
ΠΕΡΙ ΤΑ ΣΑΡΑΠΙΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΥΠΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Περ'ι των Σαραπιείων τής Τανάγρας, αγώνων προς τιμήν τοΰ Σαράπιδος και 
τής Ησιδος, γνωρίζομεν τόσα, όσα επιτρέπει ή άναφερομένη εις αυτά επιγραφή 
IG VII 540 (πρβλ. Carolus BuSlepp, De Tanagraeorum sacris, commentatio gy- 
mnasii Vimariensis, 1908, σελ. 15) και αί πιθανώς με τούς αυτούς αγώνας σχετιζόμε- 
ναι IG VII 541, 542.

Άπροσδοκήτως περί τών εορτών και τών αγώνων αυτών έχομεν νϋν νέας πληρο
φορίας εκ τής αυτής IG VII 540 επιγραφής, τής όποιας εΰρέθη τό δεύτερον και σπου- 
δαιότερον τμήμα, τό όποιον έρχεται να συμπληρώση τήν αναγραφήν νικητών τών αγώ
νων κα'ι νά πρόσθεση ένα απολογισμόν αγωνοθέτου τοΰ αύτοΰ άγώνος κα'ι ένα απο
λογισμόν δανείου.

Κατά τήν επισκευήν τοΰ έξοχικοΰ έκκλησιδίου "Αγ. Γεώργιος, περί τά δύο χιλιό
μετρα άνατολικώς τών ερειπίων τής Τανάγρας τον Ιούλιον τοΰ 1951, εύρέθη άγνωστον 
εις ποιαν ακριβώς θέσιν, τό νέον τμήμα τής επιγραφής, τό εν τή είκόνι 1 διδόμενον εξ 
έκτύπου. Εννοείται ότι, ευθύς ώς έλαβον τήν πληροφορίαν κατοίκου τοΰ Σχηματα- 
ρίου, ότι εις τήν θέσιν αύτήν «βρέθηκε πέτρα με γράμματα» καί έ'σπευσα διά νά προ- 
?ιάβω πιθανήν καταστροφήν της, τήν εύρον έκτισμένην καί ήναγκάσθην νά τήν άποτει- 
χίσω. Δεν κατέστη δυνατόν νά πληροφορηθώ έκ ποιου σημείου τοΰ έκκλησιδίου 
προέρχεται, διότι έκτος τοΰ παχέος στρώματος ασβεστοκονιάματος, διά τοΰ όποιου έκα- 
λύπτετο, φέρει καί δύο μεγάλας κηλΐδας έλαίου, ώστε ίσως νά έχρησίμευσε πάλαι 
ποτέ καί ώς 'Αγία Τράπεζα ή νά ήτο τοποθετημένη εις κόγχην τοΰ ίεροΰ. Τοΰ παλαιού 
τμήματος τής έπιγραφής (IG VII 540, άρ. καταλόγου Μουσείου Τανάγρας 1505) δεν 
άναφέρεται ακριβής τόπος εύρέσεως, πιθανώτατα όμως προέρχεται καί τούτο έκ τής 
αυτής περιοχής τοΰ έκκλησιδίου "Αγ. Γεώργιος, διότι καί έπιτύμβιοι καί άλλοι παντοιοι 
αρχαίοι λίθοι εύρίσκονται εις τήν περιοχήν αύτήν.

Τό ήδη γνωστόν τούτο τμήμα τής έπιγραφής έδημοσιεύθη διά πρώτην φοράν υπό 
τοΰ Β. Haussoullier έν BCH 1872 σελ. 590 άριθ. 22. Πρβλ. καί Ε. Reisch, De 
musicis Graecorum certaininibus, 1885, σελ. 128 άριθ. XII, Latischew έν BCH
1881, 261.

Τά δύο ταΰτα τμήματα άρμόζοντα τελείως εύρίσκονται νΰν εις τό Μουσεΐον Θη- 
βών. Πρόκειται περί στήλης πεντελικοΰ μαρμάρου, ελάχιστα έφθαρμένης καί ολίγον 
άποκεκρουμένης εις τήν άνω δεξιάν γωνίαν καί εις τό μέσον. Φθοράς μικράς έχει 
ό λίθος καί καθ’ όλον τό ύψος του, κατά τήν άριστεράν πλευράν. Τό όπισθεν μέρος 
του είργασμένον, ούχί όμως έπιμελώς. Διαστάσεις: ύψος 0.98, πλ. 0.40-0.41, πάχ. 0.09
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(τοΰ νέου τμήματος μόνον, διαστάσεις: ύψ. 0.76, πλ. 0.40-0.41, πάχ. 0.09)·κάτω δεξιά 
προεξοχή υψ.-πλ. 0.04. Τό μέγεθος τών γραμμάτων διαφέρει κατά τμήματα: είς τούς

Είκ. 1. Φωτογραφία τοΰ έκτυπου τοΰ νέου τμήματος τής IG VII 540 
επιγραφής τών Σαραπιείων έκ Τανάγρας.

στ. 1-18 (κατάλογος νικητών) μεγα?ιύτερα, υψ.-πλ. 0.01, είς στ. 18-56 υψ. 0.008-9, 
είς στ. 57-73 ύψ.-πλ. 0.007-8. Τά γράμματα καλύπτουν ολόκληρον την κατά πλάτος 
έπιφάνειαν τοΰ λίθου, μένει όμως περιθώριον 0.05 άνω καί κάτω.
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Ή άνάγνωσις διά χήν καλήν διαχήρησιν τής επιγραφής δεν παρουσιάζει δυσκο
λίας, δύσκολος δμως είναι πολλάκις ή συμπλήρωσις των έλλειπόντων γραμμάτων ένεκα 
τής διαφόρου πυκνότητάς των κατά στίχον. Τά γράμματα με τό πλήθος τών άκρεμό- 
νων είναι τοΰ τύπου τοΰ συνήθους κατά τον Α' π. X. αιώνα, όμοια προς τά τών 
επίσης εκ Τανάγρας αγωνιστικών καταλόγων IG VII, 541, 542 καί κυρίως τά τών 
επιγραφών νικητών Βασιλείων τής Λεβαδείας BCH 1901, 378=BCH 1906, 469 έ. 
καί Άρχ. Δελτ. 1923, 239.

Έθεωρήθη απαραίτητον διά την συστηματικήν μελέτην τής έπιγραφής νά συμπε- 
ριληφθή καί τό παλαιόν τμήμά της καί νά μελετηθή μετά τοΰ νέου ώστε, νά δύναται 
νά λάβη τις πλήρη έννοιαν αυτής, ώς καί τών συναφών προβλημάτων, δεδομένου ότι 
καί ονόματα τοΰ πρώτου τμήματος συμπληροΰνται διά τοΰ νέου.

Οί στίχοι 1-13 ανήκουν εις τό παλαιόν τμήμα τής έπιγραφής (IG VII 540) ώς 
καί τά μετά τάς συμπληρώσεις τμήματα τών στίχων 14-19. Τά συμπληρούμενα τμή
ματα τών στίχων 14-19, τά όποια ελλείπουν —διότι είναι τό σημεΐον εις τό όποιον έχει 
τεμαχισθή ό λίθος—άποκαθίστανται ασφαλώς, διότι τά αύτά ονόματα τών νικητών έπα- 
νευρίσκονται εις τό νέον τμήμα.

1 [Τ]λαύκου τοΰ Βονκάττους- οί' δε ένίκων τον αγώνα τ[ών]
Σαραπιείων
σαλπικτής- ”Αντανδρος Έρεδάμου Λίγιράτης.
[κ]ήρυξ· Πραξιτέλης Θεογένου ’Αθηναίος.

5 ραψωδός· Βουκάττης Γλαύκον Ταναγραίος, 
ποιητής· Άθανίας Φρύνωνος Ταναγραίος, 
αυλητής■ "Αρτέμιον Μνρτονος Θηβαίος, 
ανλωδός- Παρμενίων Παρμενίωνος ’Αθηναίος, 
κιθαριστής· Φίλων Φίλωνος Ταραντϊνος.

10 [κ\ιθαρωδός· Τιμοκλής Ηροδότου Αίολεΰς άπδ Κύμης.
[σ\ατύρων ποιητής· ’Αλέξανδρος Γλαύκου Ταναγραίος, 
τραγωδιών ποιητής· Άσκληπιάδης Ίκεσίου Θηβαίος.
[υποκριτής]- Διογένης ’ Αντίγονος Θηβαίος, 
κωμωδιών ποιη[τί}ς]· Πόσης Άρίστωνος’Αθηναίος.

15 υποκριτής· Δη μ\χ\το\\ος Δ η μητριού ’Αθηναίος.
την παλαιόν τραγωδίαν [Δημήτρι]ος Δη μητριού Θηβαίος, 
την κωμωδίαν "Ιππαρχος Άπο[λλοδώρ]ου Θηβαίος, 
τον επινίκιον Άσκληπιάδης '2κ[εσίο]υ ’Αθηναίος.

’Απολογία άγωνοθέτου τών Σαραπιείων Γλαύκον τον -Β[ουκ]άττο[υς].
20 έλαβον παρά τής αρχής Καψισίου τον Βονκάττους, άττικοϋ Κ I [μνας Ο άργυ]

[ρ] ίου ον κατηγόρασα χρυσών ΞΘ, τοΰ χρνσοΰ έκάστου άττικοΰ- Kf [στεφάνων άτ] 
[τ]ίκοϋ ΒΟ· Σωτάδης κατασκευής στεφάνων τοΰ χρνσοΰ άττικοΰ $ ~ - πάντων [άττι] 
[κ]οΰ Mf· καί τοϊς νικήσασιν έδωκα, Άντάνδρωι σαλπιστή καί Πραξιτέλει κήρνκι έκ [α]

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:46 EEST - 18.237.180.167



AE 1956 Περί τά Σαραπιεΐα τής Τανάγρας 37

[τέ]ρωί στέφανον, άπο χρυσών Γ καί $ ~ Xf· Βουκάττει ραψωδώι στέφανον, άπο χρυσών 
25 [γ] καί Xf· Αριστοδίκωι Δημοκράτους Όπουτίω δευτερεϊον άττικοϋ Μ· Αθανία πο[ι] 

[ητ]ρ στέφανον χρυσοϋν, άπο χρυσών Δ και ή μίσους- καί Διογένει Λεωνίδου Θηβαίωι άε[υ] 
[τε]ρεΐον άττικοϋ Μ· Άρτέμωνι αυλητή στέφανον, άπο χρυσών Ε καί ήμίσους καί ό[βο] 
[λο]ΰ καί ήμιωβελίου· καί Κ(λ)ει,τοφώντι (Μη)νοδότουΑθηναίωι δευτερεϊον άττικοϋ [μ]· 
\Υ1ο\ρμενίωνι αύλωδώι στέφανον, άπο χρυσών Γ καί ήμίσους καί τριωβόλου· Φ\ί\

30 [λαφ'ΐ κιθαριστή στέφανον, άπο χρυσών Δ καί ήμίσους· καί Μητροδώρ[ωι]
[Διονυσίου Σμυρναίω δευτερεϊον άττικοϋ Μ καί Τιμοκλεϊ Ηροδότου κιθαρωδ[ώ>ι]
[στ]έφανον, άπο χρυσών Ε καί ήμίσους καί όβολοϋ ήμιωβελίου· Άλεξάνδρ[(ϋΐ]
[σα]τύρων ποιητή στέφανον, άπο χρυσών Γ καί τετραβώλου ήμιωβελίου- καίΑθή\\αή 
[νι] 'Ικάργου Αν θ η δ ο ν ίο) δευτερεϊον άττικοϋ Μ· Ασκληπιάδη τραγωδιών ποιητ\ΰ^

35 \στ\έφανον, άπο χρυσών Δ\· καί Ποπλίω Ποπλίου Ρωμαίω δευτερεϊον άττικοϋ [Μ] 
[κα]ΐ Διογένει υποκριτή στέφανον, άπο χρυσών Γ καί Xf· Ποσή κωμωδιών ποιητ\ϊ\\ 
\στ\έφανον άπο χρυσών Δ\· καί Δημητρίω υποκριτή στέφανον, άπο χρυσών Γ καί 
\τε\τρωβόλου ήμιωβελίου· τραγωδώι τώι την παλαιάν στέφανον, άπο χρυ
[σώ]ν Ε καί ήμίσους, όβολοϋ ήμιωβελίου- καί Πραξιτέλει Θεογένον Αθηναίο) 5ευτ[ερεΐον] 

40 \άτ\τικοϋ Ν καί 'Ιππάρχω κωμωδώ στέφανον, άπο χρυσών Δ καί ήμίσους· καί /1ρ[μτ|] 
[τρί]ω Δημητρίου Α θηναίο) δευτερεϊον άττικοϋ Μ- Ασκληπιάδη τραγωδιών ποιρτ[ή] 
τον επινίκιον στέφανον, άπο χρυσών Ε καί ήμίσους, καί όβολοϋ ?//.αω[βελίου]·
[Φ\ίλωνι Φίλωνος Ταραντίνω δευτερεϊον άττικοϋ Ν' ίματιομίσθ-η [άττικοϋ Ρ].
]τ]οΓς τραγικοϊς καί σατύροις άττικοϋ Ρ καί κωμικοΐς συν χορο<5ίά[ασκάλοις]

45 [άτ]τικοϋ Ν· χοροδιδασκάλοις τόϊς διδάξασιν καινάς τραγωδίας καί]
[το]5ς σατύρους άττικοϋ Ν καί αύλητάϊς τοϊς την τραγωδίαν [διδάξα]
[σιν] άττικοϋ ΚΗ καί τοϊς κωμικοΐς άττικοϋ ΙΒ

[ιερά]ν θυσίαν τώι Σαράπιδι καί τήι ’Ίσιδι καί τοϊς αλλοις θεοϊς [πάσιν καί έσ]
[τί]ασ«ν των κατά το ιρήφιμα άττικοϋ Τ καί άπέδωκ[α Κα]

50 [φΐ]σίαι τών γενομένων άναγωνίστων δευτερείων τής αν[λωδίας]
\άχχ\ικοϋ Μ καί κιθαρωδίας άττικοϋ Ν καί τοϋ τ[ραγωδι]
[ών] ποιητοϋ δευτερεϊον άττικοϋ Ν κεφ. ΓΣθ5.
[και] άλλα άναλώματα γενόμενα εις τε τά δρκια τά καθ’ ή μέραν [κα! τάς έσ]
[τι ό\σεις τών καθ’ ή μέραν τοϋ άγώνος, τών τε κριτών [κα! τεχνιτών]

55 [κα! γ]ορών καί νικησάντων καί εις το έπίθυμα καί ρασ\....... άπο]
[λ]ογίζομαι διά το δεδαπανηκέναι παρ’ έμαυτοϋ

[Άρχ]ής τής κατασταθείσης επί τον έγδανεισμδν τών ύπδ Χαρίλαο [υ άνατε]
[θ] έντων Καφισίου τοϋ Βουκάττους άπολογία έ[π]ϊ Καφισίου έν ά[νά] 
λωμα παρέλαβον παρά τής (παρά τής) προ έαυτοϋ άρχής Μνασικώντος το[ΰ Βουκά] 

60 [του]ς άττικοϋ ΜφΝΕ? = X" τούτων τόκος τοϋ επί Καφισίου ενιαυτού 
... Xf· κεφαλή ΜΑΧΜ^ — ΧΓ' τούτων τόκος τοϋ επί Γλαύκου [ένιαυ]
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[του] ΑΡ^ΑΤΧΓ- κεφαλή ΜΒΥΟ τούτων τόκος τον επί Ξενο[νος]

[ένι]αυτοϋ ΑΤΓΤί ~ ΧΘ· κεφαλή ΜΛ' τούτων τόκος τοΰ Ζ?[ου]
\νΛτ\τονς ενιαυτόν άπό μήνας Βουκατίου εως Θνΐου ΥΟΒ'

65 Γλαύκω άγωνοϋέτη αττικόν Γ· καί των καταλοίπων δραχμών

. .. ΘΧΓ τόκος τον 'Ομολωΐον μηνδς ΡΓ' κεφα ΜΑΣΝΒΧΓ· άΑ[ώ]
[ματ]α εις τ[ά]ς φατρίας ΑΧΚΖ- Εύνίκω άρχιτέκτονι Κ' λοιπόν δρα- 
[χμών] τόκος άπό μηνός Θηλουϋίου εως Άλαλκομενέον φΞ~ ΧΘ·

Δ

απαντος πλήϋους κεφάλαιον ΜΧΑΖ- ΧΓ άλω μα Διονυ . .
70 .. ε καί ένκολάψεως των νενικηκότων καί των απολογιών τ[ό)|ν τε τον [αγώ]

[νος] καί της αρχής Μ' λοιπόν ΜφΠΚΧΠ καί παρά τον αινοϋετον Γλαύ

[κου καί] αυτού λοιπόν εξ άπολογίας άττικού ΡΜ’ κεφα. αττικού ΜψΑΖ 
[λοιπό]ν παρέδωκα τή μετ’ έμαυτόν άρχή Θωρακίδη Ήρακλείδου-------------

