 
Μάκιοτον παρ’ ΑίΣΧΥΛΟι,’Αγαμέμνονι 289, άναφερόμε-

νον, δπερ δ Σχολιαστής χαρακτηρίζει ορος Εύβοιας, ταυ - 
τίζεται πρός τό νϋν Καντήλι τής Εύβοιας, GeyER, 
έ.ά. 4. Ό τελευταίος όμως διαπραγματευτείς τό ζή
τημα J. Η. Quincey, JHS 83, 1963, 123 ταυτίζει 
τό Μάκιστον τού Αισχύλου πρός τήν Όρθρυν άπο- 
μακρύνων τούτο έκ τής Εύβοιας. ‘Ο A.J. Beattie, C1. 
Rev. 68, 1954. 77 κέ· είχε ταυτίσει τό Μάκιστον πρός 
τήν Δίφρυν. Ό Quincey, έ.ά., δέν άναφέρει τάς περί 
Μακίστου έπιγραφικάς μαρτυρίας έξ Εύβοιας. Φυλή 
γνωσιή έξ Εύβοιας ήτο μέχρι σήμερον μόνον ή Ά- 
β α ν τ ί ς έν Χαλκίδι άλλ' έκ Ρωμαϊκών χρόνων, 
άρ. 946. Ό PEEK, αύτ., θεωρεί ώς πιθανήν τήν κατά 
τό πρότυπον τών Αθηνών διαίρεσιν είς φυλάς έν ’Ε
ρέτρια. Τήν ύπαρξιν φυλών έν Ίστιαία μαρτυρεί ή 
συνθήκη Ίστιαίας καί Κέω, IG XII 5, 594 (=Syll.s 
172, XII 9, σ. 169) στ. 10 κέ.: οι δέ | σι]ρατηγοι φυλήν 
και δήμον [δόντων αύτώι έν ώι άμ] μέλληι πολιτενεσϋαι. 
Ή συμπλήρωσις κατά BCH 78, 1954, 319 (Chr. Du- 
ναντ, βλ. σ. 27 σημ. 6), όπόθεν μαρτυρεΐται έπίσης ή 
ύπαρξις φυλών έν Έρετρίφ.
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θά συνηγορεί υπέρ τοΰ τοπικού χαρακτήρος. ’Αλλά, κατά την λίαν διαδεδομένην συνή
θειαν, ΐνα τά παλαιά εθνικά στοιχεία αποτελούν φυλάς εντός τών πλαισίων τήςπόλεως, 
άφ’ ής αυτή, ώς παρετηρήσαμεν ανωτέρω Χ, διεδέχθη τό έθνος, είναι, κατά την γνώμην 
μου, πολύ πιθανώτερον, ϊνα ερμηνεύσω μεν την Μηκιστίδα φυλήν ώς περιλαμβάνουσαν, 
ή θεωρουμένην δτι περιελάμβανε, τούς έκ τού Μακίστον τής Τριφυλίας άποικίσαντας 
την Ερέτριαν κατά την πληροφορίαν τού Στράβωνος 1 2: Ερέτριαν δ’ οί μεν άπδ Μα- 
κίστου τής Τριφυλίας άποικισϋ·ήναί φασιν υπ Έρετριέως. ’Ανάλογος έν αυτή τή Εύβοια 
ήτο ή ονομασία καί τής έν Χαλκίδι φυλής Άβαντίδος3.

Ή ΰπαρξις φυλών έν Έρετρία βοηθεϊ αμέσως εις την κατανόησιν τού θεσμού 
τών προβούλων, δστις, χαρακτηριζόμενος ώς δείγμα τής ολιγαρχίας ύπό τού Άριστοτέ- 
λους, φαίνεται δτι έχει παλαιοτάτας τάς ρίζας του έν Έρετρία, ώς όρΰώς ειχεν εικάσει 
δ Holleaux. Ό αριθμός τών προβούλων θά ήτο ανάλογος προς τον αριθμόν τών φυ
λών4 *. Ουτω διδάσκουν αί περί προβούλων ύπάρχουσαι μαρτυρίαι.

Ή γνώμη τού Παπαδακη ήτο ή ορθή ώς προς τούς έπιμηνιεύοντας· έπιμηνιεύον- 
τες ήσαν οί πρόβουλοι.—Έκ τής Καλλάτιδος έχομεν ασφαλές παράλληλον: τους ύέπ[ρο- 
βούλους τούς προ\βουλεΰοντ\α ς τ ό ν μήνα τον Δ ι] ονύσιον 5 —, πρέπει δμως νά 
τροποποιηθή ώς προς τον αριθμόν: οί έπιμηνιεύοντες είναι δτι καί οί συ ν άρ
χοντες τού Ίπποκύδου τής ανωτέρω μνημονευθείσης έπιγραφής τού Χαιρεφάνους, 
άρ. 191, ή δ τι οί μετά Άρχεβίου άρχοντες τής υπό τών Έρετριέων συλλύσεως Πα- 
ρίων καί Ναξίων 6.

Οί πρόβουλοι τής Ερέτριας ήσαν κατά την μαρτυρίαν τής έπιγραφής ταύτης έν- 
νέα, ών εις ό πάντοτε ονομαζόμενος αρχών. Ή ύπόθεσις δτι οί πρόβουλοι ήσαν 
πλείονες τών έννέα δέν φαίνεται πιθανή, δσον καί άν ή αντιστοιχία προς τούς πρυτά- 
νεις τών ’Αθηνών θά ύπεδείκνυε μίαν τοιαύτην ύπόθεσιν, ταύτην δμως δέν έπιτρέπει 
ό πληθυσμός τής Ερέτριας. Σπουδαιότερον είναι δτι ό θεσμός έν Έρετρίςι είναι 
ανεξάρτητος τών ’Αθηνών, σχετίζεται σαφώς προς τάς εις άλλας πόλεις άπαντώσας 
συναρχίας προβούλων μέ περιωρισμένον αριθμόν, ώς οκτώ π.χ. εις την Κόρινθον. 
Ή μνεία άλλως εις ώρισμένας περιπτώσεις δύο μόνον ή τριών προβού?αον καθιστά έτι 
άπιθανωτέραν την ύπαρξιν μεγαλυτέρου αριθμού τών έννέα.

Ή όμοιότης τού θεσμού τών προβούλων-έπιμηνιευόντων τούτων τής Ερέτριας 
προς τούς πρυτάνεις τών ’Αθηνών, την οποίαν είδεν ήδη ό Παπαδακης δημοσιεύων 
την έπιγραφήν— «πρυτανεύοντας λοιπόν τινάς κατά τά τμήματα τής αθηναϊκής βου
λής» καί «ότε (=274-271 π.Χ.) ίσως καί οί έπιμηνιεύοντες κατεστάθησαν (ή ώνο-

1 Πρβ. Κ. Latte, αύτ. (σ. 27, σημ. 6): ή φυλή είναι 
μορφή τής όργανώσεως τής π ό λ ε ω ς έλλείπουσα εις 
τούς κατά έθνη διαβιοΰντας "Ελληνας. Τοϋτο συν
άγει έκ τής ανυπαρξίας φυλών εις τάς περιοχάς τής 
"Ελλάδος, όπου ή μετάβασις από τοΰ έθνους εις τήν 
πόλιν δέν συνετελέσθη σχεδόν ποτέ.

2 ΣΤΡΑΒΩΝ X 1. 10, c. 447. Ύπό τόν τόπον Μή-
κιστον αναφέρει καί ό ΣΤΕΦΑΝΟΣ ό ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ τήν
πόλιν τής Τριφυλίας κατά τόν ΕΚΑΤΑΙΟΝ, Fr.Gr. Hist,
άπ. 122.

3 Τά παραδείγματα είναι πάμπολλα' βλ. τούς πίνα
κας παρά Szanto, Sitzb. Akad. Wien CXLIV (1901) 
V, 72 κέ. LiBbenam, Stadteverwaltung im rom. 
Kaiserreich 1900, 220. K. Latte, έ. ά. 1005. Bu- 
soet8, Gr. Staatskunde, 130 κέ.

4 Πρβ. H. Schaefer, έ.ά. στ. 1221 κέ.
5 Ή επιγραφή μνημονεύεται ύπό τοΰ SchaEBER, 

έ.ά. 1229. SGDI άρ. 3089, 15. L. Robert, Revue de 
Phil. 13, 1939, 152.

6 Πρβ- άνωτ. σ. 28.
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μάσθησαν) ώς τμήμα τής βουλής μόνιμον κατά τούς αττικούς πρυτανεύοντας» , είναι 
φανερόν εκ πρώτης όψεως ότι έγκειται εις τήν περιοδικότητα, τήν κατά μήνα δηλ. αλ
λαγήν των προ βουλών.

Διότι, αν ίδωμεν άκριβέστερον τήν διατΰπωσιν τής επιγραφής καί τό περιεχόμε- 
νον αυτής, παρατηροϋμεν ότι οί έφηβοι, οΐτινες άπεγράφησαν επί τοΰ δεινός αρχοντος καί 
επί δεινών έπιμηνιευόντων—χαι των όποιων ό κατάλογος ακολουθεί υπό τό κεφάλαιον 
έφηβοι, άπεγράψαντο καί κατά δήμους—, άπεγράφησαν καθ’ άρισμένον χρόνον, καθ’ ωρι- 
σμένον μήνα τοΰ έτους. Δήλωσιν λοιπόν τοΰ μηνός τούτου αποτελεί ή έν τή επιγραφή 
μνεία των έπιμηνιευόντων, καθ’όν τρόπον καί κατά τάς άρχάς τοΰ 5ου αί. είς τήν μνη- 
μονευθεισαν επιγραφήν1 2 άναφέρεται ό μήν καί ή έπιμηνιεύουσα φυλή. Τον τρόπον 
καθ’ όν έγίνετο ή άπογραφή των εφήβων έν Έρετρία τον άγνοοΰμεν βεβαίως εκ ρη
τών μαρτυριών, άλλ’ αί πληροφορίαι, τάς οποίας έχομεν εξ Αθηνών3, τών οποίων ό 
θεσμός τής έφηβείας ασφαλώς είχεν υπάρξει πρότυπον δι’ άπασαν σχεδόν τήν Ελλάδα, 
δεν αφήνουν καμμίαν αμφιβολίαν περί τούτου.

