
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, ΑΙΤΩΛΙΑΣ, 
ΦΩΚΙΔΟΣ, ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΑΑΙΔΟΣ

Αί κατωτέρω δημοσιευόμεναι έπιγραφαί προέρχονται εκ τυχαίων ευρημάτων. 
Αί απελευθερωτικοί έπιγραφαί εκ Φΰσκου μάς γνωρίζουν τά ονόματα τριών νέων 
αγωνοθετών τοΰ Κοινού τών Λοκρών τού Άνηγενείόα Φυσκέος (άρ. 3 - IG IX 1, 
350), τοΰ [Με]νάνάρου (άρ. 4), τοΰ Εν§υδά\ιιο\υ τοΰ Ενξιτέλεος Τρειτέος (άρ. 8) ώς 
καί ενός στρατηγού τών Αίτωλών τοΰ Άντιόχου Άμ - - (άρ. 7). Έκ τοΰ τόπου εύρέ- 
σεώς των καθορίζουν δΰο θέσεις ώς τάς πιθανάς τοΰ περίφημου ναού τής Ίλιάδος 
Άθηνάς, μίαν παρά την θέσιν Άσπρόβρυση καί άλλην επί τής άκροπόλεως. Ή 
άποκάλυψις τοΰ ιερού θέλει διαφωτίσει την λατρείαν τής Ίλιάδος Άθηνάς1 καί έπι- 
γραφίκώς την ιστορίαν τών Όζολών Λοκρών. Ό ιερός νόμος έκ Καλλιπόλεως άπο- 
τελεΐ έν έκ τών άρχαιοτέρων επιγραφικών καί διαλεκτικών μνημείων τής περιοχής. 
Αί έπιτΰμβιοι έπιγραφαί έκ Κίρρας, δωρικού Βοίου (;) καί Καστράκι- Στυλίδος είναι 
τά πρώτα δείγματα γραφής τών πόλεων αύτών. Τά προξενικά ψηφίσματα έκ Τεί- 
θρωνος καί Λαμίας διαφωτίζουν την ιστορίαν τών δΰο πόλεων.

ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΑΣ 

ΦΥΣΚΟΥ2

1 - 3

Κατάγραφος πλάξ έξ άσβεστολίθου (μήκους 1.45 μ., ύψους 0.60 μ., πάχους 
0.25 μ.) άποκεκρουμένη δεξιά καί άριστερά (είκ. 1)' φέρει πέντε άπελευθερωτικάς 
έπιγραφάς, δΰο καθ’ ύψος τής δεξιάς πλευράς (άρ. 2 καί 3) συμπληροΰσας τάς 
IG IX 1, 349 καί 350, εις το μέσον δΰο έπαλλήλους τών χρόνων τής έξαρτήσεως 
τών Λοκρών άπό τοΰ Αίτωλικοΰ Κοινού, τών οποίων τά γράμματα έκ τής διαβρώ- 
σεως κατέστησαν δυσδιάκριτα ή άδιάκριτα καί διά τούτο δεν έμελέτησα αύτάς 
άκόμη πλήρως, καί μίαν καθ’ ύψος τής άριστεράς πλευράς (άρ. 1). Ή πλάξ ήτο 
γνωστή άπό τοΰ 1946, ότε ύπηρέτουν ώς καθηγητής τοΰ Γυμνασίου Λιδωρικίου έν 
Μαλανδρίνω. Εύρίσκεται είς τον άγρόν Θ. Άλεξοποΰλου παρά την Άσπρόβρυσην.

1 Περί τής λατρείας τής ’Αθήνας Ίλιάδος WIEHEEM, 2 Έπιγραφικώς παραδίδεται ό δμοιος προς τό έθνι- 
OJh., XIV 1911, 163-256’ Ε· LERAT, Les Locriens de κόν τύπος Φνοκεϊς L,· EERAT, ε. ά. I, 48-50’ περί τής 
l’ouest II, 156- 158. ταυτίσεως προς τό Μαλανδρϊνον πρβ. eerat, ε-ά., 77-8.
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52 Ευθύμιος Μαστροκώστας ΑΕ 1955

Είκ. 1. ’Απελευθερωτικά! έπιγραφαί έκ Φύσκου.

ι

Ατ[ρα]τα^ε'[ον]τος [των Αίτωλών Εύπολέμο]
ν Ύπαταίου το άεύτε[ρον μηνός] 

εμβόλιμου
Δίον άπέδοτο Κλευ[\ίγΜ κα'ι Εύμήλα και Εύρΰ] 
μαχ[ο]ς Φυσκεϊς επ’[έλευθερίαι (κατά τον νόμον) τάι Ά] 

5 ϋ·άναι τάι Ίλιάδι σ[ώμα γυναικεϊον, άι όνομα]
Τιμώ, τιμάς άρ;/υ[ρίου ΜΜΜ ή μνάν--------]
Βεβαιωτηρ κατά τον ν[όμον---------------------]
----------------· παραμενέ[τια δέ Τιμώ παρά Εύ]
μήλαν και ΚίΙε[υνίκα.ν κα'ι Εύρΰμαχον ποιούσα]

10 το ποτιτασσόμ[ενο·ν, εί δέ κα μή ποιέοι, έπιτειμε] 
όντω Τιμώς [Κλευνίκα και Εύρΰμαχος και]
Εύμήλα μεχ[ρι κα ζώωντι.]
Έπε'ι δέ κα άπ[οόάνωντι Κλευνίκα κα'ι Εύ] 
ρνμαχος και [Εύμήλα ί]

15 ερά έσστω [Τιμώ τάς Ά] 
ύλάνας ΙΔ [— — —]
Τιμώ . . ρΙ [—---------------------------]
μάρτνροι--------— — —----------

Ξένων

Σ ■ · · · ΡΓ [--------]20
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53AE 1955 Έπιγραφού Έαπερίας Λοχρίόος, Αίτωλίοΐξ, Φωκίδβς, Αωρίδο; καί Μαλίδο;

Είκ. 2. ’Απελευθερωτική επιγραφή έκ Φύσκου άρ. 1.

2 (IG IX 1, 349)

[Άγωνοθετέοντος των] Άο[κρών —--------------------- ]
[------------ μηνός —] νΙΟΤ άπε'[δοτο Δωροθέα Φυ]σκε
[Ις] τάι Άϋάναι τάι Ίλιάδι σώμα [ανδρείο]?', ώι 
[ο\νομα ΓΩΝΑΤΟΝ, επ’ έλενϋ·ερ[ίαι τ]ιμας ά 

5 ργνρίον ΜΜΜΜ. Παραμενέ[τω δ]έ ΝΟΠαΓ
τος παρά Δ ωρωύλέαν, άχρι ον κα ς[ίμ Δ]ωροθε'α, π 
(ο)ι(ω)ν το έπιτασσόμενον π[ροα\ποδ(ότ)ας κατ 
ά τον νόμον Νικόδημος Δ42πα[ΐος], έπεί κα τε 
λεντάσ(ηι) Δωροϋεα. Μάρτν ροι Πορϋάο)

10 ν, Ζενξις, ’’Αρχών, ’Ανδρόνικος Αεοντίον,
’ΑριστοπείίΗ/ς Φνσκεΐς, Γ\'όλαος, Πολύφρων.
Ά ώνά παρά Άνδρόνικο[ν] Αεοντίον,
Καλλικράτη Φνσκεΐς.

λ (IG IX 1, 350)

Άγωνοϋετέοντος των Άο[κρών] ’Αντιγενείδα Φυσκέ 
ος μην'ος Τρίτου άπέδοτο ΐν[ικόλα]ος Μιστακενς τάι Ά 
ύλάναι τάι Ίλιάδι σώματα ^υ[ναικεΐ]α δύο ωίκογενή έπ’ έ 
λευϋερίαι, αίς ονόματα [Άρχω καί Αφροδίσια, τιμάς άργνρίον 

5 Γ"Ί ΜΜΜ. Παραμεινάντων [δε παρά Νικό]λαοκ Άρχω (καί) Άψροδι
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54 Ευθύμιος Μαβτροκώοτας ΑΕ 1955

[σια], αχρι ον κα ζή Νικόλαος, [ποιουσαι] το έπιτασσόμενον 
εί δε μη παραμένουν η μη ποι[έοιν τό ζπιτ]ασσόμενον, κύριος 
έστω Νικόλαος τύπτων [κα'ι δέρω]ν ’Αφροδισίαν και Άρ 
χών, εί μη ποιέοιν τι των [έπ ιταα σο μ] ένων η εί μη παραμέ 

10 νοιν Άρχώ καί Άφροδισί[ο: έπει δέ κα άπο§\άνε(ι) Νικόλαος, έ 
λενϋ'εραι έστων Άρχ\ιο κα'ι ’Αφροδισία. Β\εβαιωτήρ κατά 
τον νόμον-----—

Είκ. 3. ’Απελευθερωτικού έπιγραφα'ι έκ Φύσκου IG XI 1. 349 καί 350.

Ή ΰπ’ άρ. 1 (εΐκ. 2 ενεπίγραφος επιφάνεια ύψους 0.52 μ., πλ. 0.265 μ., ύψ. 
γραμμ. 0.018 - 0.021 μ., διάστιχον 0.013 μ.) είναι χαραγμένη εις τό αριστερόν άκρον 
τής πλακός είκ. 1.

Μόνος Υπαταϊος ό Εΰπόλεμος1 τό 176/5 π. X. έστρατήγησε τό δεύτερον.

1 Η. GILLISCHKWSKI, De Aetolorum praetoribus 1896, 55. 
intra annos 221 et 168 a. Chr. n. Diss., Erlangen,
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AE 1955 Έπιγραφαί 'Εσπερίας Λοκρίδος, Αιτωλίας, Φωκίδος, Δωρίδος καί Μαλίδβς 55

Ή λ. εμβόλιμου παραλειφθεΐσα προσετέθη είς τό διάστιχον. Ό Δϊος1 εμβόλι
μος μην τοΰ αίτωλικοΰ ημερολογίου αντιστοιχεί προς τον δελφικόν Ποιτρόπιον τον 
δεύτερον ή Πέμπτον έμβόλιμον(;) λοκρικόν.

Άπέδοτο είς τον ενικόν επί πολλών άποδοτών GDI 1875· 2225· 2263' 23L7" 
FD III 3, 258· 270· 352‘ 362· 363.

Στ. 10/11 [έπιτειμε]6ντω Τιμώς· είς την δελφικήν διάλεκτον τό γ’ πληθ. τής 
προστακτικής τοΰ ένεστώτος λήγει συνήθως είς —ονζω(ν): άποχρεχόνχω GDI 1843· 
παρεχόντω GDI 1769’ 1886' 2274' 2275' οννεπισχυόντω 1844' ΐλνόντω FD III 3, 
238' τό έπιτιμέω < έπιτιμάω συντάσσεται, αδιακρίτως, μετά δοτικής BCH, XXII 
1898, σ. 9-140, άρ. 53- 56· 62· 120· 74: έπιτιμέονσα τοϊς προγεγραμμένοις οωμά- 
τοις· GDI 2267' 2269' 2324· ομοίως μετ’ αιτιατικής GDI 2163- 2209· ώς καί μετά 
γενικής GDI 2156: έπιτειμέοντες τώμ (μ)ή πειϋ'αρ/εόντων. Τό κολάζω συντάσσεται 
μετ’ αιτιατικής συχνάκις GDI 1708· 2274.

Παρά την γενικήν είς - οΰς τών φωνηεντολήκτων άκαταλήκτων τριτοκλίτων 
θηλυκών κυρίων ονομάτων είς -ώ είναι εύχρηστος καί ή είς-ώς: Δαμώς GDI 
1523" IG IX 1, 66- 328· Καλλιστώς 343· 374· Κλεώς 327' Νεικασώς GDI 2322· 
Άν$εμώς BCH, XXII 1898, 355 Φύσκου· Καλλώς BCH αύτ. σ. 10, άρ. 2· Τιμώς 
αΰτ. σ. 139, άρ. 121' Σωσώς αύτ. σ. 55, άρ. 50- GDI 1942* 2059- Μνασώς GDI 2097.

Στ. 12 [ζώωντι], στ. 13 άπ[οθάνωντι], ώς GDI 1523: έπεί κα δε οντοι άπο- 
ϋ'άνωντι· ώς επίσης: πάθωντι, ζώωντι, θέλωντι.

Στ. 19 ό Ξένων επανεμφανίζεται είς GDI 2097 τοΰ 137/6 περ. π. X. ώς μάρ- 
τυς· πιθανόν είναι Φυσκεύς ό μάρτυς Ξένων BCH, XXII 1898, σ. 357, άρ. 2 (Φύσκου).

Τό μήκος τών στίχων τής επιγραφής είναι άνισον, ώς καί είς τήν ΰπ’ άρ. 2 
(IG IX 1, 349, είκ. 3).

Τά άποσπάσματα επιγραφών ύπ’ άρ. 2 (ένεπιγράφου επιφάνειας ΰψ. 0.26 μ., 
πλ. μεγ. 0.26 μ., ΰψ. γραμμ. 0.012 μ.) είς τό άνω ήμισυ καί ύπ’ άρ. 3 (ένεπι- 
γράφου επιφάνειας ΰψ. 0.168 μ., πλ. 0.2 μ., ΰψ. γραμμ. 0.01 μ., διάστιχον 0.005) 
είς τό κάτω ήμισυ τής δεξιάς πλευράς τής πλακός είκ. 1 καί 3 συμπληροΰν τάς 
ύπ’ άρ. IG IX 1, 349 καί 350, τών οποίων όμως τά γράμματα έχουν έξαλειφθή 
διά τών πατημάτων, επειδή ή πλάξ χρησιμεύει ώς ούδός τής νοτίας θύρας τής 
εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Ίωάννου εν Μαλανδρίνω- ώστε δεν κατέστη δυνατή ή έπα- 
λήθευσις τής μεταγραφής τοΰ Lolling.

Είς τήν ύπ’ άριθ. 2 ίχνη 1 ή 2 γραμμάτων τοΰ 1ου στίχου δεν άνεγνώσθησαν. 
Ό 1ος στίχος, άναντιρρήτως, δέον νά συμπληρωθή [άγωνοθετέοντος1 2 τών] Αο[κρών],

Επακολουθεί ή μνεία τοΰ μηνάς — εκ τών ιχνών τών γραμμάτων — [Πο\κίου, 
άντιστοιχοΰντος προς τον δελφικόν Ένδυσποιτρόπιον3, ή [Έ]κτου4 (δελφ.’Αμαλίου).

1 BCH, LVI 1932, 321 (daux)' FD III 1, 565 καί τήν συγγραφήν τοΰ παρόντος δέν είχον υπ’ όψει μου.
3, 20. 3 daux, BCH, LVI 1932, 321.

2 Τάς παρατηρήσεις τοΰ κ. I.ERAT, Les l.ocriens, 4 GDI 1878.
I, 14, σημ. 2 επί τής IG IX 1,349 δημοσιευθείσας μετά
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56 Ευθύμιος Μαατροκώστας ΑΕ 1955

Τό 4ον γράμμα τ τοΰ 2ου στίχου τοΰ άπογράφου τοΰ Lolling αντικαθιστώ δι’ Υ. 

Ό Lolling άνέγνωσε ΑΝΕ- πρέπει δμως νά συμπληρωθώ άπέ[δοτο] καί δχι άνε[θηκε].
Στ. 3 ό Dittenberger συνεπλήρωσε [καλούμε^ον, άλλα τα τελευταία γράμματα 

ΝΩΙ τοΰ 3ου στίχου άγουν εις την συμπλήρωσιν-ν ώι [δ]νομα. Τό δνομα τοΰ δού
λου ΑΓΩΝΑΤΟΝ (κατά τό άπόγραφον τοΰ Lolling) δεν επαληθεύεται έκ τών δυσα
νάγνωστων γραμμάτων τοΰ 5ου στίχου.

Στ. 7 π[ροα\αποδ(ότ)ας κατά παράλειψιν παρά τοΰ γραμματέως τών ΟΤ άντ'ι τοΰ 
συνήθους παρά Λοκροΐς (GDI 1842· 2028' 2116) τύπου βεβαιωτήρ.

Στ. 8 ό A. Nikitsky1 άνεγνώρισεν Άλπαϊος εις την θέσιν τοΰ ΛΑΠΑΙ τοΰ 
άπογράφου τοΰ Lolling και προτείνει νά διορθωθοΰν εις Άλπαίους οί ΛοκροΙ 
Όλπαΐοι τοΰ Θουκυδιδου Γ', 101. Εις τον δελφικόν κατάλογον τών θεαροδόκων1 2 
περιλαμβάνονται και οί έν ’Άλπαι, ήν καί ό HaussoulliER3 προηγουμένως σχετίζει 
προς την λοκρικήν Άλόπην τοΰ Στράβωνος Θ’, 427 τοποθετουμένην περί Δελ
φούς παρά Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου. Μεταξύ τών έν Δελφοΐς κατοικούντων Αί- 
τωλών, τών οποίων τάς οικίας ό Ρωμαίος ύπατος Μάνλιος Άκίλιος (Μ. Acilius 
Glabrio) παρεχώρησε τό 191/0 π. X. εις τον’Απόλλωνα καί την πόλιν τών Δελφών 
συγκαταλέγονται καί δύο Άλπαΐοι4. Ό βεβαιωτήρ (προαποδότας) καί ή άποδότις 
άγνωστοι άλλοθεν.

Στ. 8/9 τελευτάο(ηι)· ο DiTTENBERGER, IG IX I, 349 μεταγράφει [Καλ]λεύτας.— 
Πορϋ'άων IG IX 1, 352 (Φύσκου), μάρτυς μετά τοΰ Κρινία (Λεοντίου), Άντιγενείδα. 
Πορθάων Στρατάγου I, βεβαιωτήρ, μετά τοΰ υίοΰ Στρατάγου II Πορθάονος, άποδότου, 
GDI 1739 (Δελφών) στραταγέοντος ΙΙροάνδρου5 * τοΰ Φόλα (171/0 π. X.)· εις Στρά- 
ταγος IG IX 1, 351· Στράταγος Φυσκεύς, μάρτυς, Wilhelm, Beitr. 119· Στράτα- 
γος, μάρτυς, GDI 1851 (Δελφών) άγωνοθ. Λύκωνος Φυσκέος 166/5 π. X.· Στράτα
γος IP Πορθάο[νος] Φυσκεύς, άγωνοθέτης, SEG II, 352 (Φύσκου) μετά τό 155/4 
π.Χ. ’Αδελφός ίσως τοΰ Πορθάονος ό Νικαγόρας Στρα[τάγου] I Φυσκεύς IG IX I2 1, 
30 τοΰ 202/1 π. X., στραταγ. Δωριμάχου I7 Νικοστράτου Τριχονέως τό τέταρτον.