Στ. 8. Ή λέξις αύλωδός καταλαμβάνει διπλάσιον τοΰ κανονικού χώρον διά τήν αραιότητα 
τών γραμμάτων μέ αποτέλεσμα πΰκνωσιν τών γραμμάτων τής τελευταίας λέξεως τοΰ στίχου.— 
14. Έπιβεβαιοΰται ή συμπλήρωσις τοΰ Latischew έν BCH 1881, 261 δτι «Ποσής Αρίστωνος 
κωμφδιών ποιητής». —16. Συμπληρώ [Δημήτρι]ος διά τον χώρον, αν καί τό δνομα δεν άναφέρεται 
εις τήν οίκείαν θέσιν (κατωτέρω στ. 38).—17. Άπο[λλοδώρ]ου ασφαλώς.—19. ’Από τοΰ στίχου αύ- 
τοΰ, άρχομένου τοΰ δευτέρου μέρους τής επιγραφής, τής άπολογίας τοΰ αγωνοθέτου, τά γράμματα 
ολίγον μικρότερα.—20. Μετά τό Κ, κενόν δυο γραμμάτων καί τμήμα τοΰ Μη/ μετά τό οποίον εις 
έφθαρμένον μέρος τοΰ λίθου άντιστοιχοΰν 8-10 γράμματα· Διά λόγους σχετικούς προς τήν αναλο
γίαν τών αριθμών συμπληρώ [μνας, ο ΑΡΓΥ] θεωρουμένων τών ιχνών ως άνηκόντων εις Μ.—21.Έλ- 
λείποντα 8-10 γράμματα, συμπληρώ [στεφάνων άτ], διότι θεωρώ τον προηγοΰμενον τών λέξεων αυ
τών καί σωζόμενον αριθμόν κ/ = 26 ως τον συνολικόν αριθμόν τών δοθέντων εις τούς νικητάς στε
φάνων.—22. Εις τό τέρμα [άττι] ασφαλώς, έλλείποντα γράμματα 3 - 5.—23 - 24. εκ[α|τέ]ρωι ελλεί
πουν εν γράμμα εις τό τέρμα τοΰ στίχου 23, δΰο εις τήν αρχήν τοΰ στίχου 24.— 23. σαλπιστη ενώ 
εις τον στ. 3 σαλπικτής.—25. Τον έλλείποντα αριθμόν, αξίαν τοΰ στεφάνου, συμπληρώ κατά τον 
προηγοΰμενον στίχον [Γ],— 28. καειτοφωντι αντί κλειτοφωντι, αθηνοδοτου αντί μηνοδοτου, 
ό χαράκτης φαίνεται παρασυρθεΐς έκ τής τελευταίας λέξεως ΑΘΗΝΑΙΟΣ καί ήρχισε διά τοΰ αθη (ίδέ 
καί κατωτέρω σχόλια στ. 28). Εις τό τέρμα τοΰ στίχου ή αξία τοΰ δευτερείου [Μ] εξάγεται έκ τοΰ ύπο- 
λογισμοΰ τών ποσών.— 32. Άγραφος χώρος τεσσάρων γραμμάτων μετά τήν λέξιν ήμίσους.— 
33-34. Διά τον χώρον συμπληρώ ΆΛ;[νω|νι], έλλείποντα γράμματα 2-3 εις τό τέρμα τοΰ στ. 33 
καί 1-2 εις τήν αρχήν τοΰ στ. 34.— 35. 'Η συμπλήρωσις τοΰ άριθμοΰ διά [Μ] κατά καί διά τον 
αυτόν λόγον, δΓ δν καί τοΰ στ. 28.— 38. Μετά τήν λέξιν ήμιωβελίου άγραφος χώρος 8-10 γραμμά
των. Δεδομένου οτι έκ τών επομένων γίνεται γνωστόν, δτι τραγφδιών ποιητής είναι ό στεφανοΰμε- 
νος, καί μάλιστα τών τής παλαιάς τραγφδίας, έκ τοΰ στ. 16 άποδεικνΰεται δτι τό παραλειπόμενον 
ό'νομα είναι Δημήτριος, έπρόκειτο νά τεθή [Δημητρίω].— 43. Ό στέφανος τοΰ ίματιομίσθου [Ρ], διά 
τούς υπολογισμούς τώιν ποσών.—44. Έλλείποντα γράμματα 8-10, διά χορω5«5[ασκάλοις],— 
46-47. Έλλείποντα γράμματα 6-7 εις τό τέρμα τοΰ στ. 46, 2-3 εις τήν αρχήν τοΰ στ. 47, διό καί κατά 
τον προηγοΰμενον στίχον 45 συμπληροΰται [διδάξα|σιν],— 48. Έλλείποντα είς τήν αρχήν 4-5 γράμ
ματα· συμπληρώ [ίερά]ν, διότι διακρίνω καί ίχνη τοΰ Α. Εις τό τέρμα τοΰ λίθου ελλείπουν 8-10 
γράμματα. Αγνοώ αν πρέπει νά συμπληρώσωμεν [πάσιν καί εσ|τί]ασιν ή [πάσιν καί νί|κήσ]ασίν.— 
49. ΫΗΦΙΜΑ αντί Ίηφιςμα.—-49 - 50. Είς τό τέρμα τοΰ στίχου 49 ελλείπουν 3-5 γράμματα, 2 είς τήν 
αρχήν τοΰ 50, ’ίσως έ'χομεν άπέδωκ\α Κα|φι]αίαι ή απέδωκ[α τή | θυ]σιαι. Είς τό τέρμα τοΰ στ. 50
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αύ[λωδίας] ασφαλώς.— 51-52. τ[ραγωδιών] ποιητον.— 53-54. Ελλείπουν 6-8 γράμματα. Συμπλη- 
ροϋται [καί τάς έσ]τιά]σ«ίς. Εις τό τέρμα τοϋ στ. 54 ελλείπουν 9-11 γράμματα [καί τεχνιτών],— 
55. ’Αδυνατώ νά συμπληρώσω την άρχομένην διά τοΰ ΡΑς[ ς;] λέξιν— 57. [Άρχ]ής, εις τό τέρμα τοΰ 
στίχου Χας>ιλάο[ν άνατε,θ]έκτων ή καί άφιερωθέντων ή καί δωρηθέντων. Τά έλλείποντα γράμματα 
5-7 εις τό τέρμα τοΰ στ. 57, 1 -2 εις τήν αρχήν τοΰ στ. 58.— 58. ’Ελλείπουν εις τό τέρμα τοΰ στίχου 
2-3 γράμματα ’ίσως μετά τών έλλειπόντων ετέρων δυο γραμμάτων τής αρχής τοΰ στ. 49 καί τής κατα- 
λήξεως ΜΑ έχομεν Α[να|λω]Μα.—-59. Διττογραφία τής φράσεως «παρά τής».— 61 - 62. Ελλείπουν εις 
τό τέρμα τοΰ ενός καί εις τήν αρχήν τοΰ άλλου στίχου 7-9 γράμματα καί κατά τό παράδειγμα τοΰ 
προηγουμένου στίχου συμπληροΰται [ένιαυ|τοΰ],— 62. Ελλείπουν 4 - 5 γράμματα εις τό τέρμα τοΰ στί
χου ίσως Ξένο[νος ε|νι]αυτοΰ.— 63. Έλλείποντα γράμματα 2-3 ή συμπλήρωσις [Βου|κάτ]τσυς ασφα
λής.— 66. Ό έλλείπων αριθμός τοΰ στίχου συμπίιηροΰται κατωτέρω, δπου υπολογίζονται τά ποσά 
καί οι τόκοι τών κεφαλαίων.—69-70. Αιονν[αω | τ]ε καί, αν καί δεν ίκανοποιοΰμαι εκ τής τοιαΰτης 
συμπληρώσεως καί διότι εις τήν αρχήν τοΰ στ. 70 ό χώρος δΰναται νά περιλάβη περισσότερα τοΰ 
ενός γράμματα.— 71. Εις τον αριθμόν άφέθησαν κενοί χώροι μετά τό Φ δι’ έν γράμμα καί τό X επίσης 
δι’ έν γράμμα, αν καί ή αναγραφή είναι κατά τήν κανονικήν τάξιν τών αριθμών παρά τά κενά. 
Μετά τό Φ δεν δυνάμεθα νά θέσωμεν αριθμόν, διότι τό μετά τον κενόν χώρον γράμμα Κ αντι
στοιχεί εις δεκάδας. ’Ίσως οί κενοί χώροι δηλοΰν τό μηδέν.

ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Τό περιεχόμενον τοΰ συμπληρωματικού τούτου τμή
ματος τής Ταναγραίας επιγραφής τών Σαραπιείων προσθέτει νέα στοιχεία εις τά μέχρι 
τοΰδε έξ άλλων επιγραφών τής Βοιωτίας γνωστά, κυρίως ώς προς τάς δαπάνας αγώ
νων τών μικρών τοπικών εορτών. Προσωπογραφικά! συσχετίσεις επιτρέπουν μίαν 
άκριβεστέραν έν σχέσει μέ τήν υπό τοΰ Latischew1 γενομένην χρονολογικήν τοποθέ- 
τησιν, τήν οποίαν καί οί νεώτεροι άπεδέχθησαν1 2.

Χαρακτηριστικά! είναι αί ειδήσεις τάς οποίας ποριζόμεθα σχετικώς προς τήν αξίαν 
τών είς τούς νικητάς άπονεμομένων στεφάνων, τής σχέσεως τοΰ χρυσού προς τον άρ
γυρον τήν περίοδον αυτήν, ώς καί προς τήν οικονομικήν κατάστασιν καί τούς πόρους 
τών ιερέων τοΰ Σαράπιδος. Ή προέλευσις τών δαπανωμένων χρημάτων μάς επιτρέπει νά 
συναγάγωμεν συμπεράσματα έν πολλοΐς πολύτιμα διά τήν άπό τοΰ Γ' αίώνος ένταθεΐσαν 
κυρίως αγωνιστικήν κίνησιν καί τό πλήθος τών τελουμένων είς τήν Βοιωτίαν αγώνων3.

Αί γνωστά! έκ διαφόρων Βοιωτικών ιερών απολογιστικά! έπιγραφα! διαφέρουν 
τής παρούσης, κυρίως διότι είς ούδεμίαν έξ αύτών ό αγωνοθέτης άπολογίζεται διά τά 
ποσά τά δαπανηθέντα διά στεφάνους διδομένους είς τούς νικητάς, ούτε διά τάς άλλας 
δαπάνας τής περιόδου τοΰ άγώνος. Είς τήν καλώς διατηρηθεΐσαν απολογίαν Ξενάρχου 
αγωνοθέτου τών Βασιλείων τής Λεβαδείας4 μετά τήν αναγραφήν τών νικητών έ'χομεν 
κατάλογον θεωρών, μετά τούς οποίους έπεται απολογισμός έσόδων καί ούχί δαπανών. 
Είς τήν έπίσης έκ τών Βασιλείων ύπό τοΰ Παππαδακι δημοσιευθεΐσαν είς Άρχ. Δελτ. 
1923, 239 έ. έπιγραφήν μετά τήν αναγραφήν τών νικητών κατ’ αγωνίσματα έπεται, όχι, 
ώς θά άνεμένομεν, ή λογοδοσία τοΰ αγωνοθέτου αλλά κάτι τελείως διάφορον: σειρά

1 BCH 1881 σελ. 261 έ.=Dittenberger , IG VII 
540.

2 Πρβλ. έκτος τοΰ Reisch, De musicis Graecorum
certaminibus σελ. 128, O’Connor, Chapters in the
history of actors and acting in ancient Greece

(1908) σελ. 70 έξ.
3 Πρβλ. FeyEE, Contribution a l’epigr. Beotienne 

(1941), passim καί Polybe et l’histoire de Beotie 
(1942) σελ. 251 έξ.

4 BCH 1901, 378 έ.=ΒΰΗ 1906, 469 έ.
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εγγράφων, υπό τοΰ γραμματέως τών ναοποιών δημοσιευόμενων, σχετικών προς άρνησιν 
τοΰ αγωνοθέτου Τρύφωνος Πλαταιέως, νά παραδώση την διαχείρισιν εις τον προαπο- 
δεδειγμένον διάδοχον αύτοϋ, τον Θεσπιέα Προκλέα Θηβαγγέλου. Εις την εκ τών 
Πτωίων IG VII 4149 έχομεν μετά την αναγραφήν τών νικητών κατάλογον θεωρών, 
άλλα δεν άναφέρονται δαπάναι. Ή υπό τοΰ Bizard εν BCH 1920, 250 έ. δημοσιευ- 
θεΐσα, μετά τούς νικητάς συνεχίζει στ. 25: Πόλεις αϊδε συνέϋυσαν Θηβαίων άρχοντες 
οι επί ταΐς Ουσίαις. Θεσπιέων... μετά ταΰτα δε, στ. 36 : Καί περιττόν έποίησα εκ τής άγω- 
νοϋ'εσίας δραχμάς χιλίας ένακοσίας έβδομήκοντα επτά καί άπό τών κνπαρίττων ελαβον 
πεντακοσίας καί άνήλωοα ταΰτα εις την έξόρυξιν τοΰ δρονς τον προ τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλ
λωνος καί την μετάϋεοιν τοΰ τοίχον τοΰ λιόλινον.

Ή προκειμένη έκ Τανάγρας απολογία, όμως, εκτός άλλων, μάς δίδει αναλυτικόν 
πίνακα τής αξίας τών χορηγηθέντων εις τούς νικήτας στεφάνων, τάς πάσης φύσεως άλ- 
λας δαπάνας, συνολικά ποσά δαπανηθέντα, ώς καί την προέλευσιν τοΰ ειδικού κεφα
λαίου χρηματοδοτήσεως τών εορτών. Είναι τριμερής, ώς αί προηγουμένως άναφερθεΐ- 
σαι, την αναγραφήν όμως τών νικητών, στ. 1-18, δεν ακολουθεί κατάλογος θεωρών, 
αλλά πίναξ τών άπονεμομένων εις τούς νικήτας στεφάνων μετά τής αξίας έκάστου στε
φάνου στ. 19-43, διάφοροι άλλαι δαπάναι στ. 44-52, δαπάναι εξ ιδίων: άπολογίζομαι 
διά το δεδαπανηκεναι παρ’ έμαντοΰ στ. 53-56 καί λογοδοσία διαχειρίσεως ποσών μετά 
τών έξ αυτών προερχομένων τόκων. Έκτος τών νικητών, οί όποιοι άναφέρονται εις 
τον κατάλογον τών νικητών στ. 1-18, έχομεν καί εις τήν λογοδοσίαν τής απονομής τών 
στεφάνων πέντε νέα ονόματα τεχνιτών τοΰ Διονύσου, νικητών δευτερείου κατά τήν 
έκφρασιν τής επιγραφής. Κατά ταΰτα ή απολογία τοΰ αγωνοθέτου τών Σαραπιείων 
τής Τανάγρας αποτελεί πολύτιμον καί μοναδικήν μαρτυρίαν, σχετικήν προς τάς δα
πάνας τών αγώνων, οί όποιοι έτελοΰντο κατά τάς διαφόρους έορτάς τής περιόδου εϊς 
τήν όποιαν άναφέρεται. Δίδει προσέτι καί μερικάς λατρευτικός πληροφορίας σχετικός 
προς τά πολυπληθή ιερά τών Αιγυπτίων θεών, τά όποια έκάλυψαν άπό τοΰ 2ου π.Χ. 
αίώνος τήν Ελλάδα.

ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ. Στ. 1. Γλαύκον τοΰ Βονκάττονς. Τό Γλαύκος κοινότατον καί εις τήν 
Βοιωτίαν. Ιδιαιτέρως δέον νά σημειωθή έκ Τανάγρας στήλη άετωματώδης, επιτύμβιος 
τοΰ πρώτου αίώνος, IG VII 873, φέρουσα τό όνομα Γλαΰκος. Διά τό Βουκάττης, προερ- 
χόμενον έκ τοΰ πρώτου μηνός τοΰ Βοιωτικοΰ ημερολογίου, Βουκατίου, καί συνδεόμενον 
με τήν Βοιωτικήν καί Δελφικήν έορτήν «Βουκάτια» πρβ. RE έν λ. Τό «Βουκάττης» εις 
τήν Βοιωτίαν άπαντά συχνότατα εις τήν Τανάγραν καί τον Όρχομενόν1. Ξένων Βου- 
κάττου Όρχομένιος, άγωνοθέτης εις τήν IG VII 4149 έπιγραφήν τών ΓΙτωίων, τό αυτό 
δε όνομα Ξένο\να\ Βουκάττους καί έν στ. 62 τής έπιγραφής τής Τανάγρας. Μεταξύ τών 
υιών τοΰ Βουκάττους τής Τανάγρας έχομεν καί τον Καφισίαν, όνομα ευρισκόμενον καί 
εις παλαιοτέρας έπιγραφός τής πόλεως1 2. Ή κοινότης αυτή τών ονομάτων εις τάς δύο

1 IG VII 868 : Βουκάττης Ταναγραίος, IG VII 3176, 507 : έπε-ψάφιδδεν Καφιαίας, IG VII 518: επεψάφιδδε
3181, 4149: Βουκάττης Έρχομένιος. Καφιαίας τής περιόδου άπό 222 - 205 π.Χ.

2 IG VII 506 : ’Απολλόδωρος Καφιοιάο ελεξεν, IG VII
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αύτάς Βοιωτικάς πόλεις, ώς κα'ι τό γεγονός, ότι τά πρόσωπα εις άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις εμφανίζονται συνδεόμενα μέ ώρισμένα ιερατικά καθήκοντα μάς επιτρέπει νά 
ύποθέσωμεν, ότι έ'χομεν μίαν κοινήν οικογένειαν ή οποία έδιχάσθη. Έτι περισσότερον 
ότι ή οικογένεια αύτή συνδέεται μέ ώρισμένα αξιώματα σχετικά μέ τά Σαραπιεία και 
την ?ιατρείαν τών Αιγυπτίων Θεών, δεδομένου ότι λατρείαν Σαράπιδος κα'ι ’Ίσιδος ώς 
και λαμπρόν ναόν έχομεν από τοΰ Γ' αίώνος κα'ι εις τον Όρχομενόν1.

Οί αγώνες τής Τανάγρας, ώς εξάγεται εκ τής επιγραφής1 2 3, ήσαν δραματικοί καί μου
σικοί, ενώ οί περισσότεροι τών αγώνων τών Βοιωτικών πόλεων είχον και γυμνικούς 
καί ιππικούς αγώνας (ώς τά Άμφίαράεια καί τά Έρωτίδεια)8 *· τά Βασίλεια4 καί τά 
ΙΙαμβοιώτια έστεροϋντο μουσικών αγώνω 6ν5. Τά Μουσεία τών Θεσπιών καί τά Άγριώ- 
νια τών Θηβών μόνον μουσικούς αγώνας είχον’’.

Στ. 2. Σαραπιείων. Περί τής πληθώρας τών εορτών προς τιμήν τοΰ Σαράπιδος 
καί τής έκ τής συγχωνεύσεως δΰο παλαιοτέρων θεών δημιουργίας του άπειρα έχουν 
γραφή. Τό δημιούργημα αυτό τής πολιτικής δεξιοτεχνίας τοΰ Πτολεμαίου τοΰ Α', τοΰ 
οποίου ή έπικράτησις καθ’ όλον τον Έλληνοκρατοΰμενον τότε κόσμον, ώς καί οί δι’ αΰ- 
τοΰ έπιδιωκόμενοι πολιτικοί σκοποί, έδωσαν αφορμήν νά έξαρθή «ή πολιτική μεγαλο- 
φυΐα τοΰ Πτολεμαίου τοΰ Α'»7 επέτυχε πλήρως. Οί παλαιότεροι Αιγυπτιακοί θεοί χρη
σιμοποιούνται διά τήν νέαν σύνθεσιν καί ή ’Αλεξάνδρεια μέ τό Σαραπιεΐόν της, ώς 
εστία τής νέας λατρείας. Έτονίσθη ορθότατα8 ότι οί πολιτικοί σκοποί τών ΙΙτολεμαίων 
τείνουν προς μίαν κατά τό δυνατόν προσέγγισιν τών Ελλήνων καί τών Αιγυπτίων διά 
τής δημιουργίας κοινών θρησκευτικών ιδεωδών καί κοινών ήθικών αξιών”. Ό Nilsson 

έξ άλλου10 * δικαίως παρατηρεί ότι εις τον Σάραπιν δέν έχομεν ένα δημιούργημα θρη
σκευτικής άνελίξεως αλλά μορφήν προς συγκεκριμένων πολιτικόν σκοπόν. Δέν πρέπει 
νά μάς διαφεύγη, ότι ακόμη καί ή καθιέρωσις τής ’Αλεξάνδρειάς ώς κέντρου τής λατρείας 
του, συνδέεται ασφαλώς μέ βλέψεις τών Πτολεμαίων προς τήν Ελλάδα καί γενικώτε- 
ρον προς τάς πέραν τής θαλάσσης χώρας.

Ό θεός αυτός μέ τά έντονα ελληνικά χαρακτηριστικά, αλλά καί μέ τά σαφή ίχνη 
τής προέλευσεώς του έκ τής Αιγυπτιακής λατρείας τών νεκρών, καλείται νά γεφυρώση 
τήν άπόστασιν μεταξύ Αίγύπτου καί Ελλάδος. Ή λατρεία τοΰ θεοΰ αύτοΰ τών νε
κρών καί τής αφθονίας έπεξετάθη ταχύτατα καθ’ ολόκληρον τον ελληνικόν κόσμον διά 
τής πυκνής επικοινωνίας τών δύο χωρών, διά τοΰ εμπορίου, καί κυρίως διά τής έπι- 
στροφής τών μισθοφόρων11. Ή λατρεία τοΰ Σαράπιδος συνδέεται μέ ειδικούς όμί-

1 IG VII 3198 - 3204, 3215, 3224.
2 Βλ. επίσης IG VII 541, 542
3 BCH 19, 368 l.=IG VII 1764-72.
4 Άρχ. Δελτ. 1923, 24 έ. και Feyee, Contribu

tion a l’epigr. Beot. σελ. 58 - 67.
5 IG VII 2871.
6 FeyEL, Polybe ... σελ. 251 έ., L. Robert, BCH

1935, 198 έ. Περί τών παλαιοτέρων περίφημων τής
Βοιωτίας εορτών, τών Ελευθερίων τών Πλαταιών
Ιν. Robert έν Rev. fit. anc. 1929, 15 άριθ. 1, τών
'Ηρακλείων τών Θηβών και έν BCH 1935, 194
άριά. 3, 4. Επίσης καί ΠΑΠΠΑΔΑΚΙΣ, Άρχ. Δελτ. 1923

σελ. 246 σημ, 2.
7 F. Cumont, Die orientalischen Religionen im 

rom. Heidentum παρά WlECKEN, Grundziige und 
Chrestomathie der Papyruskunde τόμ. I. i (1912) 
σελ. 93.

8 Wiecken, Urkunden der Ptolemaerzeit (1927) 
σελ. 101. Roeder έν RE. I α σελ. 2401- 3.

9 Τάς γνώμας αύτάς έπολέμησεν ό Schubart, Ein- 
fiihrung in die Papyruskunde 1918 σελ. 339.

10 Gesch. griecb. Rel. II σελ. 140 έ.
11 Πρβλ. Jouguet, Les premiers Ptol. et P belle- 

nisation de Sarapis, Hommage a J. Bidez ef F. Cu-

6
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λους λατρευτών, των Σαραπιαστών ή Σεραπιαστών, οί όποιοι άπαντώσιν από τοϋ 
Γ' αίώνος εις τάς “Αθήνας καί συχνότερον είς τάς νήσους \ “Από τοϋ Γ' αίώνος τα λα
τρευτικά κοινά τοϋ τύπου αύτοΰ έπεξετάθησαν είς ολόκληρον τον έλληνορρωμαϊκόν 
κόσμον και αί προς τιμήν τοϋ Σαράπιδος έορταί, τά Σαραπιεϊα, συνεδέθησαν μέ μου
σικούς καί δραματικούς αγώνας. Είς την Ελλάδα ή λατρεία τοϋ Σαράπιδος εύρίσκε- 
ται συνδεδεμένη μέ την τής “Ίσιδος κυρίως καί την τών άλλων Αιγυπτίων Θεών2. 
Ό άποθανών τό 293 π.Χ. Μένανδρος ώνόμαζε τον Σάραπιν «σεμνόν θεόν»3. Εύρυ- 
τάτη ήτο ή λατρεία τών ξένων αυτών θεοτήτων είς την Βοιωτίαν, όπου τον Γ' αιώνα 
εύρίσκομεν λαμπρόν ναόν τοϋ Σαράπιδος είς τον Όρχομενόν, είς τον όποιον λατρεύεται 
όμοϋ μετά τής “Ίσιδος. Έπιγραφαί από κάθε γωνίαν τής Βοιωτίας, κυρίως απελευθε
ρωτικοί, μνημονεύουν τούς Αιγυπτίους αυτούς θεούς4.