Είςτό πρόγραμμα (praescriptum) άρα τών καταλόγων τούτων έχομεν όχι μό
νον τήν δήλωσιν τοΰ έτους τής άπογραφής αλλά καί τοΰ «μηνός», καθ’ όν έγένετο 
αύτη. Δικαιούμεθα επομένως νά συμπεράνωμεν ότι έφ’όσον κατά τον μήνα, 
καθ’ όν επί Πολυτίμου ή επί Αισχύλου αρχοντος έγένετο ή άπογραφή τών έφήβων, έπι- 
μηνιεύοντες ήσαν οί δείνα, άλλοι θά ήσαν οί έπιμηνιεύοντες κατά τούς άλλους μήνας 
τής άρχής τών αρχόντων τούτων.’Ήτοι ή «Βουλή» ήτο διηρημένη είς τμήματα δώ
δεκα, ώς πρέπει νά εΐπωμεν κατ’άρχήν, όσα καί οί μήνες, έξ οκτώ ή, πιθανώτερον, έννέα 
βουλευτών—πλήν ενός, τό όποιον είχεν οκτώ, ένεκα τής έξ αύτοΰ έκλογής τοΰ άρχον- 
τος,—έκαστον τών όποιων καθ’ έκαστον μήνα έναλλάξ είχε τήν έπιμηνίευσιν. "Οτι 
τοιαύτην τινά διάταξιν τής πολιτείας τής Ερέτριας πρέπει νά δεχθώμεν ώς ερμη
νείαν τής έπιγραφής Παπαδακη, έν τή κατευθύνσει όπωςδήποτε τήν οποίαν είχε 
δώσει ούτος, άποδεικνύει έπιγραφή τής Καρύστου.

Πρόκειται περί έπιγραφής (πίναξ 1-2) άναγεγραμμένης έπί τοΰ κορμοΰ έλλι- 
ποΰς κατά τήν κεφαλήν ερμαϊκής στήλης τιμητικής υπέρ άρξαντος «την στεφανηφόρον 
καί επώννμον αρχήν», διατελέσαντος δέ καί άρχιερέως (;) τοΰ Άδριανοΰ 4. Τήν στήλην 
αναθέτουν οί Βουλευταί τοΰ έτους, στ. 5 κέ.: βονλεύειν ελαχον οί υπογεγραμμένοι.

1 Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ε.ά. 174 καί 178. Βλ. καί Schae- 
fer, ε.ά.

2 Πρβ. άν. σ. 30.
3 Βλ. διεξοδικώς παρά Chr. PeeEkidEs, Histoire 

de l’ephebie attique, E)cole franqaise d’Athenes, 
Travaux et Memoires XXII, 1962, 87 κέ.

4 Τής στήλης λείπει ή κεφαλή καί τό άνώιερον τμήμα 
τοΰ κορμοΰ. Ή κυρίως τιμητική έπιγραφή, ελλιπής 
κατά τήν άρχήν, εύρίσκεται είς τό άνω πέρας τής σιρζο- 
μένης στήλης. Ό DittEnbERGER έκδίδων τήν επι
γραφήν έν IG III 1306, ώς άττικήν,εΐχε συμπληρώσει: 
«[αρχιερέα θεοΰ ‘Α]δριανοϋ« είς τόν πρώτον στίχον.—- 
Οΰδείς τών έκδοτών σημειώνει τόν εις τό δεξιόν ά 
κρον τής έπιγραφής εγχάρακτον άμφορέα μετά κλά

δου λοξώς έμπροσθεν (αριστερά) αύτοΰ. At δημοσιευό
μενοι φωτογραφίαι, τάς οποίας οφείλω είς τήν φιλο
φροσύνην τοΰ κ. Μ. Μιτσοΰ καί τής Κας Κ. Πέπα- 
Δελμούζου, δεικνύουν τήν άκριβή μορφήν καί τήν διά- 
ταξιν τοΰ κειμένου. ’Αγνοώ διατί ό Η. ν. GaERTRIN- 
GEn, Ath. Mitt. 31, 1906, 351 θεωρών, δτι ό τιμώμενος 
τών στ, 1-4, ό αρςας τήν επώννμον και οτεφανηφόρον άρ
χήν, ήτοι ό αρχών τοΰ έτους, πιθανώς δέ καί άρχιερεύς 
τοΰ Άδριανοΰ, είναι έτερος ή δ αρχών Μοιραγένης 
τοΰ στ. 6, νομίζει δτι τόν έξερχόμενον άρχοντα τιμφ ή 
νέα, ή τοΰ άκολουθοϋντος έτους βουλή ύπ’ άρχοντα 
τόν Μοιραγένη. Εύλογον καί σύνηθες είναι 'ίνα ή τιμή 
γίνη υπό τών βουλευτών τών ύ π ό τόν τιμώμενον άρ
χοντα βουλευσάντων.
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άρχ(οντι) Μοιραγένεί νε(ωτέθ(ύ). Τά ονόματα είναι δ τηρημένα εις δώδεκα τμήματα 
άριθμούμενα από α έ'ως ιβ', διατεταγμένα δέ εις δύο στήλας άνά έξ και χωριζόμενα 
διά τοΰ σημείου τής παραγράφου1 κεχαραγμένου άπαξ εν έκάστω κεφαλαίω υπέρ 
και άριστερώτερον τών πρώτων γραμμάτων τής λέξεως άρχεπρόβουλος, ήτις εύρίσκεται 
αμέσως ύφ’ έκαστον αριθμόν καί εις τά δώδεκα τμήματα. Ύπό την λέξιν άρχεπρόβου- 
λος ακολουθούν έξ ονόματα πλήν μόνον υπό τό δ' ένθα έχομεν πέντε.

Οί έκδόται τής επιγραφής και ό Η. ν. Gaertringen ή όστις ήσχολήθη μέ τό κεί
μενον,—άφορμηθείς έκ τής άνακα?ώψεως τού τοσοΰτον ύπηρετήσαντος την ’Αρχαιολο
γίαν τών νήσων ΙΙαρίου λογίου Μιχαήλ Κρίσπη ότι ή επιγραφή αΰτη ήτο έκ Καρύ" 
στου καί όχι έξ Αθηνών—έθεώρησαν ότι έν έκάστη τών δώδεκα ομάδων τό μέν πρώ
τον όνομα ήτο τό τοΰ άρχεπροβοΰλου, τά δέ ακολουθούντο ήσαν τά ονόματα τών βου
λευτών - προβοΰλων.

Ό Hiller ν. Gaertringen 3 είδεν όρθώς ότι οί «πρόβουλοι» ούτοι ήσαν είδος 
έπιμηνίων: «έκάστη όμάς αντιστοιχεί προς μίαν αττικήν πρυτανείαν τής εποχής τών 12 
φυλών. Έν Μιλήτω καί αλλαχού έχρησιμοποιεΐτο τό κατάλληλον όνομα έπιμήνιοι. 
Άλλ’ ένω έν Άθήναις ό έπιστάτης τών πρυτάνεων ή, άργότερον, τών προέδρων....είναι 
ό διευθΰνων τήν πρυτανείαν, ένταύθα ορίζεται έκ τών προτέρων ό έπί κεφαλής. ’Ονομά
ζεται άρχεπρύβουλος' ώστε οί άλλοι είναι πρόβουλοι».

Βεβαίως ό όρος άρχεπρόβουλος προϋποθέτει τήν ονομασίαν τών ύπ’ αυτόν 
βουλευτών ώς προβοΰλων. Άλλ’ είναι περίεργον ότι έν έκάστω τών δώδεκα λημμάτων 
τά υπάρχοντα έξ ονόματα—πέντε έν δ'— δέν χωρίζονται άλλήλων ή, όρθότερον, τό πρώ
τον,—τό θεωρούμενον ώς τό τού άρχεπροβοΰλου—δέν χωρίζεται δι’ ούδεμιάς ένδείξεως, 
λέξεως ή συμβόλου, άπό τών άκολουθοΰντων πέντε ή τεσσάρων.

Εϊς τών προβοΰλων θά πρέπει νά ήτο καί ό Μοιραγένης ό νεώτερος καί νά άνήκεν 
εις τήν δ' έξάδα: Επειδή όμως ούτος είχεν έκλεγή ώς ό αρχών τού έτους, διά τον λόγον 
αυτόν ή έξάς τών συναρχόντων αυτού έν δ' έμφανίζεται ώς πεντάς. Ή πεντάς αΰτη θά 
ήδύνατο νά όνομασθή «οί μετά Μοιραγένους άρχοντες» κατά τά έξ Ερέ
τριας σημειωθέντα παραδείγματα. ’Εάν ή έρμηνεία ημών αΰτη περί τού έλλείποντος 
έκτου ονόματος έν δ είναι ορθή καί λάβωμεν ύπ’ όψει, ώς έσημειώσαμεν ανωτέρω, 
πόσον δυσχερές είναι ΐνα θεωρήσωμεν ώς όνομα τού άρχεπροβοΰλου τό πρώτον έκ 
τών ονομάτων έκάστου τών 12 λημμάτων, θά έπρεπε νά δεχθώμεν επίσης ότι παρά 
τον άρχοντα πρόβουλον υπήρχε καί ιδιαίτερος άρχεπρόβουλος, τού οποίου 
μάλιστα νά μή διακρίνηται τό όνομα διά τής συνήθους είς τούς αρχαίους καταλόγους 
σαφήνειας. Τό λογικώτερον, κατά τήν γνώμην μου, είναι νά θεωρήσωμεν ότι μεταξύ τών 
ονομάτων, τών έξ ή τών πέντε βουλευτών—προβοΰλων, δέν περι/αχμβάνεται τό όνομα 
τού άρχεπροβοΰλου. Διότι άρχεπρόβου?α)ς δέν είναι παρά αυτός ούτος ό άρχων, όστις 
οννηρχε μετά τών πέντε τής τετάρτης ή τών έξ τών ένδεκα άλλων έπιμηνιευόντων προ

1 Τό υπέρ έ’καστον τών αριθμητικών α’-ιβ’ σημεΤον 2 Πρβ. σ. 32, σημ. 4.Β1 καί IG XII 9 add. έν 
είναι βεβαίως δηλωτικόν τής αριθμητικής των έννοιας, σ. 176 καί Suppl. σ. 174, άρ. 11. 
οΰχί παραγράφου. 3 Έ.ά. 371.

5
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βουλών καθ’ άπαντας τούς μήνας. Προφανώς δέ και έν Καρύστφ ΐσχυεν δ τι και έν 
Έρετρία. Ή ονομασία άρχεπρόβουλος 1 ανάγεται βεβαίως εις τα καθήκοντα τής 
διοικήσεως τής βουλής και τής εκκλησίας, ίσως δέ δεν είναι καί πολύ παλαιό. Όπως- 
δήποτε εις τάς μικροτέρας πόλεις, ένθα εΐχομεν άρχάς όλιγαριύμοτέρας, ήτο φυσικόν, 
αρμοδιότητες μοιραζόμενοι έν Άθήναις είς πλείονας άρχοντας να συγκεντρούνωνται 
εκεί είς έν πρόσωπον. Οΰτω ό άρχεπρόβουλος, ως ό επιστάτης των πρύτανεων έν 
Άθήναις ή ό επιστάτης των προβούλων έν Ερετρία ήτο έν ταυτω, έν Καρΰστφ καί 
ό άρχεπρόβουλος καί ό αρχών τής πόλεως.

