
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ

Μέ την αρωγήν τής Αρχαιολογικής Εταιρείας ήδυνήθην νά παραμείνω εις 
Άμφιάρειον καί μελετήσω τάς άποκειμένας εν τω Μουσείω καί τω αρχαιολογικά) 
χώρω έπιγραψάς. Ό αοίδιμος Λεονάρδος δεν έπρύλαβε νά δημοσίευση τό εύρεθέν 
κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς του άφθονον επιγραφικόν υλικόν. Έκ τών επι
γραφών τούτων δημοσιεύω τινάς μόνον έν τή άνά χεϊρας μελέτη, την οποίαν θά 
ακολουθήσουν καί άλλαι.

Α' Ψ ΗΦΙ2Μ ΑΤΑ

1.

Στήλη λευκού μαρμάρου (εϊκ. 1) ελλιπής άνω καί κάτω ι. Είχε χρησιμοποιηθή 
ώς κατώφλιον εις μεταγενεστέρους χρόνους, διά τούτο τό δεξιόν τμήμά της έ'χει 
άποτριβή. Μέγιστον σωζόμενον ΰψ. 032, πλάτ. 0355, πάχ. 0075. Έπί τής κα
τενώπιον πλευράς φέρει επιγραφήν, ής τά γράμματα έχουν χαραχθή κατ’ απόλυ
τον στοιχηδόν διάταξιν. "Εκαστος στίχος περιέχει 23 γράμματα, πλήν τού 11ου, ό 
όποιος έχει 22 μόνον, διότι εις τούτον μετά τήν λέξιν ΦΙΛΙΠΠΟΥ άφέθη κενός 
χώρος ενός γράμματος. Τό κείμενον τής επιγραφής έχει ώς εξής:

[Θεοί. Τύχηι αγαθή ι. Έπί Χαροπ]
[ίδου ίερέως τού Άμφιαράου, π]
[ολεμάρχων Ά]//,φι[δήμου Άμφι]
[μήδους, Χαι]ρεστρ[άτου Εύχάρι]

5 [δος, Ν]ικοξένου [Σιμίου- Άμ\φίδ 
[ημο]ς Άμφιμήδο[υς έλεξεν- Έδο]
[ξε] τηι βουλήι κα[ί τήι έκκλησ]
[ijott* επειδή άν/)[ρ αγαθός καί δ] 
ίκαιος περί τή[μ πόλιν τήν] Ώρ

10 (οπίων γεγένητ[αι.......... ] ρος
Φιλίππου Μακ[εδών, πρόξ]ενο 
ν καί ευεργέτην [είναι αύτ]ό[ν] 
καί έκγόνους' καί [είναι αυτά)] 
ι πολιτείαν, άτέλ[ειαν πάντω]

1 Αΰτη, ώς καί αί ύπ’ άρι-θ·. 2-4, εΰρίσκονται έν τφ Μουσείφ.
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15 ν, γης, οικιών έχ[κτησιν, άσυλί]
[αν, άσ]φάλειαν, κ[αΐ πολέμου κα] 
[I Εΐ]ρήνης και [κατά γην και κα] 
[τα] ϊ9’«λατ[ταν].

Βίκ. 1. Ώρωπίων προξενία ............ρωι Φιλίππου Μακεδόνι.

Οί 5 πρώτοι στίχοι τής επιγραφής μας συνεπληρώθησαν κατά τάς δύο άλ- 
λας όμοιας έξ Άμφιαρείου έπιγραφάς, ήτοι τάς έν IG VII 4256 καί 4257. Μέ 
ταύτας είναι σύγχρονος, καί έ'χει κοινά την αυτήν μορφήν γραμμάτων καί την 
στοιχηδόν διάταξίν των. ’Ακόμη καί ή ύλη, έφ’ ής τά τρία ταΰτα ψηφίσματα 
είναι χαραγμένα, είναι ή ιδία, το λευκόν μάρμαρον, αντί τού συνήθους εγχωρίου 
τιτανόλιθου. Τέλος ή διατύπωσις τού κειμένου είναι καί εις τά τρία ή ιδία, δια- 
φέρουσα μόνον ως προς τά ονόματα των τιμωμένων, ως καί τό ευφωνικόν ν τής 
λέξεως [εδο/ξε] έν τώ 7“ στίχω, όπερ υπάρχει επί των δύο άλλων. Καί έν προ- 
κειμένω ή στήλη θά άπέληγεν άνω εις αέτωμα μετ’ ακρωτηρίων, ώς τούτο συμ
βαίνει εις τάς δύο άλλας.

Στίχ. 10. Εις τό ύπάρχον κενόν δέον νά συμπληρωθούν 6 γράμματα. ’Από 
τά συνήθη εις τούς Μακεδόνας ονόματα, δυνατόν νά είχε γραφή εν των: Κλέαν- 
δρος, Μελέαγρος, Μένανδρος, Άμφοτερός.

Τά ονόματα των πολεμάρχων είναι κοινά καί επί των τριών έπιγραφών. Τό όνομα 
τού ίερέοις τού Αμφιαράου συμπληρούται μετά βεβαιότητος, αφού γνωρίζομεν, ότι άλ
λοι έκάστοτε πολέμαρχοι αντιστοιχούν εις τό έτος αρχής έκάστου ιερέως τού ’Αμφιαράου.

Προτείνων καί έπί τών τριών ψηφισμάτων είναι ό εις τών τριών πολεμάρ
χων, ό Άμφίδημος Αμφιμήδους. Τούτο, έν συνδυασμφ προς τό ότι οΰτος αναγρά
φεται πρώτος, σημαίνει, ότι κατεΐχεν ιδιαιτέραν μεταξύ τών συναδέλφων του θέ- 
σιν, ών πιθανώς τότε ό πρόεδρος τής συναρχίας.
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Ή απονομή τής προξενιάς καί λοιπών συναφών τιμών εις πολλούς Μακεδό- 
νας κατά το έτος τοϋτο — διότι γνωστοί είναι ήδη 4— θά πρέπη να σχετισθή 
προς σημαντικόν γεγονός τής ιστορίας τοΰ Ώρωποϋ κατά τό δεύτερον τοϋ 4ου 
π.Χ. αίωνος ήμισυ, εις τό όποιον ούτοι έλαβον ενεργόν μέρος. ’Άξιον δέ ιδιαιτέ
ρας παρατηρήσεως τυγχάνει, ότι ενώ έπ'ι τών λοιπών ψηφισμάτων τών Ώρωπίων 
εις τούς τιμωμένους παρέχεται γης καί οικίας έγκτησις, έπ'ι τών εν λόγω τριών 
ψηφισμάτων τοϋ έτους τούτου τό δικαίωμα έγκτήσεως οικίας έπεκτείνεται έπ'ι όσων 
βούλονται οικιών νά αποκτήσουν οί τιμώμενοι.

Ώς προς την χρονολόγησίν της: Μετά την παρά την Κραννώνα, έν έτει 
322, νίκην τοϋ "Αντιπάτρου ό Ώρωπός έ'παυσε νά τελή υπό τούς ’Αθηναίους. 
Τοϋτο έξάγεται έκ τοϋ έν έ'τει 319/18 έκδοθέντος διαγγέλματος τοϋ Πολυπέρχον- 
τος, εις τό όποιον άνεγράφετο: Ώρωπον δε Ώρωπίονς ε'χειν καϋάπερ νυν (ΔίΟΔ. 

XVIII 56,6). Ή πόλις παρέμεινεν έλευθέρα μέχρι πιθανώς τοϋ έ'τους 313, ότε ό 
Πολεμαΐος άφαιρέσας ταύτην από τον Κάσσανδρον, όστις την εΐχε καταλάβει έν 
τφ μεταξύ, παρέδωκεν αυτήν εις τούς Βοιωτούς. Διοδ. XIX 78,3: έκπολιορκήσας 
’Ωρωπον παρέδωκε τοϊς Βοιωτοϊς. ’Αλλά και ή κατάστασις αυτή πραγμάτων παρέ- 
μεινε πιθανώς μέχρι τού έτους 304(;), κατά τό όποιον Δημήτριος ό Πολιορκητής 
παρέδωκε τον Ώρωπον εις τούς ’Αθηναίους. Ύπό τούτους θά παρέμεινε μέχρι 
τοϋ έτους 288, ότε αί Άθήναι άπέστησαν τοϋ Δημητρίου. (Άρχ. Δελτ. 1923 
σ. 86: Beeoch, Gr. Gesch. IV 22 σ. 600).

Εις τήν χρονικήν ταύτην περίοδον, καί πιθανώς μεταξύ 322-313, θά πρέπη 
νά έξεδόθησαν τά τρία τιμητικά ψηφίσματα. Οί Ώρώπιοι άποτίοντες προφανώς 
φόρον ευγνωμοσύνης εις τούς βοηθήσαντας αυτούς νά ανακτήσουν τήν αυτονο
μίαν των έτίμησαν κατά τον τρόπον τούτον έξέχοντας Μακεδόνας. Έκ τών έκδο- 
θέντων προς τοϋτο ψηφισμάτων τρία περιήλθον εις ημάς. Ή μνεία τοϋ θεσμού 
τών πολεμάρχων θά ήτο λόγος συνηγορών διά τήν χρονικήν περίοδον μεταξύ 
313-304(;), έάν δεχθώμεν, ότι ή συναρχία αυτή ύφίστατο έν Ώρωπφ μόνον 
(ίδέ Dittenberger εις τάς σημειώσεις τής έν IG VII 4256 έπιγραφής), έφ’ 
όσον ή πόλις μετείχε τοϋ κοινού τών Βοιωτών.

2.
Στήλη λευκού μαρμάρου μετά αετώματος. Ταύτης έλλείπει τό άνω αριστε

ρόν καί τό κάτω μέρος. Ή άνω δεξιά γωνία άποσπαθεΐσα έχει συγκολ?α]θή (είκ. 
2). Σωζόμ. ϋψ. 035, πλάτ. 028, πάχ. 0065. Έπί τής κατενώπιον πλευράς φέρει 
τήν έπιγραφήν:

[Δη]///γτρίος Σωφίλον εΐπεν έπ 
[ει]άή Φυλάνικος εννονς ών διατε 
λεϊ τήι πόλει Ώρωπίων καί ίδίαι κ[α] 
ί κοινήι τοϊς αεί δεομένοις τών π[ο]

5 λιτών χρείας παρέχεται καί λέ

22
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γων καί πράττων τά συμφέροντα· 
δεδόγΰαι τώι δέ\μωι Φνλόνικον 
Άνδρο tie ίϋ ο ν ς Άϋηναΐον πρόξε 
νον είναι, τής πόλεως Ώρωπίω

ca.3 3

10 ν καί αυτόν ///////;///////; και έκγόνους* κ 
αί είναι αύτοϊς γης και οικίας έγ 
κτησιν καί ΐσ[οτέλει]αν καί άσ 
\ιφ\άλειαν κ[αί ασυλία]·)’ καί πολέ 
[μου κ]αΐ εΐρ[ήνης και κατ]ά γην 

15 [και κατά θάλατταν και] τά αλ 
[λα καθάπερ και τοις άλ\λοις 
[προξένοις και εύεργέταις].

Είκ. 2. Ώρωπίων προξενιά Φνλονίκωι Άνδοοπεί&ους ’Α&ηναίωι.

Στίχ. 10. Εις τον στίχον τούτον, κατά τό μέσον, ό χαράκτης έγραψε, κατά 
λάθος προφανώς, τρία γράμματα, τά όποια κατόπιν άπέξεσε.

Ό [Αη]μήτριος Σωψίλον τυγχάνει γνωστός, ώς προτείνων, καί έξ άλλων ψηφι
σμάτων των Ώρωπίων, IG VII 319-321, χρονολογουμενών άπό των ετών μετά 
τό 214 π.Χ. Τοι'ιτου τό γενεαλογικόν δένδρον ίδέ παρά ΛεοναρδΩι έν Άρχ. Έφημ. 
1917 σ. 236.

Ό Φυλόνικος Άνδροπείΰους Άϋ·ηναΐος είναι άγνωστος άλλοθεν. Τό όνομα 
Φυλόνικος εΰρηται επίσης διά πρώτην, καθ’ όσον γνωρίζω, φοράν, καί θά έσχη- 
ματίσθη κατά τά: Φυλόκριτος, Φυλόμαχος, Φυλότιμος. Ίδέ BECHTEL, HP σ. 459.
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Ή κατωτέρω επιγραφή εύρέθη εις τα αρχαία χτίσματα επί τής δεξιάς όχθης 
τοΰ χειμάρρου και άνηγγέλθη υπό τοΰ Λεοναρδου διά των Πρακτικών τής’Αρχ. 
Εταιρείας τοΰ έ'τους 1906 σ. 85 (=REG XXI, 1908, σ. 173). Είναι επί στήλης 
έκ λευκοΰ μαρμάρου, ής ελλείπει τδ κάτω μέρος καί ή άνω δεξιά γωνία (είκ. 3). 
Σωζόμ. ΰψ. 031, πλάτ. άνω 021 κάτω 022, πάχ. 004. Ή επιγραφή, άρχομένη 
006 άπό τοΰ γείσου, δπερ επιστέφει τδ άνω μέρος τής στήλης, έ'χει ως εξής:

Άντίβιος Βίόττου είπε 
ν. ’Επειδή Πολυάρατος ό ύ 
ποκριτής διατελεΐ ενν 
[θ]υς καί χρήσιμος ών τεϊ 

5 πόλει· δεδόχϋαι τώι δήμ 
ωι Πολυάρατον Ενδοξο 
υ Κνρηναΐον πρόξενον ε 
ίναι και ευεργέτην τής 
πόλεως Ώρωπίων και αντ 

10 ον και έκγόνους· και εΐν 
αι αντοϊς γης κα'ι οικία 
ς ένκτησιν και \{\σοτέλε 
ιαν κα'ι άσφάλειαν κα'ι ά 
συ λίαν και πολέμου και 

15 [ειρήνης καί κατά] γην κα 
[! κατά θάλατταν και τάλ]
[λα πάντα καθάπερ τοϊς ά]
[λλοις προξένοις κα'ι ευ]
[εργέταις].

Η επιγραφή είναι γεγραμμένη στοιχηδόν. "Εκαστος στίχος περιέχει 19 γράμ
ματα, πλήν τοΰ 6ου, εις τδν όποιον μετά τδ δεύτερον εν αρχή γράμμα έ'χει άφεθή 
κενδς χώρος ένδς γράμματος.

Ο Άντίβιος Βιόττου είναι γνωστδς κα'ι έκ τής επομένης ύπ’ άριθ. 4 επι
γραφής, εις τήν οποίαν είναι ομοίως ό προτείνων. Ούτος άπαντα κα'ι έπ'ι άλλης 
ακόμη επιγραφής, ως προτείνων επίσης, ής μνεία έγένετο ύπδ Λεοναρδου εν 
Πρακτικοϊς τοΰ έτους 1906 σ. 83. 85. Εις τήν ιδίαν οικογένειαν άνήκουσι πιθα
νώς οί Βίοττος Εύβίου (Άρχ. Έφημ. 1925/26 σ. 14 άριθ. 130) και Αίσχρώνδης 
Βιόττου (IG \II 377), γνωστοί έξ έπιγραφών τοΰ Άμφιαρείου.

Ο υποκριτής Πολυάρατος Ενδόξου Κνρηναϊος είναι γνωστδς και άλλοθεν. 
Έπ'ι δελφικής δηλαδή επιγραφής, έφ’ ής αναγράφονται τά ονόματα τών άγωνι- 
σαμένων εις τά Σωτήρια, άναφέρεται μεταξύ τών κωμωιδών ό Πολυ[ά]ρατος

Είκ. 3. Ώρωπίων προξενιά 
Πολυαράτωι Ενδοξον Κνρηναίωι.
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Εύδόξ[ο]υ Κυρηναΐος ι· Επειδή ή επιγραφή εκείνη χρονολογείται από τοϋ έτους 
257/56 (;) (= Daux, Chronologie Delphique G21), έ'χομεν μίαν κατά προσέγ- 
γισιν χρονολόγησιν διά τήν ενταύθα πραγματευομένην επιγραφήν.

Λ.