Διά τον τρόπον τής εισαγωγής είς την Βοιωτίαν τών ξένων τούτων θεών χαρα
κτηριστικοί είναι αί ειδήσεις, άς ποριζόμεθα έκ τοϋ τιμητικοϋ δι’ Αιγύπτιον υπουργόν 
τοϋ Πτολεμαίου τοϋ Φιλοπάτορος ψηφίσματος τής Τανάγρας5 καί έκ τοϋ Πολυβίου6. 
Ή παρουσία τών μισθοφόρων, καί ή επιστροφή όσων έξ αυτών έπέστρεψαν, εξηγεί τό
σον τήν ταχύτητα τής διαδόσεως τών λατρειών αυτών όσον καί μερικάς χαριστικός 
πράξεις τών Πτολεμαίων διά Βοιωτικάς πόλεις7. “Από τών μέσων τοϋ Γ' αίώνος ειδική 
λατρεία τοϋ Σαράπιδος υπάρχει είς τήν Βοιωτίαν8.

Στ. 3. *Αντανδρος Έρεδάμου, Αίγιράτης σαλπικτής (είς στ. 23 Άντάνδρωι σαλ- 
πιστή), άγνωστος άλλοθεν. Τό όνομα κοινόν είς τήν Βοιωτίαν καί παρά Θουκ. IV 52 
όνομα πόλεως. Περί τής έπιδόσεως τών Αίγιρατών είς τάς καλάς τέχνας, Syll.3 660, έκ 
Δελφών, όπου οί Θράσων καί Σωκράτης Πάτρωνος, τιμώνται δι’ έπιδείξεις λυρικών 
συστημάτων διά προξενιάς, ως καί Syll.3 775, έπίσης έκ Δελφών, τιμωμένου “Απολλώ
νιου Διονυσίου Αίγιράτου.

Στ. 4. Πραξιτέλης Θεογένον, “Αθηναίος κήρυξ. Έκ τοϋ ονόματος αύτοϋ καί τοϋ

mont, Coll. Latomus II σελ. 159 έ., καί Kranze, 
Griech. Kultur (1941) σελ. 518-9.

1 Poland, Gesch. d. griech. Vereinswesens (1909) 
σελ. 69 έ., 219 έ.

2 ’Επ’ αύτοΰ καί τής έξαπλώσεως A. Rusch, De Sa- 
rapide et Iside in Graeciae cultis diis. Berlin (1906), 
passim, Th. A. Brandy, The reception of the 
Egyptian cults by Greeks σελ. 330 έ., έν The Uni
versity of Missouri Studies X, I 1935 καί είς τήν 
έπισκόπησιν τής Αιγυπτιακής λατρείας έν Έλλάδι υπό 
DrexlER παρά Roscher έν λ. Isis 379 - 391.

3 Παπ- Όξυρ. XV, 1922, 1803 Ζ άπόσπ. 8 παρά 
Nilsson, Gesch. griech. Rel. II, 113-4.

4 IG VI 13198 έ. διά τόν Όρχομενόν, IG VII 3301 έ. 
διά τήν Χαιρώνειαν, IG VII 2872 διά τήν Κορώ- 
νειαν, IG VII 540, 541, 542 καί ή παρούσα διά 
τήν Τανάγραν, IG VII 2482 διά τάς Θήβας, άν καί 
περί τών Θηβών δέν άποδεικνύεται έκ τής έπιγραφής 
λατρεία" έπ’ αύτοΰ καί ZIEHEN, RE έν λ. Thebae Va 
σελ. 1523. Είς τάς Θεσπιάς αί Αιγυπτιακοί λατρεΐαι 
ανέρχονται μέχρι τής Ελληνιστικής έποχής, BCH 1926,

425 έ., ’ίσως καί είς τάς Κώπας (ΠΑΥΣ. IX 24. 2). 
’Εξ ίσου διαδεδομένη ήτο ή λατρεία καί είς τήν γειτο- 
τονικήν Εύβοιαν, όπου έχομεν έκτος τών έκ Χαλκίδος 
έπιγραφών τοΰ Β' αίώνος, IG XII 9, 223, 228, 229, τό 
μέγα ιερόν τών Αιγυπτίων θεών τό ύπό τοΰ Παππαδάκι 
άνασκαφέν έν ’Ερέτρια (Ν. ΠΑΠΠΑΛΑΚΙΣ, Άνασκαφή 
Ίσείου έν ’Ερέτρια, Άρχ. Δελτ. I [1915], σελ. 115 έ.).

5 IG VII 507. ‘
6 V 63, 12, 65, 2: Σωκράτης δ’ ο Βοιώτιος πελτα- 

ατάς εΐχεν νπ αυτόν διοχιλίονς.
7 Πρβλ. δωρεάς είς τάς Θεσπιάς, ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ 

έν Άρχ. Δελτ. 1931 - 32 σελ. 32 έ, καί Uaum, Stiftun- 
gen I 89, II 24.

8 Πρβλ. Beloch, Griech. Gesch. IV 1 σελ. 437-39. 
διά τήν λατρείαν τής ’Ίσιδος καί τοΰ Σαράπιδος είς 
τήν Τανάγραν όλίγαι λέξεις παρά Carolus BuslEpp, 
De Tanagraeorum sacris commentatio Gymnasii Vi- 
mariensiis (1908) σελ. 15. Περί τών συντελεστικών τής 
διαδόσεως τών ξένων λατρειών είς τήν Ελλάδα πρβλ. 
KArst, Gesch. der Hell. II 271 - 277, Paul Wend- 
land, Hellenist.- Rom. Kultur 129 έ., 153 έ. Παππα- 
ΔΑΚΙΝ, Άρχ. Δελτ. 1915, 188 έ.
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Ποσέους τοΰ στ. 14 έχρονολογήθη ή επιγραφή τής Τανάγρας (τό πρώτον γνωστόν 
τότε τμήμα IG VII 540) ΰπό τοΰ Latischew έν BCH 1881, 261, διά τής συσχετίσεώς 
του με τον Πραξιτέλην Θεογένου Φλυέα τής IG II 468, 82 και τον Πραξιτέλην Θεο- 
γένου Άθηναΐον έφηβον1. Αί νεάπεραι έπιγραφα! των Δελφών, αί σχετικά! προς τάς 
Πυθαΐδας, φέρουν μεταξύ τών τεχνιτών τοΰ Διονύσου τό αΰτό πρόσωπον εις δύο συνε
χείς Πυθαΐδας, την τοΰ 106/105 κα! την τοΰ 97/961 2. Οΰτω εις την Πυθαΐδα τοΰ 
106/5, FD III, 2 άριθ. 48 = Syll3 7.11 L στ. 36 έχομεν μεταξύ ιών τραγωδών Πραξιτέλης 
Θεογένου Άΰηναΐος εις την Πυθαΐδα τοΰ 97/96, FD III, 2 άριθ. 49=Syll.3 728κ στ. 30 
και τον(ς) ον[ναγωνιξομένους τού]τοις Πραξιτ(έ)λην Θεογένεος.”Ηδη ό Sundwall έταύ- 
τισε8 τον Πραξιτέλην Θεογένου Φλυέα4 * * * μέ τον τών επιγραφών τών Δελφών. “Εχομεν 
κατά ταΰτα τό αΰτό πρόσωπον εις τάς έπιγραφάς τών Δελφών ώς τεχνίτην τοΰ Διονύσου, 
εις την επιγραφήν τής Αττικής κα! εις τήν Τανάγραν ώς κήρυκα. Πρέπει δε νά δια
στολή άπό τον έφηβον έπι Μενοίτου άρχοντος τό 105 π.Χ., διότι είχεν ήδη λάβει μέρος 
εις τήν Πυθαΐδα τοΰ 107/106 ώς απεσταλμένος τών τεχνιτών τοΰ Διονύσου. ’Ασφα
λώς ό έφηβος έπ! Μενοίτου άρχοντος τό 105 π.Χ. Πραξιτέλης Θεογένου είναι υιός τοΰ 
τών Δελφικών επιγραφών καί τής Τανάγρας. Αΰτό μάς έπιτρέπει έκ τής ηλικίας τοΰ 
υίοΰ νά εΰρωμεν τήν ήλικίαν τοΰ πατρός, διότι, έάν τό 105 είχεν υιόν έφηβον (μεταξύ 16 
έως 18 ετών) και είχε νυμφευθή εις ήλικίαν είκοσι καί δύο ετών, θά ήγε τότε, δηλαδή 
περ'ιτό 105, ήλικίαν τεσσαράκοντα ετών, ή ήλικία δέ αύτή συνάγεται κα! έκτής αποστολής 
του μετά τών αντιπροσώπων τών τεχνιτών τοΰ Διονύσου τό 107/106 π.Χ. (Διότι άν δεν 
ήτο ώριμος κα! γνωστός δεν θά περιελαμβάνετο μεταξύ τών επισήμων απεσταλμένων 
τοΰ Άθηναϊκοΰ κοινοΰ τών Διονυσιακών τεχνιτών). Εις τήν έπομένην Πυθαΐδα τοΰ
96/95, είς τήν οποίαν επίσης λαμβάνει μέρος, θά ήτο περ! τά πεντήκοντα έτη, εις δέ 
τήν Τανάγραν, είς τήν οποίαν φέρεται ώς κήρυξ, ασφαλώς θά ήτο όχι άνω τών εξή
κοντα ετών. Ό καθορισμός αύτός τής ήλικίας του μάς δίδει τήν δυνατότητα να κερδί- 
σωμεν ένα terminus διά τήν Ταναγραίαν επιγραφήν, διότι, δεδομένου ότι ήτο αδύνα
τον νά λάβη μέρος είς έξω τής πατρίδος του αγώνας μετά τό εξηκοστόν έτος του κα! 
τον εύρίσκομεν είς τά Σαραπιεΐα τής Τανάγρας, αύτά πρέπει νά τεθούν προ τοΰ 85 π.Χ., 
ότε ήτο εξήκοντα ετών. Κερδίζομεν δηλαδή τήν ασφαλή εϊδησιν ότι ή επιγραφή τής 
Τανάγρας δεν είναι δυνατόν νά τεθή χαμηλότερον τοΰ 85 π.Χ. ή μάλλον τοΰ 90 π.Χ.

Στ. 5. Βονκάττης Γλαύκον, Ταναγραίος ραψωδός. Υιός τοΰ αγωνοθέτου κα! 
αδελφός τοΰ έν στ. 11 ’Αλεξάνδρου, ανεψιός τοΰ έν στ. 20, 58, 60 Καφισία. Πρόκειται 
περ! μέλους τής αυτής οικογένειας, ή οποία συνδέεται ιδιαιτέρως, ώς φαίνεται έκ τής 
έπιγραφής, μέ τήν λατρείαν τοΰ Σαράπιδος κα! τήν διεξαγωγήν τών Σαραπιείων. Ώς

1 Περίπου 105 π.Χ. Πρβλ. καί Kirchner, Pros. 
Att. 12176.

2 ΓΙερί τών Πυθαΐδων έκτος τοΰ G. Coli,in, Le
culte d’Apollon Pythien (1905). Fouilles de Delphes
III, 2 είς τά σχόλια τών σχετικών επιγραφών καί τοΰ
Boethius, Die Pythais, Studien zur Geschichte der
Verbindungen zwischen Athen und Delphi (1918)
τάς λαμπράς παρατηρήσεις τοΰ Pomtow έν Syll.*

696 - 699, 711, 728 καί κυρίως τά όσα σαφή καί σοφά 
γράφει ό Daux, Delphes au He et au I« siecle 
(1936) σελ. 521 - 583 καί Appendix XII σελ. 708 - 729, 
όπου δίδεται καί πίναξ τών έπιγραφών κατά Πυθαΐδα.

3 Έν Nachtrage zur Pros. Att. είς λέξιν Πραξιτέ
λης Θεαγένον Φλνεύς.

4 Kirchner, Pros. Att. 12176.
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καί εις τόν στ. 1 εξήγησα, πιθανώτατα προέρχεται εκ παλαιοτέρας επιφανούς οικογέ
νειας τής Τανάγρας, τής όποιας τό όνομα Καφισίας έν IG VII 506, 507, 509 δεικνύει, 
ότι κατέχει επιφανή θέστν. Έχομεν δέ:

Καφισίας (I) (IG VII 506, 507, 509) 222-205

Βουκάττης (I);

I
Καφισίας (II); "Ισως ό έν Rev. Bit. Gr. 1889 σελ. 71 or. 80
---------p------ - (τόν θέτει ό Reinach μεταξύ 250-171)

«αρχών τη τρίτη».
Βουκάττης (II) πατήρ τοϋ αγωνοθέτου (έ.ά. 130 -120) στ. 1, 
---------- j---------  20, 58, 63

Γλαύκος τού Βουκάττους Καφισίας τού Βουκάττους 
στ. 1, 19, 65, 71 (97-90) στ. 20, 51

Μνασικών τού Βουκάττους ------- !---------------------------- —
στ. 59 (;)

Βουκάττης (III) Γλαύκου ’Αλέξανδρος Γλαύκου
ραψωδός στ. 5 σατύρων ποιητής (97 - 90)

Στ. 6. Ά-δανίας Φρύνωνος, Ταναγραίος ποιητής. Ό Reisch1 τόν ταυτίζει με τόν 
Γυμνασίαρχον εκ Τανάγρας, τόν όποιον ό Dittenberger, IG VII 557, θέτει εις τόν 
Α' αιώνα.

Στ. 7. Άρτέμων Μύρτονος, Θηβαίος αυλητής, άγνωστος άλλοθεν.
Στ. 8. Παρμενίων Παρμενίωνος, ’Αθηναίος αύλωδός. Τό όνομα εύρίσκεται καί είς 

τούς καταλόγους των είς την Πυθαΐδα τού 106/5 λαβόντων μέρος έφηβων, FD III, 2 
άριθ. 25 στ. 16. Τίποτε δεν έμποδίζει την ταύτισιν αυτού με τόν αύλωδόν τής Τανά
γρας, αύτό μάλιστα επιτρέπει να ύποθέσωμεν ότι καί οί έφηβοι καί οί παΐδες τής ’Αθη
ναϊκής θεωρίας των Πυθαΐδων έχουν σχέσιν με τούς τεχνίτας τού Διονύσου. ’Ίσως 
ώρισμένων οικογενειών μέλη έλάμβανον μέρος είς τάς άποστολάς των θεωριών καί τα 
μέλη αυτά ήσαν έκ τών οικογενειών τών τεχνιτών τού Διονύσου μόνον.

Στ. 9. Φίλων Φίλωνος, Ταραντΐνος κιθαριστής άγνωστος.
Στ. 10. Τιμοκλής ‘Ηροδότου κιθαρφδός, Αίολεύς από Κύμης άγνωστος.
Στ. 11. ’Αλέξανδρος Γλαύκου Ταναγραίος, ποιητής σατύρων (ίδέ στ. 5).
Στ. 12. Άσκληπιάδης Ίκεσίου, Θηβαίος, τραγφδιών ποιητής- άγνωστος, άλλα ίδέ 

κατωτέρω είς στ. 18.
Στ. 13. Διογένης Άντίγωνος, Θηβαίος υποκριτής, άγνωστος. Έκ τού Α' αίώνος 

π.Χ. εχομεν IG VII 2727: Διογένην Θεοδότου Θηβαίον ποιητην κωμωδιών2.
Στ. 14. Ποσής Άρίστωνος, ’Αθηναίος κωμωδιών ποιητής. Είναι τό δεύτερον πρό- 

σωπον, τό όποιον μετά τού Θεογένους (τού στ. 4) έδωσε τήν βάσιν τών χρονολογικών

1 De musicis Graecorum certaminibus, σελ. 128. actors and acting in ancient Greece (1908) σελ. 138.
2 Πρβλ. O’Connor, Chapters in the history of
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καθορισμών, διά τών οποίων έτέθη1, τό παλαιόν τμήμα τής επιγραφής μεταξύ των 
ετών 100-75 π.Χ. Ό Reisch1 2 δεχόμενος την χρονολόγησιν παρετήρησεν δτι έ'να 
υιόν αυτού εχομεν μεταξύ τών νικητών εις τον Ώρωπόν IG VII 416 στ. 29: «’Αρίστων 
Ποσέους ’Αθηναίος». Κατά την παρατήρησιν τού Latischew ό ποιητής τής επιγρα
φής τής Τανάγρας ταυτίζεται με τό άπαντώμενον μεταξύ τών θεσμοθετών πρόσωπον 
τής IG II 863: «ΓΓοσής Άρίστωνος Φαληρεΰς» (άλλαι συσχετίσεις εις Kirchner, Pros. 
Att. 12149). Ό Ποσής Άρίστωνος, είναι ό μόνος έκ τών ’Αθηναίων νικητών τής Τανά
γρας, ό όποιος δεν εύρίσκεται εις τούς καταλόγους τεχνιτών τού Διονύσου, οί όποιοι 
λαμβάνουν μέρος εις τάς Πυθαΐδας. Παρά ταΰτα, τής αυτής οικογένειας μέλη εχομεν 
εις τάς Πυθαΐδας, τά όποια μάλιστα κατέχουν λαμπράς θέσεις καί λαμβάνουν τιμητικάς 
διακρίσεις.

Οΰτω αδελφός τού Ποσέους Άρίστωνος, θεωρός τής συνόδου τών τεχνιτών τού 
Διονύσου, εις την ΓΙυθαΐδα τού (127 π.Χ.), FD III 2 άριθ. 47 καί σελίδα 291=Syll.3
698 Α στ. 8: «θεωρούς δέ....... Μενέλαον Άρίστωνος». Επίσης εις άλλος αδελφός
είναι εις την Πυθαΐδα τού 106/5, ό επιμελητής καί άρχιθεωρός Αλέξανδρος Άρίστω
νος, FD III 2 άριθ. 48=Syll.3 711 L στ. 3 : «Αλέξανδρος Άρίστωνος» επιμελητής 
στ. 15: «Αλέξανδρον Άρίστωνος κωμικόν ποητάν» καί στ. 17 εις υιός αύτοΰ «Άρίστωνα 
Μενελάου τραγικόν ποητάν» στ. 23: «τούς άσομένους τούς τε παιάνας καί τον χορόν... 
Άρίστωνα Μενελάου» στ. 35: «ποητάς δέ σατύρων... Άρίστωνα Μενελάου»· ό Αλέ
ξανδρος Άρίστωνος επανέρχεται τό 96/95 π.Χ. εις FD III 2 άριθ. 49 = Syll.3 728 κ 
στ. 1: «ό επιμελητής αυτών Αλέξανδρος Άρίστωνος, κωμικός ποιητής». Εχομεν οΰτω 
αρκετά μέλη τής οικογένειας αυτής, τής όποιας τά περισσότερα πρόσωπα διαπρέπουν 
ώς ποιηταί κωμφδιών. Ποιητής κωμφδιών είναι καί ό αδελφός τού Ποσέους Τιμό- 
στρατος (πρβλ. Kirchner, Pros. Att. άριθ. 13824, όπου καί stemma εις τό Τιμόστρα- 
τος). ’Εχομεν δέ υιούς τού Άρίστωνος, τον όποιον ό Preuner3 θέτει τό 147 π.Χ., τον 
Τιμόκρατον, IG II 983 (καί Kirchner), τον Ποσήν IG II 863, IG VII 540, τον 
Μενέλαον FD III 2 άριθ. 47 στ. 8 (127 π.Χ. θεωρόν) καί τον Αλέξανδρον FD III 2 
άρ. 48 στ. 3, 15, 47, FD III 2 άρ. 49. Δεδομένου ότι ό εις τών άδελφών είναι άνω 
τών τριάκοντα ετών, θεωρός τής συνόδου τών τεχνιτών τής Πυθαΐδος τού 127, ό Με
νέλαος Άρίστωνος, ό άδελφός του Ποσής θά ήτο τής αυτής περίπου ηλικίας, γεγονός 
όπερ μάς υποχρεώνει νά τού άποδώσωμεν περί τό 90 π.Χ. ηλικίαν πλησίον τών εξή
κοντα έτών. Καί έκ τούτου λοιπόν δέν είναι δυνατόν νά όρισθή χρονολογία χαμηλοτέρα 
τού 90 π.Χ., διά τήν επιγραφήν τής Τανάγρας.

Τό αυτό εξάγεται καί έκ τού υιού τού Ποσέους μνημονευομένου εις IG VII 416( 
επιγραφήν έξ Ώρωποΰ, καί τού Άρίστωνος Μενελάου FD III 2 άριθ. 48 στ. 27λ

Στ. 15. Δη μητριός Δημητριόν, Αθηναίος υποκριτής. Μέ?ιθς καί αυτός τών θεω
ριών Αθηναίων τεχνιτών τού Διονύσου, τών ευρισκομένων εις τάς Πυθαΐδας. Εις τήν

1 Hatischew, BCH 1881, 261 έ. Dittenberger, 
IG VII 540.

2 De musicis Graecoruin certaminibus σελ. 128.
3 Rh. Mus. XLIX, 1894, 366 (παρά Kirchner

έ.ά. εις άριθ. 13824).
4 Ό Sundwaee εις Nachtrage zur Prosop. Att. 