Στ. 10 Ξεϋξις- άβέβαιον αν πρόκειται ό Ζεΰξις Λέωνος, μάρτυς, GDI 1842, άνευ 
έθνικοΰ, προφανώς Φυσκεύς ή ό Ζεΰξις Δαμοκλέος Φυσκεύς, προαποδότας, GDI 
1842 (Δελφών), άγωνοθ. Φιλονίκου8 Δυμάνος περί τό 165-160 π.Χ.

"Αρχών ’Άρχων Φυσκεύς, μάρτυς, GDI 18659 (Δελφών) τοΰ 175/4 π.Χ.— 
Ό ’Ανδρόνικος Αεοντίον άγει είς την ορθήν συμπλήρωσιν [Άνδρόνι]κος Λεοντίου εις 
Wilhelm, Beitrage 119,7 καί 120,2 τών χρόνων τής έξαρτήσεως τών Όζολών 
Λοκρών άπό τής Αίτωλικής Συμπολιτείας, προ τοΰ 166/5 π. X. ’Αδελφός του ό

1 A. Nikitsky, Geographische Liste der delphischen 
Proxenoi, 12.

2 Στήλη IV, στίχ. 120, BCH, XLV 1921, 25 καί (id, 
σημ. 3 (plassart).

3 BCH, VII 1883, 197, 46' περί τής ’Άλπας πρβ. 
L· LERAT, Les Locriens, I, 13 -15.

4 BCH, LVI 1932, 4, στίχ. 51 καί 89 (Roussel). Ή
επιστολή τοΰ Μ.Άκιλίου, δι’ ής άπέδωσεν εις τούς Δελ
φούς αγρούς καί οικίας Αίτωλών έν Δελφοΐς, έγράφη

μεταξύ τής αρχής τοϋ φθινοπώρου τοϋ 191 καί τής αρ
χής τής άνοίξεως τοϋ 190 π. X. elacelleire, Les Ai- 
toliens a Delphes, 359' daux, Delphes, 230’πρβ. ROUS
SEL, έ. ά., 18 - 19.

5 gillischewski, 60.
6 daux, Delphes.au 11° et au I" s., 633.
7 klarfenbach, IG IX I* 1, L.
8 daux, Delphes, 633.
9 daux, Chronologie Delphique L 24.
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AE 1956 Έπιγραφαΐ Εσπερία; Λοκρίδο;, Αιτωλία;, Φωκίδος, Δωρίδο; καί Μαλίδβ; 57

[Κρ]ινίας Λεοντίου Wilhelm, Beitr. 120’ [Κρι]νίας, άνευ έθνικοΰ BCH, XXII 
1898, 355, άρ. 1· Κρινί[ας] BCH αύτ. 357, άρ. 2, στ. 19 (Cahen)- Κρινίας Φυ
σκεύς GDI 1851 (Δελφών) τοΰ 166/5 π. X. άγωνοθ. Λΰκωνος Φυσκέος· Κρινίας 
Λεοντίου άνευ έθνικοΰ GDI 1842 (Δελφών) περί τό 165- 160 π. X. άγωνοθ. Φιλο- 
νίκου1 Δυμάνος· Κρινίας, μάρτυς, IG IX 1, 351 καί 352' Κρινίας Λεον[τίο]υ, αρ
χών, LERAT, Les Locriens, I, 135. Ό πατήρ των Λεόντιος Κρινίας Φουσκεύς έτι- 
μήθη ως πρόξενος καί ευεργέτης παρά τών Θεσπιέων IG VII, 1727. Την εν Δελ- 
φοΐς οικίαν τοΰ Κρινία2 παρεχώρησεν ό Μάνλιος Άκίλιος το 191/0 π. X. εις τον 
’Απόλλωνα καί την πόλιν τών Δελφών.

Στιχ. 11 ή λοξή κεραία προ τοΰ ΟΛΑΟΣ αρμόζει είς Κ ή Μ: [Τιμ]ο7αος ή 
[Νικ]ο'λαος· μεταξύ τοΰ Γ τοΰ άπογράφου τοΰ Lolling καί τοΰ ολαος παρεντίθεν
ται 1 ή 2 γράμματα. Ό -\ολαος καί ό Πολύφρων πιθανόν δεν είναι Φυσκεΐς.

Στ. 13 Καλλικράτης· Καλλικράτης Φυσκεΰς, μάρτυς, GDI 1851 (Δελφών) 
166/5 π. X. άγωνοθ. Λΰκωνος Φυσκέος- ό αυτός πιθανόν άγωνοθέτης Καλλικρά
της8 Άντιγενείδα Φυσκεύς SFG III, 432 (Φαιστίνου), άπροσδιορίστου χρονολο
γίας. Ό Daux4 συμπληρώνων εις BCH, XXII 1898, 355, 1 (Φΰσκου) τον άγωνο- 
θέτην είς Καλλ[ικράτην] παρατηρεί, ότι ’ίσως πρόκειται περί άλλου άγωνοθέτου 
συνωνύμου. Καλλικράτης, αρχών, Lerat, Les Locriens, I, 135. Εις Καλλικράτης, 
μάρτυς προδήλως Φυσκεΰς, Λοκρός, προς διάκρισιν άπό τών Αίτωλών BCH, XXII 
1898, 357, άρ. 2 (Φΰσκου Cahen), [άγωνοθετίεοντος ’Αρχελάου (θά πρέπει όμως 
νά συμπληρωθή [στραταγ]εοντος Άρχεδά(μ)ον [Φόλα], διότι άκολουθεΐ ό αίτωλικός 
μην Πάναμος).

Είς την ύπ’ άρ. 3, ό άγωνοθέτης "Αντιγενείδας στ. 1 είναι γνωστός ώς: μάρτυς 
BCH, XXII 1898, 355, άρ. 1 (Φΰσκου, Cahen)· Άντιγενείδας, μάρτυς μετά τοΰ 
Εύθυδάμου Φυσκέος (άγωνοθέτου τό 162/1 π. X., GDI 1878, Δελφών), Κρινία 
καί τοΰ Φιλονίκου Ξένωνος (ό Ξένων είναι γνωστός ώς μάρτυς άπό τοΰ 176/5 
π. X. άνωτέρω άρ. 1)· Άντιγενείδας μάρτυς IG IX 1, 351 (Φΰσκου) μετά τών Πο
λεμάρχου (κατωτ. άρ. 4, στ. 12), Στρατάγου (άνωτέρω σ. 56) Ξενοτίμου· Άντιγε- 
νείδας, μάρτυς, IG αύτ. 352 (Φΰσκου)' Άντιγενείδας Φυσκεΰς, μάρτυς, FD III 1, 
5655 περί τό 150 π. X." Άντιγενείδας (Φυσκεΰς), μάρτυς, GDI 2097 (Δελφών) τοΰ 
137/6 περ. π. X.' Ά., αρχών, Lerat, Les Locriens, I, 135 καί βεβαιωτήρ αύτ. 132. 
Υιοί του ό [Ά]ρίστων Άντιγενείδα Φυσκεύς FD III 3, 49 επί τής VI ίερατείας 
μεταξύ 153/2 καί 144/3 π. X. καί ό Καλλικράτης Άντιγενείδα Φυσκεύς, άγωνο
θέτης, SFG III, 432 (Φαιστίνου).

Ή άγωνοθεσία τοΰ Άντιγενείδα δεν πρέπει νά είναι νεωτέρα τοΰ 137/6; 
π. X., έτους τη; τελευταίας γνωστής δημοσίας έμφανίσεώς του.

Στ. 2 τοΰ λοκρικοΰ μηνός Τρίτον άντίστοιχος είναι δ δελφικός Ήραΐος6
1 daux, Delphes, 633. 3 daux, Delphes, 633.
2 BCH, LVI 1932, 5, 87. Ό Κρινίας FD III 3, 50 4 daux, Delphes, 633. Πρβλ. ι,ΒΗατ, ε. ά. II 132,1.

δέν είναι Φυσκεύς, ώς γράφει δ κ. UERAT, ε. ά., II, 5 Chron. delph. L 49
208, άλλα Δελφός. 6 daux, BCH, LVI 1932 , 321, σημ. 2.

8
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(αίτωλικός Άθαναΐος).—Μιστακενς· εθνικόν μή άναγνωρισθείσης πόλεως λοκρικής, 
θεωρούμενης αίτωλικής IG IX I2 1, 59, ι (Θερμού) Μυσχακεύς καί 24, 14 Μυ[στα- 
κεύς; ανεΰς;] πρβ. και LERAT, Les Locriens, I, 64. "Αν ήχο Αίχωλός δ αποδοχής 
Νικόλαος, όσχις είναι άγνωσχος άλλοθεν, θά έπρεπε να μνημονεύεται δ σύγχρονος 
τοϋ Άνχιγενείδα Αίχωλός στραχηγός.

4
Πλάξ τεφρόχρου ασβεστόλιθου (είκ. 4), ΰψ. 0.28 μ., πλ. 0.20 μ., πάχ. 0.225, ΰψ. 

γραμμ. 0.009 μ. Εύρέθη τό 1946 εις χό δέμα, χόν άναλημμαχικόν ξηρόχοιχον, χών 
αγρών Παναγιωτοπούλου καί Θ. Άλεξοπούλου παρά την Άσπρόβρυσην καί μεχε- 
χρέρθη εις χήν οικίαν Λ. Τσιώχα εν Μαλανδρίνω.

[Αγωνοθετέονχος Με]νάνάρου[ + πατρωνυμικόν + εθνικόν

[μηνός--------------------- ά\πέδοτο Αενκία[ς εθνικόν

|τάι Άθάναι χάι Ίλι]άάι σώμα χυναι[κεΐον,]
[ώι όνομα Σ]ωσώ, τό γένος έν[δογενές]

5 [τιμάς αργυρίου] ΜΜΜ Παραμινάτω [δέ Σωσώ]
[παρά Λευκίαν,] άχρι ον κα ζήι Λενκία[ς ποιοΰσ]
[α τό έπιτασσό]μενον. Εί δε μη παραμέν[οι καί μή]
[ποιοι τό έπιτασσό\μενον, κύριος έστω Λενκ\{\
[ας τύπτων καί δέρ]ων Σωσώ, εΐ μή ποιοι τι τώ[ν]

10 [έπιτασσομέν ] ων Σωσώ. Έπει δέ κα άπο[θάνοι Λευκί]
[ας, ελεύθερα έσχ]ω. Βεβαιωτήρ κατά τον ν[ό]
[μον] Πολέμαρχος. Μάρτυροι
[Καλλικρά;] της, Όρΰ'όδικος Άρισχ[ --------]

Είκ. 4. ’Απελευθερωτική επιγραφή έκ Φύσκου άρ. 4.
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Στ. 1 προτιμητέα ή συμπλήρωσις [Μέ]νανάρος· [Άμύ]νανάρος δεν είναι γνω
στός Λοκρός, ώς επίσης δεν είναι γνωστός Αίτωλός στρατηγός υπό τό όνομα [Μέ]- 
νανδρος ή [Άμΰ]νανόρος.

Υποψιάζομαι πιθανήν την ταΰτισιν τοΰ [Με]νάνάρου μετά τοΰ Μενάνδρου Δυ- 
μάνος —έκ τής μη άναγνωρισθείσης τοπογραφικώς λοκρικής Δΰμης 1—, μάρτυρος 
είς προξενιάν Φυσκέων SBG II, 352 επί αγωνοθέτου των Λοκρών Στρατάγου II2 
τοΰ Πορθάονος (μετά τό 155/4 π. X.), δστις Στράταγος είναι γνωστός, ώς άποδό- 
της, GDI 1739 (Δελφών) άπό τοΰ 171/170 π. X. επί στρατηγοΰ τών Αίτωλών 
Προάνδρου3 τοΰ Φόλα.

Ό άποδότης Λευκίας (στ. 2) καί ό μάρτυς Όρϋ'όδίκος (στ. 13) άγνωστοι 
άλλοθεν.

Σωσώ· συνηθέστατον όνομα δούλης είς τάς έπιγραφάς.
Στ. 12 ό βεβαιωτήρ Πολέμαρχος εμφανίζεται ώς φΰλαξ άναθέσεως είς άπε- 

λευθερωτικήν επιγραφήν Φυσκέων IG IX 1, 351 μετά τοΰ Στρατάγου ώς μάρτυ
ρος καί τίνος Άριστο—, προφανώς ΆριστομηΑου Φυσκέος BCH, XXII 1932, 4,52 
τοΰ 191/190 π.Χ. ή Άριστοφύλου Κριτολάου Φυσσκέος GDI 2019 (Δελφών) επί αγω
νοθέτου Λΰκωνος4 τοΰ Λυκέα Φυσσκέος περί τό 153- 150 π.Χ. καί Άριστο[φύ]- 
λου Φυσκέος, άγωνοθέτου, LERATj Les Locriens, II, 172 ή Άριστολάου Φυσκέος 
GDI 2097 (Δελφών) έπί αγωνοθέτου Εύνίκου5 Τριτέος 137/6 περ. π. X. ταυτιζο- 
μένου ίσως προς τον Άριστόλαον Άρνία Φυσκέα GDI 2140 (142/1 ή 141/0 π.Χ.) έπί 
αγωνοθέτου Κριτοδάμου6 τοΰ Πολεμάρχου Φυσκέος· Πολέμαρχος Φυσκεύς GDI 
1851 (Δελφών) έπί άγωνοθέτου Λύκωνος 7 Φυσκέος (166/5 π.Χ.) μάρτυς μετά τών Φυ
σκέων Άρίστωνος, Καλλικράτους- [Πολ]έμαρχος, μάρτυς, Lerat, Les Locriens, I, 
130, στ. 8 (Φΰσκου)· είς τήν απελευθερωτικήν GDI 2097 (137/6 περ. π. X.) άνα- 
γράφονται ώς μάρτυρες, προδήλως Φυσκεις, οι ’Αρίστων, Ξενοκράτης (’Αρίστων Άν- 
τιγενείδα Φυσκεύς, μάρτυς, FD III 3, 49 8 έπί τής VI ίερατείας μεταξύ 153/2 καί 
144/3 π.Χ.).Έπειδή συνυπάρχουν μετά τοΰ Πολεμάρχου είς τήν ιδίαν έπιγραφήν GDI 
1851, είναι πιθανωτέρα ή συμπλήρωσις (στ. 13) [Καλλικράτης άντί [Ξενοκρά]τ?/ς 
καί Ήράττ[ων] άντί Ήριστ[όλαος] ή Ήρ{στ[όφυλος]. ’Αμφίβολον είναι, έάν ό ’Αρί
στων είναι τό αυτό πρόσωπον μετά τοΰ Άρίστωνος Διοίτα Φυσκέος, προαποδότου, 
GDI 1842 έπί άγωνοθέτου Φιλονίκου9 Δυμάνος (περί τό 165- 160 π.Χ.) ή τοΰ 
Άρίστωνος Λυκ[; συμφώνως προς όρθοτέραν άνάγνωσιν τής IG IX 1, 352 παρά 
τοΰ WlLHEEM, Beitrage 122.

Πιθανόν ό άνευ έθνικοΰ, άλλ’ άναντιρρήτως Φυσκεύς, Πολέμαρχος Φιλίνου 
αναγραφόμενος ώς φύλαξ ώνής GDI 1842 (περί τό 165- 160 π.Χ.) ταυτίζεται 
προς τον Πολέμαρχον τής έπιγραφής. Τήν έν Δελφοΐς οικίαν τοΰ Πολεμάρχου10 
Φυσκέος έδώρησεν ό Ρωμαίος ύπατος Μάνλιος Άκίλιος είς τον ’Απόλλωνα καί

1 Περί τών Δυμάνων βλ. LERAT, I, 28-9. 6 Chron. delph. L 57.
2 daux, Delphes, 633 . 7 Chron. delph. L 33.
3 gillischewski, 60. 8 Chron. delph. L 51.
4 Chron. delph. L 46. 9 daux, Delphes, 633.
5 Chron. delph. L 74. 10 BCH, LVI 1932, 3, στ. 47 (ROUSSEL).
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την πόλιν τών Δελφών το 19 I/O π. X. Ό [Πολ]έμαρχος Άρχεδάμου Φυσσκεΰς, 
μάρτυς, FD III 3, 50 τής VI ίερατείας, είναι νεώτερος.

Ό Πολέμαρχος ασφαλώς θά ειχεν έν Φύσκω οικίαν και άλλην κτηματικήν 
περιουσίαν. Πρέπει να είναι υιός του ό αγωνοθέτης Κριτόδαμος Πολεμάρχου GDI 
21401 (Δελφών, 142/1 ή 141/0 π. X.).

Ή επιγραφή τοποθετείται χρονολογικώς μεταξύ τοΰ 166/5 π. X. έτους τής 
ανεξαρτησίας τοΰ Κοινού τών Λοκρών από τής Αίτωλικής Συμπολιτείας καί τοΰ 
140 π. X., καθ’ δ παύει ή δημοσία έμφάνισις τοΰ Πολεμάρχου.

5-7
Πλάξ έξ ασβεστόλιθου (ύψους 0.60 μ., πάχους 0.25 μ., σωζομένου πλάτους 0.47-

0.50 μ.) άποκεκρουμένη κατά τήν άνω άριστεράν γωνίαν καί ολόκληρον τήν δεξιάν 
πλευράν (είκ. 5)· συνηρμόσθη έξ επτά τεμαχίων περισυλλεγέντων τον ’Απρίλιον τοΰ 
1946 εις αγρόν Εύθ. Φριτζαλά παρά τήν πηγήν Άσπρόβρυση αμέσως μετά τον 
διά σφυροκοπήματος τεμαχισμόν της. Μετεφέρθη εις οικίαν Λ. Τσιώτα έν Μαλαν- 
δρίνφ. Σώζει αποσπάσματα τριών έπιγραφών.

5
— ι ον--------
[μ]?ρός----------

τών Φυσ[κέων-------- ]
2ωστρ[ατος-------- ------------------------ άνέθηκε]
τάι Ά#ά[ναι τάι Ίλιάδι —-----------]

6
[Άγωνοθετέοντος τών Λοκρών------ ----------- -------- ------ -------------- Φυ]σκέος μηνος
[Πρώτου, στραταγέοντος------------------— —--------------------------------ο]υ μηνος Πανά
[μου άπέδοτο Με-------------------------------------------------------------------------συν]ευδοκέοντος
[καί τοΰ υίοΰ------ ----------------------τάι’Αθάναι τάι Ίλιάδι έπ’ έλευθ]εριαι σώμα άν

5 [δρεϊον, ώι δνομα---------------------------- -------------- ]ης, το γένος
[ένδο-, οίκο-γενές τιμάς αργυρίου μνάν ---------------------- $ζ]βαιωτήρ κα

[τά τον νόμον-------- ------------------------------------------------ ' έπεί δέ κά τ]ί πά&οι Με-
[-----------------------παραμενέτω -ης παρά (τον υιόν), άχρι κα (ό υιός) - - ]ς γυναίκα
[λάβηι- έπεί δέ κα γυναίκα λάβηι, άποτρεχέτω - ης έχων πάντα τά \υπάρχοντα.