Στήλη λευκοΰ μαρμάρου μετά προέχοντος γείσου εις τό άνω μέρος. Είναι άκεραία, 
πλήν κατά τήν άνω άριστεράν γωνίαν (είκ. 4). Ύψ. 071, πλατ, άνω 031, κάτω 
035, πάχ. 006. Εύρέθη έν έτει 1920 και άναφέρεται υπό τοϋ Λεοναρδου εν Άρχ. 
Έφημ. 1919 σ. 102. Έπ'ι τής κατενώπιον πλευράς φέρει τήν επιγραφήν :

Άντίβιος Βιόττου εΐπεν. Έπ 
ε\ιδή ’Αριστείδης εϋνους ώ 

ν διατελεΐ τεϊ πόλει των Ώρω 
πίων καί ίδίαι έκάστωι των π 

5 [ο\λιτών χρείας παρέχεται
λέγων καί πράττων τα συμφ
έροντα· δεδόχϋαι τώι δήμωι 
Άριστείδην Μνησιϋ'έον Άϋη 
νάϊον πρόξενον είναι τής πόλ 

10 εως Ώρωπίων καί αυτόν καί έγ 
γόνους· καί είναι αντώι γης κα 
ί οικίας ένκτησιν καί ίσοτέλε 
ιαν καί Ασυλίαν καί Ασφάλεια 
ν καί πολέμου καί ειρήνης καί κ 

15 ατά γην καί κατά ϋάλατταν καί 
τάλλα πάντα καϋά,περ τοϊς άλλ 
οις προξένοις καί εύεργέταις.

Περί του Άντιβίου Βιόττου ίδε δσα λέγονται εις τήν προηγουμένην ΰπ’ άριθ. 
3 επιγραφήν.

Ό ’Αριστείδης Μνησιϋ'έον Άϋηναΐος είναι άγνωστος άλλοθεν' εξάγεται έν 
τοΰτοις εκ τής προηγουμένης επιγραφής, δτι ουτος έ'ζησε κατά τό πρώτον - δετ'ι- 
τερον τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος τέταρτον.

1 SYivE·3 424 στίχ. 67. Ίδέ o’connor, Chapters Greece σ. 126 Ν° 403. 
in the History of Actors and Acting in Ancient

Είκ. 4. Ώρωπίων προξενιά * Αριοτείδηί 

Μνηοί'&έον 3Αϋ'ηναίωί.
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5-8.

'Υψηλόν βόθρον εξ εγχωρίου φαιοϋ τιτανόλιθου. Φέρει διπλοΰν γεΐσον άνω 
κα'ι κάτω πέριξ. Ή όπισθία πλευρά έχει κατά την δεξιάν της γωνίαν λαξευτή, 
έκ τών άνω προς τά κάτω κα'ι οΰτω σχηματίζεται τρόπον τινά πέμπτη πλευρά, 
πλάτους άνω 011 κάτω 016. Έπί τής οριζόντιας, καί ακριβώς άνωθεν τής προρ- 
ρηθείσης στενής πλευράς, φέρει τόρμον δι' έγχυσιν μόλυβδου καί συγκράτησιν 
ύπερκειμένης πλακός. Ύψ. 076, πλάτ. 056, πάχ. 042. Έπί τής κατενώπιον πλευράς 
φέρει τάς ύπ’ άριθ. 5 καί 6 έπιγραφάς (είκ. 5), έπί τής άριστεράς τάς ύπ’ άριθ. 
7 καί 8 (είκ. 6). "Ισταται Ν.Α. τοΰ βάθρου τοΰ Σύλλα καί εύρέθη παρά την 
Κρήνην (Πρακτικά 1904 σ. 27).

• >.

Έπιγραφαϊ έξ ’Αμφιαρείου

' Υψαγόρα τον άνδρα 
και Εϋκριτος τον πάππον 
Δάσωνα Ενκρίτον 
Άμφιαράωι.

Ήρόόωρος Σϋέννιδος ’Αθηναίος 
έποίηαε.

ΕΙκ. 5. Το βόθρον τοΰ Δάσωνος.

(ϊ.

Σώστρατος ’ Αρίστων ος εΐπεν. Επειδή Διονύσιος 
εϋνονς ών διατελεΐ τήι πόλει Ώρωπίων καί Ιδίαι τών πο 
λιτών έκάστωι παρέχεται χρείας έμ παντ'ι καιρώΐ’ δεδό 
χϋ·αι τήι βουλήι καί τώι δήμωι Διονύσιον Νικάνδρον Άϋη 

5 ναιον πρόξενον είναι τής πόλεως Ώρωπίων αυτόν καί έκ
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γόνους· καί είναι αύτ[σ)ΐ] γης καί οικίας ενκτησιν καί ί 
σοτέλειαν καί άσυλίαν καί ασφάλειαν καί κατά γην 
καί κατά ϋάλατταν καί [πολέμου καί είρή]ν?/[ς] καί τ 
άλλα πάντα καϋάπερ [τοις αλλοις] προξένοις καί 

10 εύεργέταις τής πόλεως γέγραπται.

7.

3Αριστομένης Μειλίχον εΐπεν 
δεδόχϋαι τεϊ βονλεί καί τώι δήμωι 
Άπολλόϋεμιν Πρασίδα Βυζάντιον 
πρόξενον είναι τής πόλεως Ώρωπίων 

5 καί αυτόν καί έγγόνους· καί είναι αύτώι 
γής καί οικίας ενκτησιν καί ισοτέλειαν 
καί ασυλίαν καί άσφάλειαν καί κατά γην 
καί κατά ϋ'άλατταν καί πολέμου καί εί 
ρήνης καί τάλλα πάντα καϋάπερ τοϊς 

10 αλλοις προξένοις καί εύεργέταις.

8.
’Άρχοντος εν κοινώι Βοιωτών 'Ιππάρ 
χου, ίερέως δε του Άμφιαράου Δήμο 
στράτου, Άριστόνους Μενάνδρου 
εΐπεν. ’Επειδή Άντικράτης εϋνους 

5 ών διατελεϊ τήι πόλει Ώρωπίων 
καί των πολιτών τοϊς δεομένοις έμ 
παντί καιρώι παρέχεται χρείας· δεδό 
χϋαι τήι βουλήι καί τώι δήμωι Άντι 
κράτην Τίμωνος Λ υσιμαχέα 

10 πρόξενον είναι τής πόλεως Ώρωπί 
ων αυτόν καί έκγόνους· καί είναι αύ 
τώι γής καί οικίας ενκτησιν καί ίσο 
τέλειαν καί άσυλίαν καί κατά γήν 
καί κατά ϋάλατταν καί τά άλλα π[ά]ν 

15 τα καϋάπερ τοϊς αλλοις προξένοις 
καί εύεργέταις.

Το βάθρον έ'φερε τον ανδριάντα τοϋ Δάσωνος υίοϋ τοϋ Εύκρίτου, συζύγου 
τής Ύψαγόρας και παππού τοΰ νεωτέρου Εύκρίτου, ήτο δε ανάθημα τής συζύ
γου καί τοϋ έγγονοΰ εις τον Άμφιάραον.

Μαρκέλλου Ο. Μιταοΰ
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Τοΰτον κατεσκεύασεν ό Αθηναίος Ήρόδωρος, υιός τοϋ Σθέννιδος χ, γνωστός 
καί έξ άλλης υπογραφής του εν Άμφιαρείφ (IG VII 315). Οΰτος είργάσθη εκεί, 
ώς δ πατήρ του, ό όποιος είχε κατασκευάσει κάτ’ εντολήν τοΰ βασιλέως τής Θρά-

ΕΙκ. 6. Ώρωπίων προξενίαι Άπολλοϋ'έμιδι ΤΙοαοίδα Βυζαντίωι καί ’Λντικράτει Τίμωνος Λνσιμαχεΐ.

κης Λυσιμάχου τον ανδριάντα τής 'Αδειας, συζύγου τοϋ αδελφού του Αΰτοδίκου 
(IG VII 279) κατά την χρονικήν περίοδον μεταξύ 287-281 π.Χ. Επειδή δ άνδριάς 
ούτος είναι το τελευταΐον γνωστόν έ'ργον τοΰ Σθέννιδος (Bieber εν Τηιεμε 

Becker, Lexik. XXXII σ. 35), είναι δυνατόν να ειχεν έργασθή δ 'Ηρόδωρος 
εν Άμφιαρείφ κα'ι ζώντος ετι τοΰ πατρός του διά τον ανδριάντα τοΰ Εύκρίτου,

1 kirchner, ΡΑ 6528. Κατά τόν pfuhl, RE III α έν Λίνδφ, δημοσιευΟ-είσης έν Bull. Acad. Danem. 
2480, εις τοΰτον ανήκει καί ή υπογραφή επί βάσεως 1906/07, 25.
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τοΰ οποίου ή επιγραφή τής άναθέσεως, αν κρίνωμεν από τάς μορφάς των γραμ
μάτων, χρονολογείται ασφαλώς από τοΰ πρώτου τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος ήμίσεος.

Τό όνομα Δάσων επιχωριάζει έν Βοιωτία (IG VII 538. 2812. 2816. 2822. 2824. 
2830) καί προφανώς θά ήτο ούτος Ώρώπιος, άφοΰ δεν έχει αναγραφή εθνικόν.

Βραδύτερον έχαράχθη μεταξύ τής επιγραφής τής άναθέσεως καί τής υπογρα
φής τοΰ καλλιτέχνου τό ύπ’ άριθ. 6 ψήφισμα τών Ώρωπίων, δι’ ού τιμάται ό 
’Αθηναίος Διονύσιος υιός τοΰ Νικάνδρου. Ούτος δΰναται να είναι έκ τής ιδίας 
οικογένειας μέ τον Διονύσιον Ν[ικ]άν[δρου] Φλυέα τής έν IG II2 2468 στίχ. 10 
επιγραφής. Ό προτείνων Σώστρατος Άρίστωνος δεν είναι γνωστός άλλοθεν.

Τό ψήφισμα τούτο θά έχαράχθη κατά τό τελευταΐον τοΰ 3ου π. X. αίώνος 
τέταρτον. Προς τούτο συνηγορεί τό σχήμα τών γραμμάτων. Είδικώτερον θά ήδυ- 
νάμεθα νά εΐπωμεν κατά τά πρώτα έ'τη του, διότι εις τό αριστερόν τοΰ βάθρου 
έχουν έπιγραφή τά ύπ’ άριθ. 7 καί 8 ψηφίσματα, ών τό δεύτερον χρονολογείται 
από τής χρονικής περιόδου προ τοΰ 205, γνωρίζομεν δέ, ότι μόνον άφοΰ είχεν 
έπιγραφή ή πρόσθια δψις τοΰ λίθου, έπεγράφετο ή άριστερά πλευρά του.

Ό προτείνων έν τώ ύπ’ άριθ. 7 ψηφίσματι Αριστομένης Μειλίχον είναι 
γνωστός καί άπό τάς έπιγραφάς έν Sygl.3 519 καί Άρχ. Έφημ. 1892 σ. 49 άρ. 
79, εις την δευτέραν τών οποίων ποιείται πρότασιν υπέρ Αύτοκλέους Αίνησιδή- 
μου Χαλκιδέως ’. Περί τοΰ γενεαλογικού δένδρου τής οικογένειας εις ήν άνήκεν 
ίδέ ΛεοναρδΟΝ έν Άρχ. Έφημ. 1925/26 σ. 19.

Τό όνομα Πρασίδας άπαντά καί έπί έπιγραφής τής έναντι τοΰ Ώρωποΰ 
Ερέτριας, IG XII Suppl. 556 στίχ. 23. Περί τών παραλλήλων αυτού τύπων ίδέ 
Παπαδακιν έν Άρχ. Δελτ. 1915 σ. 158.

Ό αρχών τοΰ κοινού τών Βοιωτών "Ιππαρχος, τοΰ επομένου ύπ’άριθ. 8 ψηφίσμα
τος, άπαντά καί έπί τών ψηφισμάτων έν IG VII 261. 295 (έν οίς έκ παραλλήλου άνα- 
γράφεται καί ό αρχών τών Ώρωπίων Έρμόδωρος), 2814 καί Άρχ. Δελτ. 1923 σ. 205. 
Χρονολογείται κατά την Barratt, JHS LII, 1932, σ. 114, άπό τής χρονικής περιό
δου μεταξύ 212-205, τον Fjjyel, Polybe σ. 73 άπό τών έτών μεταξύ 230(;)-207.

Ό ίερεύς τοΰ Άμφιαράου Λημόστρατος άπαντά καί έν IG VII 261. 295.
Ό προτείνων Άριστόνονς Μενάνδρου δέν είναι γνωστός άλλοθεν.

ί).
Στήλη λευκού μαρμάρου μετ’ άετώματος, άκεραία. Εύρέθη προ τοΰ ναού 

(Πρακτ. 1927 σ. 31). "Υψος άπό τοΰ μέσου τοΰ τριγώνου 065, πλάτος άνω 031,

1 Τό τελευταΐον τοϋτο ψήφισμα χρονολογείται άφ’ 
ίερέως τοΰ Άμφιαράου Χπινθάρου, ό όποιος κατά την 
barratt, JHS RII, 1932, σ. 108 σημ. 216 ήσκησε 
τό λειτούργημά του κατά τήν χρονικήν περίοδον μετά 
τό έτος 202 π.Χ., κατά τόν FEYEL, Polybe σ. 49, με
ταξύ τών έτών 219 - 200 περίπου. 'Υπάρχει έν τούτοις 
μία επιγραφική μαρτυρία, ή όποια απαγορεύει, νομίζω, 
νά κατέλθωμεν εις τά τελευταία τοΰ 3ου π.Χ. αίώ- 
νος έτη. Ό Αύτοκλής Αΐνησιδήμου δηλαδή «φίλος ών

τοϋ βασιλέως Δημητρίου» έτιμήθη παρά τών Δηλίων 
διά προξενιάς κλπ. κατά τήν χρονικήν περίοδον με
ταξύ 239 - 229 π. X. (IG XI 4, 679. 680). Αλλά κατά 
τήν ιδίαν περίπου εποχήν έτιμήθη καί ό υιός τον 
Αύτοκλής Αύτοκλέους (IG XI 4, 681.682.1194. - BCH 
XXXIV, 1910, σ. 374). Ό υίός 0·ά ήτο κατά ταΰτα 
αρκετά ώριμος ήδη κατά τόν ως άνω χρόνον καί 
συνεπώς θά είναι δύσκολον νά φαντασθώμεν, ότι κατά 
τά τελευταία έτη τοΰ αίώνος έπέζη ακόμη ό πατήρ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:46 EEST - 54.226.8.97



AE 1952 ΈπιγραφαΙ έξ Άμφιαρείου 177

κάτω 034, πάχος 007. ΈπΙ τής κατενώπιον πλευράς φέρει την επιγραφήν:

Έρ[άτ(',)]ων είπαν. Επειδή ' Αγνόδημος 
Θαργηλίου ’Αθηναίος διατελεϊ ευνου\ς\ 
και χρήσιμος τήι πόλεν δεδόχιλαι τώι δήμ\(ί>\\ 
είναι αυτόν πρόξενον και ευεργέτην τή\ς πό]

5 λεως Ώρωπίων καί αυτόν καί έκγόνους· καί ά[εδό] 
σίλαι αύτοΐς γης καί οικίας ένκτησιν καί ά[σ] 
φάλειαν καί (Ιουλίαν καί πολέμου καί 
ειρήνης καί κατά γην καί κατά &άλα[τ\ 
ταν καί ισοτέλειαν καί τάλλα πάντα κ[α]

10 Οάπερ τοις άλλοις προξένοις καί εύερ
γέταις· άναγράψαι δέ τό ψήφισμα τους πο 
λεμάρχους έν στήληι λιϋίνηι καί στήσαι 
έν τώι ίερώι του Άμφιαράου, όπου αν δοκή[ι\ 
έν καλλίστωι είναι.

Ή επιγραφή, εάν κρίνωμεν από τό σχήμα των γραμμάτων έν αντιπαραβολή 
προς άλλα έπ'ι λίθων γραπτά κείμενα έξ Άμφιαρείου, χρονο?ιογείται από των μέ
σων τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος.

Τό όνομα τοϋ προτείνοντος είναι δύσκολον νά συμπληρωθή μετά βεβαιότητος, 
διότι μόνον τό πρώτον καί τά δύοτελευταΐα γράμματα αναγιγνώσκονται ασφαλώς.