είς Άριστων, Μενέλαος, ’Αλέξανδρος δέν αναφέρει την 
σχέσιν.
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πρώτην Πυθαΐδα (137 π.Χ.) μέ τό αυτό δνομα, FD III 2, άριθ. 11. Syll.3 696 β 

(άνευ των ονομάτων): «πυθαϊσταί παΐδες ...Δημήτριος Δημητρίου». Εις την Πυθαΐδα 
τοΰ 106/105 π.Χ., FD III 2, άριθ. 48 = Syll.3 711 L στ. 83: «κωμφδούς δέ... Δημή- 
τριον Δημητρίου». Ό Kirchner, Pros. Att. άριθ. 3447, έταΰτισε τον Δημήτριον Δη
μητρίου τής Τανάγρας μέ τον έν CIG 320: «Δημήτριον Δημητρίου Τρικορύσιον, ό έπι 
τα ιερά» Δηλιακής επιγραφής, τον όποιον ό Homolle έν BCH VIII 135, θέτει μεταξύ 
των ετών 35-88 καί τοΰ οποίου υιός ε’ιναι ό τής IG II 481 «Δημήτριος Δημητρίου Τρι- 
κορύσ(ιος)» έφηβος έπι Άπολλ,οδώρου άρχοντος (μεταξύ 84-76)1. Ό O’Connor (εϊς 
την Pros, histriorum τοΰ έργου του Chapters in the history of actors and acting in 
ancient Greece άριθ. 128) θεωρεί τον Δημήτριον Δημητρίου τής FD III 2 άριθ. 48 
(106/105) ώς υιόν τοΰ πυθαϊστοΰ παιδός τής FD III 2 άριθ. 11 (137 π.Χ.), άλλα προ
φανώς πρόκειται περί σφάλματος. Ό πυθαϊστής παίς τοΰ 137 π.Χ. είναι ό κωμωδός 
τοΰ 106/105 π.Χ. και ό υποκριτής τής παρούσης έκ Τανάγρας έπιγραφής. Δυνάμεθα 
δέ να χρησιμοποιήσωμεν καί αύτοΰ την ηλικίαν διά την χρονολόγησιν τής έπιγραφής, 
παϊς τό 137 π.Χ. περί τα δώδεκα έτη, τό 106/105 κωμωδός θά έγγίζη τά τεσσαρά
κοντα πέντε. Εις την έπιγραφήν τής Τανάγρας εις ηλικίαν μικροτέραν τών εξήκοντα 
έτών είναι περί τό 90 π.Χ. Καί έκ τής ηλικίας του επομένως έξάγεται ότι δέν έχομεν 
τό δικαίωμα νά θέσωμεν χαμηλότερον τοΰ 90 π.Χ. την Ταναγραίαν έπιγραφήν. Νά 
θεωρήσωμεν τον Δημήτριον Δημητρίου τον έφηβον έπι ’Απολλοδώρου άρχοντος 
(μεταξύ 84-76) ώς τον λαβόντα μέρος καί νικήσαντα εις Τανάγραν θά μάς ύπε- 
χρέωνε νά καταβιβάσωμεν την έπιγραφήν χαμηλότερον καί τοΰ 70 π.Χ., πράγμα 
αδύνατον.

Στ. 16. [Δημήτρι]ος Δημητρίου, Θηβαίος, τήν παλαιάν τραγφδίαν (ίδέ κατωτέρω 
στ. 19).

Στ. 17."Ιππαρχος Άπο[λλοδώρ]οι> Θηβαίος τήν κωμφδίαν, τό όνομα κοινόν εις 
τήν Βοιωτίαν, όπου και έν IG VII 261, 295, 2184 ύπό τό αυτό όνομα αρχών τοΰ κοι- 
νοΰ τών Βοιωτών.

Στ. 18. Άσκληπιάδης '/κ[εσίο]υ, ’Αθηναίος, τον έπινίκιον. Τον εύρίσκομεν καί αυ
τόν είς έπιγραφήν τών Δελφών σχετικήν μέ παραχώρησιν στεφανηφορίας και χρυσο- 
φορίας, είς κοινόν τών ’Αθηναίων τεχνιτών τοΰ Διονύσου, FD III 2 άριθ. 69. Syll.3 
704 ε, καί είς τήν αντίστοιχον αυτής ’Αθηναϊκήν έπιγραφήν, IG II2 1134. Τήν υπό τοΰ 
Klaffenbach σύνθεσιν τών δύο (έν Syrnb. ad hist, colleg. artif., Bacch 1914, σελ. 36) 
δίδει καί ό Pomtow έν Syll.3 704 ε. Έχομεν είς αυτήν μεταξύ τών ίερομνημόνων 
στ. 3 : «παρά δέ ’Αθηναίων Άσκληπιάδου τοΰ Τκεσίου... » στ. 23, 39: πρεσβευτάς τόν τε 
ιερέα τοΰ Διονύσου Άσκληπιάδην 'Ικεσίου τραγικόν ποιητάν. Επίσης καί είς τήν Syll.3 
826 στήλη Β στ. 3 έπιγραφήν.

Αί έπιγραφαί αύταί τίθενται είς τό 117 π.Χ., τών αυτών δέ περίπου χρόνων έχομεν 
Άσκληπιάδην καί μεταξύ τών αρχόντων τών ’Αθηναϊκών τετραδράχμων καί μάλιστα 
Ίκέσιον καί Άσκληπιάδην, ίσως αδελφούς ή πατέρα καί υιόν (Head, Hist. Num2

1 Πρβλ. Sun’DWaij., Nachtr. Pros. Att. είς λέξιν.
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σελ. 385), νομίσματα κατά τον Sundwall (Untersuchungen iiber die attischen Miin- 
zen des neues Stiles, 1908, σελ. 59) άνήκοντα μετά το 120 π.Χ.1

Εις την σειράν των τετράδραχμων τής περιόδου αΰτής έχομεν κα'ι τον Ποσήν 
μετά τοΰ άδελφοΰ του Τιμοστράτου, περ'ι τοΰ οποίου ήσχολήθημεν ανωτέρω, εις νο
μίσματα τοϋ 115 π.Χ.2

Προσέτι δέ έχομεν και Άσκληπιάδην Άσκληπιάδου μεταξύ των έφηβων τής Πυ- 
θαΐδος τοΰ 106/105 π.Χ. (πρβλ. κα'ι Sundwall, Nachtr. zur Pros. Att. εις λέξιν, 
ό όποιος δεν συσχετίζει όμως τον Άσκληπιάδην Ίκεσίου καί τον Άσκληπιάδην Άσκλη- 
πιάδου), ασφαλώς υιόν τοΰ Άσκληπιάδου Ίκεσίου. Οΰτω τό 117 π.Χ., έτος τής επιγρα
φής τής στεφανηφορίας καί χρυσοφορίας, και περί τό 120 π.Χ. ό Άσκληπιάδης Ίκεσίου 
αρχών τών Αθηναϊκών τετραδράχμων είναι άνω τών τριάκοντα ετών και περί τό 90—την 
χρονολογίαν τής επιγραφής τής Τανάγρας—περί τά εξήκοντα έτη. Εννοείται ότι ή αύτή 
χρονολ,ογία διά την επιγραφήν τής Τανάγρας εξάγεται και εάν ΰπολογισθή ή ηλικία 
τοΰ Άσκ?α|πιάδου εκ τής ήλικίας τοΰ υίοΰ του, έφηβου τό 106/105. Έξ όλων τών νι
κητών, οί όποιοι άπαντοΰν εις άλλας άκριβέστερον χρονολογηθείσας έπιγραφάς, ώς 
εις τάς έπιγραφάς τών Πυθαΐδων, και τά Αθηναϊκά νομίσματα έξάγεται ώς ασφαλές 
κα'ι έκ τής ήλικίας τών νικητών, ότι ή έπιγραφή τής Τανάγρας ή μάλλον ή χρονολογία 
τής τελέσεως τών Σαραπιείων είναι αδύνατον νά καταβιβασθή μετά τό 90 π.Χ. Ό 
ακριβής κατά τό δυνατόν καθορισμός τής χρονολογίας τής έπιγραφής αυτής έχει ση
μασίαν καί διά μίαν άκριβεστέραν έπανεξέτασιν τής χρονολογικής τοποθετήσεως όλων 
τών Βοιωτικών αγωνιστικών έπιγραφών τής περιόδου αΰτής, αί όποΐαι τοποθετούνται 
μεταξύ 100-50 (πρβλ O’Connor, Chapters of the history... σελ. 70 έ.).

Ενταύθα δέον νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν μας έπί τής παρουσίας εις τήν έπι- 
γραφήν τής Τανάγρας δύο νικητών με τά αυτά ονόματα και πατρωνυμικά. Πρόκειται 
περί τών Δημητρίων Δημητρίου, ’Αθηναίου καί Θηβαίου, στ. 15, 16 καί τών Άσκληπια- 
δών Ίκεσίου, ’Αθηναίου και Θηβαίου, στ. 12 καί 18. Τό γεγονός είναι περισσότερον 
από περίεργον, είναι ύποπτον, καί, έάν κατά τύχην δεν διεσφζοντο τά έθνικά τών δύο 
έκ τών τεσσάρων στίχων, νομίζω ότι, μετά τά αύτά ονόματα, οίοσδήποτε έκδοτης θά 
συνεπλήρωνε κοινά έθνικά, διότι θά ήτο κάπως άπίθανον νά ΰποθέση ότι θά συνέβαινε 
νά έχη διάφορα. Ασφαλώς δέ, δεδομένου ότι έχομεν τά αύτά ονόματα Αθηναίων 
τεχνιτών τοΰ Διονύσου, θά συνεπληροΰντο με τό Αθηναίος άμφότερα. Πιστεύω, ότι 
δεν έχομεν τέσσαρας τεχνίτας αλλά μόνον δύο, οί όποιοι δι’ ώρισμένους λόγους έπα- 
ναλαμβάνονται μέ διάφορα έθνικά. Δεν δύναμαι νά κατανοήσω διά ποιον λόγον λαμ
βάνει χώραν αύτή ή έπί τοΰ λίθου πλαστογραφία καί πλαστοπροσωπία, έκτος τής 
προσπάθειας τών ιερέων τοΰ Σαράπιδος νά έμφανισθοΰν περισσότερα τά μετασχόντα 
τών αγώνων πρόσωπα, καί ή άποψις αύτή έπιβεβαιώνεται καί έκ τών στ. 37-38 καί 
34, 41. Διότι είς στ. 37 - 38 έχομεν Δημητρίω υποκριτή στέφανον, άπο χρυσών Γ κα'ι [τε]- 
τρωβόλου ήμιωβελίου κενόν οκτώ έως έννέα γραμμάτων τραγωδώι τώι τήν παλαιάν. Είς

1 Πρβλ. καί Sundwau,, Nach.tr, zur Pros. Att. 
είς λέξιν.

2 Head, Hist. Num.2 385 (πρβλ. Sundwau,, 
Unters. iiber att. Miinz. σελ. 100).
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τό άγραφον τμήμα ασφαλώς θά ετίθετο τό δνομα Δημήτριος, άλλα δεν έτέθη. Αύτό 
δεικνύει δτι έ'χομεν εις τάς δύο στεφανώσεις τον αυτόν νικητήν, δ όποιος δι’ αύτό ακρι
βώς δεν έπανελήφθη.

Παρομοία περίπτωσις κα'ι μέ τον Άσκληπιάδην στ. 34: ’Ασκληπιάδη τραγωδιών 
ποιητ[ΐ\ στ]έφανον, στ. 41: ’Αοκληπιάδη τραγωδιών ποιητ[ΐ\] τον επινίκιον, ένφ εις τόν 
στ. 19 ό Άσκληπιάδης δεν φέρεται ώς τραγωδιών ποιητής. Νομίζω δτι είναι σαφέστα- 
τον δτι πρόκειται περί σκοπίμου πλαστογραφίας, τής οποίας δεν ερμηνεύεται ό λόγος.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ. Στ. 19. ’Από τοΰ στίχου 
τούτου, ληξάσης τής αναγραφής νικητών, έ'χομεν την λογοδοσίαν τοΰ Γλαύκου τοΰ 
αγωνοθέτου τών Σαραπιείων.

’Απολογία, εις την έννοιαν τοΰ άπολογισμός, είναι δρος τής κοινής τών Ελληνι
στικών χρόνων καί εύρίσκεται εις την λογοδοσίαν τοΰ Θηβαίου Ίππαρχου Πομπίδου 
IG VII 2126 λ Τό απολογισμός σύνηθες καί εις τάς τιμητικός κοσμητών έπιγραφάς 
τοΰ Α' π.Χ. αίώνος Syll.3 717. 90 έξ ’Αθηνών. Έξ αυτών, νομίζω δτι μίαν αντίστοιχον 
έκφρασιν τής απολογίας αγωνοθέτου εχομεν εις τούς λόγους ίεροποιών τής Δήλου 
IG XI άρ. 287 (=BCH XXVII, 1903, σ. 64): Λόγος ίεροποιών τών ίεροποιησάντων... 
επί άρχοντος Σωσισθένους παρελάβομεν (εκ τοΰ 250 π.Χ.), IG XI άρ. 161 (=BCH 1890 
σελ. 389 στ. 1-3): Λόγος ίεροποιών τών ίεροποιησάντων επί άρχοντος Ύψοκλέους... πα
ρελάβομεν παρά...(έκ τοΰ 280 π.Χ.). Έκτος αύτοΰ, εις την Βοιωτίαν τό άπολογία καί 
άπολογίζομαι συνηθέστατον κυρίως επί τών πάσης φύσεως άποδόσεων λογαριασμών, 
ταμιών προς τούς κατόπτας2, την ειδικήν Βοιωτικήν άρχήν ελέγχου τών Οικονομικών. 
’Απολογίας άγωνοθετών έ'χομεν ήδη άρκετάς εκ Βοιωτίας, άλλά εις οΰδεμίαν ό άγωνο- 
θέτης λογοδοτεί διά δαπανηθέντα προς κατασκευήν στεφάνων ποσά ουδέ τόσον άνα- 
λυτικώς καί λεπτομερώς.

’Αγωνοθέτης είναι κυρίως ό υπεύθυνος, ό γενικός επόπτης τών μουσικών καί δρα
ματικών άγώνων, διά τούς γυμνικούς καλείται καί άθλοθέτης· αγωνοθέτης: αρχής δνομα 
Άθήνησιν, ώς δε Νίκανδρος άθλοθέτης μόνα τα γνμνικά, Αγωνοθέτης τά μουσικά διατι
θέμενος (Ησύχιος εις λέξιν) καί άγωνοθέται, άθλοθέται άγώνων διαθέται άθλων, έπιμε- 
ληταί (Πολυδ. III 140). Τήν σύνδεσιν αυτήν τών άθλοθετών προς τούς γυμνικούς, 
τών άγωνοθετών προς τούς μουσικούς άγώνας τήν εχομεν σαφή έπί ’Αττικών τιμητι
κών ψηφισμάτων (πρβλ. Syll.3 433. s: επειδή οί άθλοθέται... καί τοΰ άγώνος τοΰ τε 
μονσικοΰ καί τοΰ γυμνικοΰ καί τής ιπποδρομίας, αυτόθι 466. 17: έπεμελήθη τών άγώνων 
τών τε Διονυσιακών... έπαινέσαι τον Αγωνοθέτην καί ΑΡΙΣΤ., Άθην. Πολ. LX 1 : οϋτοι 
(οί άθλοθέται) δοκιμασθέντες έπί τέτταρα έτη, καί διοικοΰσι τήν τε πομπήν τών Παναθη- 
ναίων καί τον άγώνα τής μουσικής καί τον γυμνικδν άγώνα καί τήν ιπποδρομίαν'). Άγω-

1 Ό Wiiaamowitz, Hermes VIII, 1874, σελ. 431 έ., 
Kleine Schriften VI (1937) σελ. 245 έ., έγραφε 
περί αυτής «man sieht die Άπολογία ist ein απολογι
σμός eine Bedeutung des Wortes welche neu zu sein 
scheint». Άφ’ ετέρου ό ΗΣΥΧΙΟΣ εξηγεί τήν λέξιν 
απολογισμός διά τής άπολογία, ό δέ ΣθΥ(ΐ)ΔΑ(Σ): άπολο- 
γίζω . .. σημαίνει δε και άπολογαριάζω. Ό Β. Κειτ. (Her

mes XXV, 1890, σελ. 600, εις τά σχόλια τής επιγραφής 
αργυρωμάτων του Άμφιαραίου) συσχετίζει το άπολογία 
μέ τό αττικόν διαλογισμός.

2 Διά τούς κατόπτας Busor.'r, Staatskunde 1442, 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Άρχ. Δελτ. 1922, 263, Schuethes έν 
RE εις λέξιν. IG VII 303 : άπολογισάσϋω. IG VII 4130, 
4131 : άπολογιοάοΰω προς τους κατόπτας.
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νοθέτης καί παρά Θουκ. III 38· Σοφοκλής παρά Πολυδ. III 141, Ξενοφ. Άνά- 
βασις III 14 (πρβλ. καί Willamowitz, Aristoteles und Atlien I 239, Reisch 

εν RE I 870 έ. Daremberg - Saglio εις λέξιν).

Στ. 20. ”Ελαβον παρά τής αρχής Καφισίου. 'Η άγωνοθεσία των Σαραπιείων τής 
Τανάγρας άποδεικνύεται ενιαύσιος άρχή κυρίως εκ τών στίχ. 59-62: τόκος τον επί 
(άγωνοθεσίας) Καφισίου ενιαυτόν— τόκος του επί (άγωνοθεσίας) Ξένονος ενιαυτόν. Ή 
άγωνοθεσία άπό τοΰ Ε' αίώνος θψιστον ?ιειτούργημα τής πολιτείας, τό όποιον διέπε- 
ται άπό ώρισμένους κανόνας, καί επ’ αύτοΰ εχομεν—εις την υπό τοΰ Swoboda, Staats- 
altert. 1245, συλλογήν ονομάτων νόμων—καί ένα «νόμον αγωνοθέτου». Περί τοΰ χρό
νου τής άγωνοθεσίας εις άλλους άγώνας άλλα ισχύουν. Είς την Τήνον ή άγωνοθεσία 
όπως καί ή Γυμνασιαρχία έξάμηνος, είς τήν Μυτιλήνην έτησία, εχομεν όμως καί ισο
βίους άγωνοθεσίας1. Ή επιγραφή τής Τανάγρας μάς γνωρίζει καί μίαν περίπτωσιν 
οικογενειακής καί κληρονομικής άγωνοθεσίας. Είς τον στ. 20, έ'χομεν τήν παραχώρησιν 
τής άρχής άπό τοΰ ενός άδελψοΰ είς τον άλλον. Ό Γλαΰκος παραλαμβάνει τήν άρχήν 
καί τήν διαχείρισιν άπό τον άδελφόν του Καφισίαν. Έκ τών Βασιλείων τής Λεβαδείας 
(Άρχ. Δελτ. 1923 σελ. 241) εχομεν είς παρομοίαν περίπτωσιν άρνησιν άγωνοθέτου νά 
παραδώση τήν διαχείρισιν καί σειράν εγγράφων τοΰ γραμματέως τών ναοποιών έπ’ αύ
τοΰ. ’Εκτός τοΰ Καφισίου καί τοΰ Γλαύκου είς τήν αύτήν οικογένειαν τοΰ Βουκάττους 
τής Τανάγρας άνήκει καί ό τοΰ στ. 19 Μνασικών, στ. 59 ό προ τοΰ Καφισίου πιθανώς 
άγωνοθέχης, ώς καί στ. 62 ό Ξένων καί στ. 64 ό Βουκάττης. Τό όνομα Καφισίας συγ
κλίνει προς τό Κηφισός καί είναι κοινότατου είς τήν Βοιωτίαν, όπου εκτός τών άλλων 
άρχων Καφισίας είς κατάλογον τοΰ Ύηττοΰ IG VII 2818 (236-217 π.Χ.), άρχων 
είς κατάλογον Άκραιφίας BCH 23 (1899) σελ. 196 άρ. IV (185-172 π.Χ.)1 2.

Στ. 20-21. άττικοϋ Κ I [μνας Ο άργυ|ρ]έου. Τά έλλείποντα γράμματα είς τό τέρμα 
τοΰ στ. 20 είναι 9-12, καί 1 ή 2 είς τήν άρχήν τοΰ στ. 21. Ή συμπλήρωσις αυτή, τήν 
οποίαν δεν θεωρώ άρκετά ικανοποιητικήν, έπιβάλλεται κυρίως διά τήν άντιστοιχίαν τών 
ποσών. Τοιουτοτρόπως θεωρώ ότι τό διδόμενον είς τον στίχον αυτόν ποσόν ώς τό γρα
φόμενου υπό δύο άλλας μορφάς είς τον στ. 21 χρυσών ΞΘ καί είς τον στ. 22 άττικοϋ 
ΒΟ. Εσωτερικοί λόγοι επιβάλλουν τήν συμπλήρωσιν αύτήν ώς προς τούς άριθμούς 
τούλάχιστον, διότι τό ποσόν τό παραλαμβανόμενον παρά τής άρχής Καφισίου τον Βου
κάττους είναι αύτό μέ τό όποιον άγοράζονται οί ΞΘ χρυσοί διά τήν κατασκευήν τών 
στεφάνων, ή άξια τών οποίων άνέρχεται είς ΒΟ άττικοϋ.