Προς την τοιαύτην ερμηνείαν τής έπιγραφής τής Καρύστου δεν άντίκειται ό άρι- 
θμός των έξ προβούλων κατά μήνα. Ή άνα?ιογία προς την μεγαλυτέραν Ερέτριαν 
μέ έννέα-πιθανώτερον ή οκτώ—προβούλους ήτο ή κανονική. Γεγονός είναι όπωςδήποτε 
ή ΰπαρξις τού θεσμού των προβούλων έν Καρύστφ.

Άλλ’ οί πρόβουλοι, ώς έσημειώσαμεν, δεν ήσαν περιωρισμένοι μόνον είς την 
Ερέτριαν καί την Κάρυστον. Πολ,ύ πιθανή είναι ή ΰπαρξις αύτών καί ένΊστιαία. Οί έν 
τή συνθήκη τών Ίστιαιέων προς τούς Κείους άναψερόμενοι πρόβουλοι άνήκουν άσφα- 
λώς είς την Κέων καί δχι είς την Ίστίαιαν—άν καί βεβαίως ή θραυσματική διατήρησις 
τής έπιγραφής δεν άποκλείει την έν αυτή μνείαν καί άλλων τής 'Ιστιαίας 1 2 3 *. Γνωρίζομεν 
δμως πλείονας άρχοντας, έξ έν δλφ, άναφερομένους όμοΰ καί είς τάς δύο διασωθείσας 
έπιγραφάς τής 'Ιστιαίας, άρ. 1186 (τού 3ου π.Χ. αί.): ’Επ’ αρχόντων Κρατείον έκ Πά
νου, Εϋφρονος άφ’ Έρμάρου κτλ. καί άρ. 1187 (έπίσης τού 3ου π.Χ. αί.) : Έπ’ αρχόν
των Φντωνος έκ Πρωτείου, Φιλοστράτον Είλυμνιέως κτλ. Έκ τών πολλών δήμων τής 
'Ιστιαίας, πρβ. άρ. 1189, μόνον έξ-ούχί δέ οί αυτοί έν έκατέρα περιπτώσει—άντιπρο- 
σωπεύονται δι* ίδιου άρχοντος. Έάν θεωρήσωμεν δτι ό άριθμός έξ είναι ό συνολικός 
άριθμός τών άρχόντων τότε είναι φανερόν δτι καθ’ έκαστον έτος οί άρχοντες, κατά 
τινα σειράν άγνωστον είς ημάς, έλαμβάνοντο έκ τών διαφόρων δήμων τής Ιστιαίας. 
Γνωστού δμως δντος δτι έν Ίστιαίρ ΰπήρχον υπέρ τούς δήμους καί φυλαί, δπως καί 
έν Έρετρία, είναι πιθανώτατον δτι οί άρχοντες έλαμβάνοντο έκ τών φυλών κατά τον 
αυτόν άριθμόν έξ έκάστης. Ό άριθμός έξ καί ή άναλογία προς την Ερέτριαν έπιτρέ- 
πουν, μετά πολλών έπιφυλάξεων βεβαίως, νά πιστεύσωμεν δτι ώς άρχοντες έν Ίστιαία, 
ώς καί έν Έρετρία, ήσαν οί πρόβουλοι. Έάν ή ΰπόθεσις αΰτη είναι ορθή, τότε ή καί 
άλλως διαπιστωθεΐσα σχέσις Ιστιαίας καί Ερέτριας καθίσταται προψανεστέρα.

Ό θεσμός ?ιθΐπόν τών προβού?ωον είναι ευρύτατα διαδεδομένος έν Εύβοια, άπό 
παλαιοτάτων δέ χρόνων. Δέν άπέχομεν δέ, φαίνεται, τής άληθείας έάν ίσχυρισθώμεν δτι 
οΰτος έπεχωρίαζε κυρίως είς τάς πό?ιεις τάς ιδιαιτέρως συνδεομένας μέ την Ερέτριαν 5, 
τούτο δέ ένισχύεται άκόμη περισσότερον έάν άναλογισθώμεν δτι ό θεσμός άπαντα καί

1 Άρχιπρόβονλος κατά τούς αυτούς χρόνους έν Τερ- 
μησσφ, IGR III, άρ. 452.

2 Πρβ. άνωτ. σ. 27, αημ. 6.
3 Άντιθέτως μία μόνον μαρτυρία υπάρχει περί προ

βούλων έν X α λ κ ί δ ι, έν xfj διαγραφή τών τεχνιτών
τού Διονύσου, άρ. 207, στ. 59 (πρβ. Suppl. σ. 178, 
άρ. 207): τούς δέ προβούλονς και στρατηγούς τών Χαλκι-

δέων... Άλλ’ ή έπιγραφή αΰτη τών χρόνων 294-288, 
προέρχεται έκ τοΰ κοινού τών Εΰβοέων, τού 
οποίου έδρα ήτο ή Χαλκίς. Έάν δέν πρόκειται περί 
λάθους, είναι δυνατόν νά ΰποθέσωμεν δτι ή Χαλκίς 
παρέλαβε τόν θεσμόν τών προβούλων μέ τήν είσοδον 
είς τό Κοινόν, δπως ή ’Ερέτρια τούς πολεμάρχους, δτε 
είσήλθεν είς τό Κοινόν τών Βοιωτών.
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έν Κέω, ήτις δχι μόνον κατά τους αρχαϊκούς χρόνους άνήκεν είς τό κράτος τής Ερέ
τριας άλλα κα'ι άργότερον, κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 4ουπ.Χ. αί., συνάπτει συνθήκην 
ίσοπολιτείας προς την Ίστίαιαν κα'ι προς την Ερέτριαν. Τό πράγμα δεν δΰναται νά 
είναι τυχαΐον \ Αί φιλίαι καί έχθραι μεταξύ των Ελληνικών πόλεων κατά τούς μετα
γενεστέρους χρόνους δεν είναι άσχετοι προς την παλαιάν αΰτών παράδοσιν.

Έξετάζων προσφάτως τον θεσμόν τοΰ προβοΰλου δ Η. Schaefer 2 δεν παρα
λείπει νά τονίση δεόντως την σχέσιν αυτού κατά τούς Ελληνιστικούς χρόνους προς τούς 
πρυτάνεις τών ’Αθηνών. Είς την επιγραφήν τής Καρύστου, την όποιαν εϊδομεν, ως καί 
είς την επιγραφήν Παπα^ΑΚΗ έξ Ερέτριας, διεπιστώσαμεν επίσης τήν αναλογίαν ταύ- 
την προς τούς πρυτάνεις τών ’Αθηνών ήτοι τούς βουλευτάς έκάστης πρυτανευούσης 
φυλής. Δεν παραλείπει δέ ό Schaefer νά σημείωση τήν αρχαιότητα τού θεσμού τού
του έν ’Αθήνα ις3.

Άλλ’ ή όμοιότης δεν περιορίζεται είς τούς πρυτάνεις μόνον τών ’Αθηνών, άλλ’ 
εκτείνεται καί είς τούς πρυτάνεις πολλών άλλων πόλεων, ιδία τής ανατολικής Ελ
λάδος, όπου, ώς φαίνεται, ό θεσμός εΐχε διατηρήσει περισσότερον άνέπαφον τον αρ
χικόν του χαρακτήρα.

Ό Busolt 4 σχετικώς προς τούς πρυτάνεις γράφει τά εξής: «Πρυτάνεις υπάρ
χουν είς πολλάς πόλεις είτε ως μέλη μιας επιτροπής τής βουλής εϊτε ώς αυτοτελείς 
συναρχίαν έν τή δευτέρα ταύτη περιπτώσει κυρίως είς τάς Έλληνικάς πόλεις τών δυ
τικών παραλίων τής Μικράς ’Ασίας καί τών προ αύτής νήσων». Είναι λίαν ένδιαφέρον 
ότι τήν δμοιότητα μεταξύ πρυτάνεων καί προβούλων εΰρίσκομεν καί ώς προς τό ση- 
μεΐον αύτό, ήτοι τής διακρίσεως δύο τύπων, προκειμένου καί περί τών προβούλων 
’Ιδού τίγράφει ό Schaefer 6: «Παρά τον τύπον τούτον τού προβούλου, δ όποιος, 
κατ’ άρχάς αριστοκρατικόν αξίωμα, έγένετο ίσως σύν τφ χρόνφ μία ένιαύσιος αρχή, 
δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι υπάρχει εις δεύτερος: έν τή άριθμητικώς ούχί πολύ 
μικρά βουλή διεμορφώθη μία δμάς προς διεξαγωγήν τών υποθέσεων, ή όποια έλα- 
βεν αμέσως αποφασιστικήν δύναμιν». Βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά είσέλθωμεν έν. 
ταύθα είς τήν έ'ρευναν τού όλου θέματος άλλ’ ή διαπίστωσις αύτη είναι χαρακτηριστι- 
κωτάτη.

Θά ήθελον όμως νά έπιστήσω τήν προσοχήν έπί τοΰ γεγονότος ότι πάντες οί τύ
ποι, ύφ’ οϋς άπαντώσιν οί πρυτάνεις 6 καί οί πρόβουλοι 1 άνά τάς διαφόρους Έλληνι
κάς πόλεις, δύνανται, ώς νομίζω, νά έρμηνευθώσιν έντός τής όλης πολιτειακής έξελίξεως 
τής αρχαίας Ελλάδος, έντός δηλαδή μιάς έξελικτικής συνάφειας τών νεωτέρων προς 
τάς παλαιοτέρας μορφάς ώς καί έν μιά λογική σχέσει προς άλλήλας τών άπομεμακρυ- 
σμένων τοπικώς περιπτώσεων.

1 Ή συνθήκη Κείων-Ίστιαιέων, IG XII 5, 594, ανή
κει (Η. ν. GaERTRInGEn, W. DittenbERGer) είς τήν 
ολίγον πρό τοΰ 363/2 εποχήν. Ή νεωστί γνιοσθεΐσα 
συνθήκη Κείων - Έρετριέων, Christians Dunant, 
Jean Thomopoulos, BCH 78, 1954, 316 κέ., άρ. 1, 
πρβ. άν. σ. 27, σημ. 6, χρονολογείται ύπό τών εκδοτών 
είς τήν περίοδον 393-377 π.Χ.

2 RE XXIII, 1 (1957), στ. 1228 κέ. (έν λ. πρόβονλος).

3 Αύτ. 1229.
4 Gr. Staatsk8., 504/5.
5 Αύτ. 1222.
6 Περί πρυτάνεων, Busoi.t[-Swoboda] σποράδην 

ιδία 351 κέ. 476, 504 κέ. Αυτόθι πάσαι αί φιλολογικά! 
καί επιγραφικοί μαρτυρίαι.