Τό Θαργήλιος δεν άπαντά, καθ’όσον γνωρίζω, έπί τών αττικών έπιγραφών. 
Εύρίσκομεν όμως έπί έπιγραφής έκ Μεγάρων Άρίστανδρος Θαργηλίου Αλικαρνασ- 
σεύς (IG VII 14 στίχ. 7) καί Ταργήλιος Ώρώπιος έν IG VII 3498 στίχ. 32. 46. 
Περί τοϋ ονόματος καί τοϋ σχηματισμοϋ του ίδέ BECHTEL, HP σ. 526. Περί 
τών πολεμάρχων έν Ώρωπώ πρβλ. IG VII 298 στίχ. 21, 351 (= Άρχ. Έφημ. 
1892 σ. 43) στίχ. 14, 4256, 4257, 4263 στίχ. 27, ανωτέρω σ. 167.

10-11.
Στή?Α| λευκοϋ μαρμάρου μέτ’ αετώματος καί ακρωτηρίων, ακέραια. "Υψ. 1 

μ., πλάτ. άνω 032, κάτω 036, πάχ. 012. Θά εύρέθη υπό τοϋ άνασκαφέως προ
φανώς εις μέρος ένθα ύπήρχεν ϋδωρ, τό όποιον έχει αφήσει έπί ταϋτης παχύ 
στρώμα από «πουρί». Τοϋτο, ώς καί τό ότι τά γράμματα έχουν χαραχθή άβα- 
θώς, δυσκολεύουν πολύ εις την άνάγνωσίν των. Έπί τής πρόσθιας πλευράς φέρει 
δύο έπιγραφάς, ών τό κείμενον έχει ουτω:

ΙΟ.

’Επί ίερέως Αριοτόινδρου, Άλαλκομειθεί] 
ου, ΙΙίργης Άρχιππίδου είπεν. ’Επειδή /Ζϋ[λ| 
λος εϋνους ών διατελεϊ τεϊ πόλει Ώρω 
πίων καί τών πολιτών τοις χρείαν έχου 

5 σιν έμ παντί καιρώι τό συμφέρον πράτ

23
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τειχ δεδόχϋαι τεΐ βονλεΐ καί τώι δήμωι 
Πνλλον Δάζου A A · ■ . . Ν πρόξενον είναι 
τής πόλεως Ώρωπίων αντον και έκγό 
νους' καί είναι αντοϊς γής καί οικίας εγ 

10 κτησιν καί ισοτέλειαν καί άσνλίαν καί 
άσφάλειαν καί κατά γήν καί κατά ϋ'άλατ 
ταν καί πολέμου καί ειρήνης καί τάλ 
λα πάντα [κα]#άπερ τοϊς άλλοις προξέ 
νοις καί εύεργέταις.

11.
5Επί ίερέως Άριστάνδρον, Άλαλκομενείον,
Ώρωπόδωρος Θεοζότον [είπ]εν. Επειδή Πλά 
τυρ [εΰ]νους ών <5ίατ[ελεΐ τ\ε\ϊ π]όλει Ώρωπί 
ων καί των πολιτών [τοϊς] χ[ρεί]αν έχουοιν 

5 έμ παντί καιρώι το συμφέρον πρ[ά]ττει· 
δεδόχϋαι τεΐ βονλεΐ καί τώι δήμιοι Πλά 
τυρά Λάζον ΑΛ--ΙΟΝ πρόξενον είναι τής 
πόλεως Ώρωπίων αντον καί έκγόνονς· 
καί είναι αντοϊς γής καί οικίας έγκτηοιν 

10 καί ισοτέλειαν καί άσνλίαν καί άσφάλει 
αν καί κατά γήν καί κατά ίλάλατταν καί 
πολέμον καί ειρήνης καί τάλλα πάντα 
καϋάπερ τοϊς άλλοις προξένοις καί εν 
εργέταις.

Τά ψηφίσματα διά τούς δυο άδελφίούς έξεδόΟησαν μεν κατά τον ίδιον 
μήνα, άλλ’ ή σχετική πρότασις δεν εγινε καί διά τούς δυο από τό ίδιον 
πρόσωπον.

Δυστυχώς ούτε εις τό πρώτον, άλλ’ ούτε καί εις τό δεύτερον ψήφισμα ανα
γιγνώσκεται τό όνομα τής πόλεως εξ ής κατήγοντο.Έάν τά σιοζόμενα ίχνη γραμ
μάτων άνεγνώσ{ίησαν έπιτυχώς, ούτοι δύνανται νά ήσαν πολϊται τής γνωστής εν τή 
παραλία τής ’Ακαρνανίας, καί έναντι τής Λευκάδος πόλεως Άλυζίας. Πάντως 
πατρίς των δύναται νά θεωρηθή μετά βεβαιότητος ή βορειοδυτική Ελλάς, διότι 
εκεί επιχωριάζουν τά όνόματά των, ήτοι:

Πνλλος. Τό όνομα είναι ιλλυρικόν (;) καί εύρηται επί επιγραφής εκ Μελαίνης 
Κορκύρας ήδη κατά τον 4ον π.Χ. αιώνα, Syll.3 144 στίχ. 2 Πνλλον καί τον 
ύον Λάζον. 'Ωσαύτως επί επιγραφής εκ Ναρθακίου, IG IX 2, 89 στίχ. 29 (=Syle.3 
674) τών περί Πνλλον Μακε/[δόνων]. Τέλος επί νομισμάτων τής Άπουλίας, Μιον. 
I σ. 130 άριθ. 304, σ. 133/34 άριθ. 332-33.
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Πλάτνρ1. Τό δνομα είναι χαραγμένον και έπ'ι μολυβδίνου βάρους έκ Ruovo, 
Rom. Mitt. XII, 1897, σ. 224.

Λάζος. Εΰρηται συχνά έπ'ι θεσσαλικών επιγραφών ώς δνομα δούλου, IG IX 
2, 553 στίχ. 13 : Άρχ.Έφημ. 1917 σ. 124 άριθ. 339 στίχ. 3, 1924 σ. 157 άριθ. 
400 ί στίχ. 4.5, σ. 174 άριθ. 407 στίχ. 9.11: Πολέμων Δ' σ. 163 άριθ. 300. 
Καί Δαζίς, Καταλ. Μους. Βολου (1909) σ. 300 άριθ. 86. Κατά τον Αρβανιτο- 
πουλον, Άρχ. Έφημ, 1917 σ. 125, 1924 σ. 162 και τον Krahe, Altillyrisehe 
Personennamen [Heidelberg 1929] είναι δνομα ιλλυρικόν.

Ό ιερεύς Άρίστανδρος άπαντά διά πρώτην φοράν. Ό Πίργης Άρχι,πκίδου 
είναι γνωστός, ώς προτείνων επίσης, καί έκ δύο άλλων ψηφισμάτων εξ Άμφια- 
ρείου, IG VII 303: Άρχ. Έφημ. 1892 σ. 45 άριθ. 75. Τό δεύτερον των ι|>ηφι- 
σμάτων τούτων χρονολογείται από ίερέως Αθηνοδώρου καί έχει χαραχθή έπί

κατά την Barratt, έ.ά. σ. 114, διετέλεσεν ιερεύς άρχομένου τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος. 
Πόση χρονική άπόστασις έμεσολάβησεν από τής έγγραφης τοΰ πρώτου μέχρι τής 
έγγραφής τοΰ δευτέρου ψηφίσματος δεν είναι γνωστόν, άφοΰ είναι άγνωστα τά 
έ'τη, κατά τά όποια οί Όλύμπιχος καί Αθηνόδωρος διετέλεσαν ιερείς τοΰ Άμφια- 
ράου. Κατά τό έ'τος όμως κάθ’ δ ιερεύς τοΰ Άμφιαράου ήτο ό Άρίστανδρος προ
τείνων έπί των άπασχολούντων ημάς ψηφισμάτων πλήν τοΰ Πίργου είναι καί ό 
Ώρωπόδωρος Θεοζότου. Πίργης λοιπόν καί Ώρωπόδωρος ήσαν σύγχρονοι. Ό Ώρω- 
πόδωρος είναι γνωστός, ώς προτείνων, καί έκ 4 άλλων ψηφισμάτων έξ Άμφια- 
ρείου, ήτοι των έν IG VII 246. 251, 254. 255. Τό πρώτον τούτων χρονολογείται 
κατά την Barratt, έ'. ά. σ. 114, από τοΰ έτους 226 (c), τον Feyel, Polybe
σ. 73, μεταξύ 230(;)-212, τό τελευταΐον κατά την Barratt, έ.ά. σ. 115, άπό τοΰ
έτους 204, τον Feyel, Polybe σ. 74, μεταξύ 219-205. Την έπιγραφήν μας δμως 
θά έδυσκολεύετο πολύ ό έπιγραφικός, έχων ώς τεκμήρια την μορφήν καί τό
σχήμα τών γραμμάτων, νά χρονολόγηση άπό τοΰ τελευταίου τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος
τετάρτου. Ή λοιπόν θά πρέπη νά θεωρήσωμεν τάς έπί τής έπιγραφής μας προ
τάσεις ώς τά παλαιότερα δείγματα πολιτικής δραστηριότητος τοΰ Πίργου καί τοΰ 
Ώρωποδώρου, ή νά άναθεωρήσωμεν τάς γνώμας μας ώς προς τήν χρονολόγησιν 
τών λοιπών ψηφισμάτων, έφ’ ών ούτοι τυγχάνουν προτείνοντες, μεταθέτοντες αύτά 
εις πρωιμοτέρους χρόνους.

12.
Πλάξ φαιοΰ τιτανόλιθου συγκολληθεΐσα έκ δύο τεμαχίων. Άπό ταύτην έλλείπει 

τό άνω αριστερόν καί τό δεξιόν. Ύψ. 016, σωζόμ. πλάτ. 024, σωζόμ. πάχ. 012. 
Είναι πιθανώς τμήμα βάσεως, ή οποία έφερεν άλλοτε άνάθημα, διότι ή όπισθία

1 Έπ’ ευκαιρία σημειώνω, ότι τό δνομα εΰρηται καί δχι Πλάτωνα, ώς έ'χει ό dittenberger εις τόν 
καί υπό άλλην μορφήν έπί έπιγραφής έξ Άμφιαρείου κατά τό επόμενον έ'τος εκδοθέντα τόμον τών βοιωτι- 
(IG VII 282 στίχ. 1.2). Τοϋτο άνεγνώσθη καί άπε- κών έπιγραφών. Τήν έκδοσιν δέ τοΰ Dittenberger μό- 
δόθη καλώς υπό τοΰ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ έν Άρχ. Έφ. 1891 νον θά εΐχεν ΰπ’ δψει του δ krahe καί δέν περιέ- 
σ. 111, ήτοι Πλάτωρ καί δχι Πλάτων καί Πλάτορα λαβε καί τούτον εις τάς σελίδας 92-93 τοΰ βιβλίου του.
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πλευρά έχει τόρμον δυσανάλογον πρός τάς σημερινάς διαστάσεις τοϋ λίθου, διά 
την ένθεσιν χάλκινου πιθανώς αντικειμένου. Έπί τής πρόσθιας πλευράς φέρει 
την εν είκόνι 7 επιγραφήν :

----------------- -— Παραμόνον Ήρωπ[ιο.]
— ---------------------- περιδος ζ^«ον[υσοδ]
ώρον °α f σ ι ας άνέ'&ηκε καί ά[νέσ] 
τησεν τά καταλιφϋ'έντα υπό Ε [... ] 

5 δος άναϋ'έματα Άμφιαράω. Έπ[ιμε] 
λητον Φανοδίκον Φυλαοίου, γ[ραμ] 
ματέως Ζωπύρου Κητίον.

Στίχ. 3. Τά πρώτα μετά το κενόν γράμματα είναι υπολείμματα λέξεως δηλού- 
σης πιθανώς υπούργημα.

Στίχ. 4/5 Ά[λπί(;)]ύος.

Αϋτη, αν κρίνωμεν από τό σχήμα τών γραμμάτων, χρονολογείται από τοϋ 
3ου μ.Χ. αίώνος καί έπιβεβαιοΐ άλλας μαρτυρίας περί τής κατοχής τοϋ Ώρωποϋ 
κατά την εποχήν ταΰτην υπό τών ’Αθηναίων. ’Από τοϋ τέλους δηλαδή τοϋ 4ου 
ή τών αρχών τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος (ίδέ ανωτέρω σ. 3) ή πόλις ή το βοιωτική. 'Ως 
τοιαύτην τήν αναφέρει ακόμη 5 Στράβων (C 391). Ό σύγχρονός του έν τούτοις 
Τ. Livius, XLV 27, χαρακτηρίζει ταύτην ως «Oropuin Atticae». Ώς αττικήν 
τέλος τήν αναφέρουν καί οί Παυσανίας, I 34,1 καί Φλ. Φιλοςτρατος, Τυαν. 
Άπολλ. 11,37. Εις τήν φιλολογικήν παράδοσιν προστίθενται αί έπιγραφικαί μαρ- 
τυρίαι, ήτοι αί έν IG II2 2193 στίχ. 28, 2196 στίχ. 12, 2197 στίχ. 9, 2208 
στίχ. 109, 2237 στίχ. 58, 2242 στίχ. 39 άττικαί έπιγραφαί, έφ’ ών άναφέρονται 
άγωνοθέται τών Άμφιαρείων καί χρονολογούνται από τής χρονικής περιόδου 
μεταξύ 200-242/43, ώς καί ή ήμετέρα επιγραφή, έφ’ ής οί ’Αθηναίοι άναφέ- 
ρονται με τά δημοτικά των.

Διά τον τρόπον διοικήσεως τής πόλεως έχει σημασίαν ή μνεία τοϋ έπιμελη- 
τοϋ. Έπιμε?ιηταί τυγχάνουν γνωστοί από τό ιερόν τοϋ Άμφιαράου, αλλά πλείονες 
τού ενός, ώς συναρχία, έπί τών έπιγραφών έν IG VII 4252 στίχ. 23 έξ. (καί 
παραδονναι τον στέφανον π/οηαάμενον τοΐς έπιμεληταΐς άνα/ϋεΐναι εις τό ιερόν τούς 
δε έπιμι:;λητάς άνειπόντας τά έ-ψ'ΐιφισμένα/τώι δή/ιωι έν τώι ίερώι άναΰ'εΐναι/τόν στέφανον 
τώι ϋ'εώι) καί 4255 στίχ. 31 έξ. (παρέξονσιν/όσων αν προσδεΐ οί έπιμεληται πρός τώι 
έργωι). Καί αί δύο αϋται έπιγραφαί χρονολογούνται από τής έποχής κατά τήν 
οποίαν ή διοίκησις τοϋ 'Ιερού ήτο εις χεΐρας τών ’Αθηναίων. Εις τήν πρώτην 
περίπτωσιν έργον των ήτο ή άνάθεσις τοϋ στεφάνου εις τό 'Ιερόν καί ή άνακή-
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ρυξις των έψηφισμένων, εις την δευτέραν ή παροχή λίθων εις τον μισθωτήν τής 
κατασκευής τοϋ λίθινου όχετοΰ. Υπάρχουν πλήν τούτων αφιερώματα επιμελητών 
ούχ'ι δμως ως συναρχίας, αλλά άτόμων, IG VII 3498 στίχ. 27. 33. 64,436, μίαν 
δε φοράν άναφέρεται, 453, επιμελητής ιερών.

Έν προκειμένη} ή πράξις περ'ι ής αναφέρει ή επιγραφή χρονολογείται από τοϋ 
έπιμελητοϋ και τοϋ γραμματέως. Έάν πρόκειται περί τοϋ παλαιοϋ θεσμοϋ τών 
επιμελητών, διατ'ι έμειώθη ό αριθμός των; Διατ'ι δεν άναφέρεται τό όνομα πατρός; 
Διατι χρονολογείται από τούτων καί όχι τοϋ ίερέως τοϋ Άμφιαράου ; Πρόκειται 
μήπως εις τάς δύο παλαιοτέρας περιπτώσεις περί συναρχίας κατασταθείσης ad hoc;

Ή πιθανωτέρα, νομίζω, ερμηνεία είναι, ότι έ'χομεν καί διά τον Ώρωπόν 
περίπτωσιν όμοίαν με εκείνην τής Δήλου (Ρ. ROUSSEE, Delos colonie athenienne 
σ. 97 εξ.), Λήμνου κλπ., ότι δηλαδή ό υπό τών ’Αθηναίων επί κεφαλής τής διοι- 
κήσεως τής πόλεως καί τοϋ 'Ιερού καθιστάμενος έλέγετο επιμελητής. ’Από τούτου, 
ενιαυσίου πιθανώς δντος, έχρονολογεϊτο λ

13-14.