Τά άναφερόμενα νομίσματα είναι τοΰ Άττικοϋ σταθμητικοΰ κανόνος καί δηλοΰ- 
ται ρητώς, στ. 21 ότι οί άγορασθέντες χρυσοί είναι άττικοί, κατηγόρασα χρυσών ΞΘ, τοΰ 
χρυσόν έκαστον άττικοϋ, αν καί άλλοθεν δεν γνωρίζομεν ’Αττικά χρυσά νομίσματα έκ 
τής περιόδου αύτής3. ’Ίσως όμως νά πρόκειται περί παλαιοτέρων χρυσών ’Αττικών 
νομισμάτων ώς τά κυκλοφορήσαντα τό 407 -406 π.Χ., κατά τήν περίοδον τής έξαιρετι-

1 Πρβλ. Reisch έν RE I 870. Daremberg, 1149 έ. 3 Πρβλ. Head, Hist. Nutn.2 σελ. 378 έ. περί τών
2 Πρβλ. FeyEE, Polybe et l’hist. de Beotie σελ. σειρών αργυρών νομισμάτων άπό τοΰ 229 π.Χ. μέχρι τής

51, 52 έ. εποχής τοΰ Αύγουστου.

Περί τά Σαραπιεΐα τής Τανάγρας
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κής οικονομικής ανάγκης, τής δημιουργηθείσης έκ τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, 
Head, Hist. Num.1 2 373.

Άλλα ανάγκη νά καθορισθή ή άξια τοΰ χρυσοΰ ώς νομισματικής μονάδος και 
άναμφιβόλως ενταύθα έχομεν τον χρυσοΰν στατήρα, τον Αττικόν χρυσοϋν στατήρα1.

Μνείαν ιών χρυσών, εννοούμενων στατήρων, έ'χομεν καί εις παλαιοτέρων χρόνων 
έπιγραφάς, Syll.2 302. 17 (326/5 π.Χ.), όπου ένοίκιον κήπου ορίζεται ώς εξής: φόρος 
δε τοϋ κήπον χρυσούς έκαστον ενιαυτόν, Syll.3 330. 11 (306 π.Χ.): έδωκεν χρυσούς τρια- 
κοσίους ατόκους, 42: δούναι τοΐς άγωνοϋ·έταις χρυσούς τρισχιλίους κα'ι πεντακοσίονς. Επί
σης είς Πλουτ. ’Αλέξανδρον 69: Εν δε Πέρσαις πρώτον μεν άπέδωκε το νόμισμα ταϊς 
γνναιζίν, ώς είώΰ'εισαν οι βασιλείς, οσάκις εις Πέρσας άφίκοιντο, διδόναι χρυσοϋν έκάσττ/. 
Κατά τον ΠοΛΥΔ. Όνο μ. IV 173: και χρυσούς στατήρ δύο ήγε δραχμάς αττικός, το δε 
τάλαντον τρεις χρυσούς καί VII 103: καί χρυσούς το νόμισμα προσκέοιτο δ’ αν στατήρ· 
εί δε κα'ι Δαρεικός τις εΐπεν δ χρυσός προσηκούετο, IX 59: και οι μεν Δαρεικοι εκα
λούντο στατήρες, οί δε Φιλίππειοι, οι δε Άλεζάνδρειοι χρυσοί πάντες δντες. κα'ι ει μεν χρυ
σούς ειπτ/ς προσυπακούεται ό στατήρ, εί δε στατήρ ού πάντως δ χρυσούς2.

Τοιουτοτρόπως έχομεν είς την επιγραφήν τής Τανάγρας παράλληλον χρησιμοποίη
σήν τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ άργυρίου, ώς καί είς τούς καταλόγους ταμιών τών ’Αθηνών, 
Syll.3 334 στ. 10: και χρυσούς MRXXX, στ. 39: άργυρίου άττικοϋ τάλαντα ΔΠΧΧΧ και χρυ
σούς, ώς νομισματικός άξίας. Ό χρυσοΰς άττικός στατήρ είναι άντίστοιχος τοΰ Δαρει- 
κοΰ, τοΰ Φιλιππείου καί τοΰ Άλεξανδρείου, τήν άντιστοιχίαν δε προς τον Δαρεικόν τήν 
δίδει καί ό Αρποκρατιων ώς εξής- Δαρεικός: Αυσίας εν τώ κατά ' Ερατοσ&ενους... 
είσ'ι μεν χρυσοί στατήρες οί δαρεικοί ή δυνατό δε δ εις τ’ αύτδ δπερ καί ό χρυσούς παρά 
τοΐς ’Αττικούς ονομαζόμενος.

Έκ τοΰ Ησυχίου κερδίζομεν καί μίαν νομισματικήν άντιστοιχίαν τής τιμής τοΰ 
χρυσοΰ προς τον άργυρον, τοΰ χρυσοΰ στατήρος προς τήν δραχμήν άργυρίου- χρυ
σούς: Πολέμαρχός φ/ησι δύνασϋαι τον χρυσοϋν παρά τοΐς άττικοΐς δραχμάς δύο, τήν δε 
τοϋ χρυσού δραχμήν νομίσματος άργυρίου δραχμάς δέκα· μνας δε λέγεσϋαι τούς πέντε 
χρυσούς. Τήν αυτήν άκριβώς άντιστοιχίαν 1:10 χρυσοΰ προς τον άργυρον έχομεν καί 
είς τον Πολύβιον, 21.31.8 (διά τό τέλος τοΰ Γ — άρχήν τοΰ Β' π.Χ. αίώνος): δότωσαν 
δε οί άττικοί άργυρίου μή χείρονος ’ Αττικού παραχρήμα μεν τάλαντα Εύβοϊκά διακόσια τώ 
στρατί/γω τώ έν τή 'Ελλάδι, άντί τρίτου μέρους τοϋ άργυρίου χρνσίον, εάν βούλωνται δι- 
δόντες, τών δέκα μνών άργυρίου χρυσίου μναν διδόντες. Ή αυτή άντιστοιχία δίδεται καί 
με τον Δαρεικόν=20 δραχμαί3.

1 Διότι έχομεν καί Φωκαϊκούς καί Βοιωτικούς καί 
Κρητικούς καί Χαλκιδικοΰς στατήρας. BabELON, Traite 
τόμ. I σελ. 401 - 521, Nomenclature des diverses 
especes de monnaies chez les Grecs.

2 Πρβλ. καί Regling έν Worterbuch der Miinz- 
kunde άρθρ. Chrysus σελ. 186 καί Pauly - Wisso- 
wa RE III a 2172 έ.

3 Πρβλ. Regling, Dareikos und Kroiseios έν 
Klio,1914 σελ. 100, δηλαδή 1:10. Ή παρατηρούμενη είς 
τάς ανωτέρω περιπτώσεις αντιστοιχία τής τιμής χρυσοΰ

πρός τόν άργυρον είναι έξαιρετικώς καλή διά τόν άργυ
ρον, διότι ή τυπική αντιστοιχία είναι 1:13 καί είναι εν
δεικτική δχι μόνον τής αναλογίας τών κυκλοφορούντων 
μετάλλων, άλλα καί τής νομισματοποιήσεως αυτών. Διά 
τήν Ελλάδα αυτή ή περίπτωσις τής πτώσεως τοΰ χρυ
σοΰ ίσως θά πρέπει νά σχετισθή μέ τήν υπό τοΰ ’Αλε
ξάνδρου καί τών διαδόχων άθρόαν χρησιμοποίησιν τοΰ 
άποθησαυρισμένου χρυσοΰ τών Περσών βασιλέων (πρβλ. 
Wilcken, Alexandre le Grand, γαλλ. μτφρ. σ. 259 έ., 
287.έ.). Περί τής σχέσεως καί τής αντιστοιχίας τής τι-
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Εις την Ταναγραίαν έπιγραφήν εχομεν χρησιμοποίησα» τόσον τού χρυσού όσον 
καί τοΰ αργύρου· καί ό μέν χρυσούς στατήρ άναφέρεται εις στ. 21, 22 «χρυσούς αττι
κός» ή απλώς στ. 24, 26 «χρυσούς», ενώ ή δραχμή αργυρίου εις στ. 21, 27 «αττικού», 
καί μάλιστα εχομεν μετάφρασιν τών χρυσών στατήρων εις δραχμάς αργυρίου, ή όποια 
μάς επιτρέπει να καθορίσωμεν την αντιστοιχίαν τής αξίας χρυσού καί αργύρου.

Ό λόγος τής τοιαύτης χρησιμοποιήσεως εξηγείται μόνον εκ λόγων τελετουργικών 
καί έξάρσεως τής αξίας τού πρώτου από τον δεύτερον νικητήν, διότι ή αξία τού στεφά
νου τών πρώτων νικητών υπολογίζεται είς χρυσούς αττικούς, τών δευτέρων, είς αττι
κούς εις δραχμάς, δηλαδή αργυρίου. Ευτυχώς δυνάμεθα να συναγάγωμεν έκ τών διδο- 
μένων ποσών τήν αντιστοιχίαν τής αξίας τού χρυσού αττικού (στατήρος) προς τήν δρα
χμήν αργυρίου- Είς τον στ. 21 εχομεν τήν εϊδησιν ότι έκ τού μή σωζομένου ποσού, αρ
γυρίου ασφαλώς, ήγοράσθησαν ΞΘ = 69 χρυσοί αττικού. Είς τον αυτόν στίχον εχομεν 
τον αριθμόν Kf = 26, μετά τον όποιον ελλείπουν έννέα έ'ως δώδεκα γράμματα, καί τά 
όποια συμπληρώ με τήν λέξιν [στεφάνους άτ]τικού. 26 ακριβώς είναι ό αριθμός τών 
διδομένων είς τούς νικητάς στεφάνων συμπεριλαμβανομένου καί τού ίματιομίσΟου. 
Δι’ αυτούς δίδεται ό αριθμός ΒΟ. Θεωρώ ότι ό ΒΟ = 2070 εκφράζει τήν αξίαν τών 
δραχμών αργυρίου τών δαπανηθέντων διά τήν αγοράν τών ΞΘ=69 χρυσών. Ή μόνη 
δυσκολία είναι ότι διά τών ΞΟ = 69 χρυσών δεν κατεσκευάσθησαν οί Kf=26 στέφανοι 
αλλά μόνον οί 16 τών πρώτων νικητών. Ή δυσκολία είναι μόνον φαινομενική, διότι 
ασφαλώς διά τών χρυσών δεν ήδύνατο νά ύπολογισΟή ή αξία τών δευτερείων, οί όποιοι 
υπολογίζονται είς δραχμάς αργυρίου. Έγράφη δηλαδή ό αριθμός τών χρυσών τών δια- 
τιθεμένων διά τούς στεφάνους τών πρώτων νικητών, άλλά έδόθη ό συνολικός αριθμός 
τών στεφάνων, χωρίς νά ληφθή πρόνοια, νά άναφερθή ή συνολική αξία των. Διά τούτο 
ό αριθμός τών ΒΟ = 2070 αττικού (αργυρίου), είναι ή αξία τών ΞΘ = 69 χρυσών, όπερ 
δίδει 2070 : 69 = 30 δραχμάς άζίαν έκαστου χρυσού στατήρος. ’Εχομεν δηλαδή μίαν 
κατά 50% ύπερτίμησιν τής αξίας τού χρυσού έναντι τής υπό τού Ησυχίου (ανωτέρω) 
κατά τον Πολέμαρχον διδομένης τιμής, χρυσούς στατήρ = 20 δραχμαί, καί τής παρά 
ΠολυβιΩι 21.32.8 εύρισκομένης καί μίαν κατά 15% αύξησιν τής τιμής τού χρυσού έν 
σχέσει προς τήν τιμήν τού αργυρού τήν τυπικήν, ή όποια ήτο 1:13. Έδώ με τιμήν χρυ
σού στατήρος 30 δραχμάς ή σχέσις είναι 1:15. Αυτή ή ύπερτίμησις τής τιμής τού χρυσού 
έναντι τού αργύρου είναι σημαντική τόσον διά τήν χρονολογίαν τής επιγραφής, όσον 
καί διά τήν γενικήν οικονομικήν κατάστασιν τής περιόδου αυτής, ή όποια χαρακτηρίζε
ται από τήν έ'λλειψιν χρυσού, έχουσαν ως συνέπειαν τήν αύξησιν τής αξίας του. Τοιου
τοτρόπως είς τον στίχον 40 ό αριθμός Κ πρέπει νά είναι αριθμός μνών καί προσέτι 
πρέπει νά ύπάρχη είς τό έλλεΐπον τμήμα τό 0 = 70 διά νά άγορασθοΰν δ αυτών οί 
ΞΘ = 69 χρυσοί προς 30 δραχμάς καί νά δοθή τό ποσόν τού στίχου 22 είς δραχμάς ατ
τικού αργυρίου ΒΟ = 2070. Είς τό ανωτέρω μνημονευθένχωρίον τού Πολυβίου (21.32.8), 
είς τό όποιον ή αντιστοιχία τής αξίας τού χρυσού προς τον άργυρον εύρίσκεται 1:10 
καί τό όποιον άναφέρεται είς τήν συνθήκην με τήν όποιαν τερματίζεται ό πόλεμος τών

μης χρυσού καί αργύρου 1:13 ή 1:13 Regling, ε.α. σελ. 101 ε.
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Ρωμαίων προς τούς Αίτωλούς τό 189 π.Χ.1 φαίνεται δτι εχομεν την επίσημον σχέσιν 
τής αξίας των δυο μετάλλων1 2.

Εκατόν έτη άργότερον, την περίοδον είς την οποίαν άναψέρεται ή επιγραφή τής 
Τανάγρας, ή σχέσις αυτή εύρίσκεται πλεονεκτική διά τον χρυσόν καί είς βάρος τοϋ αρ
γύρου, άφοΰ από 1:10 μεταβάλλεται είς 1:15.

Στ. 22. Σωτάδης κατασκευαστής στεφάνων αττικού . Οΰδαμοΰ άπαντα Σω- 
τάδης κατασκευαστής στεφάνων, δεν άπαντα ούτε καί τό όνομα είς τήν Βοιωτίαν 
όπου συχνόν είναι τό Σωτάς. "Εχομεν όμως είς τήν επιγραφήν τής Β' Πυθαΐδος 
(127 π.Χ.) FD III 2 άριθ. 24, 5: οί άγαγόντες τήν Πνϋαΐδα μετά των διδασκάλων παιδο- 
τρίβου Νίκωνος, όπλομάγου δέ Σωτάδον τον Σωτέλου Σολέως. Έάν ληφθή ύπ δψιν δτι 
δλοι οί νικηταί των Σαραπιείων τής Τανάγρας έχουν σχέσιν μέ τούς τεχνίτας τού Διο
νύσου, τούς άναφερομένους είς τάς έπιγραφάς τάς σχετικάς μέ τάς Πυθαΐδας, τότε δεν 
θά θεωρηθή τολμηρόν νά ταυτισθή ό οπλομάχος Σωτάδης τής Δελφικής επιγραφής μέ 
τον κατασκευαστήν στεφάνων τής Ταναγραίας επιγραφής. Έάν δεχθώμεν τήν ταύτισιν 
καί ό οπλομάχος Σωτάδης τό 127 π.Χ., δταν παρουσιάζεται είς τήν επιγραφήν τών 
Δελφών είναι περί τά τριάκοντα έ'τη, τότε τό 90 πλησιάζει τά εξήκοντα έ'τη, επομένως 
καί έκ τής ηλικίας του δέν έ'χομεν τό δικαίωμα νά θέσωμεν χαμηλότερον τού 90 π.Χ. 
τήν επιγραφήν τής Τανάγρας.

Ή αξία τής κατασκευής υπολογίζεται κατά περίεργον τρόπον ούχί κατά στέφανον 
αλλά κατά χρυσοϋν αττικού. Υπολογίζεται δέ ή τιμή επεξεργασίας τών χρυσών είς στε
φάνους καί δι’ έκαστον χρυσούν ό Σωτάδης λαμβάνει καί δι’ δλους τούς χρυσούς 
δραχμάς αργυρίου, στ. 23 «αττικού MF».

Τό σχήμα έ είς τήν όμοίαν ως προς τήν χρησιμοποίησιν τών αριθμών επιγραφήν 
τού Ώρωπού, Άρχ. Έφημ. 1889 σελ. 3 = IG VII 3498, τήν όποιαν έ'ξοχα έσχολίασεν 
ως προς τά αριθμητικά σημεία ό Β. Keil, Hermes XXV, 1890, 611 έ., δηλοϊ τον τριώ- 
βολον ή τό V, τής δραχμής, δπως καί είς τήν Κέρκυραν, Όρχομενόν, Επίδαυρον, Έρ- 
μιόνην (πρβλ. Larfeld, Handbuch der griech. Epigr. I, σελ. 418 έ., Reinach, Traite 
σελ. 219). Τήν ήμίσειαν δραχμήν γεγραμμένην μετά τον ακέραιον αριθμόν διά τού αυ
τού σημείου όμοιου προς τό σπάνιον έ εχομεν καί είς τήν επιγραφήν τού Ίσείου τής 
Ερέτριας, Άρχ. Δελτ. 1915 σελ. 155 στ. A5, Αιδ (Hultsch, Metr. script. I, 22, 67: 

το δέ ρωμαϊκόν σίγμα παρ’ ένίοις μέν τριώβολον, παρ’ ήμϊν δέ παντδς σταθμόν το ήμισν 
καί σελ. 207, 9 πάλιν: το δέ ρωμαϊκόν σίγμα δπερ ανδρεία) καϋετήρι παρίοικεν τριώβολον 
(πρβλ. και Keil εν Berl. Phil. Woch. 1890, 1546 έ. καί Tod, Greek numeral notation 
έν BSA 1911/12, 98, ένθα καί τά τέως ποικίλα τού Υ2 σημεία). Κατά τον Παππαδακιν, 

Άρχ. Δελτ. 1915 σελ. 157, τό παλαιότερον παράδειγμα τού σημείου αύτού έν Έλλάδι 
είναι τό τής επιγραφής τής Έρετρίας.

Είς τούς παπύρους επίσης, Mitteis- Wilcken, Papyruskunde Ι.ι. Grundziige 
σελ. XLV έχει τήν αξίαν τού V, δραχμής δηλαδή τριωβόλου, τήν αυτήν δέ αξίαν έχει

1 Πρβλ. ΧΕΡΤΣΒΕΡΓ■ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, Ιστορία της Ελ- XXXVIII, 111 · pro argento si durum dare malent,
λαδος επι Ρωμαϊκής κυριαρχίας 1 σελ. 192. darent convemt, dum pro argenteis decern aureus numi con-

2 ΕΙς τήν αυτήν συνθήκην καί παρά ΛίΒΙΩ,, venit.
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καί είς την επιγραφήν τής Τανάγρας. Έκτος αυτού εις πολλάς περιπτώσεις στ. 22, 24, 
25, 36, 61, 63 τό σΰμβολον αύτό ακολουθείται υπό μιας οριζοντίου γραμμής καί είς 
στ. 60, 69 υπό δΰο =.

Την γραμμήν αυτήν τήν εχομεν και είς τήν επιγραφήν τού Ώρωπού αντιστοιχού
σαν προς τον οβολόν, όπως καί είς τήν Τροιζήνα, ’Άργος, Νεμέαν καί Πέργαμον1. 
Ή γραμμή είς επιγραφήν τού Ε' αίώνος εκ Καρίας Syll.3 46, άπαντά καί με τήν 
αξίαν τού κ?ιάσματος τού οβολού2.

Πάντως ό ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ (παρά Hultsch, Metr. Scr. I 207) γράφει^ ή άπερίστι- 
κτος απλή γραμμή τις οϋσα πλαγία δηλοϊ κατά πάντα οβολόν, αΐ δε δύο άπερίστικτοι 
άπλαϊ —δύο οβολούς. ’Ακριβώς τήν αυτήν αξίαν έχει ή γραμμή, τήν τού οβολού, καί είς 
τήν επιγραφήν τής Τανάγρας όπου * = 3+1 οβολοί, *==3 + 2 όβολοί. Καί τό απο
τέλεσμα αυτό τό εχομεν εμμέσως έκ τού υπολογισμού τού αριθμού των χρυσών καί τού 
συνολικού ποσού πού λαμβάνει ό Σωτάδης. Οΰτω διά ΞΘ = 69 χρυσούς λαμβάνει 
στ· 22-23: πάντων [άττ]ικοϋ Mf=46 δραχμάς άργνρίον, δηλαδή 69 X 4 οβολούς κατά 
χρυσούν=276 οβολούς, οί όποιοι είναι ακριβώς 46 δραχμαί.