7

’Αγωνοϋ'ε[τέοντ\τος τών [Λοκρών------------------------------ ------, μηνος Πρώτου, στρα]
ταγέον[τος Άν]τιόχου Αμ [------------------------------------------------------------------- μηνος Παν]
άμου, . . . κλείδα Μν[------------------------------------------------------------------------ άρχοντος έν]
Φυσβκέοις, άνε]ϋ·ηκαν Τιμολέ[ων καί-------- --— + εθνικόν τάι Άθάναι ]

5 τάι ’/2[ιάδι] σώμα άνδρεΐ[ον, ώι δνομα Φάνης, τό γένος οίκογενές έ ]

1 Chron. delph. L 57.
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π έλενέλερίαι κατά τον νόμ,ο\ν, τιμάς αργυρίου ΜΜΜΜ, ώστε ιερόν είμεν]
Φάνην και άνέφαπτον άπο π[άντων τον πάντα χρόνον, καθώς έπίστευσε τάν ώνάν]
Φάνης τάι Άΰάναι τάι Ίλιάδι. 13ε[βαιωτήρες κατά τον νόμον------------------Δα]
μοκρίτο\ν\ Φνσκεύς, Ξενοκράτη[ς---------------- ------ ------------------ . Τάν ώνάν φυλάσ]

10 σοντι Κ[αΏά\στρατος Τιμα\---------------------------------------------------- , μάρτυροι------------- ]
Άντιγενείδας, Ανκίδας Ξενο\-----------------------------------------------------------------------------]
Δεξίϋεος, Άνά[ξ\ανδρος Ι1ανταί[νετος--------------------------------------------------------------]
Δαμοκλείδας Δαμοκλείδα [-------------------------------------------------------------------------Πολύ ]
κλής, Μικκίνας, Πολέμαρχος, A [-------------------------------------------------------------------------]

15 Φιλάνδρον, Ε'υϋύδαμος.

Είκ. 5. ’Απελευθερωτικά! έπιγραφαΐ έκ Φύσκου άρ. 5-7.

Τό μέγεθος των ολίγων γραμμάτων (ΰψ. 0.26 μ., διάστιχον 0.01 μ.) καί τύ 
πνεύμα τοΰ εις τό άνω μέρος τής πλακός είκ. 5 τμήματος επιγραφής άρ. 5 (ένεπι- 
γράφου επιφάνειας ΰψους 0.146 μ., πλάτους 0.16 μ.) αρμόζουν εις αναθηματικήν επι
γραφήν.

Προ τοΰ -—ον— τοΰ 1ου στίχου ίχνος καθέτου κεραίας· ή αρχή τής επιγρα
φής ίσως εΰρίσκετο επί τοΰ έλλείποντος ύπερκειμένου λίθου. Έκ τής αναγραφής
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τοΰ μηνάς (στ. 2) είναι φανερόν, ότι μνημονεύεται ό επώνυμος αρχών εις τούς 
πρώτους στίχους- εις αναθηματικός έπιγραφάς δεν είναι ασυνήθης ή μνεία τών επω
νύμων αρχόντων1.

Στ. 3 προ τών Φυ[σκέων] πρέπει, ίσως, να έννοήσωμεν τον τοπικόν άρχοντα, 
μολονότι εις τάς δελφικάς έπιγραφάς αναγράφεται αρχών έν Δελφοΐς, έν Φυακέοις, 
έν Άμφίσσαι παρά τό αρχών τάς πόλιος GDI 2019. Ή συμπλήρωσις ά πόλις τών 
Φυακέων, ώς Klio, XV 1917/18, σ. 69, άρ. 98, άντίκειται προς τό πνεύμα τής 
επιγραφής.

Στ. 4 Αωστρ[-ατος ή -άτου]- ό άναθέτης ίσως-πιθανόν ό Σόιστρατος [ΓΙα]μ- 
φαίδα Wilhelm, Beitrage, 120 καί Lerat, έ. ά. II, 172.

Εις την ΰπ’ άρ. 6 επιγραφήν (ύψους 0.147 μ., πλ. ± 0.16 μ., ύψ. γραμμ. 0.012 
διάστιχον 0.006 μ.), κάτω δεξιά τής πλακός είκ. 5 ό μην Πάναμος2 (στ. 2), συνο
δεύει Αίτωλόν έπώνυμον άρχοντα, στρατηγόν. Ό μην τοΰ αϊτωλικοΰ έτους Πάνα
μος άντιστοιχεί προς τον Πρώτον μήνα (στ. 1) τού λοκρικοΰ ημερολογίου, όστις 
συνάπτεται, ώς είκός, προς άγωνοθέτην, Λοκρόν έπώνυμον άρχοντα. Ό συγχρονι
σμός τού Αίτωλοΰ στρατηγού μετά τού Λοκροΰ άγωνοθέτου προδίδει, ώς τούτο 
συνάγεται έκ συσχετίσεως προς συγγενείς κατά τό τυπικόν δελφικάς άπελευθερώ- 
σεις GDI 1842- 1854* 1987- 2019- 2097- 2140 κ. ά., την αίτωλικήν καταγωγήν 
τού άποδότου.Ή χρονολόγησις τής έπιγραφής διά τής μνείας άγωνοθέτου τών Λο- 
κρών άνάγεται είς τούς μετά την έπανασύστασιν τού Κοινού τών Λοκρών χρόνους, 
μετά τό 166/5 π. X.

Άβέβαιον έάν είναι άνήρ ή γυνή ό άποδότης. Έκ τής άληθοφανούς συμ- 
πληρώσεως γυναίκα [λάβηι] (στ. 8) νομίζω, ότι ή άπελευθέρωσις έγένετο τή συναι- 
νέσει, [σνν\ευδοκέοντος τού υιού μάλλον ή τού συζύγου ή πατρός ή άδελφού.

Στ. 7 Με- ή άρχή τού ονόματος τού άποδότου. Έάν είναι άρρην καί Φυ- 
σκεύς ό άποδότης, ίσως ό Μενέδαμος Φυσκεύς GDI 1854 τού 167/6 π.Χ. ή ό Μέ- 
λανθος, Φυσκεύς GDI 1842 (περί τό 165- 160 π. X.) καί Lerat, Les Loeriens, I, 
130, άρ. 3, στ. 7 (Φύσκου).

Στ. 7-8 άνάλογον: GDI 1747, 12 κ.έ.: εΐ δε τί [κα π]άθοί Ενψράνωρ προ τοΰ 
τον υιόν αυτόν Τιμάγγελον | γυναίκα λαβεΐν, παραμειν\ά]τω (ι) Φαλάκρα Τιμαγγέλωι, 
άχρι ου κα γυναίκα λάβη\ϊ\, ποιέουσα το ποτιτασσόμενον παν το δυνατόν.

Στ. 9 άποτρεχέτω- πρβλ. GDI 1743-2252· BCH, XXII 1898, 29'BCH, XXV 
1901, 360 (Θεσπιών): έλεύϋ'ερος άποτρεχέτω λαβών τά οκενα τα κατ τάν τέχναν.— 
[τά] υπάρχοντα· έπί τής σημασίας ουσία, ή περιουσία τινός, αί πρόσοδοι, τά 
κτήματα GDI 1684,8-9: μη κυρία δε έστω Καλλικράτεια άπαλλοτριώον σα τά υπάρχοντα·

1 °Ως GDI 478 (Όρχομενοΰ)... νικάοαντες Διωνύσοι 

άνεψέταν, 3Αϋ’ανίαο άρχοντος... GDI 571 (Άκραιφίας) 
5557' 5559' 5560 (Παντικαπαίου): Λεύκων Παιρισάδον 
άνέΰ’ηκε τον ανδριάντα 3Απόλλωνι | 3Ιητρώ(ι ι)ερησάμενος, 

άρχοντος Παιρισάδον του Σπαρ\τόκον Βοσπόρου και Θεν-

δοσίης και βασιλεύοντος | Σινδών και Μαϊτών πάντων και 

Θατέων 5561 (Παντικαπαίου)' 5645 - 5650 (Φαναγο- 
ρείας).

2 daux, BCH, LVI 1932, 32l· BCH, XXII 1898,357, 
άρ. 2 FD III 2, 214.
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1696' 1878' 2197' 2202' 2251.· FD III 1, 565, 16 κ.έ.: εί δε άτεκνος ών 'Ερμαϊος 
μεταλ; λαξαι το μ βίον, τά υπάρχοντα 'Ερμαίου Δαμοτέλεος καί Νικοδήμου έστων 
IG IX Ρ 1, 96, 6-8: Εί δε τί κα πάϋ-μ Σωτία κ(α)ϊ καταλίπ·)} έξ αντ οσαντάς γενεάν, 
τά καταλειφϋέντα υπάρχοντα υπό Σωτίας τάς \ γενεάς έστω.

Εις την ύπ’ άρ. 7 επιγραφήν (ΰψ. 0.215 μ., πλ. 0.255 μ., ΰψ. γραμμ. 0.0Π μ.), 
κάτω αριστερά τής πλακός είκ. 5, οί άναθέται (άποδόται) είναι αίτωλικής καταγω
γής, ως μαρτυρεί εν συγκρίσει προς τό συγγενές τυπικόν των δελφικών άπελευθε- 
ροισεων ή παρουσία τοϋ πρωτοεμψανιζομένου Αίτωλοΰ στρατηγού Άντιόχου Αδ- 
παρά τον μή διασωθέντα επί, τοΰ λίθου Λοκρόν αγωνοθέτην - μετά την άπόσπα- 
σιν των Λοκρών από τής Αίτωλικής Συμπολιτείας. Τά ίχνη τοΰ δευτέρου γράμ
ματος τοΰ πατρωνύμου ή έθνικοΰ τοΰ Άντιόχου αρμόζουν μάλλον είς /Ά·

Στ. 3 [Παν](ήαου· ή λοξή κεραία (καί τό διάστημα) μεταξύ α καί ο ανήκουν 
είς Μ. Ο αίτωλικός μην Πάναμος αντιστοιχεί προς τον Πρώτον λοκρικόν. — Προ 
τοΰ κλείδα υπάρχει χώρος 4-5 γραμμάτων' είναι εξίσου πιθανή ή συμπλήρωσις 
[Δαμο\κλείδα (Φυσκέος μάρτυρος GDI 2097, Δελφών τοΰ 137/6 π. X.) ή [Δρο- 
μο\κλείδα. Διά τής συμπληρώσεως [)Δν\κλείδα (άρχοντος έν Φυσκέοις GDI 2097) 
δεν καλύπτεται ό χώρος.— Μν - ή αρχή τοΰ ονόματος άρχοντος ή τοΰ πατρός τοΰ 
-κλείδα· πιθανώς ό Μνασίθεος BCH, XXII 1898, 356, άρ. 1 (Φύσκου, Cahen).

Εις τινας απελευθερωτικός έπιγραφάς Φυσκέων μετά τον αγωνοθέτην, τον 
έπώνυμον άρχοντα τοΰ Κοινοΰ τών Λοκρών παρατίθεται ό κατά πόλιν, ενιαύσιος 
αρχών έν Φυσκέοις, ώς Wilheem, Beitrage 120: άγωνοίλετέοντος... έν δε Φυ
σκέοις άρχοντος... καί GDI 1842 (Δελφών). Είς GDI 2256 (Άμβρύσσου), 2299 
(Άμφίσσης), 2097 (Δελφών) μνημονεύεται ό αρχών έν τή πόλει τής καταγωγής τοΰ 
άποδότου ή τής άναθέτιδος μετά τοΰ άρχοντος έν Δελφοΐς. Διά τον λόγον τής ανα
γραφής τοΰ κατά πόλιν άρχοντος χρ[αμματεύοντος) έν Καλλιπόλει BCH, XXII 1898, 
355, άρ. 1 (Cahen) πρέπει ίσως νά συμπληρώσωμεν, ότι είναι Καλλιπολϊται οί 
άποδόται.

Στ. 4 [άνέ]θ^καν ώς GDI 1523' είς τά σπάνια όμοια παραδείγματα υπό τήν 
έγγύησιν τοΰ βεβαιωτήρος άναγράφεται ή άνάθεσις είς τον θεόν άνδρείου ή γυναι
κείου σώματος (IG IX 1, 36- 39' 66 = L. Robert, BCH, LIX 1935, 201 -205, Φω- 
κικών GDI 1523, Δαυλίδος) ή ή άνάθεσις (άντιγράφου) τής ώνής (FD III 3, 329 
άνατιίΔέναι τάν ώνάν τινός) υπό τον όρον νά είναι ό δοΰλος, ό θρεπτός, ιερός (όχι 
έλεύόερος ώς είς τάς άποδόσεις) τοΰ θεοΰ, είς όν άνατίθεται. 'Ορίζεται φύλαξ (τοΰ 
άντιγράφου ή τών άντιγράφων) τής ώνής IG IX I2 1, 99: τάς ώνάς Αντίγραφα 
κεΐνται ή τοΰ άντιγράφου τής άναθέσεως GDI 1523: τ(ό) άν\τί\γραφον τάς άνα- 
ϋέσ(ι)ος παρά . . . (ούτω πρέπει νά συμπληρωθή IG IX 1, 351, στ. 4-5 [τό άντί- 
γραφον φυλάσσο]ντι τάς άναέλεσιος). Ώς BCH, XXII 1898, 355 (Φύσκου): Αγω- 
νοίλετέοντος Καλλ... [μηνός.. άπέδοτο(;).. ] Φυσκευς 'Εργασιώνα τάι Άϋάναι [τά Ιλι- 
άδι... καί άνετί]!^ τάν ώνάν ύπερ Έργασίωνος ε... νος κατά τάν ώνάν τάν ου- 
σαν πα[ρά... ων. Βεβαιωτηρες κατά τον νόμον Διο... ώνάν φυλάσσοντι Φιλόνικος
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Ξενωιήος]· επίσης BCH, XLVI 1922, 461, άρ. 9, 2 κέ. (Daux) : έπϊ τοΐσδε άν\α\τί[$\ητυ 
[ΚλεΙόμαντις Δ ίν] αίνος [ών]άν ΕΙσάδος έπ έλευϋ'ερίαι τειμάς άργνρίον μνάν δύο. 
Βεβαιωτήρ κλπ.

Στ. 6 ώστε ιερόν ειμεν κλπ. Παρομοία άνάθεσις GDI 2097, 9· είς την ύπ’ 
άρ. 8 (κατ.) απελευθερωτικήν επιγραφήν εκ Φύσκου 6 άπελευθερούμενος δούλος 
καθίσταται ιερός καί επί άποδόσεως. ["Ωστε (έφ’ ωιτε) ιερόν ειμεν] Φάνην καί άνέ- 
φαπτον άπδ [πάντων, καθώς έπίστευσε τάν ώνάν] Φάνης τα ’Αϋ'άνα τα Ίλι,άδι, ώς 
GDI 1951* 1968- 1977. Εις τάς περισσοτέρας δελψικάς απελευθερώσεις κατ’ αντί
στροφον τάξιν προτάσσεται τής συμπερασματικής προτάσεως (ώστε... ειμεν) ή ανα
φορική (καύώς έπίστευσε), ώς GDI 1878· 2033" 2130· 2140,11 κ.έ.: καϋ·ώς έπί
στευσε Σωπάτρα τω Θεω τάν ώνάν, έφ’ ώτε έλευϋ'έρα ειμεν καί άνέφαπτος άπδ πάν
των τον πάντα βίον.

Στ. 9 [Δα]μοκρίτο[υ] κατά γενικήν, πατρωνυμικόν, διότι προ αύτοϋ υπάρχει χώ
ρος δι’ εν όνομα- δεν νομίζω, ότι οί βεβαιωτήρες θά ήσαν περισσότεροι των δύο. 
Δαμόκριτος άνευ εθνικού, προδήλως Φυσκεύς, μάρτυς, GDI 2097 1 (Δελφών τού 137/6 
περ. π. X.)· Ξενοκράτη[ς\· τό εθνικόν δεν διεσώθη, αποκλείεται όμως νά είναι Φυ
σκεύς, διότι άντιδιαστέλλεται από τον Φυσκέα Δαμόκριτον.

Στ. 10 Καλλίστρατος· Καλλίστρατος Φυσκεύς IG IX 1, 226 (Δρυμαίας) περί 
τό 170 π. X.· Καλλίστρατος Δαμοκρίτου άναντιρρήτως Φυσκεύς, διότι συναναγράφε- 
ται μετ’άλλων γνωστών Φυσκέων GDI 1842, Δελφών περί τό 165-160 π.Χ.· 
Καλλίστρατος Φυσκεύς FD III 3, 492 τής VI ίερατείας (153/2-144/3 π. X.)- 
εις Καλλίστρατος, Φυσκεύς πιθανώς, μάρτυς, ΒΟΗ, XXII 1898, 356, άρ, 1 (Φύ- 
σκου)· Καλλίστρατος Lerat, έ. ά. I, 135.— Τιμαγ[-όρας; -ορος; -ένης;] άγνωστος 
άλλοθεν.

Στ. 11 Άντι,γενείδας (άνωτ. άρ. 3, στ. 1).— Λυκίδας· ίσως ό προφανώς Φυ
σκεύς Λυκίδας Σωκρατίδα, φύλαξ τής ώνής, GDI 1842 προς τό 165-160 π.Χ.— 
Ξένο — · ίσως πρέπει νά συμπληρωθή Ξενοκράτης Πανταινέτου ή Ξενόλαος, Φυ
σκεύς προφανώς GDI 2097 (Δελφών) τού 137/6 π.Χ., ή Ξενότιμος Πανταλέωνος 
Φυσκεύς, μάρτυς, GDI 2137 ;i (Δελφών) τού 139/8 π. X.· Ξενότιμος, μάρτυς IG IX 1, 
351· Ξενότιμος Φυσκεύς FD III 3, 49 τής VI ίερατείας.

Στ. 12 Δεξίϋ·εος· Δεξίθεος, άναντιρρήτως Φυσκεύς,Wirheem, Beitr. 121 (Φύ- 
σκου) χρονολογούμενη προ τού 166/5 π. X. Τήν εν Δελφοΐς οικίαν τού Δεξιΰέου 4 5 
Φυσκέος παρεχοιρησεν ό Μάνλιος Άκίλιος τό 191/0 π. X. είς τό ιερόν τού ’Απόλ
λωνος καί τήν πόλιν τών Δελφών.—Άνάξανδρος· άγνωστος άλλοθεν. — Πανταί[νζ- 
τος]· Πανταίνετος Φυσκεύς, φύλαξ τής ώνήο, BCH, XXII 1898, 357, άρ. 2 (Φύ- 
σκου)' Πανταίνετος Φυσκεύς, μάρτυς, FD III 1, 5656 περί τό 150 π.Χ.' ΙΙαν- 
ταίνετος6 Φυσκεύς, άγωνοθέτης, FD III 2, 214 τού 134/3 π. X. Υιός του ό Ξε
νοκράτης Πανταινέτου, άνευ εθνικού, μάρτυς, GDI 2097 τού 137/6; π. X.