Λευκού μαρμάρου τετραγωνικόν βάθρον από τό όποιον έ'χουν έκκρουσθή τά 
άκρα τής άνω όριζοντίας πλευράς πέριξ. Έ?Λείπουν όπαί συνδετήρων. Εύρέθη 
υπό Λεοναρδου εγγύς τής Κρήνης (Πρακτικά 1904 σ. 27: 1906 σ. 84). Ύψος 
067, πλάτ. 074, πάχ. 041. Έπί τής κατενώπιον πλευράς έ'χουν χαραχθή αί επί 
τής είκόνος 8 έπιγραφαί, ήτοι:

13.

Μειδιάς Κηφισοδώρον, ’AillllWIlllllllllillliWIIIIIIIIIII'WIIM 
ΆμφιαράΙ///ιΙ/Ι

Ύπό ταύτην, καί εις άπόστασιν 002, ή επιγραφή ύπ’ άριθμ.

14.

. .. ρίωνος άρχοντος Βοιωτοΐς· βοιωταρχουντων Κηφισοδώρον Χάρητος Θηβαίου,
Μηλιού

. . . στοδήμου Όπουντίου, Ευαρχίδου Πτωϊοτίμον ’Λκραιφιέως, Λυσάνδρου Φανό
στράτου ’ Ωρωπίου,

[ Θη ]βαγγέλου Ίσμηνίου Θεσπιέως, Διογένου Οίνίωνος Ταναγραίου, Θίβρωνος
Λυσίνου Όργ^ομενίου,

.. μοκρίτου Ε,.οα 6. .ου Θισβέως, γραμματεύοντος Εύρυφάοντος Καλλίφρονος
Χαιρωνέως· vac.

5 [μηνός Πανάμ]ου· έπε[ψ}ήφιζε Κηφισόδωρος Χάρητος· Λύσανδρος Φανοστράτου
ελε'ξεν δεόό

1 Περί τον γραμματέως παρά τον επιμελητήν έν Δήλφ ίδέ rodssi'j., έ. ά. σ. 124.
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[χθαι τ]ώ[ι ό\ήμωι Όφέλα Ώφελίωνος ’Αμφιπολίτην πρόξενον είναι, και ευεργέτην
τον κοινού Βοιωτών

αυτόν καί έγγόνονς [και ε]ινα( αύτοϊς γης και οικίας ε'γκτησιν και ισοτέλειαν
και άσφάλειαν

και ασυλίαν και πολέμου και ειρήνης και τάλλα πάντα καϋ'άπερ καί τοϊς αλλοις
προξένοις και

εύεργέταις τον κοινού των Βοιωτών.

’

Μ
«τ-;:

•ί
I'll

■ .'llEif 1 1 %
■-

J B Φ .

Είκ. 8. Βοιωτών προξενιά ’Οψέλαι Ώφελίωνος Άμφιπολίτηι.

Τό βάθρον έ'φερεν άρχικώς— καί διά τούτο είχε προορισθή—τό ανάθημα 
τοΰ ’Αθηναίου Μειδίου, υίοΰ τοΰ Κηφισοδώρου, τον δήμον Άναγυρασίου. Τα 
γράμματα τοΰ δημοτικού, πλήν τού πρώτου, έχουν άποξεσθή διά μεταλλικού εργα
λείου, ενώ τών λοιπών διακρίνονται ’ίχνη, πιστοποιούντα, δτι ειχεν αναγραφή 
τούτο και δχι τδ εθνικόν. Έχουν άποξεσθή ακόμη τά δύο τελευταία γράμματα 
τού επομένου στίχου. Ή ιδία περίπτωσις άποξέσεως δημοτικού υπάρχει και έπ'ι 
άλλου βάθρου, εγγύς τού ανωτέρω κειμένου, δπερ έ'φερεν επίσης ανάθημα, τού 
αδελφού τού Μειδίου, Θρασυλόχου (κατωτέρω ύπ’ άριθ. 15). Ήτοι, άμφότεροι οί 
αδελφοί εΐχον κάμει αναθήματα εις τό Άμφιάρειον καί τά δημοτικά των έ'χουν 
άποξεσθή καί από τών δύο τάς σχετικάς έπιγραφάς. Οΰτοι άνήκον εις εύπορον 
οικογένειαν1 καί ειχον άναλάβει διάφορα λειτουργήματα έν Άθήναις κατά τό 
δεύτερον καί τρίτον τού 4ου π.Χ. αϊώνος τέταρτον. Τό γενεαλογικόν δένδρον τής 
οικογένειας ίδέ παρά Kirchner, ΡΑ 7347. 9719 έξ., έ'νθα καί αί σχετικαί πηγαί. 
Περί τού Μειδίου δρα Fiehn έν RF XV σ. 334 έξ.

Ή μνεία τοΰ δημοτικού, έν συσχετίσει προς τούς χρόνους καθ’ ούς ό Μει
διάς έ'ζησεν, έντοπίζουν τό ανάθημά του εις την χρονικήν περίοδον μετά τό έτος

1 Τήν οικονομικήν ευμάρειάν των άποδεικνΰουν, σ. 206), έφ’ών οΰτοι φέρονται άναμεμειγμένοι καί είς 
πλήν τών άλλων μαρτυριών, καί αί έπιγραφαί έν IG II2 τάς επιχειρήσεις τών περί τό Λαΰριον μεταλλείων. ('Ως 
1582 στίχ. 44.82 (=Hesperia XIX, 1950, σ. 243): He- πρός τόν Μειδιάν ήτο τοΰτο γνωστόν καί από τόν 
speria X, 1941, σ. 16 στίχ. 49.51/2 (=ΧΙΧ, 1950, ομώνυμον λόγον τοΰ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, XXI, 167).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:46 EEST - 54.226.8.97



AE 1952 ’Επιγραφαϊ έξ Άμφιαρείου 183

338 καί προ τοΰ 322, περίοδον δηλαδή κατά την οποίαν οί ’Αθηναίοι ήσαν 
κύριοι τοΰ Ώρωποϋ, είδικώτερον δε μεταξύ 338 καί 330, έτος καθ’ δ περίπου 
άπέθανεν δ Μειδιάς.

Ή άπόξεσις τοΰ δημοτικού εκ τοΰ βάθρου θά έγένετο μετά την ήτταν των 
’Αθηναίων καί τών συμμάχων των παρά την Κραννώνα καί τά έπακολουθήσαντα 
πολιτικά γεγονότα, έν ετει 322 π.Χ., δταν δηλαδή οί Ώρώπιοι ανέκτησαν τήν 
αυτονομίαν των. -

Ή επιγραφή τοΰ αναθήματος τοΰ Μειδίου έ'χει βεβαίως προσωπογραφικήν 
κυρίως άξίαν, ή σημασία της έν τοΰτοις είναι μικρά έ'ναντι εκείνης τής επιγρα
φής, ή οποία εύρηται ύπ’ αυτήν.

Αύτη, τιμητικόν ι|ιήφισμα τοΰ βοιωτικοΰ συνδέσμου, χρονολογείται από τοΰ 
άρχοντος τοΰ κοινού τών Βοιωτών καί τής συναρχίας τών βοιωταρχών μετά τοΰ 
γραμματέως των. Μάς παρέχει πλήρη κατάλογον τών βοιωταρχών, εξαιρέσει τοΰ 
έκ Θίσβης, διότι κατά τό μέρος τούτο έ'χει φθαρή ή επιφάνεια τοΰ λίθου.

Ή επιγραφή είναι γεγραμμένη εις τήν κοινήν, αντί τής βοιωτικής εις ήν 
κατά κανόνα έγράφοντο τά προξενικά τοΰ Κοινού ψηφίσματα (Λεοναρδος, Άρχ. 
Έφημ. 1919 σ. 58).

Στίχ. 3. ΟΙνίων. Τό όνομα άπαντά διά πρώτην, καθ’ δσον γνωρίζω, φοράν. 
Πρόκειται περί ονόματος έκ τής ρίζης Foivo ή είναι μήπως σφάλμα τοΰ χαρά
κτου, αντί Οίωνίων; Τά γράμματα πλήν τοΰ τετάρτου αναγιγνώσκονται καλώς.

Θίβρων. Τό όνομα εΰρηται διά πρώτην φοράν έπί τών βοιωτικών επιγρα
φών. Ούτω θά συμπληρωθή πιθανώς καί έν Inschr. Magn. 25 στίχ. 1. Δεν έχει 
κατά ταΰτα δίκαιον ό FeYel, Contribution σ. 8, νά άπορρίπτη διά τον λόγον 
τούτον (ότι δη?αχδή τό όνομα δεν είναι βοιωτικόν) τήν υπό τοΰ Ο. Kern εις τάς 
παρατηρήσεις του έπί τής ώς άνω έπιγραφής προταθεΐσαν συμπλήρωσιν Θίβρ[(ονος;].

Στίχ. 5. Εις τό έν αρχή κενόν 10 περίπου γραμμάτων συνεπλήρωσα [μηνός 
Πανάμ]ου, αφού «ούδείς άλλος μήν άπαντά έν ταΐς υπό τών Βοιωτών ψηφι- 
σθείσαις προξενίαις τοΰ Άμφιαρείου» (ΛεΟΝΑΡδος, έ. ά. σ. 71: Feyke, Contri
bution σ. 18).

Ώς προς τήν χρονο?ώγησίν της. Επειδή είναι μεταγενεστέρα τοΰ αναθήμα
τος τοΰ Μειδίου, άναφέρεται δέ έν αυτή βοιωτάρχης Θηβαίος, είναι προφανές, 
ότι ή έπιγραφή προέρχεται από τήν χρονικήν περίοδον μετά τήν υπό τοΰ Κασ- 
σάνδρου άνίδρυσιν τής πόλεως καί τήν έπακολουθήσασαν άναδιοργάνωσιν τοΰ 
Κοινού. Τό σχήμα τών γραμμάτων έλέγχει πρώτον τοΰ 30ν π. X. αίώνος ήμισυ 
Τό όνομα τοΰ άρχοντος δεν σώζεται πλήρες, καί ούτε βοηθεΐ ή περισωθεΐσα κα- 
τάληξίς του, διότι δεν αρμόζει αύτη εις ούδέν τών γνωστών ονομάτων αρχόντων. 
Ή μνεία τοΰ έν τώ 1/2°·? στίχοι Όπουντίου θά ήδΰνατο νά χρησιμεΰση διά τον 
χρονολογικόν προσδιορισμόν τής περιόδου έντός τής οποίας είχεν αναγραφή τό 
ψήφισμα, έάν ήτο γνωστόν πότε καί έπί πόσον χρόνον υπήρξε τελούσα ή πόλις
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εις τό κοινόν των Βοιωτών. Διότι γνωρίζομεν μόνον, ότι αΰτη ήτο μέλος τοϋ 
Κοινού κατά τά τέλη τοΰ 4ου καί τάς άρχάς τοΰ 3ου αίώνος- μετά βραχυχρόνιον 
αυτονομίαν προσεχώρησε και πάλιν εις τό Κοινόν (πιθανώς μεταξύ 270-263) 
μέχρι τοΰ 245 1 καί πιθανώς από τοΰ έτους τούτου διετέλεσε συντελοΰσα εις 
τούς Αίτωλούς 1 2.

Ή προσωπογραφική έρευνα βοηθεΐ εν τούτοις περισσότερον. Διά τρία πρό
σωπα τής επιγραφής γνωρίζομεν πότε περίπου έζησαν.

α) Έπί τών δελφικών επιγραφών εύρίσκομεν Θηβάγγελον Ίσμηνία Θεσπιέα, ναο- 
ποιόν κατά τό έτος 274 / 73 (;) (FD III 5, 93Π στίχ. 6) και Θηβάγγελον ίερομνή- 
μονα, ως εκπρόσωπον τών Βοιωτών ευθύς μετά ταΰτα (SGDI 2515: FD III 1, 298. 
473). Είναι πιθανόν, ότι καί εις τάς δύο ως άνω περιπτώσεις πρόκειται περί τοΰ 
ίδιου προσώπου, τό όποιον αντιπροσώπευσε την πατρίδα του καί τό έθνος του. 
Έξ ίσου πιθανόν είναι, ότι ό επί τής επιγραφής μας [Θη]/?άγγελος Ίσμηνίον 
Θεσπιενς είναι ό ίδιος με τον προηγούμενον. Δεν φαίνεται δέ πιθανόν, ότι ούτος 
δύναται νά είναι ό ίδιος με τον έν Άρχ. Δελτ. 1931/32 σ. 40 παρένθ. πίν. 
4Α στίχ. 45/6 παιδονόμον Θ[εφ]άγγελον Ίσμεινίαο επί επιγραφής έκ Θεσπιών, 
άφοΰ ή επιγραφή εκείνη έχρονολογήθη άπό τήν τελευταίαν τοΰ 3ου π. X. αίώνος 
εικοσαετίαν.

β) Ό έξ ’Ακραιφίας Εύαρχίδης Πτωϊοτίμου είναι δυνατόν νά είναι αδελφός 
τοΰ επί τής IG VII 2716Π στίχ. 8 επιγραφής άναγεγραμμένου Εϊρωνος Πτωϊο- 
τίμου ’Ακραιφιέως. Τό όνομα Πτωϊότιμος είναι σπανιώτατον. Ή επιγραφή εκείνη 
χρονολογείται άπό Δορκύλου άρχοντος τοΰ κοινοΰ τών Βοιωτών καί περιέχει 
κατάλογον εκείνων, οί όποιοι «άπεγράψανDo έσς εφήβων έν [θυ]ρεαφόροις». Κατά 
τον Feyel, Polybe σ. 47, ό Δόρκυλος ήτο αρχών τοΰ Κοινοΰ κατά τήν χρονικήν 
περίοδον μεταξύ 250-245, κατά τήν Barratt, έ ά. σ. 106, ούτος ήρξε κατά τά 
προ τοΰ 265 έτη. Κατά τό έτος λοιπόν κατά τό όποιον ούτος ήτο αρχών, ό 
Εϊρων συνεπλήρωσε τήν ηλικίαν τοΰ εφήβου. Θά ήτο πάντως νεώτερος τοΰ Εύαρ- 
χίδου, καί αν ακόμη ό υπό τής Barratt προσδιορισμός τοΰ έτους κάθ’ ό ήρξεν ό 
Δόρκυλος είναι ορθότερος.