7 Πρβ. Η. Schaefer, έ.ά. 1228 κέ.
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Είναι γνωστή ή διαπίστωσις τοϋ Άριστοτέλους δτι ή συναρχία των προβοΰλων 
ήτο ολιγαρχικής φύσεως και πάντοτε περιωρισμένου άριθμοΰ: «καί ϊδιαί τινες (δηλ. άρ- 
χαί) είοίν, οΐον ή τών προβοΰλων' αυτή γάρ ού δημοκρατική, βουλή δε δημοτικόν'...τους δε 
προβούλους ολίγους αναγκαίου είναι το πλήθος, ώστ ολιγαρχικόν, άλλ οπού άμφω αυται 
αί άρχαί, οι πρόβουλοι καϋεοτάαιν επί τοΐς βουλευταΐς» . Τον περιωρισμένον αριθμόν 
διαπιστώνομεν και έν Εύβοια: έν Καρύστω φαίνονται έβδομήκοντα και εις—έβδομή- 
κοντα δύο μετά τοΰ άρχοντος—έν τή πραγματικότητιδμως πρόβουλοι είναι έκάστοτε 
μόνον εξ ή επτά μετά τοϋ άρχοντος. 'Ομοίως καί έν ’Ερέτρια: οί έπιμηνιεύοντες έταυ- 
τίσθησαν όρθώς υπό τοΰ Παπαδακη προς τούς προ βούλους αλλά δεν ή σαν ο ί οκτώ 
άναφερόμενοι έν τή έπιγραψή έπιμηνιεύοντες «τμήμα τών προβοΰλων» 2 ή «τ μ ή μα 
τής βουλής μόνιμον κατά τούς αττικούς πρυτανεύοντας»° άλλά τό σύνολον 
αυτών, ή, όρθότερον, οί αεί προβουλεΰοντες. Ήτοι έκάστοτε, ύπήρχον οκτώ ή εννέα 
έπιμηνιεύοντες ή πρόβουλοι' οί άλλοι ήσαν απλώς βουλευταί άναμένοντες τον μήνα τής 
έπιμηνιεΰσεως ή προβουλίας αυτών.

Ό αριθμός επομένως τών προβοΰλων ό άπαντών κατά τούς Ελληνιστικούς χρό
νους έξακολουθεΐ να είναι επίσης περιωρισμένος, ώς καί κατά τούς παλαιοτέρους χρό
νους. Ή διαφορά είναι δτι εκεί ένθα έχομεν δημοκρατικόν πολίτευμα οί πρόβουλοι εκ
δημοκρατίζονται τρόπον τινά: από μονίμων, έστω καί ενιαυσίου διάρ
κειας, γίνονται έπ ι μη ν ι ο ι. "Ητοι δεν έχομεν μίαν διαφοράν κατά τόπον καί 
χρόνον, σΰστασιν καί λειτουργίαν τής αρχής ταύτης αλλά μίαν έξέλιξιν, τής οποίας την 
άρχήν, καθ’ δσον δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, πρέπει νά τοποθετήσω μεν εις την δημο
κρατικήν μεταρρΰθμισιν τής πολιτείας τών ’Αθηναίων υπό τοΰ Κλεισθένους.

"Οτι περί μιας τοιαύτης έξελίξεως πρόκειται διδάσκει ή παραβολή μέ τούς πρυ- 
τάνεις.

Έσημείωσα ανωτέρω τήν διάκρισιν, τήν οποίαν κάμνει ρητώς ό Busolt 4: Άρ- 
χικώς καί οί πρυτάνεις είναι μία συναρχία περιωρισμένου άριθμοΰ είτε ανεξάρτητος 
είτε προερχομένη έκ τής βουλής ή τοΰ ώς άλλως όνομαζομένου άναλόγου σώματος, εκ 
τοΰ οποίου λαμβάνεται καί ό επώνυμος άρχων' καί εις τάς περιπτώσεις δέ καθ’ άς άνα- 
φέρεται εις πρύτανις ώς επώνυμος, χωρίς νά έχωμεν πληροφορίας δτι άνήκεν εις συναρ
χίαν πρυτάνεων, δυνάμεθα νά είμεθα βέβαιοι δτι υπήρχε συναρχία πρύτανεων καί δτι 
εκεί δπου έχομεν συναρχίαν πρυτάνεων, κατά μίαν τουλάχιστον εποχήν, εις τών πρυτά
νεων ήτο ό επώνυμος τής πόλεως. Ό Η. Schaefer παρετήρησεν 5 δτι ή ονομασία 
ώς πρυτανείου τοΰ ενδιαιτήματος τοΰ έπωνύμου άρχοντος τών ’Αθηνών υποδη
λώνει δτι οΰτος έταυτίζετό ποτέ προς τον πρύτανιν.

Μίαν τοιαύτην έξέλιξιν γενικώς θά δεχθώμεν καί διά τούς προβούλους.
’Εκ τών διαφόρων πόλεων τής Ελλάδος ή Κόρινθος είναι έκείνη, περί τής 

οποίας άκούομεν δτι έσχε παλαιότατα τον θεσμόν τούτον. Ό δήμος, κατά μίαν ειδησιν 
τοΰ Νικολάου τοΰ Δαμασκηνού 6, μετά τήν πτώσιν τής τυραννίδος περί τό 540 π.Χ.:

1 ΑΡΙΣΤΟΤ. Πολιτικοΐς 1299b, 30 κέ.
2 Ν. Παπαδακης, I. ά. 174.
3 Αύι. 178.

4 Πρβ. άνωτ. ο. 35.
5 Η. Schaefer, αΰτ. 1229 κέ.
6 Fr. Or. Hist. 90,60. Schaefer, αύτ. 1221.
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μίαν μεν οκτάδα προβοΰλων έποίησεν, έκ δέ των λοιπών βουλήν κατέλεξεν άνδρών θ'(;). 
At φυλαί τής Κορίνθου ήσαν οκτώ, εάν δέ δεχθώ μεν τον αριθμόν θ' ώς σημαίνοντα 
τούς έξ έκάστης φυλής εκλεγόμενους βουλευτάς, τότε θά είχομεν 72 βουλευτάς καί 8 
προβούλους, έν συνόλφ όγδοήκοντα ώς έν "Αργεί ’. Κατά την διατύπωσιν τοΰ Νικο

λάου τοϋ Δαμασκηνού πρόκειται περί δυο διαφόρων σωμάτων ούτω δέ φαίνεται ότι 
νομίζει καί ό Η. Schaefer, όστις ανάγει, πιθανοότατα δέ, τήν ΐδρυσιν τής αρχής ταΰ- 
της εις παλαιοτέρους χρόνους, ώς δεικνύει τό παράδειγμα τής Κερκΰρας, τό όποιον 
προσάγει2. Όσον καί άν τό απόσπασμα τοΰ Νικολάου δέν έχει διατηρηθή άλώβητον, 
αναμφίβολον είναι όπωςδήποτε, ώς δέχονται πάντες οί άσχοληθέντες μέ αΰτό, ότι καί 
διά τούς προβούλους καί διά τήν βουλήν ώς βάσις έλήφθη ό αριθμός τών φυλών: εις 
έξ έκάστης έγένετο πρόβου?ιος, ομοίως δέ μέ βάσιν τάς φυλάς έξελέγησαν καί οί βου- 
λευταί. Άλλ’ όπου άμφω ανται αί άρχαί, οί πρόβουλοι καθεστάσιν επί το ϊς βου- 
λευταΐς· ό μεν γάρ βουλευτής δημοτικόν, ό δέ πρόβουλος ολιγαρχικόν 3 ήτοι βουλή καί 
πρόβουλοι είναι συμφυείς, αποτελούν άρχάς άντιπροσωπευούσας τάς φυλάς κατά στε- 
νοτέραν (ολιγαρχικόν) ή εύρυτέραν (δημοτικόν) έκτασιν- όθεν είναι δυνατόν νά θεωρή- 
σωμεν ότι καί έν Κορίνθω οί πρόβουλοι ήσαν τό προκαθήμενον τμήμα τής βουλής. 
Ούτω ή διαφορά τών δύο τύπων, τούς οποίους δέχονται συνήθως 4, μεταφέρεται απλώς 
εις τον τρόπον τής εκλογής: έάν δηλ. ό δήμος έξέλεγεν ιδιαιτέρως προβούλους καί 
βουλευτάς ή εάν κατόπιν οί βουλευταί έξέλεγον τούς προβούλους έκ τής βουλής· 
τούτο δέ ισχύει καί διά τούς πρυτάνεις. Ουσιώδες είναι ή αναπόσπαστος διοίκησις 
τής βουλής υπό τών προβούλων ή τών πρυτάνεων. Ούσιαστικώς υπάρχει εις μόνον 
τύπος πρυτάνεων ή προβούλων.

Ή δυνατότης ούτω ότι καί οί πρόβουλοι καί οί πρυτάνεις ουδέποτε άπετέ- 
λεσαν ί δ ια ίτερον σώ μ α—ανεξάρτητον τής βουλής ή άναλόγου σώματος—άλλα 
πανταχού όπου άπαντώσιν είναι έξ αρχής, ήτοι καί κατά τούς προκλασσικούς χρόνους, 
τμήμα μόνον τής βουλής, έμφανίζεταιώς ή πιθανωτέρα.

Εις τά αρχαϊκά παραδείγματα προβούλων μνημονεύει ό Η. Schaefer 5 τήν Μασ
σαλίαν τής οποίας γνωστόν είναι τό συνέδριον, καθώς πληροφορεί ό Στράβων: Διοι- 
κοϋνται ό’άριστοκρατικώς οί Μασοαλιώται πάντων εύνομώτατα, άνδρών έξ ακοοίων κατα- 
στήσαντες συνέδριον διά βίου ταύτην έχόντων τήν τιμήν, οϋς τιμούχους καλουσι. π έντε
κα ίδεκα δ’ είσί τοϋ συνεδρίου προεστώτες, τουτοις δέ τά πρόχειρα διοικεΐν δέδοται. πά
λαν δέ τών πεντεκαίδεκα προκάθηνται τρεις οί πλειστον ίσχύοντες, τούτων δέ εις. Τό 
σχήμα τούτο: εξακόσιοι, πεντεκαίδεκα, τρεις, εις είναι λίαν χαρακτηρι
στικόν καί φαίνεται ότι υπό παραλλαγάς ΐσχυεν εις τάς περιπτώσεις τών συναρχιών, 
ιδία προκειμένου περί τής προκαθήμενης αρχής. Εις τήν περίπτωσιν τών προβούλων 
καί τών πρυτάνεων φαίνεται ότι ήτο πολύ γενικώτερον ίσχύον ή όσον φανταζόμεθα.

Ή συχνή αλλαγή μεταξύ δημοκρατίας καί ολιγαρχίας έν τή πολιτεία τής Ερε-

1 Schaefer, έ.ά. 1222.
2 Αύτ. Ό Μ. HoLEEAUx είχεν ήδη συμπεράνει 

τοϋτο έκ τής ύπάρξεως τοϋ θεσμοί) έν Κέω.