1 Chron. delph. L 74.
2 Chron. delph. L51.
3 Chron. delph. L 60.

4 BCH, I,VI 1932 , 3 , 48 (RODSSEi.).

5 Chron. delph. R 49.
6 daux, Delphes, 633.
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Στ. 13 Δαμοκλείδας Λαμοκλείδα· υιός ϊσως τοϋ Φυσκέος προφανώς Δαμοκλείδα 
GDI 2097 1 (Δελφών) τού 137/6 περ. π. X.

Στ. 14 - κλής· ίσως ό Πολυκλής αρχών έν Φυσκέοις GDI 1842 (Δελφών) 
περ'ι το 165 -160 π. X. Είναι προγενέστερος δ Φυσκεύς Δαμοκλής, πατήρ τών Με- 
νεδάμου GDI 1987 (Δελφών) τοΰ 175/4 π. X., Κριτοδάμου GDI L854 (Δελφών) τοΰ 
167/6 π. X. καί Ζεύξιδος GDI 1842 (Δελφών) περ'ι τό 165-160 π. X. — Μικκίνας· 
Μικκίνας, μάρτυς, προφανώς Φυσκεύς GDI 2097 (Δελφών) 137/6 περ. π. X. Πο
λέμαρχος· βλ. ανωτέρω άρ. 4, στ. 12.

Στ. 15 Φίλανδρος· άγνωστος άλλοθεν — Εύθύδαμος· Εύθύδαμος* Φυσκεύς, 
αγωνοθέτης, GDI L 878 (λελφών) τοΰ 162/1 π.Χ.- Εύθύδαμος, μάρτυς, προφανώς 
Φυσκεύς BCH, XXII 1898, 355, άρ. 1 (Φΰσκου) επί αγωνοθέτου Καλλ[ικράτεος;]3

8

ΙΊλάξ εξ ασβεστόλιθου άποκεκρουμένη την κάτω δεξιά γωνίαν (είκ. 6, μήκ. 
1.05 μ., ύψους 0.60 μ., πάχ. 0.27 μ., ενεπίγραφος επιφάνεια πλ. 0.325 μ., Μ. 0.74 μ. 
είς τούς πρώτους στίχους και 0.71 μ. κάτω)· επί τής δεξιάς στενής πλευράς άναθύ- 
ρωσις 0.06 μ. Εύρέθη τον Σεπτέμβριον τοΰ 1950 παρά τοΰ Έλ. Παναγιωτοπούλου 
είς θέσιν "Αγ. Γεώργιος είς Συκιοΰλα. Άργότερον κατεστράφη παρά χωρικοΰ' τε
μάχια αυτής μετεφέρθησαν είς την οικίαν τοΰ Λ. Τσιώτα έν Μαλανδρίνφ.

Άγωνοθετέ[ον]τος τών Λοκρών Εύθυδά[μο]υ τοϋ Εν ξι 
τέλεος Τρειτέος, μηνός πέν{π)του, άπέδοτο Ώφελίων 
Ώφελίωνος Φυσκεύς τάι Άθάναι τάι Ίλιάδι σώμα άνδρεΐ 
ον, ώι δνομα Φιλέταιρος, το γένος οίκογενές, έπ έλευθερίαι,

5 τιμάς Αργυρίου ίλ'λ'λ'Λ· Βεβαιωτήρ κατά τον νόμον Άρμενισάς Κρι 
τολάου Φυσκεύς. Παραμενέτω δε Φιλέταιρος παρά Ώφελίωνα ποι 
ών το έπιτασόμενον, έως κα ζήι Ώφελίων. Εί δέ κα μη παραμένηι η μη 
ποιηι το έπιτασόμενον ή άλλο τι, α δέη Ώφελίων, εξουσίαν έχέ 
τω Ώφελίων έπιτειμέων Φιλέταιρον, καθ'’ δν κα δέλη τρόπον 

10 και άλλον, δν κα κελεύη Ώφελίων. Έπει δέ κα τελευτάσηι ’Ωφελί 
ων, ιερός και άνέφ(α)π(τ)ος καί ελεύθερος έστω Φιλέταιρος. Τάν ώ 
νάν φυλάσσοντι οί άρχοντες Ξενέας Κλεάνδρου, Αάμιος Άρ 
χόλου. Μάρτυροι Πασέας Λυσιμάχου, Ξενότιμος Άνδρωνος,
Άριστων Λύκωνος, Άριστων Νικοβούλου, Τιμόμαχος Νικάν 

15 δρου, Τηλέμαχος Εύσόφου.
Χειρόγραφον Αρμένισα τοϋ Κριτολάου Φυσκέος. Γέγονα βε 
βαιωτηρ κατασταθείς υπό "Ωφελίωνος τάι Άθάναι τάι Ίλιάδι σώ 
ματος τοϋ έν τάι ώνά. Γεγόναμεν μάρτυροι οί έν τάι ώνάι.

3 dadx, Delphes, 633 i.ERAT, Les Locriens, II, 
132, σημ. 1.

1 Chron. delph. L 74.
2 Chron. delph. L 37.

9
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Είκ. 6. ’Απελευθερωτική επιγραφή έκ Φύσκου άρ. 8.

Στ. 1 Τρειτέος' εθνικόν Τριτενς ό κα'ι Τριτίς ή· παρά ΘοΥΚ. Γ, 101 υπό την 
παραλλαγήν Τριταιέας καί Τριτοιέας (μόνον τό χειρόγραφον CG).

Ή λοκρική πόλις Τριτέα1 ή Τρίτεια κείμενη κατά Στέφανον ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ 

(έν λ.) μεταξύ Φωκίόος καί Αοκρών των Όζολών, ήτο όμορος τοΰ Χαλείου, ώς υπο
νοείται έκ τής συνθήκης μεταξύ Χαλειέων κα'ι Τριτέων SEG II, 293. Προύτάθη ή 
ταΰτισίς της προς τήν 'Αγίαν Ευθυμίαν (Oldfather RE έν λ. μη επιτυχής), 
προς τήν Σεγδίτσαν (ΓΊαππαδλκις 1 2, απαράδεκτος) καί προς τά Πεντεόρια (Εε- 
RAT3, πιθανή).

Ό αγωνοθέτης Εύ'&ύδαμος Εύ'ξαέλεος Τρειτενς είναι υιός τοΰ Εύξιτέλους Τρι- 
τέος, φΰλακος τοΰ αντιγράφου τής ώνής GDI 2028 (Δελφών) επί αγωνοθέτου των 
Λοκρών Λΰκωνος4 τοΰ Λυκέα επί τής VI ίερ. 153/2 - 144/3 π. X. Ό λοκρικός 
μήν Πέμπτος αντιστοιχεί προς τον δελφικόν Ι Ιοιτρόπιον λ

Ό άποδότης Ώφελίων Πφελίωνος Φνακεύς (στ. 2' 6- 7- 8' 9' 10' 11· 17), οί 
άρχοντες Ξενέας Κλεάνδρον καί Λάμιος Άρχνλου (στ. 12), οί μάρτυρες Πασέας Λυ
σιμάχου (στ. 13), ’Αρίστων Νικοβονλου, Τιμόμαχος Νικάνδρου (στ. 14) καί Τηλέμα
χος Εύσόψου (στ. 15) άγνωστοι άλλοθεν.

Στ. 12. Έκ τής GDI 1842 τοΰ 165- 160 π. X. καί τής GDI 2097 τοΰ 137/6; 
π. X. γνωρίζομεν ένα μόνον άρχοντα έν Φυσκέοις.

1 RE VII 241 -3 (oldfather)· lerat έ.ά. I, 51-52. I, 211.
2 ΑΔ 1920-21, 148. 4 Chron. delph. I, 46.
3 BCH, EXXI-LXXII 1947 - 48, 67· Les Locriens, 5 FD III 1, 565 καί 3, 20.
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Στ. 13 ό Ξενότιμος ’Άνδρωνος είναι υιός τοΰ ’Άνδρωνος (Φυσκέος) IG IX 1, 
351,μάρτυρος μετά τών Ξενοτίμου (άρ. 7), Κρινία (άνωτ. σ. 57), Στρατάγου (άνωτ. 
σ. 56), Πολεμάρχου (άρ. 4, στ. 12), Άντιγενείδα (άρ. 3 στ. 1).

Στ. 14 Άριστων Λύκωνος· ’Αρίστων Λύκ[ωνος] Φυσκεύς IG IX 1, 352, ώς 
άνεθεωρήθη παρά Wilhelm, Beitr. 122. Ύπό τό όνομα Λύκων παρεδόθησαν 
έπιγραφικώς τρεις Φυσκεΐς : ό Λύκων Φυσκεΰς, άγωνοθέτης τό 166/5 π. X. SBG 
III, 431 (Φαιστίνου) καί μάρτυς GDI 1851 (Δελφών) ό Λύκων Λυκέα Φυσκεύς, 
άγωνοθέτης- GDI 20 L9- 2028 (Δελφών) VI ίερ. περί τό 153/2-144/3 π. X. καί μάρ
τυς GDI 18511 2137 καί ό Λύκων, πατήρ τής Φυσκίδος Άγησιβούλας GDI 2097 
(137/6 περ. π. X.)· πιθανώς Φυσκεύς ό Λύκων Διοίτα IG IX 1,352 (Φύσκου).

Ή επιγραφή είναι γενεά ύστερα τών GDI 2019 καί 2028 τοΰ 153 -150 π. X., 
(ή τής GDI 1851 τοΰ 166/5 π. X.)’ δεν είναι νεωτέρα τοΰ 125 π. X.

Έάν ό βεβαιωτήρ Άρ μεν ίσης Κριτολάου Φυσκεύς (στ. 5) είναι άδελφός τοΰ 
Άριστοφύλου Κριτολάου Φυσκέος GDI 2019 μεταξύ 153/2 καί 144/3 π. X., ή 
χρονική τοποθέτησις τής έπιγραφής περιορίζεται μεταξύ 150 καί 130 π. X.

Στ. 16 Χειρόγραφον Αρμένισα τοΰ Κριτολάου. Γέγονα βεβαιωτήρ καταστά

σεις κλπ.· όμοια εν τή διατυπώσει παραδείγματα είναι συχνά εις τάς άπελευθερώ- 
σεις τών ρωμαϊκών χρόνων, ώς FD III 6, 19- 34· 36’ 47" 50’ 53· 107- 116· 
121’ 122 κ. ά.

9

Λοξότμητος βάσις εκ λευκάζοντος άσβεστολίθου, άποκεκρουμένη κατά τήν 
δεξιάν καί άριστεράν πλευράν (είκ. 7) ύψους 0.17 μ.· σωζομένου μήκους μεγίστου 
0.38 μ., πάχους μεγίστου 0.38 μ.· ύψος γραμμάτων 0.011 μ., διάστιχον 0.005 μ. 
Εύρέθη τό 1950 ύπό Μιχαήλ Κατράπα εις θέσιν Πεζούλια, Συκιούλα καί μετε- 
φέρθη παρ’ αύτοΰ εις τήν οικίαν του έν Μαλανδρίνω.

υιοΐς καί

-------το]ΐς έγγόνοις τοϊς αύτ[-οΰ; -ών; ——
----------- \ορον Τι μαγάρα Άρ/.ιε[νου--------

----------- ]ον καί άπο τούτου χιν[όμενα--------
----------- ]ον καί τών συνϋ·υτών — —

5 —]ρ 111 έν στύλοι τα γενόμε[να--------

— καί τή ,Επανοκάτου(;) περίτυ[γχάνοντα ; — χόντα;-------

δέ]νάρεα, ομοίως δε καί «απτά[ον--------

—]ον καϋ·ώς επεα <ιτ> (τρ)ωται Ε[--------

— καϋ·ώς άνέΛηκε ^’(^«^[όρας--------
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Είκ. 7. ’Επιγραφή έκ ΦΟσκου άρ. 9.

Κατά μήκος τής εμπρόσθιας πλευράς τής επιφάνειας έδράσεως άναθΰρωσις 
0.138 μ.-0.14 μ.’έκ τοϋ ύπολειπομένου πλάτους τής άναθυρώσεως 0.115 - 0.12 μ. 
υπολογίζω εις 0.015 μ.-0.02 μ. το έλλεϊπον άπότμημα τής δεξιάς πλευράς.

Επειδή ελλείπει μέγα τμήμα τής επιγραφής δεξιά, δυσκολώτατον αποβαίνει νά 
συλλάβωμεν τό πνεύμα τής επιγραφής. Άκατόρθωτον θεωρώ την συμπλήρωσιν 
δυο συνεχών στίχων.

Έκ τής συσχετίσεως προς έπιγραφάς1, εις ας αναγράφονται αί περισωθεΐσαι 
και επί τής προς έξέτασιν επιγραφής λέξεις, εικάζω, δτι εις Τιμαγόραν Άρμενου 
ή δείνα καί τούς απογόνους του διά τήν επιμέλειαν ή άνάθεσιν ύπ’ αυτού εις μή 
διασωθεισαν επί τού λίθου θεότητα (καί τούς συνθύτας πιθανώς) αμπέλου καί 
αγρού μετά τών ένόντων δένδρων καί πιθανώς διά τήν επιμέλειαν στρώσεως κλι
νών καί διακόσμησιν τραπεζών θυσιών άπονέμεται τιμητική διάκρισις.

Άρχικώς ή λέξις συνθΰται2 σημαίνει τούς συνθυσιαστάς3 , τούς λαμβάνοντας 
μέρος εις θυσίαν, ή τούς αντιπροσώπους τών πόλεων ή δήμων τούς απεσταλ
μένους4 νά προσφέρουν θυσίας κοινάς μετ’ άλλων πόλεων ή δήμων εις τήν θεό
τητα καί ύπηρετούντας δημόσιον λειτούργημα ΑπΟΛΛΟΛ. II 7,2: αύΟτς δε τής τρί
της Ισάμιάδος τελούμενης Ήλείων τους Μολιονίδας πεμψάντων συνθύτας έν Κλεωναΐς 
ένεδρεύσας τούτους Ηρακλής άπέκτεινεν. Ό συνθύτης καθίσταται συνώνυμος τής 
λέξεως θεωρός, ώς έμφαίνεται έκ τού χωρίου τού γραμματικού Μοιριδος ρ. 185: 
ΰ·εωροι οί τάς θυσίας άπάγοντες εις τά κοινά Ιερά και τά μαντεία Άττικώς, Ίάεαται ή 
συνϋ'ύται Έλληνικώς. Προς υποδοχήν αυτών ώρίζοντο θεωροδόκοι IG IV 679, 14 

κ.έ. (Έρμιόνης, 2ου π. X. αί.): καταστάσαι δε και ϋεαροδόκον, δσίτις νποδέξε[ται 
τού]ς [πα\ραγινομέ\νους συνάύτας έπι τάν θυσίαν | τών χϋονείων.

Ό Σπένδων έκ Σπάρτης παρά τούς άλλους τιμητικούς τίτλους του άναγρά- 
φεται, ότι έστάλη IG V 1, 47, 4; συνϋ'ύτ\αζ\ ις Ρόδον. Είς τήν έπιγραφήν τών

1 Συγγενής ή Syll.3 1097 (ΆΌ-ηνών): [0]« όργεώνες 
έμίσύλωσαν τό ιερόν το[ν] Έγρέτου Διογνήτω 5Αρκεσίλον 
Μελιτεΐ. . Επι μελησεται δε και τών δένδρων τών έν τφ 
ιερώ πεφυκότων. . . . *Οταν δε ΰνωσιν οι όργεώνες τώ 

ηρωί τον Βοηδρομιώνος, παρέχειν Διόγνητον την οικίαν, 
ον τό ιερόν εστιν, άνεωιγμένην και στέγην και τό όπτά-

νιον και κλίνας και τραπέζας είς δύο τρίκλινα.

2 DAREMBERG-SAGLIO, V 258 b (LECRIVAIn)* RE 
IV 1462-3 (ροιάνό)· f. Poland, Geschichte des 
griechischen Vereinswesens, 34.

3 Poland, ε ά. 255* RE αΰτ.

4 maass, Orpheus 1895, 28, σημ. 4.
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Ίοβάκχων Syll.8 1109, 134 ή συνουσία προφανώς ανήκει εις τα τιμητικά λειτουρ
γήματα. Όμοιοι CIG 2762 ('Αφροδισιάδος Καρίας): ‘Ο δήμος τής λαμπροτάτης 
Άφροδεισιεων πόλεως τον λαμπρότατον δήμον Άπολλωνιατών των άπδ Σαλβάκης 
σννχλΰσαντα επί τήι δεδομένψ τον ίεροΰ άγώνος δωρεά): CIG 2761' 2763 -5' BCH, 
XLIV 1920, 251, άρ. 10, 25 κ.έ. (Πτώου, Bizard): πόλεις αί'δε συνε&υσαν Θηβαίων 
άρχοντες οι επί ταϊς ϋυσίαις. Θεοπιέων... Όρχομενίων... Αιπαδέων... Κωπαίων.. . Βου- 
μελιτιέων BCH, XIV 1890, 182, άρ. 19 (Πτφου, HoLLEAUX): συνέ&νσαν δε καί οι 
έξαποσταλέντες υπό των πόλεων FD III 2, 50, 5· BCH, XXVIII 1904, 351, άρ. 6, 
6 κ.έ. ('Ιεροΰ Διός Παναμάρου Καρίας, Cousin): επεισεν τον σύμπαντα δήμον εις τ[ό]| 
τάς θυσίας έπιφανεστέρας καί μείζονας συντελεϊν, έ πελίλών τε επί τινας δήμους επεισε 
καί εκείνους συνϋύειν.

