
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΟ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μετά τον θάνατον τοΰ Λεονάρδου, την 
27 ’Ιουνίου 1930, τό διά τό Άμφιάρειον ενδια
φέρον σχεδόν έξέλιπεν. Ό Ά. Φιλαδελφεύς 
εζήτησε την συνέχισιν των άνασκαφών τοΰ 
Τεροϋ, την οποίαν δμως, φαίνεται, ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία ήρνήθη. Κατά τό διάστημα 
1951 -1953 ό Μ. Μιτσός προέβη εϊς εργασίας 
καθαρισμού τής άριστεράς όχθης τοΰ Τεροϋ 
(ΠΑΕ 1951, σ. 128' 1952, σ. 152' 1953, σ. 119) 
και έμελέτησεν ανεκδότους επιγραφάς τοΰ Τεροϋ, 
τάς οποίας και έδημοσίευσεν εν ΑΕ 1952, 
σ. 166-204 άρ. 1-52 καί ΑΕ 1953-54 Β', 
σ. 158-161 άρ. 1-2.

Ό Τ. Παπαδημητρίου ως ’Έφορος των ’Αρ
χαιοτήτων ’Αττικής ήρχισε τό 1957 εργασίας 
καθαρισμού έπ’ ευκαιρία τής οίκοδομήσεως 
νέου Μουσείου. Τό παλαιόν, τοΰ όποιου ό πυ- 
ρήν εΐχεν οίκοδομηθή τό 1884, είχε μεταβληθή 
εις ερείπια, ή θέσις του δέ προ τής σειράς των 
βάθρων ήμπόδιζε την θέασιν τών μνημείων. 
Οϋτω κατηδαφίσθη τό παλαιόν Μουσεΐον καί 
έκτίσθη νέον προ τοΰ δυτικοΰ τέρματος τής 
στοάς, εις θέσιν ή οποία δμως δεν δΰναται νά 
θεωρηθή ως ή καλυτέρα, διότι εκεί έκειτο, 
πιθανώς, τό στάδιον τοΰ Τεροϋ, γνωστόν εκ 
τών επιγραφών (ΠΑΕ 1957, σ. 153- 1958, 
σ. 252 εξ.).

Κατά την διάρκειαν τών υπό τοΰ Παπαδη- 
τρίου εκτελεσθεισών εργασιών παρέμεινα εις τό 
'Ιερόν ώς ημερομίσθιος υπάλληλος, ειχον δέ την 
ευκαιρίαν τής μελέτης τοΰ Τεροϋ καί τών εν 
αυτφ επιγραφών.

Δι’ δσων ακολουθούν δίδεται μία βιβλιογρα
φική επισκόπησις τών θεμάτων τοΰ Ώρωποΰ 
καί ε’ιδικώς τοΰ Άμφιαρείου. Δι’ αυτής γίνεται

προσπάθεια γεφυρώσεως τοΰ χάσματος μεταξύ 
τοΰ θανάτου τοΰ Λεονάρδου καί τής υπό τοΰ 
Μιτσοΰ δημοσιεΰσεως άγνωστων επιγραφών τοΰ 
Ώρωποΰ, εις τήν μελέτην τοΰ Τεροϋ. Άνάλυ- 
σις διεξοδική τών θεμάτων τής πόλεως γίνεται 
αλλαχού.

Τοΰ Άμφιαρείου είχε γίνει γενική ΰποτύπω- 
σις υπό τοΰ σήμερον καθηγητοϋ τοΰ Πολυτε
χνείου Κυπρ. Μπίρη. Τοΰ σπουδαίου τούτου 
καί αγνώστου,σχεδίου ή ύπαρξις εγένετο γνωστή 
χάρις εις τό ενδιαφέρον διά τό 'Ιερόν τοΰ αντι
προέδρου τής Άρχ. Εταιρείας Γ. Βέλτσου. 
Ή σπουδαιότης του αυξάνει εκ τοΰ δτι ή υπο- 
τύπωσις εγένετο ζώντος τοΰ Λεονάρδου (παρέν
θετος πίν. 1).

Ό Λεονάρδος τά δσα σχέδια έδιψοσίευσε, 
πλήν τών υπό τοΰ W. Doerpfeld εν αρχή 
τών άνασκαφών γενομένων, ειχεν εκπονήσει 
ό ίδιος, άτυχώς δμως τοΰτο ϊσχυσε μόνον διά 
τήν δεξιάν όχθην καί μάλιστα διά τό δυτικόν 
ήμισυ αυτής.

Ή άρχή τής έκθέσεως γίνεται άπ’ ’Ανατο
λών, διότι άνατολικώς ήτο ή είσοδος τοΰ 'Ιεροΰ. 
Ή σημερινή πρόσβασις εγένετο χάριν τών 
αναγκών τής οίκοδομήσεως τοΰ νέου Μουσείου 
καί κακώς διετηρήθη, διότι δίδεται εσφαλμένη 
εντύπωσις καί τής όψεως τών μνημείων καί 
τής λειτουργίας τοΰ 'Ιεροΰ '.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΧΘΗ (ΠΙΝ. A - Γ)

1. Γυναικεία λουτρά. Είναι τό πρώτον 
κτήριον τό όποιον συναντά ό επισκέπτης τοΰ 1

1 Γενικού πληροφορίαι μετά τοπογραψικοΰ τοΰ 
Τεροϋ, γενομένου διά συνδυασμόν τών σχεδίων 
ΙΙΑΕ 1884, πίν. Ε' τοΰ Doerpfeed (αριστερά όχθη) 
καί τών μερικών τής δεξιάς όχθης, τοΰ Λεονάρδου, 
δίδονται έν τφ όδηγφ Kirsten - Kraiker, Grie- 
chenlandkunde, 4n εκδ. 1962, σ. 178 - 182, είκ. 
52 - 53.
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2 Βασιλείου Χρ. Πετράκου ΑΕ 1967

'Ιεροϋ. Ή σημερινή μορφή του ανάγεται εις 
τούς μεταχριστιανικούς χρόνους, τά κατώτερα 
μέρη όμως τής κατασκευής του είναι τετρά
γωνον κτήριον τοϋ 4ου αίώνος π. X., πλευ
ράς 16.67 μ.

Λεοναρδος, ΠΑΕ 1890, σ. 31-32" γενικά! 
πληροφορίαι εν R. Ginouves, Balaneutike, 
σ. 347.

2. Ή στοά. Δυτικώς τών γυναικείων λου
τρών πλαίσιο! τό ιερόν από Β. Αύτη έχρησί- 
μευε προφανώς από τοϋ 4ου αίώνος π. X. ως 
έγκοιμητήριον.

Doerpkeld, ΠΑΕ 1884, σ. 92-93 πίν. Ε'" 
Λεοναρδος, ΠΑΕ 1887, σ. 59-62" F. Versace, 

AM 33, 1908, σ. 260-272 πίν. XII -XIV" 
Λεοναρδος, ΠΑΕ 1925, σ. 33-34. Σημαντική 
είναι ή δημοσιευόμενη περί τής στοάς νέα με
λέτη τοϋ κ. J. J. Coueton, αποτελούσα μέρος 
τής διδακτορικής του διατριβής.

3. Τό στάδιον. Τό στάδιον τοϋ 'Ιερού, 
γνωστόν εκ τών επιγραφών, δεν έχει εύρεθή 
μέχρι στιγμής. Βάσιμος είναι ή υπόδεσις τοϋ 
I. Τραυλου (παρά Η. Οικονομιδη,, Ύπερεί- 
δου λόγοι Α', έκδ. Παπύρου, σ. 43 σημ. 3) ότι

έκειτο προ τής στοάς. Μέρος τοϋ χοίρου τοϋ 
σταδίου κατελήφθη υπό τοϋ νέου Μουσείου.

4. Τό Ό·έατρον. Τό οικοδόμημα τοΰτο είναι 
τό περισσότερον μελετηθέν έκ τών μνημείων 
τοϋ ίεροϋ.

Λεοναρδος, ΠΑΕ 1886, σ. 52-56 πίν. 3" 
ΠΑΕ 1903, σ. 33-34" ΠΑΕ 1926, σ. 105-108" 
Doerpfeed - Reisch, Das Griechische Thea
ter, Atlien 1896, σ. 100-109 είκ. 35-42, 
πίν. VI" Doerpfeld, AM 49, 1924, σ. 70 1.