γ) Ό τιμώμενος παρά τοΰ κοινοΰ τών Βοιωτών Όφέλας Ώφελίωνος Άμφι- 
πολίτης είναι προφανώς τό ίδιον πρόσωπον με τον Όφέλαν Ώφελίωνος ισοτελή, 
πυλωρόν τοΰ φρουρίου έν Ραμνοΰντι, άναφερόμενον έπί έπιγραφής έκ Ραμνοΰντος, 
ή όποια χρονολογείται άπό τής χρονικής περιόδου μεταξύ 263/62-256/55. Έπί 
τής έπιγραφής δηλαδή έκείνης οί ισοτελείς τιμώσι τον στρατηγόν ’Απολλόδωρον, 
κατασταθέντα υπό τοΰ βασιλέως ’Αντιγόνου Γόνατά καί χειροτονηθέντα υπό τοΰ 
δήμου τών ’Αθηναίων «έπί τήν χώραν τήν παραλίαν», ομοίως τον υπό τοΰ στρα
τηγού κατασταθέντα έπιμελητήν Ένδιον, ως καί τον [πυ]λωρόν Όφέλαν Ώφε-

1 busolt - swoboda, Gr. Staatsk. 1458: feyee, VII 393 (= Άρχ. Έφημ. 1919 σ. 79 άριθ. 114) καί
Polybe σ. 61.81. Άρχ. Έφημ. 1919 σ. 75 άριΌ. 107, έπί τών οποίων δ

2 Ή επιγραφή μας μέ τήν μνείαν τοΰ Όπουντίου είσηγησάμενος τά ψηφίσματα εκείνα, έκδοθέντα έπί 
έν αΰτή, δύναται νά είναι σύγχρονος μέ τάς έν IG Χαροπίνου άρχοντος τοΰ Κοινοΰ, είναι Όποΰντιος.
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λίωνος ισοτελή λ Διά τούς δύο πρώτους έχομεν την μαρτυρίαν τής επιγραφής, 
δτι ήσαν ’Αθηναίοι. Ό στρατηγός είχεν ύποδειχθή υπό τοϋ βασιλέως καί οί 
’Αθηναίοι απλώς έπεκύρωσαν την εκλογήν του. Ό επιμελητής ήτο έμπιστον πρό- 
σωπον τοϋ στρατηγού και ασφαλώς καί τοϋ βασιλέως. Διά τον πυλωρόν γνωστόν 
ήτο μόνον, δτι ήτο ξένος. Νϋν μανθάνομεν, δτι ήτο Μακεδών, έξ Άμφιπόλεως. 
Τό λειτοιίργημά του εν Ραμνοϋντι ήτο τό πλέον έμπιστευτικόν καί φαίνεται, δτι 
δ ’Αντίγονος είχεν αναθέσει τάς επικαίρους στρατιωτικός θέσεις εις Μακεδόνας, 
πρόσωπα τής απολύτου εμπιστοσύνης του. Μακεδόνες πιθανώς ήσαν καί οί λοιποί 
ισοτελείς τής επιγραφής, τμήματα στρατού, επί τών οποίων θά έβασίζετο ό βα
σιλεύς διά την τήρησιν τής τάξεως, ως καί την συνοχήν τής πειθαρχίας τών εν
τοπίων στρατευμάτων. Τούτον τον Όφέλαν, ϊνα κολακεύση τον ’Αντίγονον ή καί 
διά πράξιν αύτοϋ τοϋ ίδιου σχέσιν έ'χουσαν με τον Ώρωπόν —αφού δ προτείνων 
είναι Ώρώπιος—, έτίμησε τό κοινόν τών Βοιωτών. Πότε έγένετο τούτο δεν εί
ναι δυνατόν νά προσδιορισθή μετ’ ακρίβειας. Ώς terminus post quem είναι τό 
έτος 263, κατά τό όποιον έληξεν δ άποκληθείς χρεμωνίδειος πόλεμος. Κατά τό 
φθινόπωρον δηλαδή τού έτους τούτου αί Άθήναι παρεδόθησαν εις τον ’Αντίγονον 
καί έδέχθησαν φρουράς εις τον Πειραιά καί τό Μουσεΐον. ’Από την επιγραφήν 
τοϋ Ραμνοϋντος έμάθομεν, δτι έγκατάστασις φρουρών έγένετο καί εις άλλας περί 
τάς ’Αθήνας έπικαίρους στρατηγικός θέσεις. Γνωρίζομεν έξ άλλου, δτι τάς φρου
ράς του ταύτας άπέσυρεν δ βασιλεύς έν έτει 256/55. Εις την χρονικήν λοιπόν 
ταύτην περίοδον, κατά την οποίαν ό Όφέλας ήτο πυλωρός εις τον Ραμνοΰντα, 
θά έξεδόθη πιθανώς τό ψήφισμα τού κοινού τών Βοιωτών.

Ώς γνωστόν μάς έχουν παραδοθή τρεις είσέτι πλήρεις κατάλογοι βοιωταρχών, 
ήτοι παρά Παυσανία, IX 13, 6-7, καί έν IG VII 2407. 2408. Καί παρά Παυ
σανία μέν έπ’ ευκαιρία τής έξιστορήσεως τών προηγηθέντων τής έν Λεύκτροις 
μάχης, έν IGVII δέ έπί έπιγραφών εκ Θηβών, δι’ ών άπονέμονται προξενιά καί 
συναφείς τιμαί, εις την πρώτην περίπτωσιν είς κάτοικον τής Καρχηδόνος, εις την 
δευτέραν είς κάτοικον τού Βυζαντίου.Ό πρώτος κατάλογος χρονολογείται άπό τού 
έτους 371, οί δύο άλλοι άπό τών ετών 366. 3632.

Ή έν προκειμένιο έπιγραφή διαφέρει κατά τά εξής άπό τάς δύο άλλας—καί 
τον κατάλογον παρά Παυσανία —: 1) δτι μάς παρέχει τό όνομα πατρός καί την 
πόλιν, άπό την όποιαν κατήγετο έκαστος βοιωτάρχης 2) δτι είς έκείνας έν άρχή 
καί μετά τό δνομα τοϋ άρχοντος άκολουθει ή διατύπωσις τοϋ ψηφίσματος, καί 
είς τό τέλος άναγράφονται τά ονόματα τών βοιωταρχών, άνευ δμως όνόματος 
πατρός καί έθνικοϋ 3) δτι άναφέρει καί γραμματέα τών βοιωταρχών, νΰν τό 
πρώτον μαρτυρούμενον, έπίσης μετά τοϋ όνόματος πατρός καί έθνικοϋ, καί 4) 
δπερ καί σπουδαιότερον, δτι οί βοιωτάρχαι είναι 8 τον άριθμόν, κατά τούς χρό
νους κάθ’ οΰς αυτή έχαράχθη, άντί τών γνωστών 7.

1 SEG III Ν° 122. 2 beeoch, Gr. Gesch. Ill 22 σ. 253.

«
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’Από πότε όμως προσετέθη ό 8°? βοιωτάρχης και ό γραμματεΰς; Διετυπώθη 
υπό τοϋ FEYEL, Polybe σ. 266, ή γνώμη, δτι «ϊΐ est clone fort possible» από ιοΰ 
224, έτους προσχωρήσεως των Μεγάρων εις τό κοινόν των Βοιωτών, να υπήρχε 
πάλιν εϊς 8°« άφεδριατεύων και εϊς 8°? βοιωτάρχης, δπως μαρτυρεΐται 8°? άφε- 
δριατεύων παλαιότερον, μετά την προσχώρησιν εις τό Κοινόν τής Χαλκίδος καί τής 
’Ερέτριας, εν έτει 308. Αντιθέτως ό SwOBODA, Gr. Staatsk. 1433. 1435. 1436, 
δέχεται, δτι οί βοιωτάρχαι παρέμειναν 7 και μετά την άναδιοργάνωσιν τοϋ Κοινού 
κατά τά τέλη τοϋ 4ου αίώνος. Τοϋτο εν τούτοις φαίνεται, δτι ϊσχυεν έφ’ δσον 
μετεϊχον τοϋ Κοινού μόνον βοιωτικαι πόλεις. Άλλ’ οί βοιωτάρχαι τής έπιγραφής 
μας προέρχονται εκ βοιωτικών πόλεων καί ενός, ό όποιος κατάγεται έξ Όποϋντος. 
’Έχομεν λοιπόν μή βοιωτικήν πόλιν μέλος τοϋ Κοινού καί συνάμα 80ν βοιωτάρχην. 
Είναι κατά ταΰτα πολύ πιθανόν, καί εγγύτερον προς την άποψιν τοϋ Feyel, δτι 
ό 8°? βοιωτάρχης καθίστατο έπ’ ευκαιρία προσχωρήσεως εις τό κοινόν των Βοιω
τών μιας ή καί περισσοτέρων μη βοιωτικών πόλεων.

’Επί κεφαλής τής συναρχίας αναγράφεται ό Θηβαίος — καί παρά ΙΙαυσανία 
επίσης- εκεί επειδή ό Επαμεινώνδας ή το τό σημαντικώτερον πρόσωπον καί αί 
Θήβαι ήγοϋντο τοϋ Κοινού —. Ό ίδιος είναι ό έπιψηφ'ίζων οϋτος δηλαδή είσή- 
γαγε τό θέμα προς συζήτησιν, ένφ τήν ύπεράσπισίν του άνέλαβεν ό Ώρώπιος. 
Ήτο κατά ταύτα τότε ό πρόεδρος τής συναρχίας.

’Αλλά διατί, ένφ υπάρχει απειρία ψηφισμάτων τοϋ Κοινού, έκδοθέντων μηνί 
Πανάμφ, δι’ ών άπονέμεται ή προξενιά καί λοιπαί συναφείς τιμαί, αναγράφεται 
δέ εις ταύτα μόνον τό δνομα τοϋ άρχοντος τοϋ Κοινού — συχνάκις καί τών κατά 
πόλεις αρχόντων—, επί τού έν λόγοι ψηφίσματος καί τών ως άνω δύο εκ Θηβών 
άπαριθμοϋνται καί τά ονόματα τών βοιωταρχών;

Αί Θήβαι αντιπροσωπεύονται εις τήν συναρχίαν με ένα μόνον βοιωτάρχην. 
Τοϋτο, διότι τά πολεμικά πλήγματα, άτινα ή πόλις ύπέστη, ή νέα κατάστασις, 
ώς αυτή διεμορφώθη επί τής εποχής τών Διαδόχων διά τής δημιουργίας νέων 
δυνάμεων έν Έλλάδι, περιώρισαν τήν ίσχύν τών Θηβών καί ηύνόησαν τάς μικρο- 
τέρας βοιωτικάς πόλεις. Τό Κοινόν κατά τήν άναδιοργάνωσιν του περί τά τέλη 
τοϋ 4ου αίώνος είχεν έπηρεασθή από τάς πολιτικάς συνθήκας τής έποχής. Εις 
τήν υπό τήν νέαν μορφήν της συναρχίαν αί Θήβαι αντιπροσωπεύονται με ένα 
μόνον βοιωτάρχην, ένώ άλλαι μικρότεραι, αί όποϊαι άλλοτε είχον άπό κοινού με 
άλλας έν «μέρος», ώς ή Χαιρώνεια, ή Άκραιφία, ή Θίσβη, έ'χουν δικαίωμα, κατά 
τήν έπιγραφήν μας, δι’ ίδιον έκάστη βοιωτάρχην.

Είπομεν ανωτέρω, δτι ό αριθμός τών βοιωταρχών εις τά περί τό 260 π. X. 
έτη άνήρχετο εις 8 καί δτι 4 κατάλογοι τούτων έχουν περισωθή. Ώς προς τον 
αριθμόν τών βοιωταρχών, νομίζω δτι σχετική δύναται νά είναι καί επιγραφή, μέ 
τήν οποίαν πολλοί έχουν άσχοληθή ένδιατρίψαντες κυρίως εις τήν χρονικήν περίο
δον, άπό τήν όποιαν προέρχεται. Έν SGDI 1636=Syle.3 519, έπιγραφή έξ Αίγιου,
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τιμώνται διά προξενιάς καί συναφών τιμών παρά τού κοινού τών ’Αχαιών όμη
ροι των Βοιωτών καί τών Φωκέων. Οί όμηροι τών Βοιωτών, 8 τον αριθμόν, 
κατάγονται έξ ισαρίθμων βοιωτικών πόλεων. Μεταξύ τών πόλεων αυτών είναι αί 
5 σπουδαιότεροι βοιωτικαί, ήτοι Πλαταιαί, Τανάγρα, Θήβαι, Όρχομενός, Θεσπιαί, 
αί όποΐαι εις την συναρχίαν τών άψεδριατευόντων διέθετον κανονικώς άνά ένα 
αντιπρόσωπον, επί πλέον ό Ώρωπός, ή Κορώνεια καί ή 'Αλίαρτος. Μετά τού
τους έπονται δύο Φωκεΐς, ό εις έκ Φανοτέως καί ό έτερος έξ Έλατείας, τής πρω- 
τευούσης τοϋ κοινού τών Φωκέων. Καί εις τούς Βοιωτούς καί εις τούς Φωκεΐς 
έπισυνάπτεται καί τό όνομα πατρός;

Ούτοι διετέλεσαν όμηροι καί φυσικά θά ήσαν έκ τών πλέον έξεχόντων εις 
τάς πατρίδας των καί το αντίστοιχον Κοινόν. Ποιοι ήσαν οί πιθανοί λόγοι, διά 
τούς όποιους οί άνδρες ούτοι έλήφθησαν όμηροι, ώς καί πότε τούτο συνέβη, έάν 
δηλαδή έ'λαβε χώραν έπ’ ευκαιρία τής κατά τής Σπάρτης στρατείας ’Αντιγόνου τοϋ 
Δώσωνος καί τών συμμάχων του, έκτίθενται υπό Hiller έν Syel.3 519 καί 
Schober, Phokis σ. 77: RE XX σ. 493.

Άλλ’ οί ληφθέντες όμηροι δεν κατάγονται έξ όλων τών βοιωτικών πόλεων, 
αί όποΐαι μετεΐχον τού Κοινού καί ήσαν περίπου 20 (Feyel, Polybe σ. 265), 
προέρχονται έξ 8 μόνον. Οί όμηροι τών Φωκέων είναι δύο μόνον, καταγόμενοι 
έξ ισαρίθμων πόλεων, ένώ αί πόλεις αί μετέχουσαι τού Κοινού ήσαν 22 (Schober, 
Phokis σ. 20). Διατί έκεΐνος, όστις άπήτησε τούς ομήρους έκ τών δύο τούτων 
γειτονικών έθνών, ήρκέσθη είς τον περιωρισμένον αριθμόν είδικώς διά τούς Φωκεΐς 
εις δύο μόνον; Δεν ύπήρχον περισσότεροι έπιφανεΐς άνδρες; Δεν θά ήτο σκοπι- 
μώτερον νά ληφθώσιν όμηροι έξ όλων τών βοιωτικών καί τών φωκικών πόλεων, 
έάν ήθελε νά έχη είς χεΐράς του τάς τύχας τοϋ κοινού τών Βοιωτών καί τών 
Φωκέων;

Οί όμηροι τών Βοιωτών είναι ίσοι κατ’ αριθμόν προς τούς βοιωτάρχας τής 
έπιγραφής μας. ’Αντίστοιχοι προς τούς βοιωτάρχας είς τό κοινόν τών Φωκέων 
είναι οί στρατηγοί (IG IX 1, 98) ή οί φωκάρχαι. Έξ όσων γνωρίζομεν μέχρι τών 
μέσων τού 3ου π.Χ. αίώνος, τήν άνωτάτην θέσιν είς τό Κοινόν κατεΐχον οί 
στρατηγοί. Έκτοτε, καί μέχρι τοϋ τέλους τοϋ αίώνος άντικατεστάθησαν μέ τούς 
φωκάρχας, τρεις τον αριθμόν. ’Αλλά από τής έποχής ταύτης οί φωκάρχαι άντι- 
κατεστάθησαν πάλιν διά τών στρατηγών, αγνώστου αριθμού. Κατά τούς υστέρους 
αύτοκρατορικούς χρόνους οί στρατηγοί παρεχώρησαν καί πάλιν τήν θέσιν των είς 
τούς φωκάρχας λ Ή έναλλαγή κατά ταύτα στρατηγών καί φωκαρχών ήτο συχνή 
καί δεν δυνάμεθα νά εϊμεθα βέβαιοι, ότι κατά τήν χρονικήν περίοδον από τών 
μέσων μέχρι τέλους τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος τήν άνωτάτην θέσιν είς τό Κοινόν διε- 
τέλεσαν κατέχοντες συνεχώς οί φωκάρχαι.

Κατά τον Schober, Phokis σ. 78 «Diese Geiseln sollten den Achaeern die 
Treue der neuen Verbiindeten verburgen». Θά ήτο πολύ νά ύποθέση κανείς, 
ότι ώς όμηροι έλήφθησαν αυτοί ούτοι οί ανώτατοι άρχοντες τών Βοιωτών καί

1 bosolt - swoboda, Gr. Staatsk. σ. 1452 έξ.
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των Φωκέων, άν καί δεν δυνάμεθα νά γνωρίζω μεν έπαρκώς την ι^υχολογικήν 
κατάστασιν τής εποχής, εις την οποίαν έλαβε χώραν ή πράξις αΰτη. Εάν πάντως 
έδόθησαν δμηροι κατά την σύναι[ην τής μετ’ ’Αντιγόνου καί τών ’Αχαιών κατά 
τοΰ Κλεομένους συμμαχίας παρά τών Βοιωτών και τών Φωκέων, ή πραξις αΰτη 
θά είχε τον υπό τοΰ Schober δηλωθέντα σκοπόν. Διότι ή κυριαρχούσα καχυπο
ψία λόγω τής επιβουλής τών Αιτωλών άπήτει μεγάλας εγγυήσεις διά νά έξασφαλισύλή 
εμπιστοσύνη προς τούς νέους συμμάχους. Σχετικώς πρβλ. τά παρά ΠοΛΥΒίΩΙ IV 9, 4, 
ένθα οί ’Αχαιοί έζήτησαν από τούς Μεσσηνίους τούς υιούς των ώς όμηρους, ϊνα 
οΰτω κρατήσωσι τούτους μακράν πόσης μετά τών Αιτωλών συνεννοήσεως.

’Ενδέχεται ή τύχη νά μάς χαρίση προσεχή ευρήματα, τά όποια νά επιβεβαιώ
σουν την απλήν ταύτην σκέψιν μου, ώς καί τοιαϋτα, δι’ ών νά καθορισθή ό κύκλος 
άντιπροσωπεύσεως τών μικροτέρων πόλεων εις την συναρχίαν τών βοιωταρχών.

15-21.