Οί συνθύται ώς θίασος, σύνοδος, συνιστώντες θρησκευτικήν εταιρείαν ή 
άδελψότητα ώς θιασΐται έθυσίαζον άπό κοινού εις την θεότητα, άπό τής οποίας 
ή άπό θνητών έ?ιάμβανον την επωνυμίαν ώς -σταί (Άριστιασταί, Άφροδισια- 
σταί, Άθηναϊασταί, Ροδιασται έπιδαμιασταί) κα'ι -ειοι (Ήσιόδειοι, Φιλετήοειοι) 
συναγόμενοι εις τό θρησκευτικόν κέντρον των, συνήθως εις ώρισμένον άνοικτόν 
χώρον άφιερωμένον εις την λατρείαν «.τής προστάτιδος θεότητος (IG VII 1785: 
όρος τάς γάς τάς ίαράς των συνϋ·ντάων IG VII, 1790: [τάν γ]άν [ά]νε'θε[ικε Φι- 
λ]έτηρο[ς] . . . τής Μ\ώσ]ης κή τΰς συνίλντης... ίαράν έίμεν). Μαρτυροΰνται τοιοϋτοι 
συνθύται συχνότατα εις την Βοιωτίαν άκμάζουν εις την Τανάγραν άπό τοϋ 
3ου αι. π. X. IG VII, 553: τοί συν&[ύ]τη... άν[έά]ιαν καί επίσης τον 2ον αί. 
IG VII, 689: [τοϋτ]ον εθα]ψαν οί α\υνϋνται· τών συνθυτών αυτών δεν περιε- 
σώθη τό όνομα. Ενδιαφέρων είναι ό θίασος εις έπιτΰμβιον επιγραφήν εκ τής πε- 
ριοχής τής Τανάγρας (Βαθύ) AM, XXXI 1906, 434 (Herkenrath) : Εύκλίδας· οϋ- 
τον έ&αψαν\τυ σουνιλούτη τυ Άριστι\αστή κή Αφροδισιαστή κή τύ φαρατρίτη· τον Εύ- 
κλίδαν έ'θαψαν έν πολέμφ οί συνθύται, οί εταίροι δύο1 ιδιαιτέρων θιάσων — 
παρά τήν παράλειψιν τοϋ άρθρου προ τοϋ Άφροδισιασταί—τιμώντες προφα
νώς τήν ’Άρτεμιν Άρίστην καί τήν Άφροδίτην καί μετ’ αυτών οί συμπολε- 
μισταί φαρατρίτη2. Εις τάς Θεσπιάς εύρέθη ό όρος τής ίεράς γής, τοϋ θρησκευ
τικού κέντρου τών Μουσών τών Ήσιοδείων3 συνθυτών όνομασθέντων άπό 
τοϋ ποιητοϋ έκ τού Έλικώνος IG VII, 1785: ”Ορος τάς | γάς τάς [ία] ράς τών 
σ\υν\ ϋ'υτάων τάμ Μωσά[ων τώ]ν Εί'σιοδείων άλλοι επονομάζονται Φιλετήρειοι (ή 
Φιλετηρεϊες) έκ τοϋ Περγαμηνοϋ βασιλέως Φιλεταίρου Α'4 άφιερώσαντος γάν, έκτα- 
σιν προς τέλεσιν τής λατρείας τών Μουσών καί εις αυτούς IG VII, 1788' 1789' 
1790: [Τάν ηά\ν [ά^^ε^κε' [Φιλ]ε'τ?;ρος [Ά]ττ«[λω Π\εργαμευς τής Μ[ώ σ\ης κή 
τΰς συνϋντης τοϊ(ς) | [Φ\ιλετηρείεσσι ίαράν [ \ζ\ίμεν τδμ πάντα χρό [ν]ον. Ό πρύ πολ- 
λοϋ άποθανών Ησίοδος δεν ύπήρξεν ό ιδρυτής ή ό πρόεδρος", άργηγός τών

1 Ό ziebarth, Jahresbericht fiber die Fortschritte φαρετριτάων ... αφενδονατάων.

der klassisclien Altertumswissenschaft, CLXXIV, 3 dittenberger, Syll.3 1117, σημ. 2.
134 αποκρούει τον διαχωρισμόν εις δυο διακεκριμέ- 4 dittenberger, αύτ. σημ. 1.

νους ·θ·ιάσους. 5 Poland ε. ά., 74 : «Wahrend nainlich die eine
2 Πολεμικός δ-ίασος ώς IG VII, 2714 (Άκραιφίου): Gruppe der συνδύται vonThespiae sich dem grossen
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επωνύμων συνθυτών διά την δωρεάν τοΰ ζώντος βασιλέως Φιλεταίρου πιθανόν 
νά έλαβον ως τιμητικήν την επωνυμίαν εξ αύτοϋ. Είς Θήβας συναντώμεν συν- 
θύτας τον 3ον αί. π. X. IG VII, 2463 = AM, XXXIII 1908, 212 (Κεραμοπουλ- 

ΛΟε) : τ[ο'ι] σνν[%ν\τη Ά'&αναϊαστη (;) άνέϋταν και ακολουθεί κατάλογος 20 μελών.
Συμψώνως προς επιγραφήν τής συνοικίας Πλάκας των ’Αθηνών 104 συνθύ- 

ται προς τιμήν τοΰ Διός Κεραιού1 και ’Άνθα2, θεότητος συγγενούς προς τον Διό
νυσον, ίδρυσαν Γυμνάσιον8, όχι άπλοΰν χώρον ασκήσεων, BSA, III 1897, 106 
(Anderson): Συνϋ'ύταΡ οί καταακενααάντες το γυμνάσιον Διί Κεραιώι και ”Ανΰ·αι· 
είς τήν προκειμένην περίπτωσιν κατεσκευάσθη τό Γυμνάσιον «διά τής συνδρομής 
ώρισμένων μελών, ϊσως, τής εταιρείας προς χρήσιν τοΰ όλου σώματος προς τιμήν 
τού Διός Κεραιού καί ”Ανθα, προφανώς διότι αί θεότητες αύταί έλατρεύοντο 
παρά τού σωματείου. Κατεσκευάσθη, εννοείται, είς τό τέμενος τό άφιερωμένον 
είς τήν λατρείαν αυτών τών θεοτήτων καί αποτελούν τό θρησκευτικόν κέντρον 
τής κοινότητος»5. Οί έν τή αττική επιγραφή IG III, 3841 συνθύται δεν είναι 
βέβαιον, αν ανήκουν είς θίασον.

Εκτός τής Βοιωτίας καί ’Αθηνών ό θίασος τών, άρχικώς μή Ροδίων, συν- 
ϋ·υτών Ροόιαστών, οίς ά έπιδαμία δέδοται καθιέρωσαν εορτήν6 προς λατρείαν τής 
Θεάς Ρόδου είς έ'νδειξιν ευγνωμοσύνης των διά τήν δοθεΐσαν επιδημίαν IG XII 1, 
157: Φιλοκράτευς Ίλιέως, ώι ά επιδημία δέδοται... τετιμαμένον ύπδ συναντάν Ρο- 
διαατάν έπιδαμιαστάν '. Καί είς άλλην Ροδιακήν επιγραφήν8 αναγράφονται συνθύται.

Στ. 2 είς - - ορον καταλήγει ουσιαστικόν ή έπίθετον [όμ]οροκ, μάλλον, θά 
συμπληρωθή. Έάν ήτο κατάληξις κυρίου ονόματος [Έφ]ορον, [Εΰχ]οροκ, [Έΰπ]ο- 
ρον, πατρωνυμικόν του θά είχε τον Τιμαγόραν άχώριστον (στ. 9) άπ’ αυτού.

Ευθύμιο; Μαβτροκώστας ΑΕ 1955

Dichter οννϋ'νται ταμ Μωσάων οί Είοιόδειοι bennent, 
so heissen andere συν&νται Φιλετηρεϊες. Weder der 
langstverstorbene Dichter noch der lebende Fiirst 
waren doch sicherlich Griinder, Reformator oder 
Vorsitzender des betreffenden Vereines, sondern, 
um beide und zugleich sich selbst zu ehren, be- 
nannte man die Vereine nach ihnen,-es ist noch 
sehr fraglich, wie lange-so wie man heute Ehren- 
mitglieder ernennt».

1 anderson, BSA,III 1897, llO f.solmsen, Rhein. 
Museum, LIII 1898, 158.

2 Poland, ε.ά. 213 : Der offenbar erst von Boo- 
tien nach Atheu gebrachte Anthas ist eine dem 
Dionysos verwandte Gestalt' anderson, ε.ά. 110-1.

3 Κατά τόν Poland, ε.ά. 467 δεν σαφηνίζεται, αν ση- 
μαίνη επίσημον οικοδόμημα ή απλώς χώρον ασκήσεων: 
«Nur einmal finden wir ein Gymnasium bei einem 
Verein des alteren Typus: bei den bootischen Syn- 
thyten, ohne dass wir freilich angeben konnen, ob 
es sich bei dieser Grundung um ein offentliches 
Gebaude oder um eine besondere libungsstatte 
handelt.

4 Ό wilhelm, OJh., VIII 1905, 279 καί S.-Be- 
richte Akademie Wien 1915, CLXXIX 13, χρονολο-

γών τήν επιγραφήν τό 125 π. X., επειδή οί αναγραφό
μενοι συνθ-ύται έχουν βοιωτιπά ονόματα καί ή λα
τρεία τών θεοτήτων είναι γνωστή έκ Βοιωτίας, δέχε
ται-πρβ καί Poland, RE έ. ά. καί ziebarth, Aus 

dem griechischen Schulwesen’ 72 - τήν βοιωτικήν 
προέλευσιν τής επιγραφής ή τήν βοιωτικήν καταγωγήν 
τών συνθυτών στηριζόμενος είς τήν παρατήρησιν τοΰ 
anderson, ε.ά. 109: «it seems probable that the ori
ginal nucleus of the guild consisted, not of native 
Athenians, but foreigners resident in Athens; and 
that these foreigners were Boeotians».

5 anderson, έ. ά. 109.
6 Poland, ε.ά. 63 : «zur Erinnerang an ihre An- 

siedlung in Rhodos und den seit dieses Zeit da- 
tierenden Aufenthalt (επιδαμία) ein entsprechendes 
Fest feierten.

7 foucart, BCH, XIII 1889, 365: Res επιδαμια- 
azai sont les etrangers qui avaient obtenu Γ επιδημία, 
ce qui explique leur reconnaissance particuliere 
pour la deesse Ρόδος qui avait donne son nom an 
pays ou ce privilege leur avait ete accorde.

8 Ό hiller v. gaertringen, AM, XXV 1900,110 
άρ. 108, 7 υποθέτει, ότι θά ήρμοζεν ή συμπλήρωσις 
Ροδιαοταν ίπιδαμιαοτδν.
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Στ. 2 Άρμε'[νου]· σπάνιον δνομα ”Αρμενος (Σκαρφεύς) FD III 1, 476 κα'ι 
Syll.3 483· IG VII, 216’ 229.

Στ. 3 [άγρ]όν ή [άμπελ]ον καί άπδ τούτου ^[όμενα]' τό ^ιν[6μενα] έπ'ι τής 
σημασίας του παραγόμενα, συγκομιζόμενα, πρβ. Syll.8 344, 112: τά έκ των προσό
δων γινόμενα.

Στ. 5 τά ϊχνη των γραμμάτων αρμόζουν εις ΕΙΝ* επιβάλλουν την συμπλήρωσιν 
[άναγράψ]ειν, αντί τοϋ συνήθους είς έπιγραψάς άναγράψαι.— έν στύλοι αντί εν στύλωι.

Στ. 6 Έπανοκάτης· δνομα άμάρτυρον.
Στ. 8 ΕΠΕΣΙΤ ΩΤΑ|· το 6ον γράμμα είναι ασφαλώς Τ, τοΰ 5ου διακρίνε- 

ται κάθετος κεραία άνήκουσα είς Ρ- άναγνωστέον έπέστρωται. Άναφέρεται, πιθα
νώς, είς την στρώσιν κλινών έν ταΐς θυσίαις ή τοις δείπνοις, ως: Syll.8 687 
(’Αθηνών): έστρωσεν δε και τάς κψνας. .]ει των ίλυσιών έπιφανώς' IG II, 949 [ίε-
ροψάν]τ?/ς Αου^ρίήδου;-----άνέγραψεν] τους έπιοφϋ·\ζντας την τε] κλίνην στρώσαι
τώι [Πλοΰτωνι καί την] τράπεζαν κοσμήσα[ι κατά την μαντείαν] τοϋ Θε[οΰ]· Syll.3 
1022’ CIA II, 305: έπεμελήϋ·η\σα\ν δε [καί τής στρώσεως τής κλί]ν^ς και τής 
κ[οσ]μί/[σεως τής τραπέζης]· Όδυσ. ξ 50: έστόρεσεν ό’ έπί δέρμα (επί τής κλίνης). 
Ηροδ. 6, 139: 'Αδηναΐοι δε έν τω πρυτανηίω κλίνην στρώσαντες ώς εΐχον κάλλιστα 
καί τράπεζαν έπιπλέην άγαϋών πάντων παραϋέντες κλπ.

ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
Κ A Λ ΛIΟ Υ

Ενεπίγραφος πλάξ έκ λευκοϋ ασβεστόλιθου (είκ. 8) ΰψους 0.46 μ., πλάτους 0.36 μ., 
πάχους 0.17 μ., ΰψ. γραμμ. 0.018 - 0.02 μ., τοΰ 5ου π. X. αί. Εύρέθη πιθανώς 
είς θέσιν Μάρμαρα έντδς τοΰ φρουρίου τοΰ Καλλίου παρά τδ Βελούχι - Λώωρι- 
κίου καί έχει έντοιχισθή είς την οικίαν Σπ. Τριαντάφυλλου. Ή επιγραφή είναι 
γεγραμμένη στοιχηδόν.

Έν τδ ιερόν 

μή παρίμεν.

ΕΙ δε τις κα 

παρέρπη, ζα 

μία τέτορες 

στατήρες.

Είκ. 8. Ιερός νόμος έκ Καλλίου.
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Παρίμεν δωρικός τύπος IG IX 1, 129 (Έλατείας) καί Sitzungsberichte der 
Berliner Akademie der Wissenschaften 1927, 170 (Κυρήνης), παρίμεναι, άττ. 
παριέναι.

εΐ κά (ίων. κέ, άττ. άν), άντ'ι εάν, μεθ’ υποτακτικής, ώς εί δε κα παρβάλλη- 
ται (ιερός νόμος εξ Άχαΐας ΑΕ 1908, 101).

Ζαμία, τέτορες δωρικοί τύποι, άττικο'ι ζημία, τέσσαρες.
Έν χρήσει ό αίγινητικός στάθμη τικός κανών, στατήρες.
Δεν είναι γνωστόν τό ιερόν υποθέτω όμως, ότι δεν εϊναι γενική ή άπαγό- 

ρευσις τής εισόδου εις αύτό, άλλ’ ότι άφορα αύτη μόνον τούς άμυήτους έπι ποινή 
τεσσάρων στατήρων, όπως εις τον ιερόν νόμον Δάματρος, Μεγάλων Θεών, ’Απόλ
λωνος Καρνείου, "Αγνας εξ Άνδανίας Μεσσηνίας IG V 1, 1390, 36 (Ziehen, Le
ges Sacrae II 1, 58) τού 1ου π. X. αί. : μηδε παρερπέτω ονδεϊς άμύητος εις τδν 
τόπον, ΰν κα περιστεμματώσωντι/Ο ιερός νόμος τής Δεσποίνης έν Λυκοσούρα ορί
ζει τον ιματισμόν έν έορταΐς IG V 2, 514, 2-11 (Ziehen II 1, 63): μή έξέστω] 
παρέρπην έχοντας έν τό ιερόν τάς j Δέσποινας μή χρ\σ\σία όσα μή ίν άνά ϋεμα... 
μηδε | μύεσϋαι κνενσαν μηδε ΰη λαζομέναν. Ό ιερός νόμος έξ Άστυπαλαίας έμποδί- 
ζει τούς μή άγνούς να είσέρχωνται εις τό ιερόν, άλλ’ άνευ ποινής Ziehen II 1, 
123 : ές τό ιερόν μή έσέρπεν, όστις μή άγνός έστι ή τελεί ή αντώι έν νώι έσσεΐται.

ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΚΙΡΡΑΣ

Στήλη έπιτύμβιος έκ τεφροΰ άσβεστολίθου (πλάτους 0.41 μ., ύψους μεγίστου 
0.40 μ., πάχους μεγίστου 0.17 μ.) άπολήγουσα άνω εις άετωμάτιον άνάγλυπτον 
κάτωθεν έλλιπής. Συνεκολλήθη έκ δύο τεμαχίων (είκ. 9). Εύρεθεισα εις τήν παρά 
τό Δημοτικόν Σχολεΐον οικίαν τού Ίωάν. Άθ. Κούκιου μετεφέρθη εις τό Μ. Δελ
φών (άρ. Εύρετ. 7513).

Έπ’ αυτής είναι χαραγμέναι αί έπιγραφαί:

Αάμιε χρησστέ χαΐρε (ύψ. γραμμάτων + 
0.015 μ., τών άρχών τού 2ου π. X. αίώνος).

Όλβία Πασιμέν[ους] (λοξώς, ύψ. γραμ
μάτων ± 0.022 μ., τοΰ 2ου μ. X. αί.' σίγμα 
ορθογώνιον).

Τα ονόματα άγνωστα άλλοθεν. Τό 
όνομα Πασιμένης σπάνιον πρβ. IG I2, 370.

Είκ. 9. Επιτύμβιος επιγραφή έκ Κίρρας.
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ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Πλάξ έκ κροκαλοπαγούς ασβεστόλιθου (ΰψ. 1 μ., πλατ. 0.64 μ., πάχ. 0.33 μ., 
ΰψ. γραμμ. 0.04-0.05 μ.) άποκεκρουμένη κατά την άνω δεξιά γωνίαν (είκ. 10). 
Έπί τής άνω στενής πλευράς φέρει όπάς πειοειδών συνδέσμων μετ’ αυλακών μο- 
λυβδοχοΐας κα'ι έπ'ι τής κάτω τόρμους γόμφων. Εύρέθη κατά την θέσιν Παλάτια 
εν Άντικύρα τό 1950 έντετειχεισμένη εις άσβεστόκτιστον οικοδόμημα. Μετεφέρθη 
εις τό Μ. Δελφών (άρ. Εύρετ. 7520).

[Αντο]κράτορα Καί 

[σαρ]α Γ(άιον) ’Ιούλιον 

[Ού]^ρον Μα£[ι]

[μΐ]ίΌν εύσε 

5 βή, ευτυχή, 

σεβαστόν Άν 

τικυρέων ή 

Βουλή και ό δή 

μος έπ'ι τής

10 άρχής Αύρ(ηλίου) Άδρί 

α τό δεύτερον 

τετραετηρι 

κοΰ υπό έπιμε 

λητάς Αύρρ. Μέλισον 

15 καί Σωτήραν.

Είκ. 10. Τιμητική επιγραφή τοϋ Γ. ’Ιουλίου Βήρου 
Μαξιμίνου έξ Άντικύρας (φωτογραφία έξ έκτυπου).

