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ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ Π*
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Έν τώ περιοδικά) συγγράμματι «’Αρχαιολο
γικά Άνάλεκτα έξ ’Αθηνών», έτος Α' τεύ
χος Ιον σ. 71/2, άριθ. 19, Αναδημοσιεύεται 
μετά φωτογραφίας (είκ. 3) ύπδ Β. ΠΕΤΡΑΚΟΥ 

«επιγραφή επί ηλιακού ωρολογίου έξ Ώρω- 
πού», ής τδ κείμενον κατά παλαιοτέραν δη- 
μοσίευσιν έχει ως εξής:

’/άσων Ίάσονος / Άζηνιενς ανέβηκε
Ταύτης τδν δεύτερον στίχον, έσφαλμένως 

άναγνωσθέντα, άποκαθιστά(!) ό ΠΕΤΡΑΚΟΣ ως 
Άζηι>[ιεύς Νύμφ]??ι

’Επί τής παρατιθέμενης έν τούτοις είκόνος 
άναγινώσκονται εύχερώς δχι δύο μόνον, άλλά 
τέσσαρα γράμματα, κατά τδ τέλος τού στίχου 
τούτου, ήτοι: ρμηι

έπι πλέον ίχνη Ε πρδ τούτων.
Τνα κρίνω άσφαλέστερον, έζήτησα καί μοι 

έστάλη έκτυπον τής επιγραφής. Έπ'ι τούτου, 
και τού ε ή άνάγνωσις είναι βέβαια. Ή Νύμφη 
κατά ταύτα εκτοπίζεται ύπδ τού Έρμοΰ.

Μεταξύ τού ονόματος τού θεού καί τού 
δημοτικού υπάρχει κενδς χώρος, ίκανδς διά 
την χάραξιν δύο γραμμάτων. Επειδή ίχνη 
τούτων δεν διακρίνονται, προφανώς άφέθη 
ούτος κενδς άπδ σκοπού, ινα ύπάρξη κενδν 
πρδ τού ονόματος τού θεού και έπΙ πλέον ά
γραφος χώρος κατά τδ τέλος, ανάλογος πρδς 
τδν έν τώ ύπερκειμένω στίχιρ.

Ή λατρεία τού Έρμού δέν είναι άσχετος 
πρδς τήν περιοχήν. Ό Παυσανίας έν τή σχε
τική περιγραφή του, I 34. 2 - 3, Αναφέρει: Και 
Ήρωπίοις ναός τέ έστιν Άμφιαράου και Ά
γαλμα λευκόν λίθον, παρέχεται δέ ό βο)μός 
μέριγ τό μέν ' Ηρακλέους καί Δ ιός καί Απόλ
λωνός έστι ΙΊαιώνος, τό δέ ηρωσι καί ηρώ
ων άνεΐται γυναιξί, τρίτον δέ 'Εστίας καί 
Έρμου καί Άμφιαράου καί των παίδων 
Άμφιλόχου. Ή σχετική έπιγραφή εύρέθη κα
τά τάς άνασκαφάς καί έδημοσιεύθη ύπδ ΛεΟ- 

ΝΑΡΔΟΥ έν ΑΕ 1885, σ. 155 άριθ. 12 ( = 
IG VII 421 = RE I, σ. 1894), ήτοι:

Άμφιαράο / Άμφιλόχο / Έρμ[δ Εστίας]

* Συνέχεια έκ των Χρονικών τής ΑΕ 1967, σ. 14.

Πρδς τί δμως ή άνάθεσις εις τδν Έρμήν; 
’Έχει τούτο μήπως σχέσιν πρδς τδν μηχανιώ- 
την Έρμήν, έφευρέτην πολλών χρησίμων διά 
τδν άνθρωπον πραγμάτων;

Είρήσθω, δτι έν ΠΑΕ 1951, σ. 128 δημο
σιεύεται καί άλλη έπιγραφή έπι ωρολογίου 
σκιοθηρικού άποκειμένου έν Άμφιαρείω. Τού
το δέν ήδυνήθην έκτοτε νά έπεξεργασθώ, ως 
έκ τού τρόπου, καθ’ δν άπεξενώθην τής πε
ραιτέρω μελέτης τών έκεί επιγραφών.
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Έν τή αυτή ως άνω μελέτη, σ. 70/1, 

άριθ. 18, έδημοσιεύθη ύπδ Β. ΠΕΤΡΑΚΟΥ ή 
έπιγραφή (είκ. 2):
[Δτ\\\]οφών Θρνμώνδου / [χορη]/ήσας, τό άθλων/ 
[Άλ]ιαι Νύμφηι

Τδ εν ταύτη πατρωνυμικόν τού χορηγήσαν- 
τος έπέτρεψε τήν άκοπον συμπλήρωσιν όνό- 
ματος, ούτινος ή κατάληξις έσιόζετο μόνον, έν 
έπιγραφή δημοσιευθείση παλαιότερον παρ’ έ- 
μού, Αναδημοσιευόμενη δέ ύπ’ άριθ. 17 έν τή 
ως άνω μελέτη (σ. 70 καί είκ. 1 έν σελίδι 69), 
ήτοι:

[Θρυμ]ών<5ης Δημοφώντος
αντί τού ίδικού μου 

.... ώνδης Δ ημοφώντος
ήτοι ό πατήρ τού έν τή ύπ’ άριθ. 18 έπι- 

γραφή.
Ή ύπ’ άριθ. 18 δμως έπιγραφή δέν «χρο

νολογείται είς τδ δεύτερον ήμισυ τού 3ου αίώ- 
νος π.Χ.», άλλ’ είς τά τέλη τού α' ή τάς άρ- 
χάς τού β' τού 3ου π.Χ. αίώνος τετάρτου. Αί 
μορφαί τάιν γραμμάτων δέν έπιτρέπουν νά 
κατέλθωμεν έτι περαιτέρω, Αφού μάλιστα διά 
τήν χρονολόγησιν τής επιγραφής έπι τού Ανα
θήματος τού πατρδς δέν άποκλείονται τά τε
λευταία έτη τού 4ου π. X. αίώνος Χ.

1 Τήν επιγραφήν ταύτην έχρονολόγησα έν ΑΕ 
1952, σ. 198 άριθ. 28 «άπό τού 4ου / 3ου π.Χ. αίώ
νος». Τούτο άπεδόθη έν ΑΑΑ έ.ά. σ. 71 «κατά τόν 
πρώτον εκδότην (δηλ. έμέ), εις τόν 3ον - 4ον αιώ
να π.Χ.». Τό λάθος είναι κατά ταύτα ξένον πρός έμέ. 
[’Εν ΑΑΑ τεϋχ. 2, σ. 212 γίνεται διόρθιοοις τής έν 
ΑΑΑ τ. 1, 71 έσφαλμένης έκφράσεως, τού σφάλμα
τος άποδιδομένου είς τό Γραφεΐον τών Δημοσιευ
μάτων.]
Princeton, Αύγουστος 1968.
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