Ή βασική όμως διά τό θέατρον μελέτη είναι 
ή τοϋ Ε. Biechter, Das Theater in Oropos, 
Stuttgart 1930. Κριτική υπό τοϋ A. von 

Gerkan εν Gnomon 9, 1933, σ. 145-152. 
Παραλείπων δημοσιεύματα, όπου τό θέατρον 
εξετάζεται έν συνδυασμφ προς άλλα, αναφέρω 
μόνον τήν φωτογραφικήν δημοσίευσίν του εν 
τφ περιοδικά) Style, Automne 1966, σ. 4-8.

Έπι τής πρόσθιας επιφάνειας τών πέντε 
θρόνων τής ορχήστρας επαναλαμβάνεται ή επι
γραφή τοϋ άναθέτου ίερέως Νίκωνος (IG VII, 
σ. 745).

Έπι τοϋ επιστυλίου τοϋ προσκηνίου σώζεται 
αναθηματική επιγραφή (IG VII, σ. 745):

[............ά]γωνοθετήσας, τό προσκήνιον καί τούς πιν[ακας Άμφιαράωι]

Τρίτη επιγραφή υπάρχει έπι τοϋ επιστυλίου 
τής σκηνής (IG VII 423" πρβ. Λεοναρδον, 

ΑΕ 1925/26, σ. 40, όπου αποπειράται άποκατά-

στασιν των επιγραφών του προσκήνιου και της 
σκηνής και εν συνεχεία ΑΕ 1927/28, σ. 176), 
ή ακόλουθος:

-ίερεύής γενόμενος, τήν σκηνήν καί τά θνρώμ[ατα Άμ]φίαράωι

Τοϋ προσκηνίου τοϋ θεάτρου έγένετο εσχά
τως άναστήλωσις (πίν. Δα) δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας υπό τήν Διεύθυνσιν τοϋ 
Ε. Σγικα (ΠΑΕ 1960, σ. 340 πίν. 280" ΠΑΕ 
1962, σ. 179 πίν. 175).

5. Τό άνάλημμα. Ένώ τό ανατολικόν ήμισυ 
τής άριστεράς όχθης τοϋ 'Ιεροϋ πλαισιοΰται υπό 
τής στοάς, εις τό δυτικόν κυριαρχεί και σήμε
ρον, παρά τήν καταστροφήν τήν οποίαν έχει 
ύποστή, ό μεγάλος άναλημματικός τοίχος, όστις 
συγκρατεΐ τά χώματα τοϋ ϋπερθεν λόφου. 'Ο 
τοίχος ούτος, ένισχυόμενος μέ αντηρίδας, είχε 
θεωρηθή, και θεωρείται ακόμη, ως ό περίβο
λος τοϋ 'Ιεροϋ (Λεονλρδος, ΠΑΕ 1924, σ. 100). 
Ή άντίληψις όμως αύτη είναι εσφαλμένη.

Ό Doerpfeud θεωρεί τό ανάλημμα ως τον 
οπίσθιον τοίχον τοϋ παλαιοτέρου κοιμητηρίου 
(AM 47, 1922 σ. 27). Άναλημματικός τοίχος, 
καλυτέρας διατηρήσεως, υπάρχει καί όπίσω τών 
γυναικείων λουτρών.

6. Ό μικρός ναός (πίν. Δβ). Ούτος εύρίσκε- 
ται μεταξύ τοϋ μεγάλου αναλήμματος και τών 
τελευταίων (δυτικών) βάθρων. Πιθανώς ήτο 
δίστυλος - πρόστυλος έν παραστάσι, θεωρείται 1

1 Ένταΰθα δ HieLER von GaertringEN, έπι 
τη βάσει τών επιγραφών τοϋ θεάτρου, χρονολογεί 
τό προσκήνιον ευθύς μετά τό 200 π. X., τήν σκηνήν 
περί τό 150- 140 π. X. καί τούς θρόνους εις τούς 
χρόνους τοϋ Σύλλα.
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δέ δτι είναι ό πρώτος ναός τοΰ 'Ιεροΰ, αναγό
μενος εις τό τέλος τοΰ 5°v π. X. αΐ.

Doerpfeld, AM 47, 1922, σ. 26. Λεοναρ- 

δος, ΠΑΕ 19^4, σ. 99-100 εΐκ. 2.
7. Οί βωμοί. Είς τό 'Ιερόν σώζονται τρεις 

βωμοί. Δύο μικροί, οί παλαιότεροι, καί δ μεγά
λος εντός τοΰ οποίον περιελήφθησαν οί δύο μι
κροί. Έπί τοΰ βωμοΰ ύπήρχον προσηρτημέναι 
στήλαι μέ τά ονόματα των θεοτήτων είς τάς 
οποίας ήτο ό βωμός αφιερωμένος (Παυσανίας 

I 34. 3). Των στηλών αυτών εύρέθησαν δύο. 
Ή πρώτη φέρει τήν επιγραφήν (IG VII 421) 
Άμφιαράο \ Άμφώόχο, ή δευτέρα (Λεοναρδος, 

ΑΕ 1917, σ. 39-40) αναγράφει 'Ιστίης.
Κατά τήν περιγραφήν τοΰ Παυσανίου τά ονό

ματα τής Εστίας, τοΰ Έρμοΰ, τοΰ Άμφιαράου 
καί τοΰ Άμφιλόχου ήσαν γεγραμμένα έπί τής 
αυτής στήλης. Λόγφ όμως τοΰ ότι αί σψζόμε- 
ναι στήλαι δίδουν διάφορον τήν τάξιν τών ονο
μάτων, ό Λεοναρδος (ε. ά.) υποθέτει μετα- 
σκευήν τοΰ βωμοΰ καί αλλαγήν τής τάξεως.

Οί δύο μικροί βωμοί ανάγονται εις τά τέλη 
τοΰ 5ου αίώνος άποτελοΰντες μετά τής πηγής 
τον πυρήνα τοΰ 'Ιεροΰ.

8. Το ·&έατρον τοϋ βωμοΰ. Προ τοΰ βωμοΰ 
καί βορείως σώζονται τρεις βαθμίδες ενός θεα- 
τροειδοΰς ελλειψοειδούς κτίσματος. Τοΰτο μία 
επιγραφή, ή IG VII 4255, χαρακτηρίζει ως 
θέατρον τό κατά τό[μ] βωμόν.

Είς τό κέντρον τοΰ θεάτρου τούτου εΰρίσκε- 
ται ό μικρότερος βωμός, πιθανώς δέ τά δύο 
κτίσματα είναι σύγχρονα. Προορισμός τοΰ θεά
τρου τούτου ήτο ή θέασις τών θυσιών.

W. Doerpfeld, ΠΑΕ 1884, σ. 92' Λεο- 

ναρδος, ΑΕ 1891, σ. 75 (πρβ. ΠΑΕ 1887, 
σ. 63)' W. Doerpfeld, AM 47, 1922, σ. 26' 
Ε. Eiechter, Das Theater in Oropos, σ. 26" 
P. E. Arias, II Teatro Greco Fuori di 
Atene, σ. 74' G. Caputo, Dionisio III, σ. 308, 
σημ. 20' O. A. W. Dilke, BSA 45, 1950, 
a. 33-34' C. Anti, Teatri Greci Arcaici, 
σ. 322' Syll.3, 973.

9. Ό μεγάλος ναός. Οΰτος κλείει τό 'Ιερόν 
από Δυσμών καί αποτελεί τό τέρμα τών μνη
μείων, σφζόμενος μόνον κατά τό βόρειον ήμισυ. 
Τά εύρεθέντα κατά τήν άνασκαφήν αρχιτεκτο
νικά μέλη (ΒΑ. γωνία τοΰ θριγκοΰ) είναι εκτε
θειμένα όπίσω τοΰ Μουσείου.

Λεοναρδος, ΠΑΕ 1884, σ. 11' 1924, σ. 99' 
1927, σ. 27 - 30' 1928, σ. 41-42' Doerpfeld, 

ΠΑΕ 1884, σ. 88-91' AM 47, 1922, σ. 28' 
Ε. Versace, AM 33, 1908, σ. 249 - 260, 
πίν. XI.

