
AE 1948-1949 Ζευς Έλάστερος εν Πάρφ

Σείριου έν Κέω (Cook III 267 σημ. 5). ΙΙαρ’ δλον δτι είναι γνωστόν δτι χθόνιαι χοαί 
προσεφέροντο εις τους αστέρας (Kircher Die sakr. Bedeutung d. Weines 3), είναι δμως 
δυνατόν αί άστρικαί αύται λατρεΐαι να μή είναι πολύ παλαια'ι (Nilsson έ.ά. ο. 218 κέ.). 
Έπιμένοντες είς τον παραλληλισμόν τού έξακοντισμοΰ τών διαττόντων, ή των μετεω
ριτών ενδεχομένως, προς τον κεραυνόν, βροντήν κ.τ.δ. δυνάμεϋα να ένθυμηθώμεν τον 
Δία Καταιβάτην- ό πίπτων άστήρ είναι ανάλογος προς τον πίπτοντα κεραυνόν καί είναι 
δυνατόν νά θεωρηθή δτι τό τέμενος τοΰ Διός έλαστέρου ήτο άνάλογον προς τα ένη- 
λνσια. Είς τον τόπον, δπου ό κεραυνός τοΰ Διός έφόνευσε τύν Έρεχθέα, ήτοι είς τον 
βωμόν τοΰ Διός Ύπατου προ τοΰ Έρεχθείου, προσεφέροντο πέμματα άνευ οίνου ήτοι 
χθόνιαι θυσίαι καί μελιτοΰσσαι (Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Έρέχθειον σ. 10 κέ). ’Ακριβώς 
δέ καί είς την Θάσον πλησίον τής επιγραφής τοΰ Διός ΙΤατρφου εΰρέθη καί άλλη μνη- 
μονεύουσα Διός Καταιβάτου (Rev. Arch. 1937, 198).

Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΑΕΩΝ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ

ΥΠΟ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Θ. ΜΙΤΣΟΥ

Ό έν τή είκόνι 1 καί 2 άμφορεύς εύρέθη κατά τάς άνασκαφάς επί τοΰ χώρου, 
ένθα ήτο τό ιερόν τοΰ Πυθίου ’Απόλλωνος παρά τον Ίλισσόν. Έκειτο εντός τοΰ 
μεταγενεστέρου υδραγωγείου, τό όποιον διήρχετο άνωθεν τοΰ Πεισιστρατείου, ήτοι 
μεταξύ τοΰ βραχώδους λόφου καί τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου 
(είδικώς υπό την άνωφερικήν οδόν, ή οποία οδηγεί προς τό άλσος καί τό υπαίθριον 
καφφενεΐον). Συνεκολλήθη εκ πολλών τεμαχίων καί συνεπληρώθη διά γύψου. Ύψος 
τοΰ σφζομένου μέρους 0.76.

Ή επιφάνεια τών ώμων καί τής κοιλίας τοΰ άγγείου διακοσμείται διά παραστά
σεων σχετικών προς τούς άγώνας τών Παναθηναίων, κατά τά όποια είχε τοΰτο δοθή 
ώς έπαθλον είς άγώνα δρόμου.

’Επί τής κυρίας όψεως παρίσταται ή ’Αθήνα (είκ. 1) ώπλισμένη χωρούσα προς 
δεξιά. Προς ταΰτην τείνει τήν χείρα Νίκη επί δωρικού κίονος. Έπί τής οπίσθιας όψεως 
(είκ. 2) δρομεύς, είς τό τέρμα τοΰ δρόμου, τείνει τήν χείρα, ϊνα λάβη στέφανον, όν 
έτέρα Νίκη έπί κίονος τείνει προς αυτόν. Τον χώρον μεταξύ τών δύο παραστάσεων τής 
έπί κίονος Νίκης πληροί παχεΐα ταινία μελανού χρώματος εκ τοΰ λαιμού προς τήν 
βάσιν τοΰ άγγείου. ΙΊαραλλήλως πρός τήν ταινίαν έχει γραφή διά μελανός χρώματος 
έπί τοΰ έρυθροΰ ή έπιγραφή: Τών Άθήνηθεν [άθλων].

Έπί τής άντιστοίχου πλευράς, καί άκολουθοΰσα τήν αυτήν κατεύθυνσης ήτοι άπό
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6 Μαρκέλλου Θ. Μιτσού ΑΕ 1948-1949

τοϋ λαιμοϋ προς την βάσιν, άλλη επιγραφή πληροφορεί περί τοΰ αγωνοθέτου, κα'ι συνε
πώς τοϋ έτους τής τελέσεως των Παναθηναίων:

Είκ. 1. Παναθηναϊκός άμφορεύς έκ τοϋ ’Ολύμπιε ίου. Πρόσθια όψις.