Ό νούς τών στίχων 20-23 κατά ταύτα είναι: Ό Γλαύκος λαμβάνει παρά τής αρ
χής τού Καφισίου Κ μνας (2.000 δραχμάς) σύν Ο (70) αττικού αργυρίου (συνολικώς 
2070 δραχμάς), διά τών όποιων αγοράζει ΞΘ (69) χρυσούς αττικού (X 30=2070). 11λη- 
ρώνεται δε ό Σωτάδης τετρώβολον δι’έκαστον χρυσούν (ώστε 69 X 4=276 οβολούς 
46 δραχμάς). Διά ποιον ακριβώς λόγον γίνεται αύτή ή περίπλοκος μεταβολή τών δρα
χμών αργυρίων είς χρυσούς, τών όποιων δίδεται διά δευτέραν φοράν ή αξία είς δρα
χμάς αργυρίου. ’Ίσως διότι ή στεφάνωσις, ως είς παλαιοτέρας περιπτώσεις, γίνεται υπο
λογιζόμενης τής αξίας τού στεφάνου είς χρυσούς. Είς τιμητικόν ψήφισμα διά τον Δη- 
μήτριον τον πολιορκητήν τών Έφεσίων (302/1 π.Χ.) Syll.3 352, 15 εχομεν: και στεφα- 
νώοαι αυτόν χρυσώ στεφάνω άπό χρυσών είκοσι, Syll.5 570, 15: και στεφανώσαι χρυσέω 
στεφάνω άπό χρυσών δέκα Παμφιλίϋ'αν ' Ιερών ο ς Καρπαϋτοπολίταν άρετάς ένεκα καί εύ
νοιας (περί τό 204).

Ή αξία τών άπονεμομένων είς τούς νικητάς τών Σαραπιείων τής Τανάγρας στε
φάνων κυμαίνεται μεταξύ στ- 24: χρυσών Γ καί ί ΧΓ=100 δρχ. άργ. 6 χαλκ. 
(3X30 + 4 οβολοί χρυσού X 2,5 δραχμάς άργυρίου=10=100 αργυρίου δραχμαί) καί 
στ. 27: άπό χρυσών Ε καί ήμίσους καί [όβθλο]ϋ καί ήμιωβελίου = 168,75 δραχμών αργυ
ρίου (5X30 + 15 + 2,5 + 1,25 = 168,75) τών πρώτων νικητών καί 40-50 δραχμών 
αργυρίου τών δευτέρων.

’Αλλά είναι ενταύθα απαραίτητοι μερικαί παρατηρήσεις επί τού αριθμητικού συ
στήματος τής επιγραφής, τό όποιον τούς χρόνους αυτούς γενικεύεται καί είς τήν Βοιω
τίαν, τού αλφαβητικού αριθμητικού συστήματος.

Είς τήν έκ Καρίας τού Ε' αίώνος επιγραφήν, Syll.3 46, είς τήν όποιαν εχομεν πα
ράλληλον τών δύο συστημάτων χρήσιν (άκροφωνικού καί αλφαβητικού), παρατηρεί

1 Πρβλ. Friedlein, Zahlzeichen οελ. 13 έ., 39 ε. 2 Πρβλ. Keil έν Hermes XXIX, 1894, 274 έ. 
Hultsch, Metr. Ser. Rel. I αελ. 172.
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ό Hiller ν. Gaertringen, σελ. 20: «Hinc paene onnes pecuniae stateribus compu- 
tantur, adhibitis notis numeralibus eius generis quod cum in ipsa Caria ortum videatur, 
inde a tertio a. Cbr. saeculo demum per alias Graeciae regiones propagatum est in 
quo vis notarum tota pendet ab ordine alpbabetico ut B duo, KH duo detrigiuto, 
NB quinquaginta duo indicet».

Αί άντιμαχόμεναι απόψεις τοΰ Larfeld1, κα'ι τοϋ Keil1 2, περ'ι Μιλησιακής ή Κα- 
ρικής καταγωγής τοΰ αλφαβητικού αριθμητικού συστήματος, μάλλον άλληλοσυμπλη- 
ροΰνται άν καί άναμφισβητήτως, αί τοΰ Larfeld έγγίζουν περισσότερον την αλήθειαν, 
λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής παρουσίας τών -F και 9 είς την αρχικήν των θέσιν. Αί συ- 
ζητούμεναι είσέτι (Hoppe, Mathematik und Astronomie [1911] σελ. 50l) υποθέσεις 
περί Φοινικικής προελεύσεως τοΰ άλφαβητικοΰ αριθμητικού συστήματος είναι εντελώς 
άβάσιμοι3.

Εσχάτως έχομεν καί την έπανεμφάνισιν τής αυτής ΰποθέσεως είς τον ισχυρισμόν 
τοΰ J. G. Fevrier4, ότι ή προέλευσις τοΰ συστήματος αύτοΰ είναι Άραμαϊκή.

Τό αλφαβητικόν αριθμητικόν σύστημα βασίζεται είς άλφάβητον 27 γραμμάτων, 
τα όποια διαιρούνται είς τρεις ομάδας τών 9, διά τάς μονάδας, δεκάδας, εκατοντάδας 
καί διά νά συμπληρωθούν τά 27 γράμματα χρησιμοποιούνται τά F, 9, Φ. Ή γενικώς 
δεκτή γνώμη ότι τό αλφαβητικόν αριθμητικόν σύστημα5 ήτο μία δημιουργία τής ’Αλε
ξανδρινής περιόδου είναι λανθασμένη, διότι εκτός τής καρικής επιγραφής, την οποίαν 
έμνημονεύσαμεν, καί αί εξ ’Αττικής IG I2 760 καί 876 δεικνύουν γνωστήν καί είς 
τάς ’Αθήνας τήν χρήσίν της6. Τό σημαντικώτερον πλεονέκτημα τοΰ αλφαβητικού αρι
θμητικού συστήματος είναι ότι καταλαμβάνει ολίγον χώρον, άσήμαντον εν σχέσει με τό 
άκροφωνικόν σύστημα. Διά νά κατανοηθή πόσον σημαντικόν είναι τό πλεονέκτημα αυτό 
άρκεϊ νά παραλληλίσωμεν τον αΰτόν αριθμόν είς τά δύο συστήματα. Οΰτω ό αριθμός 
εν Syll.3 109 στ. 15 «ΧΗΗΙΗΔΔΔ1-(-Η(-»=1284, απαιτεί είς τό άκροφωνικόν7 σύστημα έν
δεκα στοιχεία, ένφ είς τό αλφαβητικόν ΑΞΗΔ, μόνον τέσσαρα, όσα ακριβώς καί είς τό 
σήμερον χρησιμοποιούμενον αραβικόν. Τό προτέρημα αύτοΰ, τής καταλήψεως τοΰ ελά
χιστου χώρου, ήτο πολύτιμον είς μίαν ώρισμένην εποχήν, είς τήν όποιαν έπεδιώκετο 
ή ένοποίησις τών νομισματικών συμβόλων. ’Ασφαλώς ή ’Αλεξανδρινή εποχή δεν έδη- 
μιούργησε τό σύστημα αυτό, άλλά, κατανοήσασα τήν σημασίαν του, τό υιοθέτησε καί 
εγινεν αιτία διαδόσεώς του. Ή εύκολία νά γράφωνται καί μεγάλοι αριθμοί είς μικρόν 
χώρον έπέτρεψε τήν χρησιμοποίησιν τοΰ νέου συστήματος είς τά νομίσματα. ’Ήδη είς 
νόμισμα Πτολεμαίου τοΰ Β' τοΰ Φιλαήέλφου έχομεν ’Αλεξάνδρου ΚΔ. Ή τάσις τής 
’Αλεξανδρινής περιόδου προς συγκέντρωσιν επιβάλλει καί τήν κυκλοφορίαν τοΰ νομί
σματος είς όλα τά μέρη τοΰ κοσμου καί καθιστά άναγκαίαν τήν χρησιμοποίησιν συμβό
λων, τά όποια νά καταλαμβάνουν ολίγον χώρον καί νά είναι παντού γνωστά. Ή πολι-

1 Handbuch d. gr. Epigr. I 417 -421, II 543.
2 ε.ά.
3 Πρβλ. καί Τη. Heath, History of Greeks Ma

thematics I, 32 έ.
4 Hist, de l’ecriture, 1948, σελ. 580.
5 Πρβλ. Meisterhans-Schwyzer, Grammatik

der att. Inschriften 11.
6 Πρβλ. Μ. N. Tod, The Alphabetic numeral 

System in Attica, Iv BSA XLV, 1950, σελ. 137.
7 Άκροφωνικόν κατά τό άκροσχιχίς ώνομασμένον, 

καθ ο τα πεντε, δέκα, εκατόν, χίλια καί μΰρια δηλοΰν- 
ται διά τών αρκτικών γραμμάτων Π, Δ, Η, X, Μ.
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χιχη ίδιοφυΐα τών Πτολεμαίων έπαιξε καί εδώ πρωταρχικόν ρόλον, διότι διά τών νομι
σμάτων προπαρεσκεύασε καί την έπικράτησιν τοΰ αλφαβητικοί αριθμητικοί συστήμα
τος. Εις την Βοιωτίαν έχρησιμοποιεΐτο τό ’Αττικόν άκροφωνικόν σύστημα, τό όποιον 
έβασίζετο επί εξ κυρίως στοιχείων: I = εν, Π = πέντε, Δ = δέκα, Η = εκατόν, X = χίλιοι, 
Μ = μύριοι, με ώρισμένας ιδιομορφίας προερχομένας εκ τής χρησιμοποιήσεως γλωσσι
κής διαλέκτου1. Από τους μετά τον Αλέξανδρον χρόνους αρχίζει ή διάδοσις του νέου 
συστήματος είς την Βοιωτίαν καί ή σημαντικωτέρα επιγραφή εις την οποίαν χρησιμο
ποιείται τό νέον σύστημα είναι ό εκ του Ώρωποί κατάλογος άργυρωμάτων1 2. Είς αυ
τήν έχομεν την πρώτην επίσημον χρησιμοποίηση» είς την Βοιωτίαν του αλφαβητικοί 
αριθμητικοί συστήματος. Ακριβώς παρ’ αυτήν δέον νά τεθή ή επιγραφή τής Τανά
γρας καί ή τών Βασιλείων τής Λεβαδείας3 διά τήν χρησιμοποίησα» του νέου συστήμα
τος. Είς τήν επιγραφήν τής Τανάγρας, ως καί του Ώρωποί, έχομεν συνδυασμόν του 
αλφαβητικοί συστήματος με στοιχεία του άκροφωνικοί, όπως τό Μ=μύριοι, τό Χ=χαλ- 
κοίς· Οί αριθμοί κατά τήν κατιοίσαν κλίμακα, προηγουμένων δηλαδή τών μεγαλυτέ- 
ρων, ώς συνήθως είς τάς έπιγραφάς τής κυρίως Ελλάδος4 5.

Είς τάς έπιγραφάς τής Μ. ’Ασίας έχομεν καί αντίστροφον τάξιν, προηγούνται οί 
μικρότεροι αριθμοί, γράφονται δηλαδή κατά τήν αλφαβητικήν σειράν. Τοιουτοτρόπως 
τό 111 έγράφετο ΑΙΡ καί πολλάκις αναμιγνύονται ΡΑΙ.

Είς τήν επιγραφήν τής Τανάγρας, εκτός μιας πιθανής περιπτώσεως, στ. 62 είς τον 
όποιον ό αριθμός είναι ακαθόριστος, οί άλλοι εξάγονται σαφώς καί πλουτίζουν τάς

περί τής χρησιμοποιήσεως τών αριθμών γνώσεις μας. Διά τάς μυριάδας3 έχομεν τό Μ 

φέρον άνω μικρόν Α, τό όποιον δηλοΐ τον αριθμόν τών μυριάδων (στ. 6θ) Μ = 10.000.

Έκτος αυτοί έχομεν τό Μ (στ. 62, 66, 69, 71, 72) = 4 X 10.000. Διά τό χίλια τό Α τό 
όποιον φέρει πλαγίαν προεξοχήν καταλήγουσαν είς καμπύλην, τό Β=δύο χιλιάδες επί
σης, διά προεκτάσεως τής καθέτου γραμμής, ώς καί τό Γ = 3.000, τό Τ τό όποιον θά 
ήδύνατο νά έκληφθή ώς 9006 είναι είς τήν κανονικήν θέσιν τοί 300. To S =τριώβο- 
λον -f είς οβολός (στ. 22, 24 κλπ.), ενώ τό =πέντε οβολοί (στ. 60, 71). Οί αριθμοί

Δ\ είναι Δ“ χρυσούς (στ. 35, 37)'.

Στ. 24. από χρυσών Γ και έ XF έκαστος στέφανος διά τον σαλπικτήν καί τον 
κήρυκα τοί άγώνος τών Σαραπιείων, ώς προς δέ τους σαλπικτάς καί κήρυκας είναι 
γνωστόν ότι δι’ αυτών ήρχιζον καί τά ’Ολύμπια καί τά εντελώς στερούμενα μουσικών 
αγωνισμάτων Παμβοιώτια, IG VII 2871.

1 Μ. Ν. Tod, JHS 1913, 27 έ. καί BSA 1911-12, 

98 έ. Feyel, BCH 1937, 228 έ.
2 Άρχ. Έφημ. 1889, 3 έ. Keil έν Hermes 25, 614.
3 BCH 1901, 366, Άρχ. Δελτ. 1923, 526 έ.
4 Ό Tod, The Alph. Num. Syst. BSA 1950,128, 

διαπιστώνει αποκλίσεις τοΰ κανόνος καί είς τήν Αττικήν.
5 Είς τήν μεταγραφήν τής επιγραφής δέν κατέστη 

δυνατόν νά άποδοθώσι πανομοιοτύπως τά αριθμητικά 
σύμβολα.

6 Κατά τό έν Syll·3 695 σημ. 16, όπου παρατηρεΐται

διά τό Τ : nota numeralis nongentos significat quam 

K. a Calleno XVII. 1, 525 sic describit: πρώτον μεν 
ό τον Π γράμματος χαρακτήρ εχων όρ&ίαν μέσην γραμμήν 
ώς ενιοι γράφονοι τον τών τριακοσίων χαρακτήρα. Πρόκει
ται οΰχί περί τοΰ συνήθους Τ άλλά τοΰ Τ1.

7 Ό Friedlein, Zahlzeichen σελ. 13, θεωρεί τά 
γράμματα τά ακολουθούμενα υπό γραμμής ώς κλά
σματα, είς τά όποια τό γράμμα είναι παρονομαστής καί 

ή γραμμή αριθμητής ώς μονάς, ώστε ΓΙ = 1/3, ΔΙ = 1/4 

αν καί εδώ δέν είναι δυνατόν νά ισχύ η αυτό.
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Ή αξία τών εις αυτούς διδόμενων στεφάνων είναι εκατόν δραχμα'ι καί εκ της αξίας 
τοΰ στεφάνου γιγνώσκομεν και την σημασίαν έκάστου αγωνίσματος εις έκαστον αγώνα.

Στεφανίτης λοιπόν ό τών Σαραπιείων τής Τανάγρας άγων, άλλα εν ταυτώ και θε
ματικός, δεικνύει, ότι όλοι οί αγώνες δίδουν εις τούς νικήτας ώρισμένας άμοιβάς ή 
προνόμια1.

Ή τυπική διαίρεσις εις στεφανίτας καί θεματικούς πολλάκις ούδεμίαν διαφοράν 
έχει, όταν οί στέφανοι είναι εύκολον νά μετατραποϋν εις δραχμάς, εκτός αν οί στέφανοι 
είναι θαλλοΰ (ΠοΛΥΔ. III 153: Τονς μεν οϋν καλονμένονς ίερούς άγώνας, ών τά άϋλα 
έν οτεφάνω μόνω στεφανίτας έκάλεσαν καί φνλλίνας τονς δε ώνομααμένους θεματικούς άρ- 
γυρίτας). Κατά τον Ε’ αιώνα, ότε οί περισσότεροι τών σημαντικών αγώνων ήσαν καθα- 
ρώς στεφανΐται, ή κατάκτησις τής νίκης είχεν αξίαν, διά την τιμήν τήν όποιαν άπέφε- 
ρεν, αλλά σύν τή παρόδω τοΰ χρόνου όλονέν καί περισσότερον ή διαφορά παύει νά 
είναι ουσιώδης. Παρά ταΰτα ή καθιέρωσις τοΰ θέματος εις πολλούς τών τοπικής σημα
σίας αγώνων είναι έν μέσον πειθοϋς αρκετά εΰγλωττον διά τούς άγωνιστάς. Οί στεφα- 
νΐται παρά τήν δημιουργίαν τοΰ πλήθους τών θεματικών αγώνων απολαμβάνουν μεγα- 
λυτέρας τιμής, όπως δεικνύει ή μεταβολή τών αγώνων τών Μουσείων τών Θεσπιών 
περί τό 250 π.Χ. εις στεφανίτας1 2.

Ή αξία λοιπόν τών διδομένων στεφάνων μεταξύ τών 100-160 δραχμών κυμαι- 
νομένη είναι μικρά. Εις τάς Αθήνας ή αξία τών στεφάνων είναι μεγίστη καί συνήθως 
χιλίων δραχμών, Syll.3 229. 22, όπου ό ίερεύς τοΰ ’Ασκληπιού (328/7 π.Χ.) στεφανοΰ- 
ται έπειδάν τάς ενϋννας δω χρνσώ οτεφάνω άπδ X δραχμών καί Syll.3 310. 25: στεφα
νώσου χρνσώ οτεφάνω άπδ X δραχμών Εϋφρονα τον Σικνώνιον. Καί εις τον Ώρωπόν, 
Syll.3 298 (329/8 π.Χ.), έχομεν στέφανον τής αύτής αξίας, ενώ μέγιστος ό τοΰ κόλακος 
έκείνου Γόργου διά τον ’Αλέξανδρον παρά Αθηναιω, (XII 538 b) κατά τήν εορτήν 
τών Διονυσίων τοΰ 324: άλλων γάρ άλλο τι άνακηρυττόντων και στεφανονντων τον Αλέ
ξανδρον, εις τις τών όπλοφυλάκων νπερπεπαικώς πάσαν κολακείαν κοινωσάμενος τώ ’Αλε
ξάνδρα) έκέλευσε τον κήρυκα άνειπεϊν δτι Γόργος δ δπλοφνλαξ Αλέξανδρον Άμμωνος νίδν 
στέφανοί χρυσοϊς τρισχιλίοις, αξίας δηλαδή 60-90 χιλιάδων δραχμών άναλόγως τής 
τιμής τοΰ χρυσοΰ.

’Αλλά συνήθης είς τάς ’Αθήνας καί ό τών 500 δραχμών-στέφανος, Syll.3 289, 
304 κλπ. Τον Β' αιώνα δεν αναγράφεται συνήθως ή αξία τοΰ στεφάνου, αντικαθίστα
ται δε υπό τοΰ τύπου, Syll. ' 539, 545, 547: χρνσώ οτεφάνω κατά τον νόμον. Καί άλλων 
βλέπομεν άμειβομένας πράξεις μεγάλας καί λαμπράς διά θαλλίνου στεφάνου οιον τήν 
γενναιότητα τών αδελφών εκείνων καί αυτοθυσίαν κατά πειρατών έν Άμοργώ BCH 
1899, 392=Syll/ 2253.

1 Πρβλ. τάς υπό τοΰ Σόλωνος θεσπισθείσας αμοι
βής, Πλουτ. Σολ. 23, ΔΙΟΓ. ΛαΕΡΤ. I 53, 500 δραχμαί 
διά τούς Όλυμπιονίκας, 100 είς τούς Ίσθμιονίκας καί 
εν τφ πρυτανείιρ σίτισιν είς τούς νικητάς τών τεσσάρων 
πανελληνίων αγώνων.

2 Πρβλ. Syll.5 457. ι : ο Θνμελικος αγών στεφάνι-
της το πρώτον εγένετο καί τήν παρατήρησιν τοΰ Hil-

ler ν. Gartringen : «fuisse jam ante lioc decretum 
museorum certamen ex tituli argumento apparet; 
sed antea αγών θεματικός (καί Syll.3 675. 4) fuerat 
turn στεφανίτης factus est cuius generis longe tnaior 
erat dignitas*.

3 Πρβλ. μεγίστας είς Πώλον τόν περίφημον υπο
κριτήν τιμάς συνδεόμενος καί μέ στέφανον θαλλοΰ,
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την άφαίρεσιν τών ΑΧΚΖ= 1627 δραχμών διά τάς φατρίας καί Κ = 20 δραχμών διά τον 
Εύνικον τον αρχιτέκτονα (υπόλοιπον 39.585) δανείζεται. Τοΰ υπολοίπου αύτοΰ (39.585 
δραχ. 3 χαλκ.) ό τόκος από Θηλουθίου (αττικού Σκιροφοριώνος) έως Άλαλκομενέου (ατ
τικού Μαιμακτηριώνος) ΦΞ ΧΘ=560 δραχ. 1 όβολ. 9 χαλκ. δι’ εν έξάμηνον (επομένως 
ετήσιος τόκος 1.120 δραχ. 3 οβολοί, τού οβολού 10 χαλκούς, 8 χαλκοί) προς 2,9 °/0.