3 Αριστοτέλης Πολιτικοϊς 1299b, 36.
4 Πρβ. άνωτ. σ. 35
5 ”Ε.ά. 1222. Στράβων IV 1. 5, c. 179.
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τρίας δυνατοί νά έρμηνεύση τάς έμφανιζομένας κατά καιρούς διαφοράς. Οΰτω ή 
έμφάνισις των προβοΰλων ύπό την ονομασίαν τών έπιμηνιευόντων, ονομασίαν την 
οποίαν έχομεν συναντήσει ήδη εις τάς άρχάς τοΰ πέμπτου αϊώνος ', ένώ μάς είναι 
αμάρτυρος—πράγμα βεβαίως μη έχον αποφασιστικήν σημασίαν—έκ των μεταξύ χρόνων 
δεν δΰναται νά ερμηνευτή είμή ώς μία προσαρμογή προς τά δημοκρατικά πρότυπα. 
Δυστυχώς αί ύπάρχουσαι πληροψορίαι δεν έπιτρέπουσι νά γνωρίζωμεν ασφαλώς εάν ή 
έμφάνισις τών προβοΰλων υπό τό όνομα τών έπιμηνιευόντων είναι τόσον βραχυχρό- 
νιος, όσον ύποίίέτει ό Παπαδακης 1 2. Όπωςδήποτε ή αρχαϊκή επιγραφή τής έπιμε- 
νιευονρες φυλές πρέπει νά τοποθετηθή εις τούς μετά τά Μηδικά χρόνους, δτε ή Ερέ
τρια είσήλθεν είς τήν αττικήν συμμαχίαν, είς εποχήν δε επίσης δημοκρατικής διαρθρώ- 
σεως τής πολιτείας ανήκει καί ή επιγραφή τών έπιμηνιευόντων.

Διά τούς χρόνους όμως τής πραγματικής έλευθερίας τών Έρετριέων, καθ ήν ή 
πάτριος ολιγαρχική πολιτεία έπανήρχετο είς τήν ζωήν, ή συναρχία τών προβοΰλων 
εΐχεν ασφαλώς μονιμώτερον χαρακτήρα. Διά τάς περιόδους ταΰτας δυνάμεθα νά δε
χθώ μεν τον αριθμόν έννέα ώς τον μόνιμον αριθμόν τών προβοΰλων τών προβου- 
λευόντων ή αρχόντων καθ’ όλον τό έτος.

Τό πρόβλημα, τό όποιον έγείρεται, είναι ποία ήτο ή αντιστοιχία τών προβοΰλων 
προς τάς φυλάς ήτοι πόσαι ήσαν αί φυλαί τής Ερέτριας. Γνωρίζομεν μίαν μόνον: πε
ραιτέρω, έάν δεν σφάλλωμαι, Οά γνωρίσωμεν καί μίαν άλλην.

Ή πληροφορία περί τών φυλών τής Κορίνθου θά ύπεδείκνυεν οκτώ φυλάς, ήτοι 
τόσας όσους έπιμηνιεύοντας δεικνύει ή επιγραφή τής’Ερέτριας. Μίαν άμυδράν όμως 
ένδειξιν δυνάμεθα ’ίσως νά πορισθώμεν καί έκ τοΰ γεγονότος ότι έπί τοΰ Έρμου τών 
Άειναυτών υπάρχουν τρία ονόματα άποτελοΰντα ή άνήκοντα είς μίαν αρχήν, ήτις δεν 
δΰναται νά είναι είμή ή αρχή τών προβοΰλων.

Έάν, ώς είναι εύλογον, θεωρήσωμεν ότι ό εις έκ τών τριών είναι ό αρχών, απο
κτάται μία ιδιαιτέρα όμοιότης προς τούς τρεις καί τον ένα τοΰ συνεδρίου τών Μασ- 
σαλιωτών. Ό αριθμός τρεις σχεδόν έπιβάλλει τον αριθμόν έννέα καί ανωτέρω έθεωρή- 
σαμεν πιθανώτερον ότι ή προβουλία τής Ερέτριας άπετελεϊτο έξ έννέα μελών.

Έάν προς τήν όλιγαρχικωτέραν μορφήν άντεστοίχει καί μία άλλη διαίρεσις τών 
Έρετριέων κατά φυλάς ή ή διαφαινομένη διά τοΰ χαρακτηρισμού τών προβοΰλων ώς 
έπιμηνιευόντων δεν είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν. Άπίθανον όπωςδήποτε δεν είναι.

Έπί τοΰ παρόντος θά μείνωμεν είς αριθμόν φυλών είτε έννέα, οπότε εις πρόβου- 
λος θά άντεστοίχει είς έκάστην φυλήν, είτε τρεις, οπότε θά εϊχομεν τρεις προβού- 
λους έξ έκάστης φυλής. Βεβαίως εΰρισκόμεθα είς περιοχήν καθαρών ύποίίέσεων, αλλά 
δυνάμεθα, νομίζω, νά προχωρήσωμέν πως.

Έάν εϊχομεν έννέα προβούλους, οί οκτώ έπιμηνιεύοντες—άφαιρουμένου τοΰ άρ- 
χοντος—δεν συμβιβάζονται μέ τον κύκλον τής δωδεκάκις έπιμηνιεύσεως: Έκ τών οκτώ 
οί τέσσαρες θά έχρημάτιζον ώς έπιμήνιοι άπαξ, οί έτεροι τέσσαρες δ ί ς τοΰ έτους.

1 Πρβ. άν. σ. 30 : φυλές έπιμενιευούρες.
2 "Ε.ά. 178 : «είς τήν βραχεΐαν από τών Μακεδό- 

νων αυτονομίαν τής ’Ερέτριας καί τής δλης Εύβοιας

(274-271 π.Χ., Bexoch III, 594. II 306 καί τελευ- 
ταΐον Pomtow Philol. 1912, 98)».
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Επίσης ή φυλή ή δίδουσα τον άρχοντα δεν θά είχεν έπιμήνιον, δσον κα'ι εάν ή δυσχέ
ρεια αύιη θά ήδύνατο νά μή θεωρηθή αποφασιστική συσχετιζομένη προς τούς έν 
ΆΟήναις προέδρους τής βουλής, οί όποιοι έλαμβάνοντο έκ τών άλλων πλήν τής πρυτα- 
νευούσης φυλής λ

Αί δυσχέρειαι αίρονται κατά τήν γνώμην μου εάν δεχθώμεντρεις φυλάς, εξ έκά- 
στης τών οποίων έ?ιαμβάνοντο τρεις πρόβουλοι. Έκάστης φυλής οί πρόβουλοι θά έπε- 
μηνίευον τετράκις τοΰ έτους, έφ’ όσον ύπήρχον όχι μόνον πρόβουλοι έπιμηνιεΰοντες 
άλλα κα'ι φυλή έπιμηνιεΰουσα, τουλάχιστον κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους κατά 
τήν μαρτυρίαν περί Μηκιστίδος φυλής.

Έκκινοΰντες έκ τοιαΰτης σκέψεως δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ότι οί τρεις άν- 
δρες οί άποτελοΰντες τήν αρχήν, έφ’ ής ίδρύθη ό Ερμής τών Άειναυτών ήσαν οί πρό- 
βουλοι μιας φυλής, άναγκαστικώς δε—διότι άλλως δεν θά ήτο προφανής ό σκοπός τής 
άνιδρΰσεως τοΰ Έρμου—έκείνης, εις ήν άνήκεν ό άρχων τοΰ έτους: Ό άρχων καί οί 
δύο έπιμήνιοι τής άρχοΰσης, ούτως είπεΐν, φυλής είναι ό Τιμανδρίδης, ό Τιμαρχίδης 
και ό Σκύϋης κατά τι έτος τοΰ λήγοντος πέμπτου αίώνος.

Άλλ’ ας θέσωμεν καί τινα περαιτέρω έρωτήματα: Θά ήθέλομεν νά γνωρίζωμεν 
διατί, έπί ποία δηλαδή ευκαιρία, οί’Αειναΰται «ίδρύσαντο» τον Έρμήν, διατί δέ τον 
Έρμήν καί όχι άλλο τι ανάθημα, καί ποΰ, εις ποιον 'Ιερόν ή είς ποιον μέρος τής πόλεως 
ήτο οΰτος ιδρυμένος 1 2. Ή έπιγραφή ούδέν περί τούτων λέγει- άρκεΐται είς τήν έν- 
δειξιν τοΰ χρόνου τής ίδρύσεως. Δικαιούμεθα άρά γε νά ύποθέσωμεν ότι ή αναγραφή 
τής «αρχής», έφ’ ής έγένετο ή ϊδρυσις, άπέβλεπεν είς τήν διάκρισιν τοΰ Έρμου τοΰ 
άνατεθέντος έπί τής δείνων αρχής από όμοιων «ιδρύσεων» γενομένων έπί τής αρχής 
άλλων, ότι δηλαδή πρόκειται περί ενός έπαναλαμβανομένου, ενός περιοδικού αναθή
ματος; Διότι άλλως, πώς δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν, τό ότι ή έπιγραφή τών Άειναυ- 
τών παραλείπει μεν έκεϊνα τα όποια συνήθως αναγράφονται είς τάς αναθηματικός έπι- 
γραφάς, άντιθέτως δέ σημειώνει έτος τής ίδρύσεως, πράγμα σπανιώτερον άπαντών είς 
τάς αναθηματικός έπιγραφάς καί δή καί τών παλαιοτέρων χρόνων; Όπωςδήποτε μία 
σχέσις μεταξύ τής αρχής καί τών ’Αειναυτών πρέπει νά ύπάρχη.

Θά ήτο άρά γε πολύ τολμηρόν νά ύποθέσωμεν ότι κατά τον τελευτώντα τουλά
χιστον πέμπτον αιώνα οί Άειναΰται ήσαν μία έκ τών τριών φυ
λών τής Ερέτριας, ότι δέ τό γεγονός, τοΰ οποίου ήθελον νά διαιωνίσουν τήν 
μνήμην, είναι ή έκ τών προβούλων τής φυλής αυτών κατά έν ώρισμένον έτος έκλογή 
τοΰ άρχοντος; καί ότι τούτο έπανελαμβάνετο είς τάς όμοιας περιστάσεις, καθ’ όν τρό
πον οί άρχοντες άμα τή λήξει τής αρχής των ϊδρυον αναθήματα έν τή αγορά;

Μνημεία ανατιθέμενα έπί τή λήξει τής αρχής υπό τών αρχόντων περιέχοντα τά

1 ΑΡΙΣΤΟΤ. Άθ. Πολ. XLIV 2 κέ.: Κα'ι επειδαν 
ονναγάγωσιν οί πρύτανεις την βουλήν ή τον δήμον, οντος 
(δηλ. ό επιστάτης τών πρ.) κλήροι προέδρους εννέα, 
ένα έκ τής φυλής έκάοτης πλήν τής πρντανευ ο ν-
c η ς...