10. Ή Ιερά πηγή. Ή πηγή ύπήρξεν ό πυ- 
ρήν τής λατρείας τοΰ θεοΰ έν τώ Ίερώ (Παυ

σανίας I 34.4). 'Υπό τοΰ Λεοναρδου (ΠΑΕ 
1906, σ. 83 εξ.) ταυτίζεται προς τήν κρήνην. 
Τοΰτο όμως άντίκειται προς τήν ρητήν μαρτυ
ρίαν τοΰ Παυσανίου, καθ’ ήν ήτο άπηγορευ- 
μένη ή χρήσις τοΰ ύδατος αυτής διά καθαρι
σμόν, διότι ήτο ιερόν.

Ή πηγή προστατεύεται υπό κτίσματος τών 
ρωμαϊκών χρόνων, όπου αρχιτεκτονικά μέλη 
καί τμήματα βάθρων χρησιμεύουν ώς οικοδο
μικόν υλικόν. 'Ως συνδετική ύλη έχρησιμο- 
ποιήθη ή άσβεστος.

Doerpfeld, ΠΑΕ 1884, σ. 92' Λεοναρδος, 

ΠΑΕ 1924, σ. 99.

11. ’Ανδρικά λοντρά. Ταΰτα εύρίσκονται 
άνατολικώς τής πηγής καί νοτίως τοΰ βωμοΰ. 
Ή επιγραφή IG VII 4255 προβλέπει τήν κα
τασκευήν υπονόμου από τών ανδρικών λουτρών 
μέχρι τής καταβάσευως τών λουτρών τών γυ
ναικών (Eattermann, AM 35, 1910, σ. 81-102, 
όπου συστηματικώς εξετάζονται τά προβλήματα 
τής επιγραφής. Πρβ. επίσης R. Ginodv£:s, 

Balaneutike, σ. 348 σημ. 9).
Δευτέρα επιγραφή (ΑΕ 1923, σ. 36 άρ. 123) 

προβλέπει τήν επισκευήν αυτών τών λουτρών.
Τά λουτρά τοΰ Άμφιαρείου ειχον μεγάλην 

φήμην κατά τήν αρχαιότητα (Ξενοφών ’Απο
μνημονεύματα III 13. 3' Ανθολογία XII 129' 
Στέφανος Βυζάντιος εν λ. "Αρμα).

12. *Η γέφυρα. Αί δύο όχθαι τοΰ 'Ιεροΰ 
έπεκοινώνουν διά γέφυρας, τής οποίας ούδέν 
έσώθη. Ή ύπαρξις αυτής όμως μαρτυρεΐται 
υπό δύο επιγραφών. Ή πρώτη (IG VII 4255) 
προβλέπει ότι όχετόμ ποήσαι λίθινον κρυπτόν, 
το μεν μήκος άρξάμενον από τον στρώματος 
τον τής γέφυρας ή δευτέρα (ΑΕ 1923, σ. 43 
άρ. 124) τήν ορίζει επίσης ωςόριον κατασκευών.

Σήμερον ή ανάγκη τής γεφύρας δεν είναι 
καταφανής, εις τήν αρχαιότητα όμως ή συρροή 
τών προσκυνητών καί ή ανάγκη εύκολου επι
κοινωνίας μεταξύ τών δύο οχθών, ιδία κατά 
τον χειμώνα, ότε ό ποταμός καθίστατο πολλά-

)
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κις αδιάβατος (IG VII 4255: όταν χειμάζει ο 
θεός) καθίστων την γέφυραν απαραίτητον. Πρέ
πει νά λεχθή επίσης δτι αϊ παρειαί τής χαρά
δρας κατά τό 'Ιερόν ήσαν απότομοι λόγφ των 
αναλημμάτων.

ΔΕΞΙΑ ΟΧΘΗ ( ΠΙΝ. Ε - F')

Ή δεξιά όχθη τοΰ 'Ιεροϋ δεν έχει σκάφη εν
τελώς. Ό Λεοναρδος περιωρίσθη, εις μεγάλα 
τμήματα τής συνοικίας, εις την άποκάλυψιν 
των άνωτέρων μερών τών κατασκευών, τοϋτο 
δέ τό δηλοΐ εις τινα έκθεσίν του (ΑΕ 1917, 
σ. 99): «έστι δ’ όπου ή έρευνα οΰπω εντελής 
γέγονεν, αλλά τοιχική ως εϊπεΐν και τοπογρα
φική !»

Σήμερον ή δεξιά όχθη έκαλύφθη εντελώς υπό 
τοΰ άναπτυχθέντος δάσους τών πεύκων, τό 
όποιον δεν επιτρέπει τον σχηματισμόν καθαράς 
εΐκόνος τών ερειπίων, νέαι δ’ έπιχώσεις έσω- 
ρεύθησαν, αί όποϊαι έκάλυψαν μερικώς τά ερεί
πια, προ δέ τοΰ 1957 διά τής κατασκευής τής 
μεγάλης, προ τής γέφυρας, πλατείας έκαλύ- 
φθησαν υπό τό οδόστρωμα και οικοδομήματα, 
ως τό θερινόν καταγώγιον.

Λόγω τών ανεπαρκών πληροφοριών τοΰ Λεο
νάρδου περί την άνασκαφήν δεν είναι δυνατός, 
ά’νευ άνασκαφικής έρεΰνης, ό χρονολογικός δια
χωρισμός τών κτισμάτων τής δεξιάς όχθης, είναι 
δέ ατύχημα δτι αϊ έποχαί δέν έδηλώθησαν και 
εις τό παρατιθέμενον ενταύθα (παρένθ. πίν. 1) 
σχέδιον τοΰ Ίεροϋ τό έκπονηθέν ζώντος τοΰ 
Λεονάρδου. Καί μερικώς μέν άναπληροϋται 
τοϋτο υπό τών έν ΑΕ καί ΠΑΕ σχεδίων αύτοΰ 
τοΰ άνασκαφέως, διά τά πρώτα έτη δμως τής 
άνασκαφής ουδέ σχέδια ουδέ εκθέσεις υπάρ
χουν, τό δ’ έν τφ άρχείφ Λεονάρδου ύπαρχον 
υλικόν χρήζει πολλής μελέτης διά νά καταστή 
μερικώς χρήσιμον από τής άπόψεως τής άνα
σκαφής.

Την δεξιάν όχθην διασχίζει κατά μήκος ή 
πομπική οδός, κατά Λεονάρδον, ήτις χω
ρίζεται εις ανατολικήν πομπικήν οδόν 
(μέχρι τής κλεψύδρας) καί δυτικήν πομπι
κήν οδόν. Κάθετος οδός έκ τής ανατολικής 
πομπικής οδηγεί εις τήν γέφυραν καί έκεΐθεν 
εις τήν άριστεράν όχθην, έτέρα δέ κάθετος έκ 
τής δυτικής πομπικής εις τήν κλεψύδραν.

Τά κυριώτερα κτήρια τής δεξιάς όχθης είναι 
τά εξής :

1. Ξενών. (Ούδεμία πληροφορία έδόθη υπό 
τοΰ Λεονάρδου.) Πέριξ κεντρικής αυλής οκτώ 
δωμάτια. Δυτικώς τετράστυλος στοά.

2. Άγοβανόμιον. Ώνομάσθη οϋτω υπό 
τοΰ Λεονάρδου λόγφ τής έν αύτφ εύρέσεως 
σταθμίου.

Λεονα ρδος, ΠΑΕ 1926, σ. 105.
3. ’Αγορά. (Στοά δεκατετράστυλος κατά 

Λεονάρδον.) ’Ορθογώνιος αυλή πλαισιουμένη 
ύπό πενταστύλου στοάς βορείως καί νοτίως καί 
τετραστύλου άνατολικώς καί δυτικώς.

Λεοναρδος, ΠΑΕ 1909, σ. 119’ 1913, 
σ. 113.

Εις τήν αγοράν ύπήρχον τά καπηλεία, 
έκ τών εισοδημάτων ταιν οποίων έγένετο ή επι
σκευή τών λουτρών καί τής κρήνης (ΑΕ 1923, 
σ. 36 άρ. 123).