Αί έπιγραφαί προς τιμήν τοϋ Imp. Caesar C. Iulius1 Verus Maximinus 
(235-238 μ. X.) είναι έλάχισται2· ίσως είς τούτο συνετέλεσεν ή βραχύβιος αυτο
κρατορία του. Ή επιγραφή πρέπει νά χρονολογηθή προ τής κτήσεως τών τίτλων 
Germanicus maximus 236 μ. X., Sarmaticus maximus 236 ή 237 μ. X., Dacicus 
maximus. Έχαράχθη αμέσως μετά τήν άνάρρησίν του 235 μ. X. Η χάραξις τής 
τιμητικής επιγραφής ίσως ΰπηγορεύθη έκ λόγων ευχαριστίας δι’ ιδιαιτέραν τινά

1 RE X 852-868 (ηοηχ). 2 BCH, XXV 1901, 276 (Τεγέας, mendei.).

10
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εύνοιαν τού αύτοκράτορος προς τούς Άντικυρεΐς.Ή Άντίκυρα1 εις τό τέλος τοΰ 3ου 
'Ιερού πολέμου (346 π. X.) κατεστράφη (Παυς. X 36, 5 κέ.) και μετά την άνοι- 
κοδόμησίν της κατά τούς αγώνας μεταξύ Μακεδόνων, Αΐτωλών και Ρωμαίων έκυ- 
ριεύθη δίς, πρώτον διά τού Τ. Quinctius Flamininus 196 π. X. καί δεύτερον 
διά τού A. Hostilius Mancinus τό 170 π. X. (Liv. XXXII 18’ Παυς. VII 7, 9' 
X 36, 6), γνωστού ώς Ότιλίου.

Ό Αύρ(ήλιος) Άδρίας (στ. 10) είναι άγνωστος άλλοθεν.
Τό όνομα τού γένους (οικογενειακόν) nomen gentile2 είς τον πληθυντικόν 

βραχυγραφούμενον Αΰρρ.= Ανρηλίους (στ. 14) προτάσσεται τού προωνυμίου ονόματος 
praenomen τών αδελφών Μελίσσον καί Σωτήρος (στ. 14/15) ώς BCH, XIV 1890, 371 
(Παναμάρων Καρίας, Foucart): Αύρρ. (Αύρηλίων) Ευχάριστου, Μελιτίου, Εύτύχους, 
Δαμάλα, Ευτυχίου τών άδελφών κόμη· BCH, XVI 1892, 421 (Pogla παρά τά Κό- 
μανα τής Πισιδίας, V. Berard): τούς δε Ανδριάντας άνέστησαν Αύρ(ήλιοι) Αονγεΐνος 
καί Άρτειμάς καί Έρμαϊος οί υιοί αυτών παραδείγματα έκ λατινικών επιγραφών 
ΑΕ 1950-51, 60 (Πέτσας).

Οί έπιμεληταί3 ήσαν αιρετόν αξίωμα, άμισθον είς αυτούς άνετίθετο ή επι
στασία ώρισμένου έργου' εϊχον, φαίνεται, καί υπόλογον οικονομικήν διαχείρισιν. Ή 
θητεία των έληγεν άμα τή αποπερατώσει τού έργου CIA VI, 1211: επιμελητής 
τής επισκευής τοΰ άγάλματος' Inscr. Delos 1040, 24-28; το δε Ανάλω'.μα το είς 
την στήλην καί την άναγρα φήν δούναι τώι αίρειλέντι έπιμελητεΐ άπδ , τοΰ περιιόν(ο)- 
τος Αργυρίου τώι συνεδρίωι. Είρέϋη επιμελητής Τεισίας Μυκόνιος· Inscr. Delos 1497 
bis b, 25-28; χειροτυνήσαι δε τον δήμον ήδη τρεις άνδρας έξ ’Αθηναίων Απάντων, 
οϊτι\νες επιμελήαονται τής κατασκευής καί τής άναϋέσεως τών εικό νων BCH, XXXVI 
1912, 386, ι κ. έ. (Τεγέας, Ρωμαίος): ή πόλις έκ τών ιδίων \τ ούς κείο'νας άνέστη σεν 
έπιμεληϋ·έντων τών άρχόν'των Cagnat, Inscriptiones Graecae ad res Romanas per- 
tinentes III 1009 (παρά την Λαοδίκειαν τής Συρίας): το έλαιοτρόπιον έκ τών τών 
Θεών προσόδων διά... επιμελητών αύτ. 1096 (Συρίας): τον περίβολον τοΰ ναοΰ οί 
αυτοί έπιμεληταί άγνώς καί εύσεβώς έκ τών ιερατικών προσόδων έποίησαν.

ΑΜΒΡΥΣΣΟΥ;

1

Στήλη έκ κυανωπού μαρμάρου (πλάτους μεγίστου 0.36 μ., ύψους μεγ. 0.325 μ·, 
πάχους 0.14 μ.) ελλιπής άνω καί κάτω (είκ. 11). Μετεφέρθη τό 1951 είς Δελφούς 
(άριθ. Εύρετ. 7236) έκ τού ναού τής'Αγίας Παρασκευής είς θέσιν Βερβά παρά τήν
διασταύρωσιν προς Δίστομον τής έθνικής

1 RE I 2427 - 8 (hirschfeld).

2 cagnat, έι,3 51 — 52. Κατά τήν τυπικήν σειράν 
τών ρωμαϊκών ονομάτων προηγείτο τό praenomen 
βραχυγραφούμενον συνήθως' ακολουθεί πλήρες κατά 
κανόνα τό nomen gentile, είτα τό όνομα τοΰ πατρός 
έν βραχυγραφίςι κατά γενικήν μετά τοΰ f(ilius), επε-

όδού Λεβαδείας-Άραχώβης. Ύπό τό άνά-

ται τό όνομα τής φυλής συνήθως βραχυγραφοΰμενον 
καί ακολουθούν ακέραια τά cognomina.

3 Άνάλογον operi praefuit OIL IX, 2197' 5576 
πρβλ. daremberg - sagwo III 2043 a. RE IV 1802 
(kornEMann) Curatores operum publicorum.
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γλυφόν οριζόντιον γεΐσον άναγινώσκεται ή επιγραφή (2ου π. X. αίώνος).

Μνασίππα

Κάτωθεν δΰο ανάγλυφοι διπλοί ρόδακες.

ΕΙκ. 11. ’Επιτύμβιος στήλη έξ Άμβρύσσου (;).

2

Λιθόπλινθος(;) έξ ασβεστόλιθου (πλάτους μεγίστου 0.42 μ., ύψους 0.182 μ. 
πάχους 0.186 μ.) ελλιπής αριστερά (είκ. 12)· εύρεθεΐσα, όπου ή ανωτέρω, μετε- 
φέρθη εις Δελφούς (άρ. Εύρετ. 7241). Γράμματα άνίσου ύψους (0.03 μ.-0.032 μ.) 
τοΰ 2ου π. X. - 1ου μ. X. αί.

[Κλεήάνθει ή [Έπί Κλεήάνθει

Τα επιτύμβια ονόματα χαράσσονται ενίοτε κατά δοτικήν IG II 3841: Άρι- 
,«ν[ή]στεί μαμμίαι Ποθεινήr IG XII 5, 688 (Σύρου): Μεγιον τψ μητρί- CIG 1806, 
(Άμβρακίας): Πονβλίωι Άριστίωνος· WlLHELM, Beitrage άρ. 57 (Δύμης Κάτω 
Άχαΐας): Χρυσογόνωι | ά μάτηρ χαίρειν BCH, XXVIII 1904, 197, άρ. 17 (Δο- 
ρυλαίου Φρυγίας, ArmanET) : Άκτά1[ί]α Άκύλλαι νίώι άώρωι· BCH, XLVII 
1923, 95, άρ. 36 (Καβάλας, Salac): Άμννται Τήρον | καί Πύρρω | τώ άδελφώ' αύτ. 
σ. 169, άρ. 7 (Δίου Πιερίας, Plassart): Άφροδείτωι. Επίσης κατά δοτικήν μετά 
τής προθέσεως επί’ IG VII, 2153' 2154 (Θεσπιών): Έπί Σωταίρω ηρωι- 2155- 2157* 
2158· 2160-6· 2170* BCH, XXVIII 1904, 407, άρ. 2 (Μ. Χαλκίδος, Jarde): Έπί 
Φηλικιώνν BCH, έ.ά. 432, άρ. 3. 9. 10 (Βοιωτίας, Bizard)· IG IX 1, 28· 29' 30 
(Άμβρύσσου): Έπί Μένωνι.

Είκ. 12. ’Επιτύμβιος επιγραφή έξ Άμβρύσσου (;).
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ΤΕΙΘΡΩΝΙΟΥ

1

Βάσις έκ τεφροϋ μαρμάρου (μήκους μεγίστου 0.56 μ., ΰψους μεγίστου 0.28 μ., 
πάχους μεγ. 0.45 μ.) λοξότμητος ώς έπίκρανον παραστάδος σώζουσα επί τής άπο- 
κεκρουμένης άνω επιφάνειας ίχνη τόρμου (μήκ. 0.23 μ., πλάτ. 0.07 μ.) γομψώσεως 
τοΰ δεξιού ποδός χαλκού αγάλματος (είκ. 13). Ή επί τοϋ μετώπου τής άποκε- 
κρουμένης αριστερά, άνω καί δεξιά, βάσεως επιγραφή (μήκ. 0.40 μ., υψ. 0.18 μ., 
ΰψ. γραμμάτων ± 0.007 μ., διάστιχον 5-6 χιλ.) περιέχει άνω μέν τό τέλος ενός 
ψηφίσματος προξενιάς (υψ. γραμμ. 0.011 μ.), έν συνεχεία δε άλλο ψήφισμα προ
ξενιάς- επί τής έδρας τετράγωνος τόρμος γόμφου. Γράμματα μετ’ άκρεμόνων τδ 
Α έχει ευθείαν την εγκάρσιάν γραμμήν. Ευρίσκεται εις Παλιόκαστρο Άμφι- 
κλείας, τό άρχαΐον Τεθρώνιον.

α------------- εύ]εργεταις πάντα· έγγνοι τάς [πρ]οξε[νίας-------------------
--------— —\στράτον, Πολυκλής Σωγένεος, Κλέω[-ν; -νυμος;-------------------------

β [Άγαθάι τύ]χαι. ’Άρχοντος έν Τείύρωνι Έπιγένεος το[ΰ----------------------------
[ ψήφισαμ]ένων πλειόνων τών πολιτάν, διότι Α[δνομα + πατρώνυμον+ εθνικόν άνήρ] 

5 [αγαθός ν\πάρχει τάι πόλει άμών έπιδιδονς αά[τοσαυτόν έν πάν τό συμφέρον, | 
[σπουδάς κ]αι φιλοτιμίας ούίίέν έν λείπω ν, έπιμένω[ν επί ταΰτα δεδόχθαι τάι| 
[πόλει άμών] έπαινέσαι αυτόν καί έν τό λοιπόν παρακαλεϊν [ τον αυτόν τρόπον

αγαθόν γίνεσθαι καί εΐμεν (δεδόσθαι, ύπάρχειν)] 
[αύτώι καί έκ]γόνοις παρά τάς πόλιος τών Τειίλρωνίων τε[ιμής ένεκεν προξενιάν,

προε]
[δρίαν, προ]δικίαν, ατέλειαν, έπινομίαν, ασφάλειαν κα[ί τάλλα πάντα όσα καί τ]

10 [οϊς άλλοι]? προξένοις υπάρχει. ’Έγγυοι τάς προ'ξ[ενίας----------------------
-----------------— Κάλιππος Θεομνάστον, Άριστέας Μ [■--------------------------- -----------

Είκ. 13. Ψηφίσματα προξενιάς έκ Τείθρωνος.
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Οί έγγυηταί τής πρώτης προξενιάς--------■] στράτου, Πολυκλής Σωγένεος, Κλέω [-ν;
άγνωστοι άλλοθεν.

Προτιμώ την σύμφωνον προς τό πνεύμα τής επιγραφής συμπλήρωσιν τής με- 
τοχής [ψηφισα^ενων (στίχ. 3) επί τής σημασίας έπικυρώ πρότασιν διά τής ψή
φου, αποφασίζω διά τής πλειονότητος τών ψήφων ως IG IX 2, 1230, 13 (Φαλάννης): 
ψηφισαμένης τ[ε τή]ς πόλεως . . . δεδόχϋαι■ πρβλ. IG IX 2, 517,9 (Λαρίσης)· 
IGVII, 2519 (Θηβών): ψηφισαμένο[ν τού] j δήμο\σ\ πρβλ. FDIII 2, 47,4· 50,3·
BCH, XIII 1889, 257, 20' FD III 3, 214: έφ’ οίς δ δήμος....... έψηφίσατο πολί-
τας τε είναι, τους Ηί’τ[ωλούς] δεδόχϋαι τή βουλή και τώ δήμω. Όλιγώτερον ικανο
ποιητική είναι καί ή συμπλήρωσις: γνώμην άποφηναμένων BCH, V 1881, 108, 
άρ. 11 Α, 2 (Μυλάσων).

Δεν ευρίσκω ορθήν τήν συμπ?ιήρωσιν [έπιψηφισαμ]ενων, διότι το έπιψηφίζω, 
-ομαι σημαίνει λαμβάνω τήν γνώμην τών ψηφοφόρων περί τίνος ζητήματος, θέτω 
εις ψηφοφορίαν ώς IG XII 7, 396, 2-8 (Αίγιάλης ’Αμοργού): εδοξεν άρχουσι, βουλή, 
δήμω Ισηγησαμένου το ψήφισμα Α. έπιψηφισα μενού Β' πρβλ. Syll8. 867, 27 (Έφέ- 
σοτή· BCH, IX 1885, 125, 6.

Τήν συμπλήρωσιν [προβεβουλευμ]ε'νων κρίνω άπορριπτέαν, διότι τό προβου- 
λεύομαι έχει τήν σημασίαν προκαταρκτικώς, έκ τών προτέρων αποφασίζω (βουλή), 
προαποφασίζω, προτείνω ψήφισμα, υποβάλλω πρότασιν, συνηγορώ IG VII, 2713,29 
(Άκραιφίας): εΐπεν προβεβουλευ μένον έαυτώ είναι πρός τε τήν βουλήν και τον δήμον, 
έπ(ε)ιδή...· πρβλ. IG VII, 1728" 1730 (Θεσπιών)- 2848’ 2849 ('Αλιάρτου)· IG VII 
15,1 (Μεγάρων)’ IG II2, 112,16, Syll.3 700, 2 (Λητής): Ληταίων οί πολιτάρχαι προ- 
βουλευσαμένων τών βουλευτών είπαν έπει...... - διό δεδόχϋαι.

Τό εισηγούμαι σημαίνει εισάγω εις ψηφοφορίαν ή συμπλήρωσις [είσηγησα]- 
μένων δεν είναι ικανοποιητική.

Στ. 4 πλειόνων τών πολιταν έγράφη διά νά έκφράση τήν κατά πλειοψηφίαν 
ληφθεισαν, τήν έννομον άπόφασιν τής πόλεως τών Τειθρωνίων, ώς Schliemann, 

Trojanische Altertumer σ. 13 (’Ιλίου): 'Ο δείνα εΐπεν επειδή πλείονες τών πολιτών 
έπελϋόντες έπι τήν βουλήν φασιν Χαιρέαν εϋνουν τε είναι κτλ. δεδόχϋαι· IG IX 2, 
1229,6-7 (Φαλάννης Περραιβών): έδοξε ά/ο[ρα...]οι πλείονες τοϋν πολιταν FD 
III 1, 487,9-10; κα[ϊ νύν δε εύφαμήθη]|υπό πλειόνων τών φιψετέρων πολιταν].

Στ. 5· έπιδιδους αύ[τοσαυτύν έν παν τό συμφέρον]· προτιμητέα ή συμπλήρω- 
σις γνωστή καί εξ άλλων επιγραφών τού Τείθρωνος IG IX 1, 222 καί 223 : άπρο- 
φασίστως έπιδιδους αύτοσαυτόν έν παν τό συμφέρον χωρίς ν άπορρίπτωνται καί 
αί συμπληρώσεις FD III 2, 249, 5; [έπιδιδους αντ]οσαυτόν άπρο^ασίστως]- IG IX 2, 
5b, 7 ('Υπάτης): έπιδιδους αύτοσαυτόν προϋύμως’ έ.ά. 11, 30 (Υπάτης): [έπι]όιόοϋς 
[εαυτόν] εις τά παρακ[αλθύμενα] άπροφασίστως· IG IX 1, 103, 3-4 (Έλατείας): [έπι- 
διδούς έαυ]τόν έν τά παρακαλ[ζ\ίμενα· BCH, XLIX 1925, 90, άρ. 19, 7 (Δε?\,φών, 
Ρ. DE La-C0STE-MeSSEEIERE): έπέδωκεν [αντο]σαυτόν προϋύμως έν τά παρακαλεί- 
μενα· Inscr. Delos 1517, 13: άκολούϋως δέ τοΐς πεπραγμένοις | άπροφασίστως εαυτόν 
έπιδιδους...
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Στ. 6 οπουδάς καί φιλοτιμίας ού&'εν ένλείπων’ ώς FD III 2, 89' 8, 143. 
4, 44- 45' 56. — έπιμένω[ν επί ταΰτα]' κατά τό FD III 2, 89,7: καί δσον χρό
νον άξίωσαν αυτόν τοί κα(ϋ)εσταμένοι υπό τάς πόλιος, επί ταΰτα ποτέ μείνε.

Στ. 7 καί εν τό λοιπόν παρακαλεΐν [τον αυτόν τρόπον αγαθόν γίνεσθαι]' ή 
συμπλήρωσις ώς ή IG IX 1,222,15 (Τείθρωνος). Δυνατόν να συμπληρωθή και 
κατά την FD III 2, 89,9-10: παρακαλεΐν δε αυτόν καί έν τό λοιπόν διαφυ\λά]~ 
ξειν τάν αύτάν προαίρεοιν FD III 3, 383, 18: παρακαλεΐν δε αυτόν κα[I έν τό] 
λο[ιπ]όν όια[φυλάσσειν την εν\νοιαν ταμ ποτί Δελφούς καθώς άρμόζον έστί· FD III 1, 
480, 24-25; παρακα\\ον\οιν αυτόν την [αύ]τ?)ν διαφυλάσσειν προς πάντας τούς "Ελλη
νας εύνοιαν.—εΐμεν κλπ. ώς FD III 3, 119* εξ ίσου δυνατή ή συμπλήρωσις: ύπάρ- 
χειν αύτώ καί τοϊς έκγόνοις παρά τάς πόλιος ώς FD III 1, 227' 228' 318' 
2, 33' 46' 55' 3, 118' 125' 126' 143' 147' 4, 44' 49' επίσης δεδόσΰαι αύτώ 
καί έκγόνοις παρά τάς πόλιος ώς FD III 2, 67' 3, 124' 142' 4, 24'
IG IX 2, 11' 63.