Ή μικυκλικόν βάθρον ?^ευκοϋ μαρμάρου (είκ. 9). ’Άνω καί κάτω ορέρει προέ- 
χον γεΐσον πέριξ, τό όποιον κατά την δεξιάν ώς καί την· όπισθίαν άνω πλευράν έχει 
έκκρουσθή. ’Από τό δεξιόν τής πρόσθιας πλευράς ικανόν τμήμα εκ τών άνω προς 
τά κάτω έχει αποκοπή.’Επί τής άνω όριζοντίας πλευράς, καί κατά τό δεξιόν της, 
τόρμος διά την ένθεσιν μολύβδου θά συνεκράτει ύπερκειμένην πλίνθον. Ύψ. 080, 
πλάτ. 1 μ., πάχ. 050. Εύρέθη παρά την Κρήνην (Πρακτ. 1904 σ. 27, 1906 σ. 84).

’Επί τής πρόσθιας πλευράς υπάρχουν κεχαραγμέναι 5 έπιγραφαί (είκ. 10), 
δύο δε επί τής δεξιάς στενής (ύπ’ άριθ. 20.21).

Τά κείμενά των έχουν ώς εξής:

15.

Θρασύλοχος Κηφισού ώραν ’ Aff/ff f/lf/llf/
άνέύληκε.

Αεωχάρης έπόησε.

1G.
Μενεκράτης Άίληνάδου εΐπεν. ’Επειδή 
Δημοκράτης ό ποητής εϋνους εστι καί χρήσιμος 
τεϊ πόλει και τον έλεόν προαιρείται ένκωμιάζειν 
διά ποημάτων δεδόχάαι τώι δήμωι Δημοκράτην 

5 Φιλοκλέους ΆίληναΤον πρόξενον είναι καί ευεργέτην 
τής πόλεως Ώρωπίων καί αυτόν καί έγγόνους αυτού' 
καί είναι αύτοΐς γής καί οικίας ένκτησιν καί άσφάλειαν 
καί άσυλίαν καί πολέμου καί ειρήνης καί τάλλα πάν 
τα καϋάπερ τοϊς άλλοις προξένοις καί εύεργέταις.
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17.
ΣπίΨϋ'αρος Μενεστράτου είπε [ ν' δεδόχθαι τώι δήμωι]
[προξένους είναι] τής πύλεως Ώρωπ[ίων----------------------]
καί Άρχέστρατον Ξένωνυς Μακεδ[όνας καί αυτούς καί έγγό] 
νους· καί είναι, αύτοΐς γης και οικίας [ένκτησιν καί ίσοτέ] 

5 λ[Εΐα]ν και ασφάλειαν και ασυλίαν [καί πολέμου καί ειρήνης] 
οϋσης κα[ί κατά γ\ήν και κατά τΜλα[τταν καί τάλλα πάντα] 
καϋ·άπερ rot[ς άλλοις προξ]ενοις [καί εύεργέταις].

Είκ. 9. Πρόσθια πλευρά τοΰ βάθρου έφ’ οΰ αί επιγραφαί 15 - 21.

Είκ. 10. Φωτογραφία έξ έκτυπου των έπιγραφών 15 - 19.

18.
Φιλόνικο[ς\ . . a °α2 του εΐπεν δεδόχ&αι τώι δήμωι πρόξενον είναι
τής πόλεως Ώρωπίων A 1 Σ · Ν · [Φ]ιλοστράτου ’Αχαιόν, αυτόν και 
[έγγόνους καί είναι αύτώι] γής καί οικίας έ[νκ\τησιν καί ίσοτέ
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λείαν και άονλίαν καί πολέμου καί ειρήνης οϋσης καί κατά γην 
5 και κατά δάλατταν καί τάλλα πάντα καϋ'άπερ τοΐς άλλοις 

[π\ροξένοις καί εύεργέταις.

19.
’Αρίστων Νικοστράτον είπεν επειδή 00 5 * 6 εΰνους] 
ών διατελεϊ τεϊ πόλει Ώρωπίων καί [τώμ πολιτών] 
τοΐς δεομένοις παρέχεται χρεία\ς έμ παντ'ι και] 
ρώι· δεδόχ&αι τεϊ βουλεΐ καί τώι ά[ήμωι ca 5-6 ]

5 Τιμαράτου Άίληναΐον πρόξενον είναι κα[ί ευεργέτην] 
τής πόλεως Ώρωπίων αυτόν καί έγγό[νονς’ κα'ι εί] 
ναι αύτώι γης καί οικίας ένκτησιν κα\\ ασφάλειαν] 
καί άσυλίαν καί πολέμου καί ειρήνης κα[\ κατά γην και] 
κατά ϋάλατταν καί τάλλα πάντα ύπάρ[χειν αύτώι]

10 καάάπερ καί τοΐς άλλοις προξένοις καί ε[ύεργέταις] 
τής πόλεως γέγραπται.

20.
[ ca 10-12 αε]νοκρίτον είπεν επειδή Άντιμ. . . .
[εΰνους ών] διατελεϊ καί χρήοιμος τήι πόλει καί [τοΐς]
[δεομένοις] των πολιτών δεδόχϋ·αι τώι δήμωι Άντι . .
. . . . ca 8:9 του ’Αδηναϊον πρόξενον είναι τής πόλεως [Ώ]

5 [ρωπίων] καί αυτόν καί έγγόνους■ καί είναι αύτώι [γης]
[κα'ι οίκ]ιας έγκτησιν καί ισοτέλειαν καί άσυλίαν 
[και άσιρά]λειαν καί πολέμου καί ειρήνης καί κατά γήν 
[κα'ι κατά] ϋ·άλατταν καί τάλλα πάντα καϋάπερ τοΐς 
[άλλοις π]ροξένοις.

21.

[Πύ'θ'ων Κα]λλιγείτονος είπεν. ’Επειδή Αέρων Αίνησιδήμου 
. . . c.a ?. . διατελεϊ εΰνους καί χρήσιμος ών τήι πόλει·
[δεδόχ,&α]ι τώι δήμωι είναι αύτδν πρόξενον καί εύερ 
[γέτην τ\ής πόλεως Ώρωπίων καί αύτδν καί έγγόνους·

5 [κα'ι δεδό]σ#αι αύτώι γής καί οικίας έγκτησιν καί άσφά 
[λείαν κ]αΐ άσυλίαν καί πολέμου καί ειρήνης καί 
[κατά γη]ν καί κατά ϋά/.ατταν καί ισοτέλειαν 
[και τά] άλλα πάντα κ,αδάπερ τοΐς άλλοις προ 
[ξένοι]ς καί εύεργέταις.

Τό βάθρον είχε προορισθή διά τό ανάθημα τοΰ Θρασυλόχου, υίοΰ τοΰ Κη- 
φισοδώρου καί άδελψοΰ τοΰ εν τη ύπ’ άριθ. 13 επιγραφή Μειδίου1. Είχε δέ

1 Περί τοΰ Θρασυλόχου Ιδέ kirchner, ΡΑ 7347 : fiehn, RE VI Α 584.
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κατασκευασθή τοΰτο υπό ενός των περιφημότερων καλλιτεχνών τής εποχής, τοΰ 
επίσης ’Αθηναίου1 Λεωχάρους, δστις και ενταύθα υπογράφεται άνευ ονόματος 
πατρός και εθνικού 1 2.

Εις χρόνους μεταγενεστέρους έχαράχθησαν τά περί την επιγραφήν τοΰ ανα
θήματος, ώς και έπί τής δεξιάς στενής τοΰ βάθρου πλευράς, τιμητικά ψηφίσματα.

Τά τρία τούτων, ύπ’ άριθ. 16. 17. 19, διά μεγαλύτερων γραμμάτων, είναι 
δυνατόν νά έχουν χαραχθή άπό τον ίδιον τεχνίτην καί επομένως νά είναι σύγ
χρονα. Τό ύπ’ άριθ. 18 δι’ αίσθητώς μικροτέρων γραμμάτων ή τά άλλα, δύναται 
νά είναι παλαιότερον. 'Όλα έν τούτοις θά έχαράχθησαν κατά τό τελευταΐον τοΰ 
3ου π. X. αίώνος τέταρτον. Ή χρονολόγησις αυτή βασίζεται επί τού σχήματος
καί των μορφών τών γραμμάτων. Τό ο καί τό ρ, μικρότερα τών άλλων, είναι
χαρακτηριστικά διά την εποχήν, ενώ άντιθέτως τό α μέ τήν κατά τό μέσον όρι- 
ζοντίαν καί όχι τεθλασμένην, δυσκόλως εντοπίζεται εις τον επόμενον αιώνα. Μέ 
τάς παλαιογραφικάς ενδείξεις συμφωνούν τά προσωπογραφικά δεδομένα, ήτοι:

Ό ’Αρίστων Νικοσχράχον τού ύπ’ άριθ. 19 ψηφίσματος εΰρηται ώς προτεί-
νων καί επί τών ψηφισμάτων έν IG VII 287. 288. 289 (=Άρχ. Έφημ. 1919
σ. 81 άριθ. 117). Τό τελευταΐον τούτων χρονολογείται άπό άρχοντος έν Κοινώ 
Φιλοξένου, ίερέως δε τοΰ Άμφιαράου Δημαινέτου. Ό αρχών Φιλόξενος τίθεται 
άπό τήν Barratt, έ. ά. σ. 115, εις τά έτη μεταξύ 196-189 περίπου, άπό τον 
Fryer, Polybe σ. 74, μεταξύ 202 - 199 (;).

Ό Πνΰων Καλλιγείχονος3 τοΰ ύπ’άριθ. 21 ψηφίσματος, άπό τούς πλέον δρα
στήριους έκπροσώπους τών Ώρωπίων εις τήν βουλήν, εΰρηται ώς προτείνων έπί 
τών ψηφισμάτων έν IG VII 333. 335. 338. 342. 348. 356. 357: Άρχ. Έφημ. 
1892 σ. 33 άριθ. 67. Τά δύο πρώτα τούτων χρονολογούνται άπό ίερέως Μολόττου, 
όστις κατά τήν Barratt, έ. ά. σ. 114, ήτο εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ Άμφιαράου 
άρχομένου τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος.

Ό Μενεκράτης Άϋ·ηνάδον, τοΰ ύπ’ άριθ. 16 ψηφίσματος, δύναται νά είναι ό 
ίδιος μέ τον έπιψηφίζοντα Μενεκράτην έπί τής έν IG VII 307 έπιγραφής. Τό 
ψήφισμα τοΰτο χρονολογείται άπό άρχοντος τοΰ Κοινού Άρτυλάου, δστις κατά 
τήν Barratt, έ.ά. σ. 114, ήρξε κατά τά έτη μεταξύ 196-189 περίπου, κατά τον 
Fryer, έ.ά. σ. 74, μεταξύ 202 -199 (;).

Ό Σπίνΰαρος Μενεστράτον, τοΰ ύπ’ άριθ. 17 ψηφίσματος, δύναται νά είναι ό

1 Έν προκειμένιμ φαίνεται ορθή ή γνώμη τοΰ ειρ- 

POED, RE XII 1994 έξ., διότι ό χαράξας τήν επι
γραφήν έπι τής βάσεως τοΰ Γανυμήδου (IG XIV 1253) 
κατά τους αύτοκρατορικούς χρόνους θά ήτο δυνατόν 
νά διαψευσθή άπό τούς συγχρόνους του, τουλάχιστον 
ώς πρός τήν πατρίδα τοΰ καλλιτέχνου.

2 Πρβλ. καί τάς ύπογραφάς του έν IG II2 2825. 
3829 (ώς καί τάς 4270. 4330. 4367. 4899 συμπεπληρω- 
μένας. Επ’ εΰκαιρίφ θά πρέπη νά σημειωθή ότι, άφοΰ 
εις τάς σφζομένας ύπογραφάς του ό Λεωχάρης προσ
θέτει έποησε καί δχι έποίησε, είναι δέ έλλιπής εις 
τό σημεΐον τοΰτο ή έν IG II2 4899 έπιγραφή, οφεί

λει καί έκεΐ νά συμπληρωθή πο άντί ποί), έπί τών 
οποίων επίσης ούτωσί υπογράφεται. Ούτος, ώς γνω
στόν, συνειργάσθη έν ’Αθήναις μετά τοΰ Σθέννιδος 
διά τήν κατασκευήν οικογενειακού μνημείου, τό όποιον 
ΐστατο έπί τής ’Ακροπόλεως, καί έπί τών σχετικών 
βάσεων σώζονται άμφοτέρων αί ύπογραφαί (IG II2 
3829). Εις τό ’Αμφιάρειον συναντώμεν καί τούς δύο 
έργασθέντας όμως χωριστά.

3 ’Ανήκεν είς έξέχουσαν έν Ώρωπω οικογένειαν, ής 
τό γενεαλογικόν δένδρον ίδέ παρά dittenbERGER έν 

IG VII σ. 42. Ό ίδιος εΰρηται ακόμη προτείνων έπί 
τής κατωτέρω ύπ’ άριθ. 23 έπιγραφής.
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ίδιος μέ τον ομώνυμον ιερέα τοϋ Άμφιαράου, γνωστόν από τάς έπιγραφάς έν 
IG VII 340. 344. Κατά την BARRATT, έ.ά. σ. 114, ό Σπίνθαρος διετέλεσεν ίε- 
ρεύς κατά τάς άρχάς τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος. Εις τά τέλη τοϋ 3ου αίώνος τοπο
θετεί και ό Kirchner τό έν IG VII 344 ψήφισμα (ΡΑ 9819).

Ό πατήρ τοϋ τιμωμένου έν τφ ύπ’ άριθ. 19 ψηφίσματι δύναται νά είναι 
πάππος τοϋ έπι τής έπιγραφής έν IG II2 2332 στίχ. 40, έκ τοϋ έ'τους 183/82, 
άναφερομένου. Τό όνομα Τιμάρατος άπαντά εις τάς δύο ταύτας περιπτώσεις μόνον, 
καθ’ όσον γνωρίζω, έπι των αττικών έπιγραφών.

Ό ’Αθηναίος ποητης Δημοκράτης, δύναται νά είναι ό ίδιος, έάν ή συμπλή- 
ρωσις έκεΐ είναι επιτυχής, μέ τον Δ[ημο(;)]κράτην, νικήσαντα εις τά Λήναια περί 
τό έτος 244. IG II2 2325 στίχ. 229.

22.
Κάθισμα άπό εξέδραν λευκού μαρμάρου (είκ. 11). Τούτου έλλείπει μέγα μέρος 

τού έρεισινώτου, έχουν δε έκκρουσθή τμήματα των πλαγίων, ως καί τής πρόσθιας 
πλευράς. Ή έπιφάνεια των πλαγίων πλευρών, όπου αύτη σώζεται, είναι λεία. 
Σωζόμ. ΰψ. 050, πλατ. 065, βάθ. 050. Μέγ. σωζόμ. ΰψ. τοϋ έρεισινώτου 0,09. 
’Επί τής πρόσθιας πλευράς φέρει την έπιγραφήν:

[ Κ η φ ] ι σ ό ό [ ω ] ρ [ ο ς ]
[ Μ ε ι ] δ ί ο ν Άβ η ν\ αΐος] 
[Άμφιαράωι]

Είκ. 11. Τό ανάθημα τοΰ [Κηφ]ίσο<5[οό]ί>[ου] [Μει]δ(ου Ά&ην[αίου].

’Εν τφ 3^ στίχω δύναται νά είχε χαραχθή Άμφιαράωι κατά την ύπ’ άριθ. 
13 ή άνέΰ·ηκε κατά την ύπ’ άριθ. 15 έπιγραφήν. Ό ένταύθα άναγραφόμενος 
[Κηφ]ίσόά[ω]ρ[ος] [Μει]ύιου είναι υιός τοϋ επί τής ύπ’ άριθ. 13 έπιγραφής Μει- 
δίου Κηφισοδώρου Άναγυρασίου. Ούτος ή το ήδη γνωστός καί άπό την έπιγρα
φήν έν IG II2 417 στίχ. 7, έν τή οποία άναφέρεται, ότι «έλητούργησεν [ε]ύτα- 
ξίας» κατά τά έ'τη μετά τό 330 π.Χ. Χαρακτηριστικόν διά τήν έποχήν κατά τήν
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οποίαν έκαμε τό ανάθημά του εις τό 'Ιερόν είναι, δτι τό όνομά του συνοδεύει 
το εθνικόν καί όχι τό δημοτικόν, ώς συνέβη μέ τα άναθήματα τοΰ πατρός καί 
τοϋ θείου του. Τούτο δηλοΐ, ότι έστήθη εκεί μετά τό έτος 322.