4. Ή κλεψύδρα. Παρά τήν έξαιρετικώς 
λεπτομερή δημοσίευσίν της ύπό τοΰ Λεονάρδου, 
τό σημαντικώτατον τοϋτο μνημεΐον καί έκ τών 
παλαιοτέρων τοΰ 'Ιεροϋ παρέμεινε σχεδόν άγνω
στον. Ή αληθής λειτουργία τοΰ οϊκοδομήμα- 
νος διεφωτίσθη διά τής μελέτης τοΰ όμοιου 
σχεδόν κτηρίου έν τή ’Αρχαία: ’Αγορά τών ’Αθη
νών. Ό Λεονάρδος έν τή δημοσιεύσει του τό 
χαρακτηρίζει ως κρήνην.

Λεοναρδος, ΠΑΕ 1916, σ. 65-66" ΑΕ 1916, 
σ. 119" ΑΕ 1918, σ. 110-113 εΐκ. 1-6 (πλή

ρης δημοσίευσις μετά σχεδίων τοΰ άνασκα

φέως).

Περί τής κλεψύδρας τής ’Αγοράς τών ’Αθη
νών βλ. προχείρως The Athenian Agora, 
A Guide, 2“ έκδ., σ. 109’ έν ελληνική μετα
φράσει, Ή ’Αρχαία ’Αγορά τών ’Αθηνών, 
σ. 106.

5. Χειμερινόν καταγώγιον. Είναι στοά 
σχήματος —ι μέ τρία δωμάτια κατά τό άνατολι- 
κόν σκέλος καί ένδεκα κατά τό βόρειον. Προ 
τοΰ —ι υπήρχε κιονοστοιχία μέ ένδεκα κίονας 
κατά τό βόρειον σκέλος καί δύο κατά τό άνα- 
τολικόν (Λεοναρδος, ΑΕ 1917, σ. 239-240, 
σχ. 1). Τήν ονομασίαν Χειμερινόν κατα
γώγιον (καί θερινόν διά τό επόμενον 
κτήριον) έδωκεν ό άνασκαφεύς (έ. ά. σ. 240) 
θεωρών τήν θέσιν τοΰ κτηρίου ευνοϊκήν διά
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AE 1967 Τό Άμφιάρειον τού ΏρωποΟ Ο

την χειμερινήν εποχήν εν σχέσει προς to κλίμα 
τής χαράδρας.

6. Θερινόν καταγώγιον. Εΰρίσκεται δυτι- 
κώς τοΰ χειμερινού καταγωγίου.

7. Κεραμικόν έργαστήριον. Νοτίως τής 
αγοράς, επί τής κλιτΰος, 6 Λεονάρδος είχε σκά
ψει κτήριον, εις τό οποίον είχον εΰρεθή τεμά
χια λύχνων, σκύφων καί πώματα αγγείων. Έκ 
των ευρημάτων αυτών συνεπέρανεν οτι τό κτή
ριον ήτο κεραμικόν έργαστήριον.

Αεοναρδος, ΠΑΕ 1928, σ. 59-60είκ. 1 -3.

ΤΑ ΒΑΘΡΑ

Ή σπουδαιότερα πηγή διά τήν γνώσιν τής 
ιστορίας τοΰ Ώρωποΰ είναι βεβαίως αί έπιγρα- 
φαί αί όποΐαι ευρέθησαν εν τώ 'Ιερφ. Αί περισ
σότερα!. είναι χαραγμένοι επί των βάθρων, τά 
οποία πλαισιοΰν από Βορρά τήν οδόν ή οποία 
ώδήγει εις τον ναόν. Επειδή, οτε έδημοσιεύθη 
δ τόμος IG VII, τά βάθρα δεν ειχον τάς σημε- 
ρινάς των θέσεις, δυσχερής δ’ είναι πολλάκις 
καί ή εκ των δημοσιεύσεων τοΰ Λεονάρδου 
άνεΰρεσις τής θέσεως ψηφίσματος επί τίνος 
βάθρου, παρατίθεται κατωτέρω πίναξ των 
κατά χώραν βάθρων μετ’ αναγραφής των επ’ 
αυτών ψηφισμάτων καί ά'λλων επιγραφών.

Ή αρχή τής περιγραφής γίνεται από ’Ανα
τολών προς Δυσμάς.

1. Βάθρον ά'νευ άναθέσεως, σχήματος Τ. 
Έπί τής δυτικής πλευράς είναι χαραγμένη ή 
αγωνιστική επιγραφή IG VII 416 (βλ. καί 
Λεοναρδον, ΑΕ 1925/26, σ. 32 άρ. 148).

2. Βάθρον τοΰ αγάλματος τοΰ Φιλοναντου. 
Έπί τής δψεως φέρει τήν άνάθεσιν IG \ΤΙΙ 259. 
'Υπό τήν άνάθεσιν είναι χαραγμένα τά ψηφί
σματα IG VII 260-261 καί εις τήν δεξιάν 
πλευράν τοΰ βάθρου τό ψήφισμα IG VII 262.

3. Βάθρον τοΰ αγάλματος τής Βοιδίον. Έπί 
τής ό'ψεως ή άνάθεσις IG VII 434. Κατά τον 
Λεοναρδον (Λα3) άκέφαλον άγαλμα γυναικός 
εν τώ μουσείφ Άμφιαρείου ανήκει εις τό βά
θρον, πιθανώς δέ θά ειχεν εΰρεθή παρ’ αΰτφ.

4. Βάθρον σχήματος ι—. Ή αναθηματική 
επιγραφή ήτο έπί τοΰ άπολεσθέντος επικράνου.

Έπί τής στενής επιφάνειας (νοτίου) τής καθέ
του κεραίας τοΰ r— είναι τά ψηφίσματα IG VII 
287 - 288, έπί δέ τής νοτίου επιφάνειας τής 
οριζοντίου κεραίας, εις τρεις στήλας, είναι τά 
τ)ηφίσματα IG VII 289-296.

5. Βάθρον τών αγαλμάτων Πτωΐωνος καί 

’Αριστονίκης. Έπί τής ό'ψεως αί δυο αναθέ
σεις IG VII 249 - 250. Ύπό τάς αναθέσεις 
εις δυο στήλας έξ ψηφίσματα, τά IG VII 
251 - 256 -|- 408, δυο δέ εΐς τήν άριστεράν πλευ
ράν τοΰ βάθρου, τά IG VII 257 - 258.

6. Βάθρον τών δυο αγαλμάτων Θεοδώρου I 
καί II: πάππου καί έγγόνου. Έπί τής ό'ψεως 
δυο αναθέσεις, αί IG VII 374-375. Εις τό 
δεξιόν τμήμα τής ό'ψεως είναι χαραγμένα δυο 
ψηφίσματα, τά IG VII 376-377, καί έπί τοΰ 
έπικράνου έ'τερα δυο, τά IG VII 378-379.

7. Βάθρον τών αγαλμάτων τοΰ ίερέως Διό
δωρόν καί τής συζΰγου του Φανοστράτης. Έπί 
τής ό'ψεως αί δυο αναθέσεις IG VII 271 -272. 
‘Υπό τάς αναθέσεις υπάρχουν πέντε ψηφί
σματα είς τρεις στήλας, τά IG VII 273-277 
καί έ'κτον έπί τής άριστεράς πλευράς τοΰ βά
θρου, τό IG VII 278 {= ΑΕ 19252/6, σ. 22, 
άρ. 138).

8. Βάθρον τοΰ άγάλματος τοΰ Πόλχρου. Έπί 
τής δψεως, εΐς τήν θέσιν παλαιοτέρας άποξε- 
σθείσης, ή άνάθεσις IG VII 428, ΰπ’ αυτήν 
ή υπογραφή τοΰ γλύπτου τής παλαιοτέρας 
άναθέσεως Άγαθάρχον καί ή χρονολόγησις 
(IG VII 429).

9. Βάθρον τών άγαλμάτων τών βασιλέων 
τής Αίγυπτου Πτολεμαίου Δ' τοΰ Φιλοπάτορος 
καί τής συζΰγου του ’Αρσινόης. Τοΰτο ήτο τό 
μακρότατον τών βάθρων, σήμερον δμως σώζε
ται μικρόν μέρος μόνον. Έπί τής δψεως ή 
έλλιπής άνάθεσις IG VII 297, υπ’ αυτήν τό 
ψήφισμα IG VII 298 καί εΐς τήν άριστεράν 
πλευράν τό ψήφισμα IG VII 299.