Εις τό Τε(ι)&ρώνιον1 (Τιύλρώνιον Παυς. X 33, 12' Τεϋ'ρώνιον Ηροδ. VIII 33' 
Τείύλρων, - ωνος GDI 1983' IG IX I1 2 1, 51,2' F. FlacelieIRE, Les Aitoliens a 
Delphes, App. II 13b)- εντός τοϋ τείχους περισυνελέγησαν μυκηναϊκά όστρακα 
έπιπολής. Κατωκεΐτο και τούς αρχαϊκούς χρόνους, ώς μαρτυρεί έπιτύμβιον τοΰ 6ου αί. 
εύρεθέν παρά τοΰ Keaffenbach2 κατά τον Ηροδοτον VIII 33 κατεστράφη υπό 
τών Περσών. Οί Τειθρώνιοι συνεισέφερον είς την άνοικοδόμησιν τοΰ ναοΰ τοΰ 
’Απόλλωνος έν Δελφοΐς FD III 5, 4 in, 50. Κατεστράφη έκ νέου τό 346 π. X. 
μετά την άτυχή διά τούς Φωκεΐς έκβασιν τοΰ 3ου 'Ιεροΰ πολέμου, άλλ’ άνω- 
κοδομήθη έκ νέου και περϊ τό 325 π. X. οί Τειθρώνιοι καταβάλλουν μνάς... 
ώς δόσιν τών ιερών χρημάτων, τών υπέρ τοΰ ιεροΰ πολεμικών έπανορθώσεων 
FD III 5, 80, 7. Τάς άρχάς τοΰ 3ου αί. συνεδέθη διά συμμαχίας μετά τών 
Αίτωλών IG IX Ρ 1, 170.

Τό 263/2 π. X. ύπήχθη υπό Γην Αίτωλικήν κυριαρχίαν3. Μεταξύ τοΰ φθι
νοπώρου τοΰ 260 π. X. και τοΰ φθινοπώρου τοΰ 258 π. X. τό άργότερον οί Αί- 
τωλοί4 συγκεντρώνουν τήν απόλυτον πλειοψηφίαν έξ 9 ίερομνημόνων είς την’Αμ
φικτιονίαν διά τής άπορροφήσεως τών δυο ίερομνημόνων τών Φωκέων.

Έπί άρχοντος Καλλικλέους I5 (Syll.3 422) μεταξύ 263/2 καί 257/6 π. X. οί 
Φωκεΐς άπηλλάγησαν6 τής αίτωλικής έξαρτήσεως καί στέ?ιλουν ίερομνήμονά των 
είς Άμφικτυονίας.

Τό Τιθρώνιον καί μετά τό 256 π. X. άνήκεν είς τήν Λωρίδα κατά τον Liv. 
XXVIII 7, 13: Tithronion et Drymaea Doridis parva et ignobilia, oppida (207

1 RE VI 1524 (schober).

2 spaw 1935, 702" friedlander, Epigr. 86.
3 klaffenbach, IG IX 15 1, XVIII, 74.
4 r. feaceujSre, Les Aitoliens a Delphes 199· 

208 κέ.' App. I 17· 18' 19' BCH, LH 1928, 259· 275 
καί 281.

5 Chron. delph. G 20' flAceu^RE, BCH, LII

1928, 197- 221.
6 BELOCH, Gr. G,. IV 2, 402-403: ή αυξησις τών 

ψήφων τών Αίτωλών είς 9 έγένετο είς βάρος τών 
Φωκέων keaffenbach, έ ά. XVIII, 79’ FLACELifeRE, 

Les Aitoliens, 199· App. I 24-29: από τοΰ 258 
Ισως καί ασφαλώς άπό τοϋ 244 μέχρι τοΰ 237 περίπου 
οί Φωκεΐς άντιπροσωπεΰοντο διά μιας ψήφου.
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π. X.) καί έξηκολοΰθησε νά τελή υπό την αίτωλικήν1 κυριαρχίαν.
Μετά τον Συμμαχικόν πόλεμον 220- 217 π. X. τοΰ Μακεδόνος Φιλίππου τοΰ 

Ε' καί των συμμάχων του προς τούς Αίτωλούς κατελήφθη τό 207 π. X. παρ’ αυ
τού. Κατά την συναφθεϊσαν ειρήνην τό 206 π. X. οί Αίτωλοί1 2 άπώλεσαν τό Τι- 
θρώνιον.

Εις την αρχήν τής περιόδου μετά την απαλλαγήν των από τούς Αίτωλούς 
ανήκει φαίνεται καί ή έπιγραφή.

2

Λιθόπλινθος έξ ασβεστόλιθου (είκ. 14) ΰψ. 1.12 μ. πλατ. 0.59 μ., πάχ. 0.55 μ., 
ενεπίγραφος επιφάνεια ΰψ. 0.45 μ., πλάτ. 0.59 μ., ΰψ. γραμμ. 0.025 μ., διάστι- 
χον 0.015 μ. Εύρίσκεται εις θέσιν Παλιόκαστρο Άμφικλείας, τό άρχαΐον Τι- 
θρώνιον. Τό ωμέγα έχει την μορφήν ανάστροφου μΰ. ’Αξιοσημείωτος ή σύγχρονος 
χρήσις συνήθους σίγμα Σ καί ορθογωνίου C.

Αύτοκράτορα Καίσαρα 
Αούκιον Σεπτίμιον 
Σευήρον Περτίνακα, σεβαστ[ον] 
’Αραβικόν,’ Αδιαβηνικόν ευσεβή,

5 ευτυχή, μέγιοτον ή πόλις 
ή Τειϋ'ρωνίων έπΐ τής άρχής 
Μ(άρκου) Ούλπίον Γράτου ύπδ επιμε 
λητήν Μ(αρκον) Οϋλπιον Σώπατρον 
και Τειμοκράτην Τειμο 

10 κράτους.

Είκ. 14. Τιμητική επιγραφή τοΰ Λ. Σεπτηιιίου Σεβήρου 
έκ Τειθρωνίου (φωτογραφία έξ έκτυπου).

Δεν παρατίθεται ή πλήρης τιτλοφορία τού Imp. Caesar L(ucius) Septemius 
Severus3 Pertinax Aug. (14’Απριλίου 198-4 Φεβρουάριου 211 μ. X.). Παραλεί-

1 bbloch, Gr. G. IV 2, 402· keaffbnbach, έ. ά. 
XIX 39. Ό flaceliere, Res Aitoliens a Delphes, 
302 βλέπει ενταύθα έν νέον γεωγραφικόν σφάλμα τοΰ 
Τίτου Λιβίου.

2 klaffenbach, ε. ά. XXXII 38' SAEVETTI, Studi
Stor. ant. II 121' .καί ό F. w. waebank, Philip V

of Macedon (1940), 101, σημ. 1 λέγει, ότι «there are 
no grounds for Pomtow’s theory (N. Jahrb. f. Phil. 
CI/V 1897, 801-2) that Philip ceded part of Phocis 
to Aetolia».

3 RE II 1940-2002 (feuss).
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πεται ή αναγραφή τοΰ τίτλου Παρθικός, όστις τοΰ άπεδόθη μετά τον εναντίον τών 
Πάρθων πόλεμον. Συνεπώς ανήκει ή επιγραφή εις τήν προ τοΰ Παρθικού 1 πολέμου, 
προ τοΰ 198 μ.Χ., περίοδον κα'ι μετά τήν εκστρατείαν εναντίον τών Άδιαβηνώνή 
μετά το 195. Μετά τον Παρθικόν πό?ιεμον άποκαλεΐται κατ εξοχήν Παρθικός.

Ό Μ(άρκος) Ονλπιος Γράτος (στιχ. 7) γνωστός εξ επιγραφής IG IX 1, 8 ώς 
άρχιερενς καί πρώτος τής πόλεως Άντικύρας έπι τής άρχής Μ(άρκον) Ουλπίον Δαμα- 
σίππον. Ό τελευταίος τιμάται εις επιγραφήν τής Άμφικλείας IG IX 1, 218 ώς 
βοιωτάρχης, Αγωνοθέτης, Φωκάρχης, άμψικτύων, θεηκόλος, πανέλλην, αρχών.

Φαίνεται, ότι ή Άντίκυρα ήτο τό θέρετρον τών Τιθρωνίων.
Έπι τής άρχής Μ. Ούλπίου Γράτου και υπό τους αυτούς έπιμελητάς ή πό

λις ή Τιθρωνίων έτίμησε δι’ επιγραφών τήν μητέρα στρατοπέδων Ιουλίαν Δό
μναν (κατωτέρω ύπ’ άρ. 3) σύζυγον τοΰ Αύτοκράτορος Λ. Σεπτή μίου Σεβήρου 
κα'ι τον υιόν του Αύτοκράτορα Καίσαρα Μάρκον Αύρήλιον3 Άντωνΐνον (Καρα- 
κάλλαν) IG IX 1, 224. Αί έπιγραφαι αύταί, φαίνεται, ανήκουν εις τό ’ίδιον μνη- 
μεΐον, διότι κατάκεινται πλησίων άλλήλων ασφαλώς και αι τρεις έχαράχθησαν 
προς διαιώνισιν τής άναγορεΰσεως Αύγουστου και συνάρχοντος τό 197 μ. X. τοΰ 
Μ. Αύρηλίου Άντωνίνου, πρεσβυτέρου υίοΰ τοΰ Λ. Σεπτήμίου Σεβήρου.

3

Λιθόπλινθος έκ τεφροΰ ασβεστόλιθου (είκ. 15) ΰψ. 1.10 μ., πλατ. 0.59 μ., 
πάχ. 0.51 μ., ΰψ. γραμμ. 0.025 μ., διάστιχον 0.017 μ., ενεπίγραφος επιφάνεια ΰψ. 
0.28 μ., πλ. 0.515 μ. Εύρίσκεται εις θέσιν Παλιόκαστρο Άμφικλείας, τό άρχαΐον 
Τειθρώνιον.

’Ιουλίαν Δόμναν σεβαστήν, 

μητέρα στρατοπέδων, 

ή πόλις ή Τειθρωνίων έπϊ τής 

άρχής Μ(άρκον) Ουλπίον Τράτου υπό 

(Μάρκον) Ουλπίον Σώ 

πατρον κα'ι Τειμοκράτην 

Τειμοκράτους. 1 2

Είκ. 15. Τιμητική επιγραφή ’Ιουλίας Δόμνας έκ Τειθρωνίου 
(Φωτογραφία έξ έκτυπου).

1 RE ε. ά. 1968 - 1973.
2 RE έ. ά. 1961.

3 RE II 2434-2453 (ν. rohden).
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Στ. 2 μητέρα στρατοπέδων mater1 castrorum· εις την Faustina, γυναίκα τοΰ 
Μάρκου Αύρηλίου, πρώτην άπενεμήθη αυτή ή προσηγορία- κατόπιν τον τίτλον 
εφερον, είτε μόνον είτε μετά των Mater senatus et patriae ή Iulia Domna, ή 
Iulia Maesa, ή Iulia Mamaea, ή Marcia Otacilia Severa, ή Herennia Etruscilla, 
σύζυγος τοΰ Decius, ή Ulpia Severina, σύζυγος τοΰ υπάτου Aurelianus, και ή 
Magnia Urbiea, σύζυγος τοΰ Carinus.

ΙΙερι τοΰ Μ(άρκον) Ουλπίου Γράτον και Μ(άρκου) Ουλπίου Σωπάτρον ίδέ 
προηγουμένην επιγραφήν.

ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΕΡΑ-ΚΑΣΤΕΛΛΙ

Επιτύμβιος στήλη τραπεζοειδούς σχήματος εξ αμμολίθου- ύψους μεγίστου 
0.425 μ., πλάτους μεγίστου 0.27 μ., πάχους 0.15 μ. Μορφαί γραμμάτων: 0, έψι
λον μηνοειδές, σίγμα ορθογώνιον τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 2ου μ. X. αί.

Εύρίσκεται εις οικίαν Τζίνη εις τό χωρίον Πέρα Καστέλλι τής επαρχίας Παρ- 
νασσίδος μεταφερθεΐσα εκ των αγρών. Παρά τό "Ανω Καστέλλι τοποθετείται 
παρά τοΰ Lolling2 τό Βοΐον τής Δωρικής τετραπόλεως.

0 ε ο τ \ έ λ η ς

ΜΑΛΙΔΟΣ
ΛΑΜΙΑΣ

Μαρμάρινη στήλη μετ’ αναγλύφου άετωματίου (είκ. 16), ύψους 0.50 μ., πλά
τους κάτω 0.26 μ., άνω 0.24 μ., πάχους 0.04 μ., ύψος γραμμάτων 0.008 -0.01 μ., 
διάστιχον 0.005 μ. Κατά πληροφορίαν τοΰ ιστορικού Δημ. Γ. Γαρδικη, 'Ιστορικά 
Χρονικά Λαμίας, Λαμία 1950, σ. 30 «Εύρέθη την 20 Αύγούστου 1940 εις θέ- 
σιν Άφανός έκ καταπτώσεως βραχώδους υψώματος, έν ώ έργάται συνεκέντρουν οι
κοδομικόν υλικόν. Περισυνελέγη υπό τοΰ παρευρισκομένου ίερέως Σ. Κατηχωρίτου 
καί παρελήφθη υπό τοΰ ίστοροΰντος Δ. Γαρδίκη, παρ’ ου και διεψυλάχθη ασφα
λώς κατά την διάρκειαν τής Κατοχής... ήδη εύρίσκεται...» εις την αίθουσαν συ
νεδριάσεων τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου τοΰ Δημαρχείου Λαμίας.

'Αγαθοί τύχαι Λαμιεΐς έδωσαν Δα 
μασίαι Προξένου Αίτωλώι προξενιάν 
πολειτείαν και ατέλειαν τον πάντα χρό 
νον κα'ι πολέμου και ειρήνης και κατά γή 

5 ν και κατά θάλασσαν κα'ι γης και οικίας έγ 
κτησιν και έπινομίαν κα'ι αύτοΐς κα 
ι έγγόνοις και τά άλλα δσα τοις άλλοις 
δίδοται πάντα κατά τον νόμον. Άρχό 
ντων Χαιρώνδα, Άμΰντορος, Ευπο

1 CAGNAT, έι.:! 166. 2 AM, IX 1884, 317.
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10 λέμου, Εν κλείδα' στραταγέοντος 
Σειράκου, ίππαρχέοντος ’Αντιγόνο 
ν, γραμματεύοντος Στράβα. ”Εγγνοι 
τας προξενιάς ’Αντίγονος Μυρμι 
δόνος, Άμύντωρ Ξενοδόκου.

Είκ. 16. Προξενικόν ψήφισμα έκ Λαμίας (φωτογραφία έξ έκτυπου).

Άμύντωρ αρχών (στ. 9) και εγγυητής Άμύντωρ Ξενοδόκου (στ. 14)' εις ψή- 
φισμα δημοσιευθέν παρά τοΰ POMTOW είς Philologus 1890, 70 άρ. XV (πρβ. GDI 
2701) έτιμήθησαν διά προξενιάς παρά των Δελφών οί Άμύντωρ, Ξενάρης, Πύρρος 
οι Ξενοδόκου Ααμιεϊς έπ'ι άρχοντος Καλλικλέους I 1 μεταξύ 263/2 και 257/6 π. X. 
Τά άλλα πρόσωπα τής επιγραφής είναι άγνωστα άλλοθεν.

Τον 4ον π. X. αιώνα μέχρι τών μέσων περίπου τοΰ 3ου αί., χρονολογίας 
τής προκειμένης επιγραφής, την στρατοκρατικήν κυβέρνησιν τών Μαλιέων, έκλεγο- 
μένην κατά τον Αριστοτέλη2 έκ τών στρατευομένων, άπετέλουν τέσσαρες άρχοντες 
IG IX 2, 60, 13 κέ. καί ή Βουλά IG IX 2, 61, 3. 'Υπό την έπίδρασιν πιθανώς 
τής Αϊτωλικής Συμπολιτείας περιώρισεν ή Λαμία κατά τό διοικητικόν σύστημα αί- 
τωλοκρατουμένων γειτονικών αχαϊκών πό?ιεων τον αριθμόν τών αρχόντων είς τρία 
μέλη IG IX 2, 61-63· 65’ 67' 68.

Πλ,ήν τούτων ώριζον στρατηγόν, ίππαρχον καί γραμματέα. Ό στρατηγός, διοι
κητής τών Μαλιέων οπλιτών, έξελέγετο καί μεταξύ τών νεωτέρων, ως βλέπομεν 
είς τήν IG IX 2, 63, 15 κέ., όπου δ Δεξικράτης μνημονεύεται άρχων καί στρατη
γός 5 υιός του Φίλιππος, πιθανώς ό ίερομνήμων FD III 1, 351, 1 τοΰ φθινο
πώρου τοΰ 214; π. X.

1 r. feaceubre, Ees Aitoliens a Delpbes App. περ. π. X. Ό daux, Chrotiologie delphique G 20 κα- 
II 41b. Δύο άρχοντες τών Δελφών υπό τό όνομα Καλ- τατάσσει τον Καλλικλή I μεταξύ 262/1 έως 258/7 π. X. 
λικλής (pomtow, Philologus 1899, 70)· ό fi.acei.iere καί G 26 τόν Καλλικλή II μεταξύ 252έως 248 περ. ; π.Χ. 
ε. ά. App. I 24' II 41 καί 54 τοποθετεί τόν Καλλι- 2 ΑΡΙΣΤ. Πολιτικά VI 13 ρ. 1297b. 
κλή I τό 257,6; π. X. καί τόν Καλλικλή II τό 244/3
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Μετά την γαλατικήν λαίλαπα (279/8 μ. X.) οί Μαλιεΐς συνησπίσθησαν μετά 
τών Θεσσαλών διά την καταπολέμησιν τών ύποχωρούντων έκεΐθεν τοΰ Σπερχειού 
Γαλατών (Παυς. X 23, 13).

Έπήλθε κατόπιν ή μετάταξίς1 των εις τούς Αίτωλούς ώς μελών τής Αίτω- 
λικής Συμπολιτείας αντιπροσωπευόμενων διά κοινού μετά τών Οίταίων Ηρακλειω
τών ίερομνήμονος εις τδ Άμψικτιονικόν συνέδριον. Τδ 2781 2 π. X. οί Αίτωλοί ένε- 
σωμάτωσαν εις την Συμπολιτείαν την Ήράκλειαν τής Οίτης, ήτις έπαυσε ν’ αν
τιπροσωπεύεται δι’ ίερομνήμονος. Ευθύς αμέσως έπηκολούθησεν ή προσχώρησις 
τών Μαλιέων εις τδ Αίτωλικδν κοινόν καί ό πλήρης αποκλεισμός των άπδ τδ 
Άμφικτιονικδν συνέδριον διά τής ταυτοχρόνου αύξήσεως τοΰ αριθμού τών αϊτωλι- 
κών ψήφων εις την ’Αμφικτιονίαν πρδς έξασφάλισιν πλειοψηφίας. Έπηκολούθησεν 
ή προσχώρησις τών Αίνιάνων8.