Στ. 69. "Απαντος πλήΰονς κεφάλαιον ΜΧΛΖ—ΧΓ = 40.637 δρ. 2 όβ. 3 χαλκ., δεν 
συμπεριλαμβάνεται μόνον ό τόκος τού εξαμήνου άλλα καί άλλα ’ίσως ποσά (διότι εάν 
ήτο 39.585 + 560 = 40.145 έπί 40.637).

Στ. 70- 71. Έκ τοΰ κεφαλαίου τών 40.636 δραχ. 2 όβολ. 3 χαλκ. δίδονται διά την 
έγκόλαυσιν Μ = 40 δραχμαί- εϊς την μεγάλην οικοδομικήν επιγραφήν τής Λεβαδείας 
IG VII 3073 δίδονται διά τήν έγκόλαψιν 1000 γραμμάτων 1 στατήρ, 3 οβολοί, λοιπόν 
ποσον ΜφΠΚΧΠ = 40.520, άγνωστον διά ποιον λόγον έμειναν τά κενά αύτά μετά τό 
Φ καί τό χ.

Στ. 72-73. Και έκτης άπολογίας τού αίνοθέτου Γλαύκου υπόλοιπον ΡΜ = 140 

κεφάλαιον ΜΥΛΖ=40.637. Οί υπολογισμοί τών ποσών τών στίχων 69-73, αν θεωρη
θούν συνεχείς, δεν είναι άπολύτως άκριβεΐς [έχομεν, στ. 69, 40.626 δραχ. 2 όβολ. 3 χαλκ.] 
πλήν, στ. 71, 40= [40.586 δραχ. 2 όβολ. 3 χαλκ.], ένώ δίδονται 40.520, συν στ. 72, 140= 
[40.727] ενώ δίδονται 40.737.

Τό ποσόν αυτό τών 40.737 παραδίδεται είς τον επόμενον διαχειριστήν τή μετ 
έμαυτόν αρχή Θωρακίδη Ήρακλείδου, άκριβώς ώς εν IG VII 4149.10: και κατάλοι
πον παρέδωκα τω έπιστήσοντι άγωνοϋετμ δραχμάς χιλίας πέντε οβολούς. Ό Θωρακί- 
δης, κατά τά γνωστά έξ όπλων ονόματα, IG VII 1299, 2223, Δωρίμαχος, Μαχαιροφό- 
ρας, Άρχ. Δελτ. 1926 παράρτ. σελ. 10, έκ τού θώραξ, όπερ άπαντά και ώς κύριον 
όνομα1. Αλλά τό όνομα άπαντά κα'ι παλαιότερον είς τήν Τανάγραν, έν τή υπό τοΰ 
Reinach δημοσιευθείση έπιγραφή τοΰ έράνου γυναικών διά τήν κατασκευήν ναού τής 
Δήμητρος (Rev. I3t. Gr. 1899, 75 τμήμα Α στ. 70): Πονέλις Θωρακίδαο, τμήμα Β στ. 19- 
20: Άμοννταο άρχοντος, ίεραρχιόντων Θωρακίδαο Ματρωνίον. ’Ασφαλώς καί είς τήν 
νέαν έκ Τανάγρας έπιγραφήν ό Θωρακίδης άνήκει είς τήν αυτήν παλαιάν οικογένειαν 
τών ιεραρχών, ή όποια συνεχίζει τήν παράδοσιν1 2.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. ΧΡΟΝΟΙ. Τά Σαραπιεΐα τής Τανάγρας παρουσιάζουν διά τού πλή
θους τών πληροφοριών, ας έκ τής συμπεπληρωμένης έπιγραφής έχομεν, μίαν τυπικήν 
εικόνα τών τοιούτων εορτών καί τών κατ’ αύτάς τελουμένων άγώνων.

Καί ναι μέν δεν έχουν τον παμβοιωτικόν χαρακτήρα, τον όποιον έχουν αί άλλαι 
τοπικαί έορταί3, άλλά μάς δίδουν μίαν εικόνα τών λατρευτικών καί άγωνιστικών δαπα-

1 ΞΕΝΟ®. Έλλ. XI 1. 18: Θώραξ Λακεδαιμόνιος.
ΠΛΟΥΤ. Λυσ. 19: καί τών σνστρατήγων ενα Θώρακα λα- 
βόντες άργνριον ιδία κεκτημένον άποκτεΐναι. Θωρακίδας, 

IG Vs 217. ΐ7 (πρβλ. Bechtel, Die historischen Per· 
sonennamen ... 1917, σελ. 607).

2 Είς Λοκρίδα έχομεν τοπωνύμιον Θωρακίδας, Άρχ.

Δελτ. 1920 -1, παράρτ., σελ. 139 και όνομα ορίων θώραξ 
έν Fick, Bezz. Beitr. 21. 258 έ.

3 Τών Βασιλείων τής Λεβαδείας, τών Πτωίων και 
τών Μουσείων τήν γενικωτέραν σημασίαν δεικνύει και 
τό ότι τελούνται υπό τήν προστασίαν τοΰ κοινού τών 
Βοιωτών.

9
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νών κατά τάς επί Ρωμαιοκρατίας αύτάς έορτάς εις τάς civitates liberae et immunes, 
ώς ήτο και ή Τανάγρα.

Ό περιορισμένος καί τοπικός χαρακτήρ των Σαραπιείων τής Τανάγρας άποδει- 
κνΰεται έκτος των άλλων και άπό την έλλειψιν τοϋ καταλόγου τών Θεωρών τούς 
όποιους αποστέλλουν αί πόλεις άποδεχόμεναι την θυσίαν καί τον άγώνα καί συναΰξειν 
βονλόμεναι1. Εις την Λεβάδειαν καί αυτός ό αγωνοθέτης τών Βασιλείων προέρχεται 
άπό όλας τάς πόλεις τής Βοιωτίας: Προκλής Θηβαγγέλον Θεσπιεύς, ό κατεστημένος αγω
νοθέτης επί τον άγώνα τών Βασιλείων, δν τίθησι το κοινόν Βοιωτών (Άρχ. Δελτ. 1923 
σελ. 239 στίχ. 29. 30) εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν τό κοινόν τών Βοιωτών ούδένα 
ρόλον εις την ζωήν τών Βοιωτικών πόλεων έχει.

Είς τήν Τανάγραν δεν έχομεν αυτήν τήν προσπάθειαν αναγωγής τοϋ τοπικού άγώ- 
νος είς Παμβοιωτικόν καί είς Πανελλήνιον, κατά τήν τάσιν τών υστέρων χρόνων, ν’ άνυ- 
ψώσι τάς τοπικάς έορτάς «έπαγγέλλοντες» αύτάς άνά τό έθνος. Καί ή συμμετοχή ξέ
νων αγωνιστών, εκτός τών ’Αθηναίων, περιορισμένη καί ή αξία τών στεφάνων μικρά 
καί ό αριθμός τών λαβόντων είς τούς αγώνας μέρος ασήμαντος.

Έκ τών είκοσι νικητών είς τούς διαφόρους αγώνας έχομεν εξ ’Αθηναίους, τέσσα- 
ρας ή άσφαλέστερον δύο Θηβαίους (διότι οί Δημήτριος Δημητρίου καί Άσκληπιάδης 
Ίκεσίου είναι οί ίδιοι μέ τούς ’Αθηναίους), τρεις Ταναγραίους, ένα Αίγιράτη, ένα Αίο- 
λέα άπό Κύμης, ένα Όποΰντιον, ένα Άνθηδόνιον, ένα Ρωμαΐον, ένα Σμυρναΐον, ένα 
Ταραντινον. Είναι τόσον σημαντική ή έλλειψις άγωνιστών, ώστε τά αυτά πρόσωπα είς 
άλλους άγώνας λαμβάνουν τήν πρώτην, είς άλλους τήν δευτέραν νίκην, ώς ό Άσκλη- 
πιάδης, ό Δημήτριος, ό Φίλων, ό Πραξιτέλης.

’Αλλά ή σπουδαιότης τής επιγραφής προέρχεται κυρίως έκ τών ειδήσεων τάς οποίας 
δίδει σχετικώς προς τήν οικονομικήν κατάστασιν καί τήν δυνατότητα τής άκριβεστέρας 
χρονολογήσεως. Ή παρουσία τών ’Αθηναίων νικητών, οί όποιοι μας δίδονται ταυτο- 
χρόνως καί είς άλλας άκριβώς χρονολογημένος έπιγραφάς, διευκολύνει τήν χρονολόγη- 
σιν, ένφ ταυτοχρόνως ή άναλυτική άναγραφή τών διαφόρων δαπανηθέντων ποσών έπι- 
τρέπει τον καθορισμόν τών γενικών δαπανών καί τήν έξέτασιν τής οικονομικής κα- 
ταστάσεως.

Ή χρονολόγησις τών άγωνιστικών έπιγραφών τής Βοιωτίας, τών ύστέρων χρόνων 
συνολικώς καί διά τών άμοιβαίων σχέσεων τάς όποιας παρουσιάζουν έγένετο κατ’ άρ- 
χάς ύπό τοϋ Jamot (BCH 19, 1895, σελ. 346 έ.) διά τού χωρισμού τών έκ Θεσπιών 
έπιγραφών είς τρεις ομάδας, έκ τών όποιων ή δευτέρα IG VII 1760, 1761 άνήκει είς 
τήν αύτήν περίοδον μέ τούς καταλόγους τοϋ Ώρωπού, IG VII 416, 417, 419, 420, μέ 
τούς όποιους έχουν κοινά ονόματα τεχνιτών. ’Εκ τών τεχνιτών τών μνημονευομένων 
είς τον IG VII 1760 κατάλογον πέντε τεχνΐται εύρίσκονται καί είς τούς τρεις καταλό
γους τοϋ Όρχομενοϋ, IG VII 3195, 3196, 3197. Κατά τον αύτόν τρόπον συνεδέθησαν 
οί κατάλογοι τής Τανάγρας, IG VII 540, 541, 542 καί τής Άκραιφίας, IG VII 2727.

1 Ώς είς τά Πτώια (BCH 1890, 51 έ., άριΌ. 13-17= άριθ. 70=IG VII 351, 6 έ ), είς τά Μουσεία τών Θε-
IG VII 4138), είς τόν Ώρωπόν (Άρχ. Έφημ. 1892, 42 σπιών (IG VII 4135, 13 καί 1735a).
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Ό Reisch1, έδειξεν δτι αί έπιγραφα'ι τοϋ Ώρωποΰ, IG VII 416-420, έγράφη- 
σαν τό 86 π.Χ. ή ολίγον άργότερον, μετά δηλαδή την κατά?α]ψιν των ’Αθηνών υπό τοΰ 
Σύλλα, είς τούς αυτούς δε χρόνους θέτει καί ό Dittenberger την εξ Άκραιφίας, 
IG VII 2727.

Αί χρονολογίαι αύταί γίνονται δεκταί καί υπό τοΰ Ο’ Connor 1 2, ό όποιος συμ
φωνεί διά τάς τοΰ Ώρωποΰ ότι ανήκουν είς τό 86 π.Χ., δι’ όλας δε τάς άλλας νομίζει 
ότι δέον νά τεθοΰν μεταξύ 100-75 π.Χ.

Ούχ'ι μακράν αύτών τίθενται καί αί των Βασιλείων τής Λεβαδείας (BCH 1901, 
365 έ.) υπό τοΰ Holleaux3. Παρά ταΰτα επιβάλλεται μία έπανεξέτασις των αγωνι
στικών επιγραφών τής περιόδου αυτής, ως και μία άνάλυσις τών πληροφοριών καί τών 
ειδήσεων τάς οποίας δίδουν οί απολογισμοί τών τοπικών αγώνων καί εορτών.

Διά τοΰ νέου τμήματος τής IG VII 540 τής Τανάγρας μάς δίδεται ή δυνατότης 
άκριβεστέρας τοποθετήσεως καί τών IG VII 541, 542 έκ Τανάγρας καί ασφαλώς σχε
τικών προς τά Σαραπιεια καταλόγων, καί πιθανόν καί μία νέα βάσις διά την έρευναν 
τών χρονολογικών ζητημάτων τών αγωνιστικών καταλόγων καί τών άλλων πόλεων 
τής Βοιωτίας.

Ή επιγραφή τής Τανάγρας, ώς δεικνύουν εσωτερικά στοιχεία, καί κυρίως ό συ
σχετισμός της προς τάς Πυθαΐδας τών Δελφών, ή μάλλον ή παρουσία τών αύτών τε
χνιτών τοΰ Διονύσου είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις δεν είναι εύκολον νά τεθή μετά 
μετά τό 90 π.Χ·, καί δεν άφιστάμεθα πολύ τής αλήθειας αν τήν θέσωμεν μεταξύ 
97 -95 π.X.

Είναι περίεργον πώς οί ’Αθηναίοι νικηταί τών αγώνων τών Σαραπιείων είναι όλοι 
τής αυτής ηλικίας καί πλησιάζουν περί τό 90 π.Χ. τό εξηκοστόν έτος. Όλοι λοιπόν 
ανήκουν είς τήν αύτήν γενεάν, λαμβάνουν μέρος είς τούς αυτούς αγώνας καί τάς αύτάς 
θεωρίας, είναι μέλη τοΰ κοινοΰ τών ’Αθηναίων τεχνιτών τοΰ Διονύσου. Έτι περισσό
τερον οί νικηταί αυτοί τών αγώνων τής Τανάγρας ’Αθηναίοι είναι όλοι πρόσωπα δια
κεκριμένα με έξέχουσαν δράσιν είς τήν όλην ζωήν τής πατρίδος των, ώς οί ευρισκόμενοι 
καί επί τών ’Αθηναϊκών νομισμάτων, Τκέσιος, Άσκληπιάδης, Ποσής4, ίσως καί ό Δη- 
μήτριος, καί μάλιστα όλοι εύρίσκονται είς νομίσματα τής περιόδου τοΰ 146-100 π.Χ.

Ό Dittenberger, IG VII 3498, άμφισβητών τήν άποψιν τοΰ Keil (Hermes 
25, 595 έ.) ότι ή επιγραφή αυτή τών άργυρωμάτων τοΰ Ώρωποΰ είναι δυνατόν νά 
άνέλθη μέχρι τοΰ 200 π.Χ., έτόνισεν ότι τό αλφαβητικόν αριθμητικόν σύστημα είς τήν 
Βοιωτίαν δεν είσήλθεν είς τήν χρήσιν προ τών αρχών τοΰ Α' π.Χ. αίώνος. Αύτό δεν 
σημαίνει ότι δεν ήτο γνωστόν, πάντως μετά τήν τοΰ Ώρωποΰ, IG VII 3488, τάς τής 
Λεβαδείας, BCH 1901, 365 έ., τήν τής Τανάγρας πρέπει νά θεωρηθή ώς βέβαιον ότι τό

1 Ό Reisch (De musicis Graecorum certamini- 
bus, σελ. Ill) ακολουθεί τόν Mommsen (Hermes XX 
σελ. 274 άριθ. 2).

2 A History of Actors and Acting in Ancient 
Greece, 1908, σελ. 70-71.

3 BCH 1906, 469 8. = Etudes d’epigr. etd’histoire

grecques, 1938, σελ. 131 έ. καί Παππαδακι (Άρχ. 
Δελτ. 1923, 239 έ.), θεωρούμενοι ώς άνήκουσαι είς τό 
121 - 116 π.Χ. ή τό 80 π.Χ., τής ιδίας δέ περιόδου είναι 
καί ή τών Πιωίιον (Bizard, BCH 1920, 252 έ ).

4 Ίδέ Head, Hist. Num.a, 384 - 5.
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αλφαβητικόν αριθμητικόν σύστημα από τοΰ 130 π.Χ. χρησιμοποιείται και εις επίσημα 
έγγραφα.

Ώς προς τον εσωτερικόν κανονισμόν τών απολογιών, εκ τής επιγραφής, δεν μαν- 
θάνομεν εις ποιαν άρχήν «άπολογίζεται» ό αγωνοθέτης, ενώ ο αγωνοθέτης τών Βασι
λείων τής Λεβαδείας (Άρχ. Δελτ. 1923, 240 έ.) Προκλής Θηβαγγέλου, εις τον γραμμα
τέα τών ναοποιών: τω τε γραμματεϊ τών ναοποιών ’ Λντιμέδοντι καί τοΐς παρονσιν άπο 
τών πόλεων ναοποιοΐς, ό Ξέναρχος (BCH 1901, 365 έ·): τών άπο πόλεων παραγεγονοτων 
εις τον αγώνα τών Βασιλείων. Εις τα Πτώια (IG VII 4149, BCH 1920, 251) ή απο
λογία γίνεται όχι εις τούς ναοποιούς αλλά εις τούς καταλεγομένους συνθΰτας, τους έπι 
τούτω υπό τών πόλεων απεσταλμένους επί την θυσίαν καί τον άγώνα.

Εις την Τανάγραν όμως είναι γνωστή κατά την υπό Τη. Reinach εν Rev. Et. 
Grecques 899, 53. 71 δημοσιευθεΐσαν επιγραφήν τής οίκοδομίας ναού τής Δήμητρος 
καί τής Κόρης υπό τών Ταναγραίων γυναικών μία ειδική αρχή. Εις τούς στ. 11-12 
έ'χομεν: Λεδόχΰη τω δάμω, επί κα το ψάφισμα κουρωϋείη, άρχάς ελέοϋη τον δάμον έν 
γέτια τρία τρις άνδρας μη νεωτέρως τριάκοντα γετίων, πρόκειται δηλαδή περί τριμελούς 
επιτροπείας, τής οποίας ή αρχή ορίζεται τριετής, όσον ΰπελογίζετο, ότι θά διαρκέση 
ή οίκοδομία τοΰ ιερού \

Πιθανώτατα νά έ'χωμεν κα! εις τήν περίπτωσιν τών απολογιών τών αγώνων τών 
Σαραπιείων μίαν έκτακτον άρχήν, ή οποία έχει σχέσιν προς τούς ιερείς τού Σαράπιδος. 
’Ίσως ταυτίζονται οί ίεράρχαι μέ τήν ειδικήν άρχήν εις τήν οποίαν γίνεται ή απολογία 
τών Σαραπιείων.

Διάφορος αρχή είναι ή είδικώς διά τον έγδανεισμόν τών χρημάτων καθισταμένη 
αν και είς αυτήν εύρίσκομεν τά ίδια πρόσωπα, τά όποια έχομεν και εις τήν άπολογίαν 
τού άγώνος τών Σαραπιείων, διότι στ. 57 : 5Αρχής τής κατααταϋείαης επί τον εγδάνει
ο μ,ον τών νπδ Χαριλάου άνατεϋ'έντων Καφισίου τον Βονκάττονς, κα! στ. 20: ελαβον παρά 
τής άρχής Καφισίου. Ή αρχή κατά ταύτα είναι μονομελής, αφού έκτος τού στ. 57 κα! 
είς στ. 59: παρέλαβον παρά τής προ εαυτόν άρχής Μνασικώντος1 2.

Πάντως, τόσον οί άγωνοθέται όσον κα! τά μέλη τής άρχής τής διαχειρίσεως τών 
χρημάτων τών υπό Χαριλάου κατασταθέντων προέρχονται εκ τής αυτής οικογένειας κα! 
αυτό ενισχύει τήν ύπόθεσιν περ! ειδικής συνδέσεως τής οικογένειας μέ τάς λατρείας τών 
Αιγυπτίων Θεών, τήν ύπόθεσιν ότι τόσον οί άγωνοθέται όσον κα! ή άρχή τής διαχειρί
σεως τών χρημάτων θά είναι ίεράρχαι τοΰ ιερού τού Σαράπιδος.