10. Βάθρον τοξοειδές. Έπί τής δψιεαις τό 
έπίγραμμα διά τον Τροιζήνιον Διομήδην (εΐς 
τό κέντρον) IG VII 336. Νέα πλήρης δήμο-
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6 Βασιλείου Χρ. Πετράκου ΑΕ 1967

σίευσις υπό W. Peek, Studies Presented to 
David Moore Robinson II, 1953, σ. 318 - 
325 = SEG XIII 341. (Ένταΰθα πρέπει νά 
λεχθή δτι ό Λεονάρδος, Λα 389, δίδει τάς έξης 
αναγνώσεις : «στ. 7 Τροζήν δίς πατ[ρίωι τείχει 
ε\νηυγάσατο στ. 9 φθεγγομένα».)

Εις την άριστεράν ά'κραν τής δψεως είναι 
ή άνάθεσις τοϋ αγάλματος τοΰ Τιμάρχον Θεο
δώραν IG VII 334 είς δε την άριστεράν πλευ
ράν τοΰ βάθρου τό ψήφισμα IG VII 335.

11. Βάθρον τοϋ αγάλματος τής Ποπιλλίας. 
Έπι τής δψεως, έπι τής θέσεως άποξεσθείσης 
παλαιοτέρας, ή άνάθεσις IG VII 305 και ύπ’ 
αυτήν τά ψηφίσματα IG VII 306-307.

12. Βάθρον τοΰ αγάλματος τοΰ Πίσωνος. 
Έπ'ι τής θέσεως παλαιοτέρας άποξεσθείσης ή 
άνάθεσις IG VII 268 και ύπ’ αυτήν τά ψηφί
σματα ΑΕ 1919, σ. 80 άρ. 116* ΑΕ 1892, σ. 35 
άρ. 63 (βλ. και ΑΕ 1919, σ. 80)' ΑΕ 1919, 
σ. 82 άρ. 119' ΑΕ 1892, σ. 38 άρ. 65. Έπι 
τής δεξιάς πλευράς τρία ψηφίσματα, τά IG VII 
269 - 270 και ΑΕ 1892, σ. 37 άρ. 66.

13. Βάθρον τοϋ αγάλματος τοΰ Βρούτον. 
Έπι τής θέσεως παλαιοτέρας άποξεσθείσης ή 
άνάθεσις IG VII 383. Νεωτέρα και πληρε- 
στέρα δημοσίευσες αυτής υπό A. Ε. Raubitschek, 

Atti del III Congr. Intern, di Epigr. Gr. 
e Latin. 1959, σ. 16 -17 = SEG XVIII 209.

'Υπό τήν άνάθεσιν ή υπογραφή τοΰ γλΰπτου 
Θοινίον τής πρώτης άναθέσεως και ύπ’ αυτήν 
τό ψήφισμα IG VII 385.

14. Βάθρον τοΰ άγάλματος τοΰ 'Ηράκλειτον. 
Έπι τής δψεως ή άνάθεσις IG VII 431.

15. Βάθρον τοΰ άγάλματος τοΰ Κονρίωνος. 
Έπι τής θέσεως παλαιοτέρας άποξεσθείσης ή 
άνάθεσις IG VII 331, έπι τής δψεως. 'Υπό 
τήν άνάθεσιν ή υπογραφή τοΰ γλΰπτου Ξενο- 
κράτον IG VII 332 τής πρώτης άναθέσεως 
και ύπ’ αυτήν τό ψήφισμα IG VII 333. Έπι 
τής άριστεράς πλευράς τοΰ βάθρου, εις δυο 
στήλας, επτά ψηφίσματα τά IG VII 337 -343. 
Έπ'ι τής οπίσθιας δψεως ή «λαθραία» άνάθε- 
σις IG VII 4269.

16. Βάθρον άγάλματος άγνώστου. Τούτου 
σώζεται μόνον δ εμπρόσθιος και δ οπίσθιος 
ορθοστάτης. Ή θέσις του παρά τό βάθρον τοΰ 
Κουρίωνος συμπεραίνεται εκ των διαστάσεών 
του. Έπι τής δψεως, έπι τής θέσεως παλαιο- 
τέρας άποξεσθείσης, ή άνάθεσις IG VII 425, 
ύπ’ αυτήν ή ύπογραφή τοΰ γλΰπτου Μητιόχον 
τής παλαιοτέρας άναθέσεως IG VII 429 και 
ύπό τήν ύπογραφήν τό ψήφισμα ΑΕ 1892, 
σ. 38 άρ. 67.

17. Τό βάθρον τοΰτο φαίνεται ότι είναι εκ 
τών παλαιοτέρων (και σπουδαιοτέρων) τοΰ 'Ιεροΰ 
λόγορ τών πολλών ψηφισμάτων, τά όποια είναι 
χαραγμένα έπ’ αύτοΰ και τά όποια δεικνύουν 
δτι έπι μακρόν χρονικόν διάστημα δεν ύπήρχον 
πέριξ αύτοΰ έ'τερα βάθρα (βλ. και Λεοναρδον, 

ΑΕ 1919, σ. 55, περί τής τάξεως άναγραφής 
επί τών βάθρων τών ψηφισμάτων).

Έπι τής δψεως ό Λεοναρδος άνέγνωσε τήν 
εξής άνάθεσιν (Λα 33) :

ό δήμος
[. . . ] τ [. . ] τον έατον 

[ενες>]γέτην 
Άμφιαράωι.

Ύπό τήν άνάθεσιν τό ψήφισμα ΑΕ 1892, 
σ. 39 άρ. 68, εις τήν άριστεράν πλευράν ένδεκα 
τ[ιηφίσματα, τά IG VII 357 - 367 -(- 389 και 
πέντε εις τήν δεξιάν πλευράν, τά ΑΕ 1892, 
σ. 39 άρ. 69, IG VII 368-370 + 390, 391.

18. Ή άνάθεσις τοΰ βάθρου τούτου ήτο έπι 
τοΰ άπολεσθέντος έπικράνου. Έπι τής δψεως 
φέρει τά ψηφίσματα ΑΕ 1925/26, σ. 17 άρ. 132- 
133 (= IG VII 387, 388 + 446 4-494).

19. Βάθρον τοΰ άγάλματος τοΰ Άγρίππα. 
Έπι παλαιοτέρας άποξεσθείσης ή άνάθεσις 
IG VII 349, ύπ’ αυτήν ή ύπογραφή τοΰ γλύ
πτου τής παλαιοτέρας άναθέσεως Μητιόχον 
IG VII 350 καί ύπό τήν ύπογραφήν τό ψήφι
σμα IG VII 351 περί αποδοχής συμμετοχής 
τοΰ Ώρωποΰ εις τά ΙΙτώα (καλύτερα άνάγνω- 
σις ΑΕ 1892, σ. 43 άρ. 70) καί ή προξενιά 
IG VII 352. Έπί τής δεξιάς πλευράς, είς δύο 
στήλας, τά οκτώ ψηφίσματα IG VII 354-356, 
ΑΕ 1919, σ. 83 άρ. 121, IG VII 345-348.
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Έπί τής αριστερός πλευράς το ψήφισμα 
IG VII 353.

20. Έκ των παλαιοτέρων καί κομψότερων 
βάθρων είναι τό τοΰ αγάλματος τής 5Αδειας, 
συζύγου τοΰ αδελφού τοΰ βασιλέως τής Θράκης 
Λυσιμάχου. Έπί τής ό'ψεως φέρει την άνάθε- 
σιν IG VII 279 καί ύπ’ αυτήν τά ψηφίσματα 
IG VII 280-282.

21. Τοΰ βάθρου τούτου σώζεται μόνον τό 
κατώτερον μέρος τό όποιον φέρει την υπογρα
φήν IG VII 432 Σώσις έποίησε.

22. Βάθρον τοΰ αγάλματος τοΰ ΛέντΆον. 
Έπί τής θέσεως παλαιοτέρας άποξεσθείσης ή 
άνάθεσις IG VII 331. ’Άνω τής άναθέσεως 
είναι τό ψήφισμα IG VII 310, υπό την άνά- 
θεσιν τά ψηφίσματα IG VII 312-314, ακολου
θεί ή υπογραφή τοΰ γλύπτου Ήροδώρου τής 
πρώτης αναθηματικής επιγραφής IG VII 315 
καί υπό τήν υπογραφήν τά ψηφίσματα IG VII 
316-317. Εις τήν άριστεράν πλευράν είναι 
χαραγμένα τά ψηφίσματα (επτά) IG VII 318 - 
324 καί εις τήν όπισθίαν επιφάνειαν ή «λα
θραία» άνάθεσις IG VII 438.