2 Ή έν Άρχ. Δελτ. 17 (1961/62) Β’ Χρονικά
ο. 155 έκτενεστέρα πληροφορία περί τοΰ τόπου της

εΰρέσεως τοΰ Έρμου δέν βοηθεΐ είς διακρίβωσιν τής 
προελεΰσεως τοΰ αναθήματος. Κατά τά έκεΐ λεγά
μενα: «Είς τόν χώρον τόν νοτίως τοΰ θεάτρου εκτεί
νονται είς μεγάλην έκτασιν... οικοδομήματα διαφόρων 
εποχών αυτοτελούς κατασκευής... είς έν έκ τών οίκημά- 
ταιν αυτών εύρέθη βάθρον, τό όποιον έφερεν Έρμήν 
τετράγωνον είς μάρμαρον..».
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ονόματα αΰτών είναι κοινότατα έκ της άρχαιότητος. Άλλα ακριβώς όμοίαν αναθημα
τικήν επιγραφήν προς τήν ήμειέραν δεν γνωρίζω, έγώ τουλάχιστον. Τοΰτο όμως 
ούδέν σημαίνει.

Έρμηνεΰοντες το κείμενον, το όποιον είναι σύντομον άλλα και πλήρες, δεν δυνά- 
μεθα παρά να καταλήξωμεν εις τό συμπέρασμα ότι ενταύθα πρόκειται κυρίως περί 
μιας άναμνήσεως τής «αρχής» ', περί ενός αναμνηστικού μνημείου διά τό γεγονός ότι ό 
Τιμανδρίδης, ό Τιμαρχίδης καί ό Σκύθης υπήρξαν «συνάρχοντες» έν Έρετρία. Θά άνε- 
μένομεν ότι τό μνημεΐον τούτο θά ΐδρυον οί ενδιαφερόμενοι άρχοντες: Άντ’ αΰτών εμ
φανίζονται οί Άειναΰται καί ούδέν μέν λέγεται περί τής σχέσεως τών Άειναυτών καί 
τών τριών αρχόντων, άλλ’ έπίσης ούδέν λέγεται διατί καί είς ποιον θεόν ίδρύθη ό Ερ
μής. Παρά τήν τελευταίαν όμως ταύτην παράλειψιν δικαιούμεθα νά συμπεράνωμεν περί 
ύπάρξεως τής σχέσεως ταύτης. Τον ‘ Ερμήν Άειναΰται, ιδρνραντο σημαίνει ότι πλησίον 
ύπήρχον καί άλλοι Έρμα! ιδρυμένοι υπό άλλων. Έάν ήθελον νά τονίσουν ότι έπρό- 
κειτο περί αναθήματος τών Άειναυτών απλώς, ότι δέ τό επί της δεινών αρχής ήτο 
μόνον χρονολογική ένδειξις, τότε θά έγράφετο έν τή επιγραφή ρητώς είς ποιαν θεό
τητα έγένετο τό ανάθημα. Διότι έδώ έχομεν χαρακτηρισμόν, ονομασίαν (Έρμήν) 
τού αναθήματος καί όχι τού θεού, είς όν τό ανάθημα (τώι Ερμή).

Έπίσης όμως καί τό ιδρνραντο 2 άπομακρύνει πως άπό τής ιδέας τού αναθήματος. 
‘Ιδρυταί καί όχι άναθέται τού Έρμού ονομάζονται οί Άειναύται. "Οσον καί άν ή δια
φορά μεταξύ τών δύο ρημάτων δέν είναι μεγάλη3, ενίοτε δ’εξαφανίζεται εντελώς, είναι 
πάντοτε διάφοροι αί προϋποθέσεις αί ύπαγορεύουσαι τήν χρήσιν τού ενός ή τού ετέ
ρου τών δύο ρημάτων.

Βεβαίως εϊμεθα σχεδόν υποχρεωμένοι νά θεωρήσωμεν ότι έπίσης καί ή άνάθεσις 
γίνεται τώι ‘Ερμεϊ. Είναι άπίθανον ότι περαιτέρω έπιγραφή έπί τής στή?α)ς ή τυχόν 
ο,πόληξις ταύτης είς κεφαλήν άλλην καί όχι Έρμού θά έδείκνυεν ότι ή άνάθεσις δέν 
είχε γίνει είς τον Έρμήν. Οΰτω όμως γίνεται ακόμη πιθανωτέρα ή συσχέτισις τών Άει- 
ναυτών προς τούς άρχοντας καί τήν αρχήν έφ’ ής έγένετο ή άνάθεσις. Διότι ώς προς τό 
είδος τού αναθήματος, τήν Ερμαϊκήν στήλην, αντί νά θεωρήσωμεν ότι αυτή άποδει- 
κνύει ιδιαιτέραν τοπικήν λατρείαν τού Έρμού έν Έρετρία, είναι προτιμότερον νά έν- 
θυμηθώμεν ότιΈρμαϊκαι στήλαι άντικαθιστώσιν αγάλματα ήτοι τά συχνότατα υπό τών 
αρχόντων έπί τή λήξει τής αρχής αύτών γενόμενα αναθήματα έν τή αγορά συνήθως. 
Ή αγορά είναι κύριος τόπος άπασχολήσεως τού Αγοραίου ‘Ερμου, ώς είναι καί τών 
αρχόντων.

Έκ τούτου όμως καθίσταται μόνον ου βεβαία ή ΰπόθεσις ότι τον Έρμήν ίδρύ- 
σαντο οί Άειναύται έν τή αγορά.

1 Πρβ. π.χ. τό γνωστόν επίγραμμα έπί τοϋ βωμόν 
τοΰ άνατεθένιος ώς μνήματος υπό τοΰ Πειαιατράτον τον 
Ίππίον, 520-510 π.X., τό άναφερόμενον καί υπό τοΰ 
Θουκυδιδου VI 54. 6. IG I2 761. Jeffery, Local 
Scripts, 75, 78, άρ. 37, πίν. 4 (βιβλιογρ.): Μνήμα τόδ 
ής αρχής κτλ.

2 ΙΙρβ. πριν μεν Καλλιιέλης μ' ίδρυαατο, έπί Ερμαϊ
κής έπίσης αρχαϊκής στήλης IG I2 834. J. Labarbe,

Akte d. IV. inter. Kongr. fiir Epigr., Wien 1964, 
202 κέ.

3 Πρβ. Labarbe, έ.ά. 210: Ιδρύομαι est a peu pres 
synonyme ά’άνατίθημι, tnais on le reserverait aux 
cas ou la chose dediee etait une statue, un autel, 
un batiment, un temenos. ’Αλλά πάντοτε υπάρχει δ 
είς δν ή άνάθεσις, IG I1 2 820 : *Ερμ}ν Ενφρονίδεαι τόνδε 
Ιζαλλίας επόεσε, βλ. RE VI (1909), στ. 1219.
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Ότι μία κοινωνική τάξις άρχικώς γίνεται φυλή άργότερον, είναι καθ’ εαυτό λίαν 
πιθανόν. Εις τήν Φιλαδέλφειαν υπήρχε φυλή των σκυτεων καί των έριονργών έκ των 
'Ρωμαϊκών όμως χρόνων \ Έκ τών παλαιοτέρων χρόνων οί 'Όπλητες είναι δύσκολον 
να θεωρηθούν άσχετοι προς τούς φέροντας τά όπλα' οί "Οπληϋες τής Μιλήτου δεν 
φαίνεται ότι αποτελούν τον αρχικόν τύπον τού ονόματος2.

Άλλ’ ας ίδωμεν ακόμη ό τι γνωρίζομεν περί τών Άειναυτών. Οί Άειναΰται τής 
ΜΛήτου χαρακτηρίζονται υπό τού Ησυχίου ώς αρχή, ενώ ό Πλούταρχος έν τώ αίτίω 
τής ονομασίας άειναύται πληροφορεί ημάς 3 ότι ήσαν οί έκ τής Πλοντίδος τής αντιθέ
του προς τήν Χειρομάχαν εταιρείας—/? ον λεν ό μεν ο ι εντός τών πλοίων κτλ. Τό 
β ο υ λ ε υ ό μ ε ν ο ι τούτο δεν σημαίνει απλήν συζήτησιν αλλά λήψιν αποφάσεων. 
Διότι δεν άπετέλουν απλώς τήν «εμπορικήν αριστοκρατίαν» 4 τής Μιλήτου αλλά τήν 
παρέχουσαν τήν κατεΰθυνσιν τής πόλεως αρχήν.

Οΰτω οί Άειναύται δεν είναι δυνατόν νά ήσαν κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους 
ούδέν άλλο εί μή αρχή όμοια προς τούς προβονλονς τής Κορίνθου, τούς ΙΤεντεκαίόεκα 
τής Μασσαλίας ή τής Χίου 5, τούς Άμνήμονας, Άμνάμονας μάλλον, ώς θά έλέγοντο 
δωριστί έν Κνίδω, οί olov πρόβονλοι τής πό?*,εως ταύτης. Περί τών Άειναυτών τής 
Μιλήτου ή εΐδησις τού Πλουτάρχου είναι ότι έβονλενοντο περί τών μεγίστων. Ή γλωσ
σική καί πραγματική έννοια τού προβονλον είναι ή τού βονλενομενού αντί ή υπέρ τών 
άλλων■ Γενικώς ώς πρόβονλοι, χαρακτηρίζονται επίσης είς τάς μεταξύ τών εθνών ή πό
λεων ή καί ομάδων γενικώς σχέσεις ό αντιπρόσωπος έκάστης τών μονάδων τούτων' 
είναι ό αντιπρόσωπος ό έχων τήν εξουσιοδότησήν νά βονλενηται αντί τής όμάδος είς 
τήν οποίαν ανήκει. Οί πρόβουλοι τών Ιωνικών πόλεων κατά τήν Ιωνικήν έπανάστα- 
σιν ή τών Ελληνικών πόλεων κατά τό συνέδρων τού Ισθμού τό 481/80 ή οί πρόβουλοι 
τών Αθηνών κατά τά γεγονότα τού 413 6 αποτελούν χαρακτηριστικ άπαραδείγματα τού 
πόσον ζωηρά ήτο ή συνείδησις τού προβούλου ώς αντιπροσώπου μιας συγκεκριμένης 
όμάδος. Ή έννοια τής προ- διατηρεί όλην αυτής τήν αρχικήν σημασίαν.