Επί Άθάμβου4 άρχοντος έν Δελφοϊς τδ 269/8 π. X. άπεσκίρτησαν οί Μα- 
λιεΐς τού Αίτωλικού Κοινού, αλλά διετήρησαν άγαθάς σχέσεις μετά τών Αίτω- 
λών αφού έ'στειλαν είς τούς αίτωλοκρατουμένους Δελφούς ίερομνήμονα τδν μόνον 
γνωστόν καθ’ δλον τδν 3ον αιώνα π. X. Λαμιέα Λακράτη, δστις έτιμήθη διά προ
ξενιάς παρά τών Δελφών (Syll.3 482,9). Έπί Χαριξένου 5 άρχοντος, τδ 277/6; 
π. X., έδωσαν οί Δελφοί προξενιάν είς Χαρίτωνα Χαύρου Λαμιέα BCH, LII 
1928, 187, άρ. 3a. Έπί Πλείστωνος6 άρχοντος έν Δελφοϊς, τδ 266/5; π. X., οί 
ίερομνήμονές έτίμησαν διά προξενιάς τούς Λαμιεΐς Μελεκράτην καί Μελάνθιον 
έπιμεληθέντας τού κόσμου τής ’Αθήνας Προναίας GDI 2514.

Τδ 2357 ύπήχθησαν έκ νέου ΰπδ τούς Αίτωλούς καί ό άμφικτιονικός κατά
λογος παρουσιάζει αΰξησιν είς ένδεκα τού αριθμού τών Αίτωλών ίερομνημόνων, 
οϊτινες άπερρόφησαν ένα ίερομνήμονα τών Φωκέων καί ένα τών Μαλιέων «τής 
Λαμίας»' οί Μαλιεΐς «τής Ήρακλείας» είχον άπολέσει την ψήφον των πρδ πολ- 
λού. Είς την περίοδον τής ανεξαρτησίας τών Μαλιέων από τής Αίτωλοκρατίας, 
μεταξύ δη λ. τοΰ 269 καί τού 235 ανήκει καί τδ προκείμενον ψήφισμα, έξ οΰ κα
ταδεικνύεται ή άγαθότης τών σχέσεων Μαλιέων καί Αίτωλών.

Μετά τδ 235 αί έπιγραφαί τής πόλεως χρονολογούνται διά τών Αίτωλών 
στρατηγών IG IX 1, 61' 62.

Οί Λαμιεΐς έστησαν είς τδ Θέρμον IG IX I2 1, 59α τδ άγαλμα τού Αί- 
τωλοΰ στρατηγού Άγήτα Λοχαγού Καλλιπολίτα (στρατηγήσαντος τδ πρώτον τδ 
218/7 π. X. καί τδ δεύτερον τδ 201/0 π. X.). Τδ 206 π. X. συγκαταλέγονται με-

1 Εξαιρέσει τών αίτωλοκρατουμένων Μαλιέων όλους 
τούς Θεσσαλοκρατουμένους περίοικους λαούς ή πόλις 
τών Περραιβών Φάλαννα κατέστησεν ελευθέρους πο- 
λίτας IG IX 2, 1228. Die Inschrift scheint der Zeit 
vor der Aufnahme der Ainianen und nach der 
Aufnahme der Malier in der aitoliselien Bund an- 
zugehoren, stahlin Iv RE XII 555.

2 flaceli£:re ε.ά. 120 : Que precisement l’on sait
de science surequ’a cette epoque (δηλ. le lendemain
de l’invasion gauloise) ils avaient deja incorpore

a leur Confederation les Rocriens hesperiens et 
Heracleia de l’Oita et que ce peuple et cette vil- 
le possedaient chacun un suffrage a l’Amphicti- 
onie.

3 stahlin, έ.ά. 554/5.

4 Chron. delph. G 11.
5 Chron. delph. G 3.
6 Chron. delph. G 14.
7 flaceliere, ε ά. 247 καί App. I 31.
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ταξύ των αίτωλικών1 πόλεων, εις τάς οποίας παρουσιάσθησαν οι πρόξενοι των 
Αιτωλών Μαγνήτες οί από Μαιάνδρου.

Ό Μαλιεύς ίερομνήμων εκ Λαμίας καταριθμείται εις τάς ψήφους των ίαρο- 
μναμονούντων Αιτωλών εις τήν "Αμφικτιονίαν επί άρχοντος Νικοδάμου 11 2, τό 
254/3; π.Χ., ό Μολοσσός Λαμιεΰς BCH, LV1I 1935, 22’ επί Μεγάρτα3, τό 
205/4 έως 203/2; π. X., ό "Αρμοστος Λαμιεύς FD III 2, 134 b· επί Ευαγ
γέλου4, τα τελευταία έ'τη τοΰ αίώνος, ό [“Αρχ ίππος] Λαμιεύς Syll.3 523, 3· (τό 
φθινόπωρον τοΰ 223 περ. π. X. κατά τον Flaceli^RE, Les Aitoliens App. I 
38b)- επί [Ξένωνος]5 (τέλος τοΰ αίώνος) ό Φίλιππος Λαμιεΰς FD III 1, 351 
(τό φθινόπωρον τοΰ 214 π.Χ. κατά τον Flacelie:re, έ'. ά. 40)’ ούτος ταυτίζε
ται μέ τον ομώνυμον στρατηγόν εν Λαμία Φίλιππον Δεξικράτεος (IG IX 2, 
63,16' Jahrb. fur kl. Philologie 1894, 556 A. 100). Περί τά τέλη τοΰ αίώ
νος οί Θαυμακοί έδωσαν προξενιάν εις δυο Λαμιείς, ένα άγνωστου ονόματος 
καί τον Άκρομέδοντα "Αριστοβούλου IG IX 2, 217. Τό γεγονός χαρακτηρίζει 
τον σύνδεσμον διά τήν γεωγραφικήν θέσιν τής Λαμίας καί τών Θαυμακών, οϊ- 
τινες άπετέλεσαν τά κέντρα άντιστάσεως τών Αιτωλών κατά τής έξαπλώσεως προς 
Νότον τοΰ βασιλέως Φιλίππου Ε" τής Μακεδονίας. Τό 208 π. X. ή προέλασις 
τοΰ νικηφόρου Φιλίππου Ε" συνήντησεν άντίστασιν εις τά δυσάλωτα τείχη τής Λα
μίας6. Τό 199 ό Φίλιππος προσβάλλει ματαίως τούς Θαυμακούς7. Τά δύο αυτά 
οχυρά έδέσποζον τής διαβάσεως έκ Θεσσαλίας προς Θερμοπύλας. Εις τό διά τοΰ 
Φλαμινίνου τό 196 κήρυγμα8 τής ελευθερίας καί αυτονομίας πάντων τών Ελλή
νων δεν περιλαμβάνονται οί Μαλιεΐς, αλλά παρέμειναν ώς κτήσις τών Αιτωλών. 
Αί στεναί σχέσεις μέ τούς Δελφούς δεν διεταράχθησαν επί άρχοντος Όρθαίου9 
τοΰ Μαντία, τό 196/5 π. X., έγένοντο πρόξενοι τών Δελφών οί Λαμιείς Σωκρά
της Έπικράτεος, Λύκων Σωσάνδρου, Βόηθος Άμεινοκλέους GDI 2581, 51. "Από τοΰ 
189 π. X. χρονολογείται ή έξάρτησις 10 τών Μαλιέων από τών Θεσσα?άϋν.

ΚΑ2ΤΡΑΚΙ ΝΕΡΑΙΔΑ2 ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Εΰρέθησαν υπό Ζήση Τρίγκα εις βάθος ήμίσεος μέτρου άναχρησιμοποιημέ- 
ναι εις άσβεστόκτιστον οικοδόμημα εντός τοΰ αρχαίου τείχους Καστράκι παρά τον 
νέον οικισμόν Νεράιδα-Στυλίδος καί φυλάσσονται εις τό Δημοτικόν Σχολεΐον 
Νεράιδας:

1. Στήλη ορθογώνιος έκ μαρμάρου (ύψους 0.645 μ., πλάτους άνω 0.22 μ., 
κάτω 0.25 μ., πάχους 0.12 μ.), επί τής όποιας έχουν χαραχθή αί έπιγραφαί :

1 ο. kern, Die Inschriften von Magnesia am 

Maeander 28.
2 Chron. delph. G 24.
3 Chron. delph. K 14.
4 Chron. delph. K 16.
5 Chron. delph. K 37.
6 t. uvios XXVII 30, 1 - 3.
7 t. Liv. XXXII 4· b. niese

grieehischen und makedonischen Staaten seit der 
Schlacht bei Chaeronea, II 604.

8 NIESE, II 651· ΠΟΛΥΒΙΟΣ, XVIII 46 (1014)· 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Τίτος 10· Eivius, XXXIII 32.
9 Chron. delph. E 3.

10 salvetti, Studi di Stor. ant. 1893 II 130' 
niese, III 19, 5.

Geschichte der
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Άνϋ'η (ΰψ. γραμμάτων 0.016 μ.-0.017 μ.)
Κ [-------- ] (ΰψους 0.015)

Άγάΰωνος (ΰψ. γραμμάτων 0.02 μ., τοΰ 2ου π. X. αί).
Ρ [- -]

Μετά το γράμμα Ρ εχει λαξευθή τόρμος γόμφου.
2. Επιτύμβιος στήλη (είκ. 17) πλάτους 0.38 μ., άπολήγουσα άνω εις 

μάτιον άνάγλυπτον με ρόδακα επί τοΰ τυμπάνου- επ’ αύτής έχει χαραχθή 
γραφή (ΰψ. γραμμ. 0.018 μ.) τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 2ου μ. X. αί.

Σώπολις Εύκ ρατίδα

Κάτωθεν δυο ρόδακες άπεξεσμένοι.

AE 1955 Έπιγρκφικΐ Έβπερίας Λοκρίδος, Αιτωλίας, Φωκίδος, Δωρίδος καί Μαλίδος

Εικ. 17. Επιτύμβιος στήλη έκ Καστράκι - Σχυλίδος.

άετω- 
1 έπι-

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΛΟΚΡΟΙ

Φνοχεΐς

A-------- ' μάρτυς 7, 14.
’Ανάξανδρος· μάρτνς 7, 12.
’Ανδρόνικος Αεοντίον Φνοκεύς' μάρτνς 2, 10' ιρύλα'ξ ώνής 2, 12. 
’’Ανδρών πατήρ Ξενοτίμον 8, 13.
Άντιγενείδας Φνοκεύς' αγωνοθέτης 3, 1' μάρτνς 7, 11.
’ Αριστοπείθης Φνοκεύς· μάρτνς 2, 11- 
Άριοτ - - · μάρτνς 4, 13.
Άρίοτων Ανκωνος' μάρτνς 8, 14.
’Αρίστων Νικοβούλον μάρτνς 8, 14
Άρμενισάς Κριτολάον Φνοκεύς' βεβαιωτήρ 8, 5' γραμματενς 8, 16. 
”Αρμε[νος\· 9, 2.
Άρχύλος' πατήρ Ααμίον 8, 12.
’’Αρχών Φνοκεύς· μάρτνς 2, 10.
Δαμοκλείδας· πατήρ Δαμοκλείδα 7, 13.
Δαμοκλείδας Δαμοκλείδα' μάρτνς 7, 13.
[.Δα\μόκριτος Φνοκεύς' πατήρ άγνωστον ονόματος βεβαιωτήρος 7, 9. 
Δεξίθεος· μάρτνς 7, 12.
Δωροθέα Φνσκείς' αποδότις 2, 2' 6' 9.
Έπανοκάτης' 9, 6.
Ενθύδαμος' μάρτνς 7, 15.
Εν μήλα Φνσκίς· αποδότις 1, 3' 8' 12' 14.
Ενρύμαχος Φνοκεύς άποδότης 1, 3' 9' 11' 13.
Ενοοφος· πατήρ Τηλεμάχου 8, 15.
Ζεϋξις Φνοκεύς· μάρτνς 2, 10.
Καλλικράτης' Φνοκεύς' ιρύλαξ ώνής 2, 13.
Καλλίστρατος' φύλαξ ώνής 7, 10.
Κλέανδρος· πατήρ Ξενέα 8, 12.
Κλεννίκα Φνσκίς' άποδότης 1, 3' 9' 11' 13.
Κριτόλαος' πατήρ ’Αρμένισα Φνοκέος 8, 5' 16.
Αάμιος Άρχύλον αρχών, φύλαξ, ώνής 8, 12.
Αενκίας· άποδότης 4, 2· 6' 8· 11.
Ανκίδας' μάρτνς 7, 11.
Αύκων πατήρ Άρίοτωνος 8, 14.
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Λυσίμαχος· πατήρ Πασέα 8, 13.
Με - - · άποδότης 6, 7.
[Μένανδρος· Αγωνοθέτης 4, 1.
Μικκίνας' μάρτνς 7, 14.
Μν - - ■ άποδότης 7, 3.
Νίκανδρος· πατήρ Τιμομάχου 8, 14.
Νικόβονλος· πατήρ Άριστωνος 8, 14.
Ξενέας Κλεάνδρον αρχών, φύλαξ ώνής 8, 12.
Ξένο- · μάρτνς 7, 11 ·

Ξενότιμος ’Άνδρωνος· μάρτνς 8, 13.
Ξένων μάρτνς 1, 18.

Όρθόδικος· μάρτνς 4, 13.
ΙΙανταί[νετος] μάρτνς 7, 12.
Πασέας Λυσιμάχου· μάρτνς 8, 13.
Πολέμαρχος· βεβαιωτηρ 4, 12· μάρτνς 7, 14.
Πολνφρων μάρτνς 2, 11- 
Πορθάων Φυσκενς· μάρτνς 2, 9.
2ωστρ[ατος] 5, 4.
Τηλέμαχος Εύσόφον μάρτνς 8, 15.
Τιμαγ[όρας]- φύλαξ ώνής 7, 10.
Ί\μαγ[ός>ας]' 9, 2· 9.
Τιμολέ\ων\ άποδότης 7, 4.
Τιμόμαχος Νικάνδρον μάρτνς 8, 14.
Φίλανδρος· πατήρ άγνωστου ονόματος μάρτνρος 7, 15.

Ώψελίων πατήρ Ώφελίωνος Φνσκέος 8, 3.
Ώφελίων ’Ωφελίωνος Φυσκενς· άποδότης 8, 2· 6· 7· 8· 9· 10- 17.
- - ] κλείδα Μν [- - άποδότης 7, 3.
- - ] κλής· μάρτνς 7, 14.
- - ] ολαος· μάρτνς 2, 11-
- - ] της" μάρτνς 4, 13.

Διάφοροι.

Λα-------- ' πατήρ τοϋ στρατηγόν Άντιόχον 7, 2.
Άντίοχος Λα---------' στρατηγός 7, 2.
Ενθύδαμος Εύξιτέλεος Τριτεύς· Αγωνοθέτης 8, 1·
Ενξιτέλης Τριτεύς· πατήρ τοϋ Αγωνοθέτου Εύθυδάμον 8, 1· 
Εύπόλεμος Ύπαταΐος· στρατηγός το β> 1, 1.
Νικόδαμος Άλπάϊος· προαποδότης 2, 8.
Νικόλαος Μυστακενς· άποδότης 3, 2· 5· 6· 7· 8· 10.
Ξενοκράτης, βεβαιωτήρ 7, 9.

AE 1955 Έπιγραφαί 'Εσπερίας Λβκρίδος, Αιτωλίας, Φωκίδβς, Δωρίόβς καί Μαλίώβς
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Δούλοι

Άρχω· 3, 4· 5· 8· 10· 11.
\4<ρρο<5ίσί'α· 3, 4· 5· 8· 10· 11.
Σωσώ· 4, 4* 5· 0· 10.
Τιμώ■ 1, 6· 8· 11· 15· 17.
Φάνηε' 7, 5' 7· 8.
Φιλέταιρος 8, 4- 6· 0· 11.
-ης· (>, 5.

Φ Ω Κ Ε I Σ

Κιρραϊοι

Λάμιος σ. 72.
Όλβία Παοιμένονς σ. 72.
Πασιμένης' πατήρ Όλβίας σ. 72.

Άντιχυρεΐς

Αύρήλιος Άδρίας' αρχών ο. 73 
Μέλισος Αύρήλιος' επιμελητής ο. 73.
Σωτήρ Αύρήλιος· επιμελητής σ. 73.

Άμβρύσαιοι

- ανϋης σ. 75.
Μνασίππα ο. 75.

Τει&ρώνιοι

Άριστέας Μ-- ' εγγυος σ. 76.
Έπιγένης· αρχών ο. 76.
Θεόμναστος' πατήρ Καλίππον σ. 76.
Κάλιππος Θεομνάστον εγγυος σ. 76.
Κλεω[-ν;· εγγυος σ. 76.
Μ-- ' πατήρ Άριοτέα σ. 76.
Μ\ Ούλπιος Γράτος' αρχών σ. 79, 80.
Μ\ Ούλπιος Σώπατρος' επιμελητής σ. 79, 80. 
Πολυκλής Σωγένεος· εγγυος σ. 76.
Σωγένης· πατήρ Πολυκλέους ο. 76.
Τειμοκράτης Τειμοκράτους' επιμελητής σ. 79, 80. 
-\οτράτου' πατήρ άγνωστου ονόματος έγγύου σ. 76.

ΔΩΡΙΕΙΣ 

Θεοτέλης σ. 81.
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Μ Α Λ I Ε I Σ

Λαμιεΐς

Άμύντωρ' αρχών. Άμύντωρ Ξενοόόκον εγγυος ο. 81, 82. 
’Αντίγονος' ίππαρχος. ’Αντίγονος Μυρμιόόνος· εγγυος σ. 82. 
Δαμασίας Προξένου Αίτωλός' πρόξενος Ααμιέων σ. 81. 
Εύκλείδας' αργιών σ. 82.
Ενπόλεμος' αρχών σ. 81, 82.
Μυρμιδών' πατήρ ’Αντιγόνου σ. 82.
Ξενοδόκος· πατήρ Άμύντορος' σ. 82.
Πρόξενος' πατήρ Δαμασία Αίτωλοϋ σ. 81.
Σείρακος' στρατηγός σ. 82.
Στράβας· γραμματεύς σ. 82.
Χαιρώνδας' αρχών σ. 81.
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