Τόπος εύρέσεως δεν άναφέρεται υπό τοϋ Λεονάρδου, άπόκειται όμως εγγύς 
τών άνωτέρω δύο άναθημάτων, διά τά όποια άναψέρει, ότι εύρέθησαν παρά την 
Κρήνην, καί φαίνεται ότι και τούτο εκεί είχεν εύρεθή. Έκεΐ δηλαδή ένθα και 
νϋν άπόκειται.

Εις την σπουδαίαν λοιπόν ταύτην θέσιν τοΰ Ιερού είχεν εκλέξει ή οικογέ
νεια διά τά άναθήματα της χώρον άνάλογον προς την οικονομικήν ευχέρειαν της.

23.
Τό άνω τμήμα τής στενής πλευράς μεγάλου βάθρου εκ λευκού μαρμάρου. 

’Άνω σώζονται τμήματα τοϋ κυματίου, δπερ θά περιέθεε τό βάθρον. Είναι μόνον 
άριστερά άκέραιον. Σωζόμ. ΰψ. 028, σωζόμ. πλάτ. 028, μέγ. σωζόμ. πάχ. 013. 
Έπι τής κατενώπιον πλευράς φέρει τήν έπομένην επιγραφήν

[Π]ύ$ων Καλλιγείτονος εϊπεν [δεδόχθαι τεΐ βουλεΐ καί]
[τ]ώι δήμωι Σωκρά[τ\ην Άντιδώ[ρου............... πρόξενον εί]
[ν]αι τής [πό]λεως Ώρωπίων [καί αυτόν καί έγγόνους' καί εί]
[ναι] αύ[τοΐς] γή[ς\ και οικ[ίας έγκτησιν καί----------------- ]

χρονολογουμένην έκ των άρχών τοΰ 2ου π. X. αίώνος. Τό σχήμα τών γραμμάτων, 
τό α λ.χ. μέ τήν κατά τό μέσον τεθλασμένην καί δχι όριζοντίαν, εντοπίζουν τήν 
επιγραφήν εις τήν εποχήν ταύτην.

Λύτη δεν είναι γεγραμμένη στοιχηδόν ό I0? καί 3°? εν τούτοις στίχοι φαί
νεται νά περιεΐχον άνά 43 έκαστος γράμματα. Έάν καί ό 2°? περιείχε τον αύτόν 
άριθμόν, τότε άπομένει διά τό εθνικόν χώρος 8 γραμμάτων, καί μεταξύ εκείνων 
τά όποια δύνανται νά διεκδικήσωσι θέσιν είναι καί τό ’Αθηναίος.

24.

Έπίμηκες βάθρον μέλανος λίθου εις δύο τεθραυσμένον. Τούτου ελλείπει 
τμήμα τής δεξιάς στενής πλευράς. ’Επί τής άνω όριζοντίας πλευράς φέρει δύο πολύ 
βαθεΐς τόρμους, ών ό εις διά πόδα χάλκινου άγάλματος. "Υψ. 020, σωζόμ. πλάτ. 
1.39 μ., πάχ. 083. Εύρίσκεται προ τών βάθρων, έκεΐθεν τού Γραφείου. Έπί τής 
κατενώπιον πλευράς φέρει τήν έν είκόνι 12 επιγραφήν

Μελ[ά]νιππος Μελαντίχον εϊπεν. [’Επειδή — — — εϋνους ών διατελεΐ τεΐ πόλει
Ώρωπίων καί ίδίαι]

έκάστωι τών πολιτών χρείας παρέχεται καί λ[έγων καί πράττων τά συμφέροντα'
δεδόχθαι τώι δήμωι — — —] 

Θεροίππου Ανοιμαχέα πρόξενον είναι τής πο[λεως Ώρωπίων καί αύτόν καί έκγόνους'
καί είναι αύτοίς γής]

25
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καί οικίας ενκτησιν και ίσοτέλεια[ν καί ασυλίαν καί την λοιπήν ασφάλειαν πάσαν
καί πολέμου καί εί]

ρήνης και κατά γην και κατά θάλα[τταν καί τάλλα πάντα ύπάρχειν αύτοΐς καθάπερ
καί τοίς ά?λοις προ]

ξένοις και εύεργέταις.

Είκ. 12. Ώρωπίων προξενιά — — Θεροίππον Λνοιμαγεΐ.

χρονολογουμένην άπό τοΰ δευτέρου τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος ήμίσεος.
Ό τεχνίτης δεν ήρχισε την χάραξιν των γραμμάτων άπό τοϋ άριστεροϋ άκρου 

τοΰ λίθου, άλλα μετά άπο χώρον 026. Ό I0? πάλιν στίχος άρχεται δεξιώτερον 
των άλλων κατά 4 γράμματα. Τά γράμματα δεν είναι ισομεγέθη καί δεν είναι 
ώρισμένη ή άπόστασις τοΰ ενός άπό τό άλλο. Εις άλλους στίχους είναι περισσό
τερα καί είς άλλους όλιγώτερα. Ούτως επί χώρου έπιγεγραμμένου 035 ό 2°? στί
χος περιέχει 32 γράμματα, ό 3°? 33, ό 4°? 26, ό 50ς μόνον 23. Ό άριθμός 
γραμμάτων κατά στίχον ποικίλλει άπό 76-83. Είναι έν τοΰτοις δυνατόν λόγω 
τής πολυμορφίας των έξ Άμφιαρείου ψηφισμάτων νά άφαιρεθοΰν λέξεις έκ τοΰ 
συμπληρωθέντος τμήματος τοΰ κειμένου.

Ό προτείνων Μελ[ά\νιππος Μελαντίχον είναι άγνωστος άλλοθεν.

25.

Πλάξ κυανοΰ μαρμάρου ής ελλείπει τό άνω μέρος. Σωξόμ. θψ. 045, πλάτ. 
033, πάχ. 008. Έπί τής κατενώπιον πλευράς φέρει επιγραφήν (είκ. 13), ής τό 
κείμενον έχει οΰτω :

Μόσχον Φρ[υνίδας — — —]
τον καί είναι ελεύθερον μι/[δενί μηδ]έν 
προσήκοντα· εάν δέ τι πάθηι Φρννίδας 
προτού τόγ χρόνον διεξελθεΐν, έλεύθερο\ς\ 

5 άπίτω Μόσχος, ον αν αυτός βονληται. 
Τύχηι άγαθήι. Μάρτυρες: ’Αθηνόδωρος 
Μνασικώντος Ώρώπιος, Βίοττος Ενδίκου
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Άϋ·ηνάϊος, Χαρΐνος Άντιχάρμου ’Αθηναίος, 
Άϋ·ηνάδης ’Επιγόνου Ώρώπιος, "Ιππων Α’ισχν 

10 λου Ώρώπιος. Μόσχος Μοσχίωνος ’Ιουδαίος 
ένύπνιον ιδών προστάξαντος τοϋ ih.ov 
Άμφιαράον και τής Ύγιείας, καϋά συνέταξε 
ό Άμφιάραος και ή 'Υγιεία έν στήληι γράψαντα 
άναϋτϊναι προς τώι βωμώι.

Είκ. 13. ’Απελευθερωτική επιγραφή έξ Άμφιαρείου.

Ή επιγραφή, άν κρίνωμεν από τό σχήμα τών γραμμάτων, δΰναται να χρο- 
νολογήται από τοϋ πρώτου τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος ήμίσεος και είναι, καθ’δσον γνω
ρίζω, ή πρώτη τοΰ είδους της έξ Άμψιαρείου, διότι άλλαι απελευθερωτικά! δεν 
είναι γνωστά! έκ τοΰ ίεροΰ τούτου. Δεν είναι δε τοΰ συνήθους τύπου, εκείνου 
δηλαδή κατά τον όποιον ό άπελευθερούμένος, άψοΰ πληρώση τό όρισθέν τίμημα 
κα! άποκτήση την ελευθερίαν του, ύποχρεοΰται να παραμείνη πλησίον τοΰ κυρίου 
του, έφ’ όσον οΰτος ζή κα! μόνον μετά τον θάνατόν του θά είναι τελείως έλεύ- 
ρος. Ένταΰθα τό χρονικόν όριον, κατά τό όποιον ό Μόσχος ύπεχρεοΰτο, μετά 
την καταβολήν τοΰ τιμήματος, νά παραμείνη πλησίον τοΰ κυρίου του, ήτο περιω- 
ρισμένον. Θά ήτο έν τούτοις ελεύθερος κα! παντελώς κύριος τοΰ έαυτοΰ του, εάν 
προ τοΰ χρονικοΰ τούτου ορίου άπέθνησκεν ό Φρυνίδας. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται
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νά ύποδηλοΰται μέ την φράσιν εάν δε τι πάϋ'ηι Φρννίδας προτού τδγ χρόνον διεξελϋεϊν.
Ή έπιγραφή είναι κατά ταϋτα όμοια προς την έν FD III 3, 3, εις την 

όποιαν τό χρονικόν όριον, κατά τό όποιον ή άπελευθερωθΐΐσα ΰπεχρεοΰτο νά 
παραμείντ) πλησίον τοΰ κυρίου της μετά την καταβολήν τοϋ τιμήματος είναι 
επίσης καθυορισμένον. ’Επί [τοΐσδε άπέδ]οτο Καλλικράτεια ’Αρισταγόρα Δελψίς [τώι 
’ Κπό\λλωνι τώι ΙΙν[ϋίωι οώμ\α [γ]υναικεΐον, αι όνομα Νϋσα, τιμάς άργνρίου μνάν 
τριών, εψ ώιτε ελεύθερα εϊμεν καί άνέφα'πτος άπό πάντων τ'ομ πάντα βίον
παραμεινάτω δε Νϋσα παρά Καλλικράτειαν ετεα οκτώ, έπεί δε κα παραμείνηι
τά ετεα τά γεγραμμένα, ελευϋ'έρα έστω Νϋσα, κνριεύουσα αντοσαντάς καί ποιέονσα ό 
κα ΰ'έληι. Έπί τής δελφικής επιγραφής δεν αναγράφεται τί θά άπογίνη ή Νϋσα, 
εάν προ τής παρελεΰσεως τών 8 ετών άποθάνη ή Καλλικράτεια, τής όποιας κλη
ρονόμοι επίσης δεν άναφέρονται.

Ή άπελευθέρωσις γίνεται κατ’ εντολήν, δοθεΐσαν κάθ’υπνους υπό τοΰ Άμ- 
φίαράου καί τής Ύγιείας. Οί ίδιοι θεοί, υπό την έγγΰησιν τών οποίων έγίνετο 
ή άπελευθέρωσις, υπέδειξαν καί τον τόπον, εις τον όποιον ωφειλε νά στηθή ή 
στήλη ή περιέχουσα την πράξιν τής άπελευθερώσεως, ήτοι παρά τον βωμόν. Οί 
μάρτυρες είναι πέντε, τρεις κάτοικοι τοϋ Ώρωποΰ καί δυο τών ’Αθηνών. Τών 
τελευταίων ή συμετοχή είναι περίεργος.Ό ’Αθηνόδωρος Μνασικώντος είναι δυνα
τόν νά ήτο ίερεύς τοΰ Άμφιαράου.

Τό όνομα Φρννίδας εύρίσκομεν έπί επιγραφών εκ Τανάγρας, IG VII 416. 
452. 453. 669. "Ιππων Ώρώπιος, άνευ ονόματος πατρός, ευρηται έπί τής έν IG 
VII 303 στίχ. 72 έπιγραφής. Βίοττος Ενδικον τον δήμον Γαργήττιος άπαντα έπί 
τής έν IG II2 5919 έπιγραφής. ’Επειδή αυτή χρονολογείται έκ τοΰ 2ου π. X. 
αίώνος, δΰναται ό έπί τής έπιγραφής μας άναφερόμενος νά ήτο πάππος του.

Μόσχος Μοσχίωνος Ίονδαΐος. Έπί δελφικής έπιγραφής, χρονολογούμενης έκ 
τοΰ έτους 163/62 π. X. (= Daux, Chronolog. L 36), εύρίσκομεν καί άλλον ομοεθνή 
του, όνόματι ’Ιουδαίον, ό όποιος έ'τυχεν έκεΐ άπελευθερώσεως, SGDI 2029. Εις 
τους άσχολουμένους μέ τήν ιστορίαν τοΰ λαοΰ τούτου έναπόκειται νά έρευνήσουν 
τους λόγους τής έν τή κεντρική Έλλάδι παρουσίας των.

26.
Στήλη λευκόφαιου μαρμάρου άνω έλλιπής. Μέγ. σοιζόμ. υψ. 037, πλάτ. 030, 

πάχ. 008. Έπί τής κατενώπιον πλευράς φέρει τήν έπιγραφήν (είκ. 14):

Νίκανδρος Κορνφίον είπεν. ’Επειδή Εν 
χάριστος εννονς ών διατελεί τήι 
πόλει ’Ωρωπίων καί ίδίαι καί κοινήι 
τοΐς αεί δεομένοις τών πολιτών 

5 χηρείας παρέχεται καί λέγων καί π 
ράττων τά σνμφέροντα· δεδόχβαι τώ[ι] 
δήμωι Ενχάριστον Χάρητος Άί}ην[αΐ\
[θ]ν πρόξενον είναι τής πόλεως Ώρω
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[ji]mwv καί αυτόν και έκγόνους' και εϊνα[\\ 
10 [α\ύτοϊς γης και οΙκίας εγκτησιν και ϊσ[ο[ 

[τ]έλειαν και άοφάλειαν καί άουλίαν 
[και πο]λέμου καί ειρήνης καί κατά γην 
[και κα]τά ϋήλατταν καί τά άλλα πά 
[ντα καθά]περ τοϊς άλλοις προξένοι[ς\
[κα'ι εύεργέ]τα(ς.

ΕΙκ. 14. Ώρωπίων προξενιά Ενχαρίστωι Χάρητος Ά&ηναίωι.

Ό προτείνων Νίκανόρος Κυρνφίου είναι άγνωστος άλλοθεν. Γνωστός όμως 
τυγχάνει ό διά τοΰ ψηφίσματος τιμώμενος ’Αθηναίος Ευχάριστος Χάρητος τον 
δήμον Άφιδναιος. Οΰτος διετέλεσε πρόεδρος επί Λυσιάδου έν Άθήναις άρχοντος, 
ήτοι κατά το έτος 241/40 π. X. IG ΤΙ2 775 στίχ. 31 (= MeriTT - Pritchett, 
Chronolog. σ. XXIII: Dinsmoor, Hesperia XXIII, 1954, σ. 315). Περί τοΰ γε
νεαλογικού του δένδρου δρα KiRCHNER, ΡΑ (5144. 6145. Ή έπιγραφή μας κατά 
ταΰτα χρονολογείται από των μέσων τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος.

Β' ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΑ ΒΑΘΡΑ

27.
Τετραγωνικόν βόθρον φαιοΰ τιτανόλιθου. Ελλείπει ή όπισθία δεξιά γωνία. 

Έπί τής άνω δριζοντίας πλευράς υπάρχουν τρεις έπιμήκεις τόρμοι.Ύψ. 030, πλάτ. 
072, βάθ. 061. Ή επ’ αύτοΰ έπιγραφή (είκ. 15)

Ύ γ ι ε ί a
Ενξένίππος ’ Είλελοκράτους 

άνέϋηκεν
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Είκ. 15. Ένεπίγραφον βάφρον έξ Άμφιαρείου.

χρονολογείται από τοΰ τρίτου τοΰ 4ου π. X. αίώνος τετάρτου.
Εις τον 1ον στίχον ό χαράκτης παρέλειψε τό προσγεγραμμένον ιώτα.
Ό Εύξένιππος Έθελοκράτους, τον δήμον Λαμπτρεύς, διετέλεσε τριήραρχος 

κα'ι ώς τοιοΰτος άναφέρεται επί τής εν IG II2 1623“ στίχ. 10 επιγραφής χρο
νολογούμενης από τοϋ έτους 333/32 π. X. Έπί τοΰ περί ου ό λόγος βάθρου παρε- 
λείφθη τό δημοτικόν ή εθνικόν. Καί χρονολογείται μεν ή επιγραφή από τής 
χρονικής περιόδου μεταξύ 338-322 π. X., κατά την οποίαν ό Ώρωπός διετέλει 
υπό τούς ’Αθηναίους, πλήν ή παράλειψις τοΰ δημοτικοΰ δεν δικαιολογείται παρά 
μόνον ίσως εις ήν περίπτωσιν θά δεχθώ μεν καί άλλον ένεπίγραφον έπί τοΰ 
βάθρου λίθον.