Όΐον προβονλοις άρα έχρώντο τοΐς Άειναύταις καί οί Μιλήσιοι. Άλλ’ ή έν τώ αύτώ 
βιβλίφ τού Πλουτάρχου περί τών Άμνημόνων τής Κνίδου πληροφορία είναι επίσης 
ότι οί Κνίδιοι έχρώντο τούτοις, οίον.,.πο ο β ο ν λ ο ίς τών μεγίστων. Οί περί τών μεγίστων 
βουλευόμενοι (Άειναύται) καί οί πρόβουλοι τών μεγίστων (Άμνάμονές) δεν δύνανται 
νά έχουν διαφοράν μεταξύ αυτών. Ή σύναψις τών Άμνημόνων προς τούς προβού- 
λους έχει ήδη γίνει. Αναμφίβολος πρέπει νά θεωρηθή καί ή τών Άειναυτών, τών 
όποιων έσημειώθη ή συγγένεια προς τούς Αθηναίους ναυκράρους, οϊτινες δεν είναι 
καθόλου άπίθανον ότι άπετέλουν έν είδος βουλής. Διότι είναι ρητή ή πληροφορία τού 
Άριστοτέλους ότι ή ναυκραρία ήτο τό δωδέκατον μέρος έκάστης τών 4 φυλών. Θά 
ήτο περίεργον άν μή ΰπήρχεν είς τάς Αθήνας βουλή αντιπροσωπευτική τών φυλών, 
ώς πανταχοΰ τής Ελλάδος. Είς έν σώμα έκ τεσσαράκοντα οκτώ μελών ήτο αδύνατον

1 Ε. Szanto, ε.ά. 65. 6 "Ιωνες πρόβουλοι : ΗΡΟΔΟΤΟΣ VI 7. Πρόβουλοι
2 Πρβ. Κ. Latte, ε.ά. (σ. 27, σημ. 6), 1000, 18 κέ. τών Ελληνικών πόλεων έν τφ Ίσθμφ, Ηροδ. VII 172.
3 Έλλ. Αίτ. 32, ρ. 298 C. Περί τών προβοΰλων τοΰ 413 έν Άθήναις: 0ΟΥΚΥΔΙ-
4 Busoi,t, έ·ά. 177, σημ. 4. δης VIII1. Διόδωρός XII 75 κ.π.ά. (βλ. Schaefer,
5 Schaefer, έ.ά. 1224 κέ. αΰτ.).
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νά μή ύπήρχον οί προκαθήμενοι- οΰτοι ήσαν πιθανότατα οί πρύτανεις τών ναυκράρων1 
τούς οποίους αναφέρει ό Ηρόδοτος. Νά άμφιβάλωμεν είς την ακρίβειαν τής ΰπάρξεως 
τούτων ούδείς λόγος υπάρχει. Είναι άσψσΛές ότι οί πρύτανεις ήσαν πάντοτε πρόεδρο* 
ένος βουλευομένου σώματος. Λιότι ούδέποτε υπάρχει εις μόνος πρύτανις, ό αρχών 1 2. 
Πρόκειται πάντοτε αρχή, συναρχία πρυτάνεων αντιστοιχούσα είς την κατά φυλάς διάι 
κρισιν τής πόλεως 3.

Οΰτω οί Άειναΰται τής Μιλήτου, επίσης δέ και οί τής’Ερέτριας, δύνανται νά θεω
ρηθούν ώς πρόβονλοι των πόλεων τούτων κατά τούς αρχαϊκούς χρόνους. Άλλ’ένφ κατά 
τούς πρωιμωτέρους αιώνας ή Πλουτίς τής Μιλήτου κα'ι ή νέα τάξις τής Ερέτριας, έξ ής 
προήρχοντο οί Έρετριεΐς Άειναΰται, άπετέλουν τήν προοδευτικήν τάξιν έναντι των 
'Ιπποβοτών τής παλαιάς αριστοκρατίας, κατά τούς νέους χρόνους τούς είσαγομένους 
με τήν στροφήν τού 6ου προς τον 5ον αιώνα καί τήν άνάπτυξιν τού δήμου ή παλαιά 
ναυτική-έμπορική πλουτίς γίνεται αντιπρόσωπος τών συντηρητικών-όλιγαρχικών τά
σεων. Οί Άειναΰται είς τά νέα πλαίσια δυσκόλωςήδύναντο νά άποτελέσουν πλέον, απο
κλειστικός οΰτοι, τούς προβοΰλους τής πόλεως. Είς τήν νέαν τάξιν, ή οποία δεν φαίνε
ται νά υπήρξε τόσον ριζοσπαστική, όσον είς τάς Αθήνας, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 
ότι ό ναυτικός πληθυσμός τής πόλεως άπετέλεσε μίαν ιδιαιτέραν φυλήν.

Ή ΰπόθεσις αΰτη δεν δύναται επί τού παρόντος νά βεβαιωθή, αλλά τά ανάλογα 
δεν λείπουν, ώς εϊδομεν ανωτέρω. Ένισχΰεται δ’ έτι πλέον έάν ή επιγραφή άρ. 909 
είναι όντως Έρετριακή καί άναφέρεται ώς Κοινόν Άεναυτών. Είς τήν Μήθυμναν τής 
Λέσβου αί γ^ελλήστνες (χιλιαστύες), πολιτικαί δηλαδή διαιρέσεις τών φυλών, ή αυτό 
τούτο φυλαί, από τού 3ου π.Χ. αίώνος καί εξής εμφανίζεται ώς Κοινά υπό χελλη- 
οτναρχον.

Ακόμη χαρακτηριστικώτερον είναι τό παράδειγμα τής Αιολίδος φυλής, προφα
νώς μεταγενεστέρας συγκροτήσεως, ήτις επίσης εμφανίζεται ώς κοινόν τιμών τον φύ
λαρχον αυτής. Γενικώτερον, ώς νομίζει ό Busolt, «εν παλαιοτέροις χρόνοις αί χελ- 
λήοτνες ήσαν ή άνωτάτη διαίρεσις τών πολιτών» 4.

Έάν μή νεότερα ευρήματα άλλως διδάξωσι, ή ανωτέρω έκφρασθεΐσα ΰπόθεσις, 
ότι δηλ. οί Άειναΰται ήσαν φυλή τής Ερέτριας καί ότι οί έν τή επιγραφή άναφερόμε- 
νοι τρεις άνδρες ήσαν οί πρόβουλοι-εΐς αρχών καί δύο έπιμήνιοι—τής φυλής τών Άει- 
ναυτών μένει ή πλέον πιθανή.

Άς έπανέλθωμεν είς τήν αρχήν τής ύποθέσεως ημών: Τιθεμένου ότι ύπήρχον 
τρεις φυλαί οί εννέα πρόβουλοι—περί τοϋ αριθμού δεν δύναται πλέον νά ΰπάρξη αμφι
βολία—μοιράζονται άνά τρεις είς έκάστην τών φυλών. Ή ερμηνεία ή δοθεΐσα είς τά

1 A. Ledl, Studien.,,393 κέ. Ό C, Hignett, A Hi
story of the Ath. Constitution, 81 κέ., νομίζει οτι 
ή ύπαρξις πρυτάνεων τών ναυκράρων, ΗΡΟΔΟΤΟΣ 
V 71. 2, δέν άποδεικνύει δτι οι ναύκραροι άπετέλουν 
βουλήν έν Άθήναις αντίστοιχον πρός τήν 'Ομηρικήν 
γερουσίαν.

2 Ώς παρετηρήθη ύπό τής J. VansevEREn, βλ.
σ. 43, σημ. 4.

3 Έν Σάμφπ.χ. περί τό 240 π.Χ. ύπήρχον πέντε πρύ
τανεις καί είς γραμματεύς, συνολικούς εξ, τρεις έξ εκά- 
στης φυλής, ώς παρατηρεί ό Busoi/r, έ.ά. 476, σημ. 4. 
’Επίσης έν Κερκΰρρ. ύπήρχον 5 πρύτανεις άντιστοι- 
χοϋντες προφανώς είς τήν διαίρεσιν τών πολιτών, 
Busolt, αύτ. 555.

4 Βλ. Busolt, ε.ά. 259 έ., 260 σημ. 1.
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τρία ονόματα τής επιγραφής των Άειναυτών στηρίζει την τεθεϊσαν ύπόθεσιν.
Άντικειμένη εις ταΰτην φαίνεται ή υπό τοΰ Παπαδακη καί τοϋ Ziebarth γενο- 

μένη διάκρισις μεταξύ δύο 1 προβούλων εις ώρισμένας έπιγραφάς καί οκτώ (εννέα εν 
τή πραγματικότητι) ή γενικώς πλειόνων έν τή επιγραφή Παπαδακη. Δύο πρόβουλοι 
άναφέρονται ή μάλλον συμπληροΰνται Suppl· άρ. 212, στ. 14: στρατ[ηγός -15 - καί] 
συνάρίχων πρό[βου/ως---] ου καισυ'νάρχων. Τα ίχνη έν άρ. 241 στ. 53 είναι λίαν πενι
χρά ώστε ή συμπλήρωσις τοΰ Ziebarth: «[πρόβ]ου[λος καί σ]υνάρχων» είναι λίαν αμ
φίβολος. "Οτι εις τό κενόν των στ. 24 καί 25 τής επιγραφής άρ. 212 ύπήρχεν εν μόνον 
όνομα συνάγεται προφανώς έκ τοΰ ου, καταλήξεως γενικής, πατρωνύμου τοΰ άναγρα- 
φομένου προβούλου, στ. 25.

Ή «σφραγίς» αΰτη τών δύο τελευταίων στίχων τής επιγραφής άρ. 212 είναι προ
φανώς τά ονόματα τών στρατηγών καί τών προβούλων τών είπόντων τό 'ψήφισμα. 
Προφανώς δεν έκαμνον τάς προτάσεις πάντες όμοΰ οί πρόβου/ιοι καί οί στρατηγοί. 
Τό φυσικώτερον είναι νά ΰποθέσωμεν ότι οί είσηγούμενοι τάς προτάσεις καί τά ψηφί
σματα είναι οί έπιμηνιεύοντες πρόβουλοι ήτοι «ot πρόβουλοι οί έπιμηνιεύοντες έκα
στον μήνα» κατά την άνωτέρω μνημονευθεΐσαν έπιγραφήν τής Καλλάτιδος. "Ωστε 
έν ούδεμια περιπτόίσει είναι δυνατόν νά θεωρήσωμεν στηριζόμενοι εις την μαρ
τυρίαν τής έπιγραφής ταύτης ότι έν ώρισμένη τινί έποχή οί πρόβουλοι ήσαν συνολι- 
κώς δύο. Τό πρόβλημα είναι διατί δεν έμφανίζονται τρεις πρόβουλοι, ήτοι οί πρόβου- 
λοι μιας φυ λής κατά την ύπόθεσιν ήμών. Άλλ’ ή δυσχέρεια τοΰ άριθμοΰ δύο δύ- 
ναται νά ύπερπηδηθή διά τής παραδοχής τής γνώμης ότι οί είπόντες τό ψήφισμα 212 
ήσαν οί δύο πρόβουλοι οί άνήκοντες εις την φυλήν έξ ής προήρχετο ό αρχών.