23. Μονόλιθον βάθρον τοΰ αγάλματος τοΰ 
Μεγακλείδου. Έπί τής ό'ψεως ή άνάθεσις 
IG VII 327 καί ύπ’ αυτήν τά ψηφίσματα 
ΑΕ 1892, σ. 45 άρ. 74-75. Έπί τής άριστε- 
ράς πλευράς τά ψηφίσματα IG VII 328 - 330.

24. Βάθρον τοΰ άγάλματος τοΰ ’Ισανρικον. 
Έπί τής θέσεως παλαιοτέρας άποξεσθείσης ή 
άνάθεσις IG VII 244 καί ύπ’ αυτήν τά ψηφί
σματα ΑΕ 1892, σ. 47 άρ. 76-78, IG VII 245. 
Έπί τής δεξιάς πλευράς τά -ψηφίσματα IG VII 
246-247,4258 καί επί τής ό'ψεως τοΰ επι
κράνου τά ψηφίσματα IG VII 300 - 302.

25. Βάθρον τοΰ άγάλματος τοΰ Σνλλα παρά 
τήν ΒΑ. γωνίαν τοΰ μεγάλου ναοΰ. Έπί τής 
θέσεως άποξεσθείσης ή άνάθεσις IG VII 264, 
άνω αυτής τό ψήφισμα IG VII 263 καί ύπό 
τήν άνάθεσιν τό ψήφισμα IG VII 265, ή χρο- 
νολόγησις καί ή υπογραφή τοΰ γλύπτου Τεισι- 
κρατονς τής προηγουμένης άναθέσεως IG VII

266 καί 267 καί τέλος, τό ψήφισμα ΑΕ 1892, 
σ. 49 άρ. 79.

26. Προ τοΰ βάθρου 1 κείται, άγνωστον 
πόθεν προερχόμενον άκριβώς, τό κάτω ήμισυ 
διλίθου βάθρου. Έπί τής μιάς επιφάνειας 
έστραμμένης σήμερον προς Βορράν, σώζονται οί 
τελευταίοι στίχοι τοΰ ψηφίσματος IG VII 386 
καί τό ψήφισμα IG VII 304. Έκ τοΰ άνω 
μέρους τοΰ βάθρου σώζεται τμήμα εν τώ Μου
σείο) τοΰ ίεροΰ, έφ’ οΰ ή άρχή τοΰ ψηφίσματος 
IG VII 386. Έτερον τεμάχιον, άρμόζον μάλι
στα προς τό έν Άμφιαρείφ, εύρίσκεται έν τώ 
Εθνική) Μουσείφ (άγνωστον ποΰ). Τοΰτο τό 
τελευταΐον είναι καταγεγραμμένον ύπό τον 
αριθμόν 3854 έν τή> καταλόγφ των λίθινων τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας (τά οποία παρεδό- 
θησαν τελικώς εις τό Κράτος) καί έχει τάς δια
στάσεις ΰψ. 0.11, πλ. 0.12, πάχ. 0.16. Κατά 
τον κατάλογον έκομίσθη ύπό τοΰ εκεί 
φύλακος άσφαλείας χάριν. Υπάρχει 
δέ ή μεταγενεστέρα έγγραφή Ν.Ε.Τ.Ε.Μ. = 
Νΰν έν τώ Έθνικώ Μουσείφ. Εις τό Επιγρα
φικόν Μουσεΐον, ως μ’ έβεβαίωσαν, δεν εύρί- 
σκεται τό τεμάχιον αυτό.

ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Έν τή) άρχείω τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
φυλάσσονται εις ιδιαίτερα μεταλλικά ερμάρια 
πάντα τά κατά τον θάνατον τοΰ άνασκαφέως 
τοΰ Ίεροΰ εύρεθέντα χειρόγραφα, έν οις καί αί 
περί Άμφιαρείου σημειώσεις. Εις ιδιαιτέραν 
σχεδιοθήκην έπίσης φυλάσσονται τά έκτυπα 
των έπιγραφών τοΰ Ίεροΰ, εις καλήν ευτυχώς 
κατάστασιν. Ταΰτα ειχον παραδοθή ύπό των 
κληρονόμων τοΰ Έλληνος έπιγραφικοΰ εις τήν 
’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν προς έπεξεργασίαν, 
μετά μακράς προσπάθειας τοΰ Γ. Οικονόμου 
(βλ. Πρακτικά τοΰ Συμβουλίου τής Άρχαιολ. 
Έταιρ. τόμ. 20, σ. 165-166).

Τά περί Άμφιαρείου χειρόγραφα τοΰ Λεο
νάρδου είναι πολύτιμα κυρίως διά τάς αναγνώ
σεις άπολεσθεισών (ευτυχώς ολίγων) έπιγραφών 
καί άλλων, αί όποΐαι έφθάρησαν κατά τό μεταξύ 
τοΰ θανάτου του καί σήμερον χρονικόν διά
στημα. Εις τά χειρόγραφα αυτά είναι έκτυπος

.
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8 Βασιλείου Χρ. Πετράκου ΑΕ 1967

ή ευσυνειδησία καί ή πολύμοχθος προσπάθεια 
τοϋ Έλληνος έρευνητοΰ διά την έπίτευξιν τής 
ορθής μορφής των επιγραφικών μνημείων τοΰ 
'Ιεροϋ. Πρότασις τοϋ Άντ. Κεραμοποϋλλου διά 
την δημοσίευσιν τών καταλοίπων άποβιωσάν- 
των αρχαιολόγων, μεταξύ τών οποίων καί τοΰ 
Λεονάρδου, δεν έτελεσφόρησεν (Πρακτ. Συμβ. 
Άρχ. Έταιρ. τόμ. 23, σ. 186).

Εις τό Corpus τών επιγραφών τοϋ Ώρωποΰ, 
τό όποιον συνέταξα (βλ. ΑΔ 21, 1966, σ. 45 
σημ. 1), περιλαμβάνονται άπαντα τά υπό τοϋ 
Λεονάρδου παρεχόμενα νέα στοιχεία έν τοίς 
καταλοίποις, άναγκαΐον δμως έθεώρησα διά 
τινας έπιγραφάς, νά δώσω ένταΰθα τάς ανα
γνώσεις τοϋ Λεονάρδου, μετά τινων ΐδικών 
μου σχολίων, διότι διορθοϋται ή περί θεμάτων 
τινών γνώσίς μας καί τίθενται ωρισμένα ζητή
ματα υπό την κρίσιν τών πολλών. Οϋτω καί 
ή ίδική μου εργασία θά βελτιωθή εκ τών τυχόν 
υποδείξεων.

Κοινή ήτο ή έντύπωσις οτι ό Λεονάρδος πα- 
ρεσκεύαζε συνθετικόν περί Άμφιαρείου έργον, 
τό όποιον ό ίδιος εΐχεν αναγγείλει (BCH 53, 
1929, σ. 497 Chroniques" ΠΑΕ 1927, σ. 9). 
Εις τά εν τή ’Αρχαιολογική Εταιρεία δμως 
χειρόγραφά του ούδέν τό σχετικόν εϋρον. Ή 
μελέτη δέ τών δσων έδημοσίευσε πείθει δτι δεν 
ήτο δυνατή ή ύπ’ αύτοΰ διατύπωσις έργου γε- 
νικοΰ. Ή ’Ολυμπία είναι έργον τής νεότη

τάς του. Μέ την πάροδον τοϋ χρόνου κοτετρί- 
βετο όλοέν καί περισσότερον μέ τάς λεπτομέ
ρειας, τοΰτο δέ τον άπεμάκρυνεν έκ τής γενικής 
θεωρήσεως τών ζητημάτων.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

(Συνέχεια προς ΑΔ 21, 1966, σ. 45 έξ.)