28.

Μεσαία πλάξ βάθρου έκ λευκοΰ μαρμάρου. Έπί τής άνω οριζόντιας πλευ
ράς έ'χει τόρμον ποδός καί άλλον δι’άντικείμενον στρογγυλού σχήματος. Έπί τής 
αντιστοίχου κάτω πλευράς υπάρχουν δύο άλλοι τόρμοι διά την έ'γχυσιν μόλυβδου. 
Ελλείπει ή όπίσω δεξιά γωνία. Ύψ. 023, πλάτ. 070, βάθ. 086. Έπί τής πρό
σθιας πλευράς ή έπιγραφή :

.. . .ώνδης Δημοφώντος 
[τή]ν μητέρα Πυϋ'όκλεαν Άμεινίου 

Άμφιαράωι.

Χρονολογείται από τοΰ 4ου/3ου π. X. αίώνος.

29.

Βάθρον φαιοΰ τιτανόλιθου έλλιπές δεξιά καί όπίσω. Έπί τής άνω όριζοντίας 
πλευράς υπάρχει τόρμος στρογγυλού σχήματος ένέχων μόλυβδον. Ύψ· 033, σωζόμ. 
πλάτ. 034, σωζομ. παχ. 044. Επί τής πρόσθιας πλευράς έ'χει χαραχθή ή έπιγραφή

Δημήτριος--------
’Μπολ/, [ω ν ι άτη ς]

γράμμασι τοΰ πρώτου πιθανώς τοΰ 3ου π. X. αίώνος ήμίσεος.
Τά γράμματα τοΰ δευτέρου έχουν χαραχθή άραιότερον ή τά τοΰ 1ου στίχου.
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30.

Έπίμηκες βόθρον λευκοΰ μαρμάρου.Έπ'ι τής άνω οριζόντιας πλευράς υπάρχει 
μέγα άπιόσχημον λάξευμα διά την έ'νθεσιν τής πλίνθου μαρμάρινου άγάλματος.Έλλεί- 
πει τό άνω καί μέσον τμήμα τής πρόσθιας πλευράς.Ύψ. 023, πλάτ. 077, πάχ. 043. 

Ή επιγραφή έπ'ι τής πρόσθιας π?^ευράς

Θερσέας Κηφιοο[. ,ca & . Άμφι]αράωι

δύναται να χρονο/.ογηθή από τοΰ πρώτου τοΰ 3ου π. X. αίώνος ήμίσεος.

Γ ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ

31.

ΙΙλάξ λευκοΰ τιτανόλιθου ελλιπής δεξιά. Ύψ. 057, πλάτ. 036, πάχ. 014. 
Φέρει τήν επιγραφήν:

Άρ[ι]στομαχ[~]
Έπικράτο[ν]

ή Έπικράτο[υς]. 2°?-1°ί π.Χ. αιών.

32.
Πλάξ λευκοΰ τιτανόλιθου, ής ελλείπει τό άνω μέρος. Ύψ. 082, πλάτ. 040, 

πάχ. 008. Ή επιγραφή εις τό άνω μέρος τής πλακός

Άριστονικ[~]
Άριστοβούλ[ον]

δύναται να χρονολογήται εκ τοΰ 2ου-1ου π.Χ. αίώνος.

33.

Στήλη λευκοΰ μαρμάρου μετ' αετώματος, ούτινος έχει έκκρουσθή ή κορυφή. 
Σφζόμ. ύψ. 078, πλάτ. άνω 035 κάτω 037, πάχ. 008. Ή επιγραφή

Άρκέσιλα
Εύαίοντος

χρονολογείται άπό τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος.

34.

Πλάξ εγχωρίου φαιοΰ τιτανόλιθου εις δύο τεμάχια. 'Άνω λήγει εις οξύ.Ύψ. 056, 
πλάτ. 034, πάχ. 009. Ή επιγραφή

Λύτυκράτης
Χαιρεστράτον

δύναται νά χρονολογήται άπό τοΰ 3ου-2ου π.Χ. αίώνος.
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35.

Έπιταφία στήλη λευκού μαρμάρου μετά αετώματος, άκεραία. Ύψ. 1 μ., πλατ. 
033, πάχ. 010. Εις τό άνω μέρος ή έπιγραφή

Δαμοξένα
Κανΰαρίωνος
χρηστή

θά έχαράχθη κατά τον 2ον π.Χ. αιώνα.

3Η.
Έπιταφία πλάξ εκ φαιού τιτανόλιθου, άκεραία. Ύψ. 048, πλατ. 046, πάχ. 

006. Τό όνομα τού ταφέντος καί τού πατρός του

Ενβιος
Μικαλίωνος

έχαράχθησαν μετά περισσής έπιμελείας κατά τον 1ον π.Χ.-10ν μ.Χ. αιώνα.

37.

Στήλη λευκόφαιου τιτανόλιθου μετά αετώματος, οΰτινος ελλείπει τό πλεΐστον. 
Ύψ. 047, πλάτ. 039, πάχ. ΟΙΟ.Ύπό τό αέτωμα δύο μεγάλοι ρόδακες καί υπό τού
τους εν έγκοίλφ τετραγώνω ή παράστασις: Γυνή καθημένη συνάπτει την χεΐρα μέ 
άλλην προ αυτής ίσταμένην. Τών μορφών ελλείπει τό κάτω από τού μέσου περί
που τών κνημών. ’Επί τού χώρου μεταξύ τών ροδάκων καί τού έγκοίλου τετραγώ
νου έχει χαραχθή ή έπιγραφή:

Ευπορία Ενπό 
ρον Ώρωπία

2°? περίπου π.Χ. αιών.

38.

Πλάξ φαιού τιτανόλιθου άπολήγουσα άνω εις όξύ, άκεραία. Ύψ. 058, πλάτ. 
030, πάχ. 007. Εις τό άνω μέρος φέρει την επιγραφήν:

3ος_2°€ π.Χ. αιών.

Ζωΐλος
Φιλοστράτον

39.
Τμήμα περιφερικού λευκού μαρμάρου πανταχόθεν ελλιπές. Σφζομένη διάμε

τρος 021, μέγ. σωζόμ. ΰψ. 012. Τό όνομα τής θανούσης

Ζωσίμα
Ώρωπία

θά έγράφη κατά τον 2ον-1ον π.Χ. αιώνα.
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40.
Πλάξ λευκοΰ τιτανόλιθου. Ή οπίσθια δψις της άφέθη εις ήν κατάστασιν πε

ρίπου έξήλθε τοΰ λατομείου. Ή πρόσθια έπελεκήθη απλώς καί μόνον στενή λωρ'ις 
κατά τό άνω μέρος έλειάνθη διά την έγχάραξιν τής επιγραφής:

3ος-2ος π.,Χ. αίών.
Θεόδωρος

41.
Πλάξ λευκοΰ τιτανολίίίου εις τρία τεμάχια άρμόζοντα επ’ άλλήλων. Ύψ. 075, 

πλατ. 0375, πάχ. 011. Ή επιγραφή

Θεοκλής
Άριστοκλέους

θά έχαράχθη κατά τον 20ν- Ιον π.Χ. αιώνα.

42.

Πλάξ λευκοΰ μαρμάρου, αριστερά ελλιπής. ’Ανω φέρει έκτυπους δυο κλάδους 
ελαίας όριζοντίως διατεταγμένους καί μέ έφαπτομένας τάς κορυφάς των, σΰμβολον 
πιθανώς νίκης τοΰ ταφέντος είς αγώνας. Ύψ. 1 μ., πλάτ. 040, πάχ. 006. Ύπό 
τούς κλάδους ή έπιγραφή

Θ]εοκνδης 
Τι]μοκ —

χρονολογείται από τοΰ 3ου-2ου π.Χ. αίώνος. Ό Θεοκύδης δύναται νά ταυτισθή μέ 
ένα τών άναφερομένων επί τών έν IG VII 3498 στίχ. 41, 4262 στίχ. 1 επιγραφών.

43.

Στήλη λευκοΰ μαρμάρου μετά γείσου εις τό άνω μέρος. Ελλείπει τό κάτω. 
Ύψ. 021, πλάτ. 024, πάχ. 0055. Έπί ταΰτης ή έπιγραφή:

2°ζ-30? μ.Χ. αίών.

Κάλλων
Κάλλωνος

44.

Πλάξ λευκοΰ μαρμάρου ακέραια. Ύψ. 050, πλάτ. 028, πάχ. 004. Είς τό άνω 
μέρος φέρει τήν έπιγραφήν:

Νίκων
'Ιέρωνος

2°ς - 3°? μ. X. αίών.

45.

Στήλη φαιοΰ μαρμάρου μετ’ αετώματος καί ακρωτηρίων. Ύπό τό αέτωμα δύο

26
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ρόδακες. Ελλείπει τό κάτω λοξώς εξ αριστερών άποκοπέν, ώς και τό ήμισυ 
τοϋ αριστερού ρόδακος. Μέγ. σωζόμ. ΰψ. 035, πλατ. 025, πάχ. 008. Ύπεράνω τών 
ροδάκων ή επιγραφή:

Όναοίμα
'Eouaiov

2ος_ ίος π.χ. αίών.

46.
Στήλη φαιοΰ τιτανόλιθου άπολήγουσα άνω εις όξύ. Ύψ. 056, πλάτ. 032, πάχ. 006. 

Εις τό άνω μέρος ή επιγραφή:

3°? π.Χ. πιθανώς αίών.

Παράμονος
Λυκόφρονος

47.

Στήλη λευκοΰ μαρμάρου μετ’ αετώματος καί ακρωτηρίων. Ύπό τό αέτωμα 
δύο ρόδακες. ’Ελλείπει ολίγον τοϋ κάτω μέρους καί τό μέσον τών ακρωτηρίων. 
Σωζόμ. ΰψ. 070, πλάτ. 038, πάχ. 008. Ύπεράνω τών ροδάκων ή επιγραφή:

2°ς — 1°ς π.Χ. αίών.

Σωτηρίχα
Μενεκλέονς

48.

Στήλη λευκοΰ μαρμάρου μετ’ αετώματος, άκεραία. Ύψος άπό τοΰ μέσου τοϋ 
αετώματος 078, πλάτ. 037, πάχ. 009. Ύπό τό αέτωμα ή επιγραφή:

2°? π.Χ. πιθανώς αίών.
Σωφρόνα

49.

Τετραγωνική πλάξ λευκοΰ τιτανόλιθου, ής ελλείπει τό αριστερόν διαγωνίως εκ 
τών άνω άποκοπέν. Τό δεξιόν έχει έκκρουσθή κατά την επιφάνειαν. Ύψ. 0295, 
σωζόμ. πλάτ. 030, πάχ. 0195. Έπί ταχίτης έχει χαραχθή ή επιγραφή (είκ. 16):

Τάνα[ος\
[Π]ύρρο[υ]
[Μα]κεό[ών]

Είκ. 16. ’Επιτύμβιος επιγραφή εξ Άμφιαρείου.
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2°ζ-1°ζ π.Χ. αιών. Τό όνομα Τάνα[ος] άπαντά διά πρώτην, καθ’δσον γνωρίζω, 
φοράν. Πρόκειται περί δ άήχου;

50.
Στήλη λευκού τιτανόλιθου, κάτω ελλιπής. ’Άνω απολήγει εις οξύ. Σωζόμ. ύψ. 

045, πλάτ. 027, πάχ. 004. Έπί ταΰτης ή επιγραφή:

2°? - I0? π.Χ. αιών.

Τιμώ
Ξένωνος

51.
Πλάξ λευκού μαρμάρου, ής ελλείπει τμήμα ανω. Σφζόμ. υψ. 063, πλάτ. 043, 

πάχ. 020. Φέρει την επιγραφήν:

Φιλιστίδ[\\ς]
Θεοκύδο[ν\

3°? π.Χ. πιθανώς αιών.

Πλάξ λευκοΰ τιτανολιάου, ακέραια. Ύψ. 063, πλάτ. 038, πάχ. 007. Ή επιγραφή

Φίλων
Διδυμάρχον

δΰναται να χρονολογήται άπδ των μέσων τού 3ου π.Χ. αίώνος.

Είς IG XII 9, 912

Την επιγραφήν ταύτην άποκειμένην είς τδ Μουσεΐον Χαλκίδος έδημοσίευσε 
κατά πρώτον ό Γ. Παπαβαςιλειου έν Άρχ. Έφημ. 1907 σ. 22 άριθ. 5, είτα δέ ό 
Ziebarth μεταξύ τών καταλόγων τής Χαλκίδος. Τόπος εύρέσεώς της δεν άναφέρε- 
ται, τρία έν τούτοις τών επί ταύτης άναγεγραμμένων ατόμων απαντούν επί τών 
επιγραφών τού Άμφιαρείου όμού μετά τών ονομάτων πατρός, ήτοι:
Στ. 6. Νείανδρος Άει«νόρ[ίδου] (άντί ΛΤειάνόρ[ου] τών εκδοτών).
Στ. 7. Λέαρχος Λιμ\ν\αίου (αντί Μά[τ]ιαίου τού Ziebarth, Άμναίον τού ΙΙαπαβασιλείου) 
Στ. 8. Νίκανδρος Κορυφίου (άντί [Κο\υφίου τού ΙΙαπαβασιλείου).

Ό πρώτος τούτων άπαντά ως προτείνων επί τής έν IG VII 298 έπιγραφής, 
ή οποία χρονολογείται άπδ άρχοντος τών Βοιωτών Διονυσίου, ήτοι άπδ τών ετών 
προ τού 203 π.Χ.

Τδν Λέαρχον Λιμναίου εΰρίσκομεν έπίσης προτείνοντα έπί τής έν IG VII 328 
έπιγραφής, χρονολογουμένης άπδ τού τελευταίου τού 3ου π. X. αίώνος τετάρτου.

Ό Νίκανδρος Κορυφίου τέλος εΰρηται έπί τής άνωτέρω ύπ’ άριθ. 26 έπιγρα-
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φής, χρονολογούμενης από τών μέσων περίπου χοϋ 3ου π. X. αίώνος.
Την επιγραφήν ταύτην, φέρουσαν αριθμόν ευρετηρίου Χαλκίδος 266α, έμελέ- 

τησα κατά πρόσφατον μετάβασίν μου έκεΐσε, καί πλήν τών ανωτέρω αναγνώσεων, 
έχω να παρατηρήσω, δτι αΰτη έχρονολογήθη ώς προερχομένη από τάς άρχάς τοϋ 
3ου π. X. αίώνος, καί έφ’ όσον ό 5°s στίχος συμπληροΰται εις αρχοντος έν Όν[χη- 
στώι], από την χρονικήν περίοδον μεταξύ 308-304 π. X. Καί όσον μέν αφορά εις τήν 
άνάγνωσιν τοϋ στίχου, αΰτη έχει καλώς, καί προς μίαν πρώιμον χρυνολόγησιν συνά- 
δουν αί μορφαί τών γραμμάτων. Διαλεκτικοί επί πλέον τύποι καθιστούν άπίθανον 
τήν έξ Ώρωποΰ προέλευσίν της, ενώ ή χρονική άπόστασις απαγορεύει τήν ταύτι- 
σιν τών επί ταύτης ώς άνω ατόμων μέ τούς γνωστούς μας Ώρωπίους. Ή λοιπόν 
πρόκειται περί προγόνων των άναγεγραμμένων εις επιγραφήν άλλης πόλεως ή Εύ- 
βοέων φερόντων τα ίδια ονόματα. Έν προκειμένη) πρβλ. τήν περίπτωσιν τοϋ Βιότ- 
τον Ενβίον Ώρωπίου,Άρχ.Έφημ. 1925/26 σ. 14 άριθ. 130 στίχ. 2, καί Βιότου Εν- 
βίον Έρετριέως Βουδιόθεν, IG XII 9, 240 στίχ. 49, καί Βιότον Ενβίον Έρε- 
τριέως Ώρωπόθεν, IG XII 9, 249Β στίχ. 108. Είναι γνωστόν άλλωστε, δτι εις τήν 
Ερέτριαν άπαντώμεν συχνά είς περισσοτέρους τοϋ ενός δήμους άτομα φέροντα τό 
ίδιον δνομα καί δνομα πατρός. Πρβλ. W. Wallace, Hesperia XVI, 1947, σ. 116.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. Μ1ΤΣΟΣ
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