Χαρακτηριστική είναι ή παρατηρουμένη άντιστοιχία τής τιμής τοΰ χρυσού προς 
τον άργυρον άνερχομένη είς 1:15 ενδεικτική περιόδου άνόδου τής τιμής τού χρυσού 
κα! γενικώτερον νομισματικών κα! οικονομικών διαταραχών. Πρόκειται άσφαλώς περ! 
τής περιόδου, ή οποία προηγείται τού Μιθριδατικού πολέμου μέ τάς προκαταρκτικός 
άναστατώσεις κα! τήν έκρηξιν τοΰ εμφυλίου πολέμου έν Ιταλία κα! λήγει μέ τάς δη-

1 Πρβλ. ΟίΚΟΝΟΜΟΝ, Άρχ. Δελτ- 1921 - 22 (Ζ), σελ. LEAUX έν BCH 1890, 6 άριθ. 6: Άρχά έπ[ί τό άγαλ-
268 καί άρχάς άλλων πόλεων εκτάκτους η τακτικός, μα], σελ. 182 άριθ. XIX, 19: [καί επί] την τών άγαλμά-
σελ. 269 σημ. 2. των επαγάνωαιν και ϋ·[ε\ραπείαν εδωκα zfj κατασταθείαΐ]

2 Παρόμοιας έκτακτους άρχάς είς Πτφονπρβλ. Ηου- άρχρ.
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μεΰσεις των χρημάτων των Ελληνικών ιερών υπό τοϋ Σΰλλα \ Ή τραγικότης τής 
οικονομικής καταστάσεως συνέτεινε τά μέγιστα εις τάς πρώτας επιτυχίας τοΰ Μιδρι- 
δάτου, διότι πάντες ύπεδέχθησαν αύτόν ώς ελευθερωτήν τών Ελληνικών πόλεων από 
τελωνών και δανειστών τών πόλεων αύϋτς υποδεχόμενων ού μόνον τούτων, άλλα και 
την ’Ασίαν δλην υποτροπή τών εμπροσ&εν νοσημάτων εΐχεν, αφόρητα πάσχουσαν υπό 
'Ρωμαϊκών δανειστών και τελωνών (Πλουτ., Λουκουλλος κεφ. 7). Επίσης ενδιαφέρον 
είναι αυτό τό όποιον διδασκόμεθα έκ τών τόκων τής επιγραφής οι όποιοι είναι όχι 
απλώς ευμενείς άλλα εντελώς ασήμαντοι. Είναι γνωστόν ότι χρήματα τών ιερών δανεί
ζονται είς έκτακτους περιπτώσεις είς τάς πόλεις με χαμηλόν έπιτόκιον1 2. Εις την περί
πτωσήν όμως τοΰ δανεισμού προς ίδιώτας ό τόκος είναι κανονικός καί, ώς έλέχθη ήδη, 
διάφορος κατά εποχήν· Είς την επιγραφήν τής Τανάγρας δεν άναφέρεται είς ποιον ή 
ποιους έδανείσβησαν τά χρήματα. Αυτό πού ενδιαφέρει είναι τί απέδωσαν τά ποσά καί 
ποιον τό καταλειφθέν υπόλοιπον.

Τά κεφάλαια αυτά δανειζόμενα προς τόσον χαμηλούς τόκους δεν αποδίδουν σχε
δόν τίποτε, καί αυτό επιβεβαιώνει τήν άπσψιν τοϋ Jar.de3 περί παλαιοτέρων βεβαίως 
χρόνων (περί τοΰ Γ' αίώνος) ότι τά εισοδήματα έκ τής έγγειου ιδιοκτησίας ήσαν ανώ
τερα τών εισοδημάτων άπό τό έμπόριον καί τάς έπιχειρήσεις, γεγονός τό όποιον έξηγεΐ 
τάς κατά τήν έποχήν αυτήν έπενδΰσεις τών χρημάτων τών ιερών είς αγρούς.

Τά ποσά δανείζονται άδιαφόρως τόσον έπί έτησίω τόκω ή έπί μηνιαίφ αλλά είς 
όλας τάς περιπτώσεις τόκος είναι ό έπίσημος τόκος τοΰ έ'τους, τό όποιον έ'τος γνωρί- 
ζομεν έκ τοΰ ονόματος τοΰ άρχοντος. ’Αλλά τί αρχών είναι ό δίδων τό όνομα είς τό 
έτος; Ό αρχών τής Τανάγρας; Είς τήν παλαιοτέραν έκ Τανάγρας έπίσης έπιγραφήν 
τήν οποίαν έμνημονεΰσαμεν ανωτέρω (Rev. έί. Grecques 1893, έπιγρ. Β’ σελ. 74 έ., 
IG VII3498) αί είσφοραί τών Ταναγραίων γυναικών άναφέρονται κατ’ άρχοντας έπωνύ- 
μους, οί όποιοι δεν είναι τοΰ κοινοΰ τών Βοιωτών άρχοντες, αλλά τής Τανάγρας (Οικο
νόμος, Άρχ. Δελτ. 1923, σελ. 268 έ.). Είς τήν άνά χείρας έπιγραφήν ασφαλώς δεν πρό
κειται περί έπωνΰμων τής πόλεως αρχόντων4 αλλά περί τών ιερέων τοΰ Σαράπιδος, οί 
όποιοι συνεδέοντο με όλας τάς κατά τά Σαραπιεΐα λατρευτικός καί άλλας λειτουργίας. 
’Ίσως πρόκειται περί ειδικής αρχής διά πάν τό άφορών τάς σχέσεις τών Σαραπιείων, 
ή όποια θεωρεί ώς περισσότερον σκόπιμον τήν ονομασίαν τοΰ έτους έκ τοΰ αγωνοθέτου, 
δεδομένου ότι οί άγωνοθέται άπαντώσι καί ώς έπώνυμοι (Καφισίας, Γλαΰκος). Δεν 
πρέπει νά μένη αμφιβολία περί τής έκ τών αγωνοθετών ονομασίας τοΰ ένιαυτοΰ, περί 
τής χρησιμοποιήσεως δηλαδή τών αγωνοθετών ώς έπωνΰμων, διότι καί οί άλλοι άνα-

1 ΓΙρβλ. ΧΕΡΤΣΜΠΕΡΓ - ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, 'Ιστορία τής 
Ελλάδος έπί Ρωμ. κυριαρχίας τ. I σελ. 436 έ., ΠΛΟΥΤ. 

Σύλλας, κεφ. 12, ΔΙΟΔΩΡΟΣ, 38 - 39.

2 Πρβλ. τόν δανεισμόν τών χρημάτων τής ’Αθήνας 
κατά τόν Σαμιακόν πόλεμον (440/439) υπό τών ’Αθη
ναίων καί τά χρήματα τών άλλων θεών μέ ονομαστικόν

τόκον 1 Ύο" °/ο κατά τήν διάρκειαν τοΰ Πελοποννησια-

κοϋ πολέμου, χωρίς μάλιστα νά έπιστραφοΰν οΰτε τά κε

φάλαια. G. Busolt, Griechische Staatskunde, 1920, 
σελ. 620.

3 Les cereales, σελ. 123.

4 Ώς οί άρχοντες έκ τών οποίων είς λαμβάνει τό ό
νομα ό ενιαυτός, Syll.’ 932 = επεί χαταστα&έντες έφο
ροι είς τον επί Νιχέα ενιαυτόν καί τήν παρατήρησιν τοΰ 
Hiller ν. Gartringen σημ. 3: «Priticeps patro- 
nomorum totius Lacedaemoniorum reipublicae epo- 
nymus».
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φερόμενοι ώς έπώνυμοι, Βουκάττης, Μνασικών, Ξένων, τής αυτής οικογένειας ασφαλώς 
θά διετέλεσαν άγωνοθέται.

Καί ή σειρά τών αγωνοθετών κα'ι έπωνΰμων θά πρέπει νά διατυπωθή ως εξής: 
Βουκάττης, Ξένων Μνασικών, εκ τοΰ οποίου παραλαμβάνει την διαχείρισιν δ Καφισίας 
Γλαύκος, ό όποιος παραλαμβάνει εκ τοΰ Καφισίου την άγωνοθεσίαν.

Αυτό πιστοΰται εμμέσως κα'ι εκ τών τόκων κα'ι τής πτώσεως ή οποία παρατηρεΐται 
μεταξύ Βουκάττους κα'ι τών άλλων. Κα'ι εάν δεν έγνωρίζομεν δτι ο Βουκάττης είναι 
πατήρ κα'ι επομένως δτι ό επί Βουκάττους ενιαυτός είναι παλαιοτερος θά εδει να το 
ύποθέσωμεν εκ τής διαφοράς τοΰ τόκου. Διότι έχομεν άπό 10,1 °/ο ή 8,3 % (έπ'ι Βου
κάττους ένιαυτοΰ) είς 3,2 (τοΰ επί Ξένονος ένιαυτοΰ), 2,8 % (τ°ύ επί Καφισίου ένιαυ- 
τοΰ) 2,7 % (τ°ύ επί Γλαύκου ένιαυτοΰ). Είς τούς ενιαυτούς άπό Ξένονος έως Γλαύκου 
διαπιστοΰμεν μίαν συνεχή αλλά μικράν μείωσιν, ή οποία δηλώνει δτι έχομεν άκριβώς 
μετάβασιν άπό έτους είς έτος. Έάν δεχθώμεν δτι άπό τοΰ Βουκάττους ένιαυτοΰ συνέ- 
βαινεν ή ιδία μείωσις καί καθορίσωμεν τον μέσον δρον τής μειώσεως κατ’ έτος 0,5% 
τότε άπό τά 10,1% έως τό 3,2% έχουν διέλθει 14 δλα έτη.

’Επίσης ή δλη διατύπωσις τόκος τοΰ έπί δεινός ένιαυτοΰ, ίσως ύποδηλοΐ ένα στα- 
θερώς ίσχύοντα καί έπισήμως κατ’ ένιαυτόν καταβαλλόμενον τόκον, ό όποιος δμως άγνω
στον, έκ ποιων λόγων, ποιας άρχής καί βάσεως αύξομειοΰται.

Μίαν σταθερόν βάσιν βλέπομεν δτι έχρησιμοποίησε τούς αυτούς περίπου χρόνους 
είς την Κιλικίαν ό ανθύπατος Λούκουλλος, ό όποιος καθώρισε τον τόκον είς τό 12% 
τό 72-701. Την περίοδον είς την όποιαν τίθεται ή έπιγραφή τής Τανάγρας τό πρό
βλημα τών τόκων ήτο όξύτατον, διότι οί Ρωμαίοι δανεισταί ούχί απλώς έπίεξον αλλά 
έπώλουν ώς δούλους τούς μη έμπροθέσμως έξοφλοΰντας τάς όφειλάς των, προερχομέ- 
νας έκ δανείων τών όποιων οί τόκοι ύπερέβαινον τό κεφάλαιον2. ’Από τής άπόψεως 
αυτής ό Λούκουλλος: Πρώτον μεν γάρ εκατοστήν έκέλευσε καί μη πλέον εις τους τό
κους λογίζεσϋ'αι· δεύτερον δε τούς μακροτέρονς τον αρχαίου τόκους άπέκοψε' τό δε τρί
τον καί μέγιστον, έταξε τών τον χρεωφειλέτον προσόδων την τετάρτην μερίδα καρπον- 
σύλαι τον δανειστήν δ δε τόκον κεφαλαίω συνάψας έστέρητο τον παντός. ΓΓλουτ. Λού
κουλλος κεφ. 20.

Ό Billeter, έ.ά. σελ. 89 (καί Larsen, έ.ά. 374) διαπιστώνων την μείωσιν τών 
τόκων άπό τοΰ Ε' αίώνος συνεχιζομένην καί τον Β' την αποδίδει είς πληθώραν κεφα
λαίων. Ή μείωσις αυτή, πιστουμένη νΰν καί είς τάς άρχάς τοΰ Λ' αίώνος, δεν είναι δυ
νατόν νά άποδοθή είς την πληθώραν κεφαλαίων καί νομίζω δτι ασφαλώς προέρχεται 
άπό έλλειψιν έμπορικής καί έπιχειρηματικής κινήσεως, άπό αδυναμίαν κινήσεως τών 
κεφαλαίων. Τό σημεΐον αύτό δέον ιδιαιτέρως νά τονισθή, διότι είναι αδύνατον νά δεχθή 
τις, δτι είς μίαν περίοδον διαταραχών, ώς τό τέλος τοΰ Β' καί αί άρχαί τοΰ Α' αίώνος, 
υπήρχε πληθώρα διατιθεμένων προς δανεισμόν κεφαλαίων, έχουσα ώς συνέπειαν την 
πτώσιν τοΰ τόκου. Αύτό έκτος τών άλλων τό θέτει έν άμφιβόλω καί ή διαταραχή τής

1 Πρβλ. Billeter, Gescli. der Zinsfusses, σελ. του Κικέρων καί οι μετ’ αυτόν.
89 - 90 καί τήν παρατήρησιν τοΰ A. Persson έν BCH 2 Πρβλ. τούς ύπό τών Κλοατίων τόκους είς Γόθειον 
1922, σ. 425, δτι τόν αυτόν τόκον διετήρησεν ό διάδοχός πρός 48°/0, Larsen, Roman Greece, σελ. 873.
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σχέσεως τής τιμής χρυσού προς τον άργυρον πιστουμένη έκ τής επιγραφής αυτής.
Η πληθώρα κεφαλαίων δεν λύει τό ζήτημα ανευ μειώσεως τής ζητήσεως αυτών 

καί ή έλλειψις ζητήσεως προέρχεται από ειδικούς λόγους. Τον Ε' καί Δ' αιώνα ασφαλώς 
υπήρχε πληθώρα κεφαλαίων άλλα ό τόκος δεν έπεσεν είς τό σημεΐον τό όποιον πίπτει 
τον Β' προς τον Α' αιώνα, καί τούτο διότι υπάρχει άντιστοίχως μεγά?α] ζήτησις. Ή ζή- 
τησις όμως κεφαλαίων προϋποθέτει άσφά?^ειαν καί κανονικήν εμπορικήν κίνησιν, ώστε 
τά δανειζόμενα κεφάλαια να άποδίδουν παρά τον τόκον. Εις τό τέλος τού Β” καί τάς άρ- 
χάς τού Α" αίώνος πάντως όλαι αί πληροφορίαι συμφωνούν, ότι δεν υπήρχε πληθώρα κε
φαλαίων ούτε άσφάλεια δανεισμού των καί επομένως ό τόκος έδει νά είναι υψηλός, διότι 
δεν δΰναται νά θεωρηθή ότι υπάρχουν κεφάλαια είς μίαν περίοδον, κατά τήν οποίαν 
γίνονται δημεύσεις καί ιερών σκευών, ώς ή ύπό τού Σύλλα, διά νομισματοποίησιν, ούτε 
άσφάλεια τών κεφαλαίων είς μίαν σαφώς πολεμικήν περίοδον. Καί παρά ταϋτα οί τόκοι 
έχουν πέσει είς γελοΐον ποσοστόν καί αύτό τό έξηγεΐ όχι ή άφθονία τών κεφαλαίων 
άλλά ή άδυναμία τού δανεισμού τών υπαρχόντων. Τά ελάχιστα διατιθέμενα κεφάλαια 
είς περίοδον ώς ή τών άρχών τού Α' αίώνος δεν ήτο δυνατόν νά δανεισθοϋν, διότι 
ούδεΐς ήδύνατο νά τά χρησιμοποίηση, ούδείς ήδύνατο νά τά κινήση παραγωγικώς. Καί 
ή πτώσις τών τόκων άντί νά δεικνύη τήν πληθώραν τών κεφαλαίων δεικνύει άντιθέτως 
τήν νέκρωσιν τής οικονομικής ζωής, τήν χαρακτηριστικήν τών παραμονών τού εμφυλίου 
ρωμαϊκού πολέμου καί τήν καταστροφήν τού Μιθριδατικοΰ. ’Ακόμη καί έάν τά ποσά 
αυτά έδανείζοντο μετά τήν καταστροφήν τών ’Αθηνών ύπό τού Σύλλα μετά τό 86 π.Χ., 
θά ήτο δυνατόν νά δανεισθοϋν με πολύ μεγαλύτερον τόκον, διότι μία μεταπολεμική πε
ρίοδος έχει μεγάλην άνάγκην κεφαλαίων λόγφ τών άναγκών επουλώσεων τών έκ τού 
πολέμου πληγών καί τής διαρκώς εύρυνομένης οικονομικής κινήσεοις. Τυπικόν παρά
δειγμα άποτελεΐ ή σημερινή περίοδος τών υψηλών είς ολόκληρον τον κόσμον τόκων 
καί ιδιαιτέρως διά τήν Ελλάδα, όπου τόκοι είναι όχι μόνον άνώτεροι τών πολεμικών 
άλλά καί τών προπολεμικών, άκριβώς διότι ή έπερχομένη θύελλα προ τού πολέμου πα- 
ρημπόδιζε τήν κίνησιν κεφαλαίων ώς καί τήν άπόδοσίν των.

Διά τούτο παρά τήν δραστηριοποίησιν τής οικονομίας κατά τάς προ τών πολέμων 
περιόδους έχομεν πτώσεις τών τόκων καί άνοδον μετά τήν λήξίν των διά τήν εύκολίαν 
κινήσεως καί επομένως μείζονος άσφαλείας καί κέρδους.

Τοιουτοτρόπως ή Ταναγραία επιγραφή διδάσκει σαφώς τήν μεγάλην οικονομικήν 
κρίσιν τής περιόδου είς τήν οποίαν άνήκει καί ή οποία άντικατοπτρίζεται μέχρι τών 
οικονομικών τών μικρών επαρχιακών ιερών, τήν κρίσιν τών άρχών τού Α' αίώνος.

Ή άπό τών άρχών τού Α' αίώνος ή μάλλον άπό τού τελευταίου τετάρτου τού Β' 
αίώνος συνεχιζομένη κρίσις, ή οποία καταλήγει άπό τούς Μιθριδατικούς καί τούς εμφυ
λίους πολέμους είς τήν δημιουργίαν τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, είναι χαρακτηριστική 
διά τήν άπουσίαν ευημερίας, τήν μείωσιν τής οικονομικής δραστηριότητος, τήν έλλει- 
ψιν πολιτικής άσφαλείας. Καί ή μικρά Τανάγρα ύφίσταται τάς άντανακλάσεις τών με
γάλων γεγονότων, τά όποια μετ’ ολίγον θά διαδραματισθούν καί πλησίον της, με τάς 
συγκρούσεις τού Μιθριδατικοΰ πολέμου. Έν τώ μεταξύ παρά τήν γενικήν έλλειψιν 
άσφαλείας, τήν άδυναμίαν εμπορικής κινήσεως, τήν άσάφειαν τών θρησκευτικών λει
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τουργιών, την έλλάτωσιν τής αγοραστικής ίκανότητος τοΰ νομίσματος, συνεχίζει την τέ- 
λεσιν των πατρίων αγώνων της. Διότι άναμψισβητήτως παλαιότερον οί αγώνες τής Τα
νάγρας ώς καί ή λατρεία τοΰ Σαράπιδος θά είσήλθον εκ τοΰ μεγάλου κέντρου της, τής 
Δήλου ή των ’Αθηνών. Ή ΰπαρξις τών αγώνων άποδεικνύει πολύ παλαιοτεραν την 
εισαγωγήν τής λατρείας. Καί είς την μεσόγαιον Τανάγραν δεν δυνάμεθα ευκόλως νά 
δεχθώμεν παροικίαν Αιγυπτίων εμπόρων ώς εν Δήλφ1 συνδυασμένην με την κατα την 
περίοδον τών Πτολεμαίων ακμήν τοΰ Αιγυπτιακοΰ ναυτικοΰ1 2.

Πάντως νομίζω ότι θά άπαιτηθή ειδική έ'ρευνα διά τήν διακρίβωσιν τοΰ τί ακρι
βώς είναι οί Αιγύπτιοι αυτοί έμποροι, αί Αιγυπτιακοί δηλαδή παροικίαι τών νησιωτι
κών καί ναυτικής σημασίας κέντρων, διότι μάλλον πρόκειται περί Ελλήνων, οί όποιοι 
έχουν αφετηρίαν τήν Αίγυπτον, έχουν υιοθετήσει τά Αιγυπτιακά ήθη καί έθιμα καί 
εύρίσκονται ύπό τήν σημαίαν τών Πτολεμαίων, ώς μάλλον συμφέρουσαν διά τάς εμπο
ρικός των επιχειρήσεις3. Επομένως ούχί περί Αιγυπτίων, αλλά περί Ελλήνων, ίσως 
καί κατοίκων τής Αίγυπτου Ελληνικής καταγωγής πρόκειται είς τάς περιπτώσεις αύτάς 
τών παροικιών.

Ή εκ τοΰ γενικοΰ πόθου προς άπολΰτρωσιν γεννηθεΐσα θρησκεία τοΰ Σαράπι- 
δος άποδεικνύει όχι μόνον πόσον έχουν ήδη έκτοπισθή οί ’Ολύμπιοι άπό τάς ψυχάς 
τών Ελλήνων, αλλά καί πόσον έχουν κερδίσει αί ίδέαι τών θρησκειών τοΰ ύπερ- 
βατικοΰ.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘ ΧΡΗΣΤΟΥ

1 Τήν ψηφίζουσαν τά εν BCH 1889, 240=0st. Jh. καί Roussel εν BCH 1913, 316 έ.
V, 138, Ερέτρια, Αρχ. Δελτ. 1915, σελ. 185 ε. 3 Καί σήμερον χαρακτηρίζομεν ώς Αμερικανούς τούς

2 Πρβλ. καί τήν διδακτικήν ιστορίαν τής ίδρύσεως Έλληνας οί όποιοι επιστρέφουν έξ ’Αμερικής ή τούς
τών Σαραπιεκον και Ίσειων είς Δήλον, IG XI4, 1299 ελληνικής καταγωγής εξ ’Αμερικής προερχόμενους.
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