Άγωνοθετοΰντος βα[σιλέως Καππαδόκων (;)]
Άριαράθου Φιλοπά[τορος καί Εύσεβο]ΰς

Είναι δίστιχος, γεγραμμένη κιονηδδν (είκ. 3α Ρ) καί σώζεται τό άνω ήμισυ περί
που των δυο στίχων, τοΰ δευτέρου δμως καί τα δΰο τελευταία γράμματα επί τεμαχίου 
άρμόζοντος εις την βάσιν τοΰ αγγείου.

Στίχ. 1 [Καππαδόκων ή Καππαδοκίας], Ή συμπλήρωσις είναι πιθανή, εάν λάβω-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:03 EEST - 54.226.8.97



AE 1948-1949 Παναθηναϊκός άμφορεύς έλλην. εποχής έκ τού έν Άθηναις Όλυμπιείου 7

μεν ΰπ’δψιν τά: IG II2 3430 [βασιλέα Καπ]παδοκί[ας καί τής[τραχεία]ς Κιλικίας 
Άρ[χέλαον]: 3425 βασιλεύς Σιδονίων| Φιλοκλής: 3429 Δηϊόταρον Σινόριγος[Γαλ[α- 
r]d)v Τολισ[τ]οβωγίων|β[ασιλέα]: 65412 ό Παιάνων β[ασ]ιλεύς [Α]ύδωλ[έω]ν.

Είκ. 2. Παναθηναϊκός άμψορεύς έκ χοϋ Όλυμπιείου. ’Οπίσθια δψις.

Ό έπι τής επιγραφής βασιλεύς Άριαράθης φέρει την επωνυμίαν Φιλοπά[τωρ] λ 
Μέ την επωνυμίαν ταΰτην είναι γνωστοί τρεις Άριαράθαι βασιλείς τής Καππαδοκίας, 
ήτοι δ Άριαράθης ό 5°? (163-130 π.Χ.), δ 6°? (— 125-111 π.Χ.) και ό 9°? (99-87 π.Χ.)2.

1 'Ως Φιλόπα[ππος] οΰδείς Άριαράθης είναι γνωστός. 2 Head Hist. Num.2 75°·
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Εΐκ. 3α. Ή έπί τοΰ άμφορέως επιγραφή τοΰ αγωνοθέτου.

Ε κ. 3β. Ή επι
γραφή τοΰ αγωνο
θέτου (κατά σχέ- 
διον Άλεξ. Πα- 
παηλιοποΰλου).

Τό σχήμα των γραμμάτων θά ήτο δΰσκολον να χρησιμεΰση ώς μονα
δικόν κριτήριον διά τον προσδιορισμόν τοΰ άναφερομένου βασιλέως 
Άριαράθου, αφού χρονικώς δεν απέχουν πολύ και οί τρεις άπ’ άλλήλων. 
Έν τοΰτοις μορφα'ι γραμμάτων τινών, ώς τοΰ θ, π, πείθουν, δτι ή επι
γραφή έγράφη κατά τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος. Εις τούτο θά έλθη 
συνεπίκουρος ή φιλολογική και ή επιγραφική παράδοσις, αί δποΐαι 
διδάσκουν, δτι ό Άριαράθης ό 5°? ήτο πολύ γνωστός εις τούς ’Αθηναίους 
τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος. Ούτος προτοΰ βασιλεύση είχε 
διακοΰσει έν Άθήναις τοΰ φιλοσόφου Καρνεάδου, (πιθανώς κατά τό 
178 π.Χ.), μαζύ μέ τον μετέπειτα βασιλέα τοΰ Περγάμου ’Άτταλον 
τον 2ον και άπό κοινού εϊχον φροντίσει οι δΰο πρίγκιπες, ΐνα άνεγερθή
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άνδριάς τοΰ διδασκάλου των1. Κατά την αυτήν περίοδον είχε γίνει ’Αθηναίος πολίτης 
καί ώς τοιοΰτος είχε καταχωρισθή εις τον κατά τον άνω Κηφισόν δήμον Συπαληττόν- 
Τήν έκ τής έν Άθήναις διαμονής του έπίδρασιν μαρτυρεί χωρίον τοΰ Διόδωρου XXXI, 
19, 7, κατά το όποιον ούτος «τήν τε άλλην αγωγήν τοΰ βίου ά^,ιολογωτάτην ένδει- 
κνύμενος καί φιλοσοφία προσανέχων έξ ού καί ή παρά τοϊς "Ελλησιν αγνοουμένη 
πάλαι Καππαδοκία τότε τοίς πεπαιδευμένοις έμβιωτήριον ύπηρχεν»1 2.