3. "Εν εκ τών σημαντικωτέρων ι[ιηφισμάτων 
τοΰ κοινοΰ τών Βοιωτών (εις την κοινήν) έκ 
τών δημοσιευθέντων έν τώ ίερώ, είναι τό υπό 
Μ. Μιτςου έν ΑΕ 1952, σ. 181 άρ. 14 έκδοθέν 
ψήφισμα (πίν. Ζα.β). Τοΰτο είναι χαραγμένον 
έπί τοΰ βάθρου τοϋ αναθήματος τοΰ Μηδείου 
Κηφισοδώρου Άναγυρασίου, τό όποιον ήτο ίδρυ- 
μένον εις τον χώρον τής πηγής. Ή μακρά έπί- 
δρασις, μετά τήν εϋρεσιν τοΰ βάθρου, τής υγρα
σίας καί τών ατμοσφαιρικών μεταβολών έδη- 
μιούργησε δυσκολίας περί τήν άνάγνωσιν τοϋ 
ψηφίσματος, ένεκα δέ τούτου τό κείμενον τής 
δημοσιεύσεως τοΰ Μιτσοΰ διαφέρει εις τινα βα
σικό σημεία από τό υπό τοΰ Λεονάρδου διδόμε- 
νον (μικρόν τεμάχιον τό όποιον συνεπλήρωνε 
τήν αρχήν τών στίχων 1 - 2 άπεκόπη, φαίνεται, 
μετά τον θάνατον τοΰ Λεονάρδου), χρήσιμον 
θεωρώ τήν παράθεσιν τοΰ κειμένου τοΰ Λεο
νάρδου μετά τινων ίδικών μου σχολίων (άρ- 
χεΐον Λεονάρδου άρ. έπιγρ. 365’ έν τοίς εξής 
Λα μετά τοΰ άριθμοΰ τής έπιγραφής.)

[&\ίσχρίωνος άρχοντος Βοιωτοΐς, βοιωταρχούντων Καφισοδώρου Χάρητος Θηβαίου, Μηλιού 
[Ά\ριστοδήμου Όπουντίου, Εύαρχίδου Πτωϊοτίμου Άκραιφιέως, Λυσάνδρου Φανοστράτου

Ώρωπίου,
3 [Θτ\β]ανγέλου ' Ια μην ίου Θεσπιέως, Αιογένου Οίνίοονος Ταναγραίου, Θύρρωνος Λυσίνον Όρχο-

μενίου,
[Τι]μοκρίτου Θεο[πόμ\πον Θισβέως, γραμματεύοντος Εύρυφάοντος Καλλι\έ\ρωνος Χαιρωνέως, 
[μην]ός πανάμον, έπεψήφι[ζ]ε Κηφισόδωρος Χάρητος, Λύσανδρος Φανοστράτου έλεξεν δεδό- 

6 [χθαι] τώι δήμωι ,Οφέλ[α]ν Φιλή[μ]ονος Άμφιπολίτην πρόξενον είναι καί ευεργέτην τοϋ κοινού
Βοιωτώ[ν\

[κα]« αυτόν καί έκγόνους καί είναι αύτοϊς γης καί οικίας έγκτησιν καί ισοτέλειαν καί ασφάλειαν 
καί άσυλία\γ;] καί πολέμου καί ειρήνης καί τά άλλα πάντα καθάπερ καί τοίς άλλοις προξένοις καί 

9 εύεργέταις τοϋ κοινοΰ Βοιωτων.

Κριτικαί παρατηρήσεις, στ. 1 : ... ρίωνος 
Μ(ιτςος)’ Κηφισοδώρου M2: ... στ ο δη μου 
Μ 3 : [(-)τ\]βαγγέλου Μ (ένταΰθα ό Λεοναρδος 

παρατηρεί : Θτ\β\ανγέλου' σώζονται καί τοΰ β 
λείψανά τινα)- Θίβρωνος Μ 4: . . . μοκρίτου

Ε.............Μ (ένταΰθα ό Λεοναρδος παρατηρεί :
Τι]μοκρίτον άνεπληρώθη ούτως, διότι Δημό
κριτος καί Έρμόκριτος δέν άπαντώσιν έν Βοιω
τία)- Καλλίφρονος Μ 5 : [μηνός Πανάμ]ου Μ 
6 : [χθαι τ]ώ[ι δή]μωι Μ" Όφέλα Ώφελίω-
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νος Μ Βοιωτών Μ 7: έγγόνους Μ' [και ε\ϊναι Μ 
8: ασυλίαν Μ' τάλλα Μ 9: των Βοιωτών Μ.

Ή άνάγνωσις τοΰ Λεοναρδου γενομένη, ώς 
δεικνύεται εκ τοΰ πρώτου αντιγράφου τής 
επιγραφής, τήν 15-11-1904 είναι πλέον ή 
βέβαια. ’Αμφιβολίαν εκφράζει περί τοϋ πρώ
του ονόματος τοϋ στίχου 3: αμφίβολον ίχνος 
(ίσως [Πυθ^αν^έίου). Μετά τινα έτη όμως 
σημείο! : Άμφ. 23-9-09 κατά τό έκτυπον

μάλλον [θ* ^

Εις τον στίχον 5 παρατηρεί περί τοϋ ονόμα
τος ΟΙνίωνος ότι: «ίσως ούτως άναγνωστέον 
καί τό εν Όρχομενοϋ IG VII 3191 στ. 24 
όνομα». Διά τά λοιπά ονόματα ουδεμίαν αμφι
βολίαν εκφράζει.

Τό κείμενον τοϋ Λεοναρδου μάς δίδει τό 
όνομα ενός νέου άρχοντος τών Βοιωτών, ανα
τρέπει όμως τήν τόσον ελκυστικήν καί πιθανο- 
φανή ταΰτισιν τοϋ πυλωροΰ τοϋ Ραμνοϋντος 
Όφέλα Ώφελίωνος ισοτελούς (Pouieloux, La 
Forteresse de Rhamnonte έπιγρ. άρ. 7 = 
SEG III, 122) προς τον ένταΰθα πρόξενον 
Όφέ)1[α]ν Φιλή[μ\ονος Άμψιπολίτην.

Τό νέον κείμενον τής επιγραφής ειχον ανα
κοινώσει εΐς τον φίλον κ. Paue Roesch, εν τφ 

Πανεπιστημίου τής Lyon, όστις παρασκευάζει 
τό Corpus τών επιγραφών τών Θεσπιών. Εις 
τήν θαυμασίαν του διατριβήν, Thespies et la 
Confederation Beotienne, σ. 83, παρουσιάζει 
τον νέον άρχοντα Αϊσχρίωνα (Ήσχρίων εκεί...) 
ως καί τον τύπον Θνρρων αντί Θίβρων. Τον 
άρχοντα χρονολογεί (σ. 88) εις τό διάστημα 
280 - 245 π. X. καί ειδικώτερον μεταξύ 263 - 
257 π. X.

4. Έκ τών υπό τοϋ Μιτςου δημοσιευθέντων 
τρηφισμάτων εν ΑΕ 1952 τά ύπ3 άριθμ. 10 καί 11 
(σ. 177) παρουσιάζουν δυσκολίας περί τήν άνά- 
γνωσιν σημείων τινών λόγφ τής φθοράς τοϋ 
λίθου. Πρόκειται διά τά άπονέμοντα προξενιάν 
εις τους αδελφούς Πΰλλον καί Πλάτυρα υιούς 
τοϋ Λάζου (παρά Keaffenbach, IG IX I2, 2 
σ. XXV). Τό εθνικόν δι’άμφοτέρους άνεγνώσθη 
υπό τοϋ Μιτςου ΑΛ .... Ν καί ΑΛ . . ΙΟΝ

συμπληρωθέν εις Άλνζιον υπό J. καί L· Robert 

έν Bull. 1956, 121. Ό Λεοναρδος όμως 

(Λα 93) δίδει διά τό πρώτον καί δεύτερον ψή

φισμα τάς αναγνώσεις [3A]l[i]wov καί Άλίνιον 
άντιστοίχως. Παρά Στεφάνψ Βυζαντίφ δέ άνα- 
φέρεται: ’Έλινοι· έθνος Θεσπρωτικόν, 'Ριανός 
δ’ Θεσσαλικών, καί Έλινία ή χώρα. Περί τής 
Έλινίας πρβ. καί Syll-3 1162.