Ότι οί πρόβουλοι ήσαν ή έπώνυμος άρχή τής Ερέτριας δεικνύει καί ή τονι- 
σθεϊσα όμοιότης τών έξουσιών αύτών προς τάς έξουσίας τών πρυτάνεων τών ’Αθη
νών 2. Άλλ’ οί τελευταίοι οΰτοι δεν δύνανται νά βοηθήσουν άποφασιστικώς είς τήν 
κατανόησιν τοΰ θεσμοΰ, έφ’ όσον έν Άθήναις ό θεσμός ούτος παρά τήν παλαιότητά 
του—πρβ. τούς πρύτανεις τών ναυκράρων—ύπέστη άσφαλώς σημαντικήν τροποποίησιν 
υπό τοΰ Κλεισθένους. Όθεν διδακτικωτέρα είναι ή συσχέτισις μέ τούς πρύτανεις τών 
πόλεων τής άνατολικής κυρίως Ελλάδος, ένθα πολλαχοΰ έπώνυμος ήτο ό πρύτανις 3.

Είς άλλας πόλεις τής αυτής περιοχής άπαντώμεν συναρχίαν πρυτάνεων, ένφ έτέρα 
τις άρχή είναι ή έπώνυμος. ’Ήδη όμως γνωρίζομεν ότι καί έκεΐ ένθα ως έπώνυμος 
μαρτυρεϊται είς πρύτανις, ό έπώνυμος ούτος πρύτανις, ό καί στεφανηφόρος καλούμε-

1 Ν.Παπαδακης, έ.ά. 174: οκταμελές εδώ, διμε- 
λές μετ’ ολίγα έτη... Ό Ε. Ziebarth, Suppl. σ·179 
άρ. 112, στ. 24/25 γραφών ώς άνω έν τφ κειμένφ—άντ’ι 
τοΰ έν IG XII 9, 212: «στρατ[ηγοϋντες. . . καί] ονν- 
άρ | χων’ προ[βουλεύοντες . . . ]ον και συ | νάρχων»— 
παρατηρεί : supplenda sunt, ut spatium docet, no
men unius strategi atque unius probuli. Idem ha- 
bes 24168 [. . πρόβ]ου[λος. . και . . σ]υνάρχων. Contra 
e tit. 191 A 8 apparet saec. IV exeunte plures pro- 
bulos fuisse.

2 H. Schaefer, έ.ά. 1228 κέ., οστις πιστεύει δτι ή 
ονομασία Πρυτανεΐον, ΑΡΙΣΤ. Άθ. Πολ. III 5, οδηγεί 
πρός παλαιότερον χαρακτηρισμόν (Bezeichnung) τοΰ 
άρχοντος ώς πρύτανεως. 'Ο Schaefer όπως καί οί πα- 
λαιότεροι περιορίζουν τήν σύγκρισιν πρός τούς πρύτα
νεις τών ’Αθηνών.

3 Π.χ. έν Λέσβω, Νάξω, Χίφ, Πριήνη, Έφέσφ, Μα
γνησία έπί Μαιάνδρφ, Γαμβρείφ κ.ά., περιέργως δέ 
καί εις τό Ρήγιον. Βλ. γενικώς G. Busoi.t, Gr. Staats- 
kunde8, 505.
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νος κατά τούς τελευταίους Ελληνιστικούς χρόνους, δεν ήτο μόνος αρχών άλλα μέλος 
μιας συναρχίας λ

Ό επώνυμος είναι ό κατ’ έξοχήν αντιπροσωπεύουν την πόλιν, ή κυριωτάτη δε έκ- 
δήλωσις της άντιπροσωπεΰσεως ταύτης είναι ή υπό τού επωνύμου τέλεσις τών θυσιών 
τής πόλεως. Σημαντική είναι ή σχετική μαρτυρία τοϋ Άριστοτέλους 1 2 3: Έχομενη δε 
ταύτης [έν. επιμέλεια] ή προς τάς ϋ·υσίας άφωρισμενη τάς κοινάς πάσας, δαας μη τοϊς ίε- 
ρεϋσιν άποδίδωσιν ό νόμος, άλλ* ά π δ τής κ ο tv ή ς εστίας ε χ ο υ σ ι την τι
μήν. κ α λ ο ν σ ι δ’ ο ί μεν άρχοντας τούτους [εν. τούς έχοντας τήν επι
μέλειαν ταύτην], οί δε βασιλείς, οί δε π ρ ν τ ά ν ε ι ς. Είναι κοινώς γνωστόν 
ότι οί άρχοντες καί οί βασιλείς ήσαν επώνυμοι- ομοίως καί οί πρύτανεις.

’Άμεσος τέλος, μή έπιγραορική μαρτυρία, είναι τά λεγάμενα υπό τού Διογένους 
τού Λαερτίου έν τω βίφ τού Έρετριέως φιλοσόφου Μενεδήμου. Οΰτος τόσον έθαυμά- 
σθη υπό τών συμπολιτών αυτού ώστε καί τήν πόλιν [έν. τήν Ερέτριαν] έγχειρίσασ$αι 
αύτω 3: οί Έρετριεΐς παρέδωσαν είς αυτόν τάς τύχας τής πόλεως ήτοι τήν άνωτάτην 
αυτής έξουσίαν 4. Ήτο δέ ή αρχή αυτή ή προβουλία: Φησί ό’ ΊΙρακλείδης... π ρ ύ
βου λ ο ν (έν. τον Μενέδημον) γενόμενον τών Έρετριέων πολλάκις έλευ'&ερώσαι τήν πα
τρίδα ύπδ τών τυράννων 5. Ώς πρόβουλος είπε 'ψήφισμα—κατά τον γνωστόν έκ τών 
έπιγραφών τύπον—άπλοΰν τε καί άκόλακον υπέρ τού ’Αντιγόνου 6 προφανώς κατ’ άν- 
τίθεσιν προς άλλα είς άλλας πόλεις γενόμενα επί τή αυτή αιτία—τή νίκη παρά τήν 
Λυσιμάχειαν—πλήρη κολακείας 7.

Διά τής μακρας ταύτης παρεκβάσεως κατελήξαμεν είς τό δυνατόν μάλλον ή πιθα
νόν συμπέρασμα ότι οί Άειναΰται άπό τού 5ου π.Χ. αί. ήσαν φυλή τής ’Ερέτριας, 
ένφ παλαιότερον θά ήσαν γενικώς ούτοι πρόβουλοι ή τμήμα τών προβούλων- όπωςδή- 
ποτε δέ ασφαλές είναι ότι συνεδέοντο στενότατα προς τήν αρχήν ταύτην, καθαυτό 
ολιγαρχικήν, ιός ε’ίδομεν. Οί Άειναΰται άποτελοΰντες παλαιότερον τήν πλουτίδα τής 
Ερέτριας δέν ήτο πλέον δυνατόν κατά τό δεύτερον ήμισυ τού πέμπτου π.Χ. αίώνος 
νά θεωρηθώσι θεσμός δημοκρατικός έν τή έννοια τής έποχής, ώστε δυνάμεθα ίσως 
νά θεωρήσωμεν ότι ή ίδρυσις τού Έρμου τών Άειναυτών έγένετο κατά τήν έποχήν 
411 - 394 π.Χ., ότε ή Ερέτρια ήτο ανεξάρτητος άπό τών Αθηναίων.

Δυνάμεθα ίσως νά ύποθέσωμεν έπίσης, ότι άργότερον οί Άειναΰται άπετέλεσαν

1 Πρβ. J. Vansevbrbn, Revue de Philologie 11, 
1937, 344 κέ. ’Επώνυμος καί ατεφανηφόρος ταυτίζονται 
έπίσης έν Τήνο) ασφαλώς, Γέρας Ά. Δ. Κεραμοπούλ- 
λου, 231, 237. Πρβ. καί άν. σ. 29 καί 35 κέ.

2 Πολιτικά 1322b, 28 κ!·
3 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ II 140. .
4 Πρβ. ΑΡΙΣΤΟΤ. Πολιτ. 1305a, 15 κέ. : εγίγνοντο 

δε τυραννίδες πρότερον μάλλον ή νυν και δια τό μεγά
λα ς ά ρ χ ά ς εγχειρίζεοϋαί τισιν, ώσπερ εν Μιλήτορ εκ 
της πρυτανείας (πολλών γάρ ήν καί μεγάλων κύριος ό πρν- 
τανις).

5 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ II 142.
6 Αύτ : καί (νίκα (’Αντίγονος) ενικά τούς βαρβάρους

περί Λυοιμαχίαν, γράφει ιμήφιομα αύτφ Μενέδημος άπλοΰν

τε καί άκόλακον, ον ή αρχή. «οί στρατηγοί καί οί πρόβουλοι 
ειπον' επειδή βασιλεύς Αντίγονος μάχη νικήσας τούς βαρ
βάρους παραγίνεται εις τήν ιδίαν καί τα άλλα πάντα πράσ
ο ει κατά γνώμην εδόύλη τή βουλή καί τφ Δήμο).

7 Τό άκόλακον τοΰτο ψήφισμα εύρίσκεται είς προ
φανή άντίθεσιν πρός τά περί τής νίκης ταύτης ' Υπο
μνήματα τοϋ ‘Ηρακλείτου Άσκληπιάδου ’Αθμονέως, 
IG2 677=Syll.8 401, τά όποια ούτος είχεν αναγράψει 
έπί στηλών καί αναθέσει επί τής ’Ακροπόλεως τή "Αθή
να Νίκη- πρβ. Ν. Μ. Κοντοι,ΒΟΝ, Akte des IV 
int. Kongr... Epigr., Wien 1964, 196 κε. Ό Ηράκλει
τος ούτος ήτο φίλος τοϋ ’Αντιγόνου έπίσης δέ—καί 
ασφαλώς—άνήρ «άπό παιδείας όρμώμενος».
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Επιγραφή βκ Καρύστου.
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Τό άνω μέρος τής έκ Καρύστου επιγραφής.
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έν Κοινόν, ότε όμως ούτοι ώς κοινόν, δεν ειχον πλέον, ώς φαίνεται, άνάμειξιν εις 
την διοίκησιν της πόλεως, εάν ή επιγραφή άρ. 909 όρθώς ήρμηνεΰθη ανωτέρω.

Έν τή μελέτη ταύτη έδόθη ίσως μεγαλυτέρα ή ώς συνήθως έ'κτασις εις υποθέσεις.
Έν όμως συμπέρασμα, τό γενικώτερον, δύναται νά θεωρηθή ώς ασφαλές: Ή 

κατ’ άντίθεσιν προς την Χαλκίδα κυριωτάτη άπασχόλησις των Έρετριέων μέ την θά
λασσαν κατά τούς πρώτους αιώνας τής μεταμυκηναϊκής Ελλάδος, όπως άλλως τε 
κα'ι μετά ταΟτα. Διότι δεν θά ύπήρχεν ερέτρια πόλις άνευ τών Άειναυτών1.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ· ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

1 [Κατά τήν χελευχαίαν διόρθωσιν βλέπω και χάς epigr. άρ. 406, συμπιπχούσας προς χάς άν. σ. 26 κέ. 
εις χήν επιγραφήν χών Άειναυχών χής Έρεχρίας παρα- ίδικάς μου], 
χηρήσεις χων J. καί L. Robert έν REG 1964, Bull.
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