Τούς προς τούς ’Αθηναίους δεσμούς του διετήρησε καί μετά τήν άπομάκρυνσίν του 
έκείθεν καί τήν άνάρρησίν του είς τον θρόνον τής Καππαδοκίας, καθώς διδασκόμεθα 
έκ ψηφίσματος τών περί τον Διόνυσον τεχνιτών3, διά τοΰ οποίου άπονέμονται είς τοΰ- 
τον καί τήν βασιλικήν σύζυγόν του. Νΰσαν, τιμαί παρά τοΰ κοινοΰ τών τεχνιτών διά 
τάς προς τοΰτο καί τον δήμον τών ’Αθηναίων ευεργεσίας των.

Ή έπί τοΰ αγγείου άναφερομένη άγωνοθεσία δεν είναι άναγκαίον νά σχετισθή 
προς νέαν μετάβασιν τοΰ Άριαράθου είς τάς ’Αθήνας, άν καί δεν αποκλείεται αΰτη. 
Ώς προς τήν ακριβή χρονολόγησίν της δεν δύναται νά λεχθή τίποτε μετά βεβαιότητος 
ή δτι έ'λαβε χώραν μεταξύ 163-130π.Χ. κατά τό τρίτον έτος μιας Όλυμπιάδος, κατά 
τό όποιον έτελέσθησαν τά μεγάλα Παναθήναια. Είναι άκόμη δύσκολον νά λεχθή άν 
ή άγωνοθεσία πρέπει νά σχετισθή χρονικώς προς τό ψήφισμα τών περί τον Διόνυσον 
τεχνιτών, άφοΰ τοΰτο είναι τόσον πολύ κατεστραμμένον είς τήν αρχήν του, έάν δηλαδή 
ή έν τφ στίχω 27 άναφερομένη εορτή τών Παναθηναίων είναι ή αύτή προς έκείνην> 
κατά τήν οποίαν ό Άριαράθης διετέλεσεν αγωνοθέτης4.

Εκείνο τό όποιον είναι άσύνηθες έπί τής έπιγραψής μας είναι τοΰτο, ότι δηλαδή 
έκ τών δύο έπωνυμιών τοΰ Άριαράθου προηγείται ή τοΰ Φιλοπάτορος καί έπεται 
ή τόΰ Εύσεβοΰς, ένφ είς όλας τάς άλλας περιπτώσεις, ένθα άπαντοΰν άμφότεραι, συμ
βαίνει τό αντίστροφον5. Ό ?ωγος δεν δύναται νά είναι χρονολογικός, άφοΰ καί έπί τών 
νομισμάτων άλλοτε μεν άπαντοΰν καί αί δύο, άλλοτε δε μόνον ή μία καί άλλοτε μόνον 
ή άλλη6.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. Μ1ΤΣΟΣ

1 IG II5 3781. Πρβ. και ΔίΟΓ. Λαερτ. IV σ· 65: 
Meritt, Hesperia XVII, 1948, 28 κέ.

2 Ferguson, Klio VIII, 1908,353. Hellen. Athens 
300, 301.

3 IG IP 1330: Ferguson, Hell. Athens 370.
4 Τό δνομα Άριαράθης εύρίσκομεν άκόμη δεύτερον

είς τήν σειράν έπί νομισμάτων τών ’Αθηνών (ΣΒΟΡΩ- 
ΝΟΣ, Monn. d’Athenes πίν. 53 άρ. 13 εξ.), τά όποια 
εχρονολογήθησαν είς τήν πρό τοΰ 86 π.Χ. περίοδον 
(BCH LIX, 1935, 103. 106 : Hesperia X, 1941, 234.
Index (1946) 19). Είναι πιθανόν, δτι είς τήν περίπτωσιν

ταύτην πρόκειται περί ’Αθηναίου, ό όποιος έλαβε τά 
δνομα συμφώνως πρός συνήθειαν, όπιος δίδουν οί γο
νείς είς τά τέκνα των ονόματα έξεχόντων προσώπων 
τής εποχής (σχετικά παραδείγματα ΐδε παρά Ferguson 
Klio VIII, 1908, 354). Οΰτω θά έξηγηθή, διατί τό δνομα 
τοΰ Άριαράθου έτέθη δεύτερον έπί τών νομισμάτων 
(ίδέ καί Ferguson, Hell. Athens 301 σημ. 1).

5 IG IP 1330[2]. 2,/2.3S : Head, Hist. Num.2750.
6 B.M.C. Cappadocia σ. 33 No 1-2 (= Head 

έ.ά. 750).
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