Έκτος τών ονομάτων τά οποία δεν ήδυνήθη 
νά άναγνώση πλήρως 6 Μιτςος, διατηρήσας 
επιφυλάξεις ώς προς τήν συμπλήρωσίν των, καί 
άλλα σημεία τοΰ κειμένου, έκ τοϋ τυπικού τοϋ 
ψηφίσματος, άνεγνώσθησαν έλλιπώς. Ή στήλη 
όμως εύρέθη πρανής έν τφ Τερφ, ό ίδιος δέ 
ό Αεοναρδος ομολογεί (έ. ά.) : «ειρήσθω δέ ότι 
έν Άμφιαρείφ αί πρανείς εύρεθεΐσαι έπιγραφαί 
ένεκα τής πωρώσεώς εΐσι δυσανάγνωστοι».

5. Τής σημαντικωτάτης απελευθερωτικής 
επιγραφής ΑΕ 1952, σ. 194 άρ. 25 έκ τοΰ Τε- 
ροϋ, παραθέτω ένταΰθα τούς πρώτους στίχους 
κατά συμπλήρωσίν τοΰ Λεοναρδου (Λα 373).

[.......................................εφ3 ώι τε]
Μόσχον Φ[ρυνίδαι παραμένειν ένιαυ]- 
τόν καί είναι έλεΰθερο[\\ /τ[ηθενί μηθέ]ν 
προσήκοντα· εάν δε τι πάθηι Φρυνίδας

6. Τοϋ θρόνου τοΰ Κηφισοδώρου Μειδίου 
Άναγυρασίου (ΑΕ 1952, σ. 192 άρ. 22) εύρέ- 
θησαν τεμάχια, ών τέσσαρα αρμόζουν.Έξ αυτών 
δύο (γνωστά εις τον Αεοναρδον Λα 272) δίδουν 
τήν αρχήν τής επιγραφής, ήτις νΰν έχει ώς εξής :

/&/[ιρ]ισοό[ωρος]
Με[ιδ]ιου ’Αθηναίος 

[Άμφιαράωι]

Τά υπόλοιπα δύο τεμάχια συμπληροΰν τό έμ- 
πρόσθιον κάτω τμήμα τού θρόνου (πίν. Ηα) καί 
δέν ειχον ταυτισθή υπό τοϋ Λεοναρδου.

7. Τοϋ δημοσιευθέντος έν ΛΔ 21, 1966, 
σ. 45 εξ. ένεπιγράφου βαθριδίου, φέροντος τό

Είκ. 1. Άριστομήδου Φεραίου άνάθεσις 
εΐς Άμφιάραον (σχ. Λεονάρδου).
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ανάθημα τού Άριστομήδους Φεραίου, εύρέθη- 
σαν σκαρίφημα καί έκτυπον, διά των οποίων 
έπιβεβαιούται η άνάγνωσις τού Λεονάρδου 
(είκ. 1, πίν. Ηβ).

8. Τού έν ΑΕ 1952, σ. 188 άρ. 15 δημο- 
σιευθέντος ένεπιγράφου βάθρου αναθήματος 
τού Θρασυλόχου Κηφισοδώρου Άναγυρασίου 
μεθ’ υπογραφής τού Λεωχάρους σώζεται και 
τό έπίκρανον, τό όποιον κείμενον εις τον χώρον 
τής πηγής διέλαθε την προσοχήν τού πρώτου 
εκδότου. Τούτο είναι ύψους 0.24 φέρει δέ εις 
την ά'νω επιφάνειαν τέσσαρας τόρμους διά δύο 
χαλκά αγάλματα, άνδρός αριστερά παιδός δεξιά.

Ή επιγραφή τού βάθρου δεν μάς πληροφο
ρεί περί τού αναθήματος τού Θρασυλόχου, 
οπωσδήποτε δμως τό έπίκρανον προσθέτει εις 
τήν περί Λεωχάρους γνώσίν μας πλήν τού υλι
κού των δύο έργων του καί τήν μορφήν περί
που τήν οποίαν ειχον ταϋτα (πίν. Θα.β).

9. Ή επιγραφή ΑΕ 1952, σ. 108 άρ. 29 
πρέπει νά άναγνωσθή ώς εξής :

Δη μητριός [πατρώνυμον] 

Τ4πόλλ[ωνι].

Στ. 2 : Μπολλ[ωνιάτης] Μιτςος

Λατρεία ’Απόλλωνος εις τό ιερόν είναι γνω
στή έκ τού Παυςανιου I 34. 3.

10. Τό ψήφισμα IG VII 392, χαραγμένον 
επί ήμικυκλικοΰ επικράνου μελανός λίθου καί 
τεθραυσμένου εις πλείονα τεμάχια, έδημοσιεύθη 
ελλιπέστατα. Εις τά κατάλοιπα τού Λεονάρδου 
παρέχεται νέον συμπεπληρωμένον κείμενον (χρο
νολογία 10-11-26) παρουσιάζον ιδιαίτερον εν
διαφέρον διά τήν ιστορίαν τού Ώρωποΰ, διότι 
μάς πληροφορεί διά τό πρόβλημα τής έλλείψεως 
σίτου εις τήν πόλιν κατά τον 3ον π. X. αιώνα 
(’Απολλόδωρος αρχών κοινού, μεταξύ 230; - 
212 π. X.).

Ή έλλειψις σίτου δφειλομένη εις τήν εγκα- 
τάλειψιν των καλλιεργειών (Feyei,, Polybe, 
σ. 282 σημ. 3) παρατηρεΐται εις τον Ώρωπόν 
(IG VII 4262) καί επί ά'ρχοντος τού κοινού 
Άγαθοκλέους (202 - 186 π. X. περίπου). Εις 
τήν δευτέραν περίπτωσιν συνοδεύεται καί υπό 
άνατιμήσεως τού σίτου (νέον παράδειγμα έκ 
Ραμνούντος: Β. X. Πετράκου, Νέαι πηγαί 
περί τού Χρεμωνιδείου πολέμου ΑΔ 22, 1966, 
σ. 45).

Τό νέον κείμενον κατά άνάγνωσιν καί συμ- 
πλήρωσιν τού Αεοναρδου (Λα 20) έχει ώς 
εξής (πίν. Ια.β):

[ά'ρχοντος έν κοινώι Βοιωτ]ών [Άπο]λλο[δ]ώρου, ιε[ρ]ε'ως το[ύ Άμφιαράου Γλαύκωνος], μηνός
ό[μολωί]ο«,

[Μίκ]υ0ος [Ξε\ν[ο]κρ[άτ]ου εΐπεν επειδή Στράτων Στράτωνος Ζμνρν[αΐος εύνους o>]r διατελεϊ

τεϊ τε
3 [πόλ]ε« Ώρωπίων κα[ι κοι]νεΐ καί Ιδίαι έκάστωι, τής τε άνακομιδ[χ\ς] τ[ο]ύ π[εμφθέντος σ]ιτο[υ]

υπό τοΰ δήμου
[Τενεδ]ιω[ν] τεϊ π[όλει έφ]ρόντι[σ]εν έπιχρήσας [εα]ντόν πρ[οεόο]ενειν ί'[να ώς λυσιτ]ελε'στ[ατ]α

κ[α]ι άαφ\α\λέ-
[στα]τα άποκ[αταστ]»)σ[η τ]ο πλοϊον Ις τον λιμένα βουλόμενος ^αρί[ζεσθαι τή] πόλει κ[α]κο\π\αθίας 

6 [καταφρ]ονά5ν [καί ΰ]ν[ν\παρέμινεν πλείω χρόνον έπιχρήσας αυτόν, [αεί δέ π]αρηκολούθει και

έν τοϊς λοι-
[ποΐς] φιλανθρώπως άνεστράφη, δεδόχθαι τει βουλεϊ και τώι όή[μω]ι Στράτωνα Στράτωνος 
[Ζμνρ]ναϊον πρόξενον είναι και ευεργέτην τής πόλεως ’Ωρωπίων και αυτόν και έ\ν\γόνους και 

9 [είναι] αύτοϊς γης και οικίας έγκτησιν και ασφάλειαν και ασυλίαν και ατέλειαν και πολέμου 
[δ'ν]τος κ[α\ι ειρήνης και τάλλα πάντα ύπάρχειν αύτοϊς καθά[π\ερ καί τοϊς λοιποϊς προξέ- 
[νοις] και εύεργέταις τής πόλεως γέγραπται. έπεψήφι[ζ\εν Ξάνθιππος Πρωτάοχου.
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AE 1967 To Άμφιάρειον τού Ώρωποΰ 11

To ελλιπές τοϋ κειμένου των IG VII δεν 
επιτρέπει παραβολήν είμή δια παραθ'έσεως αύ- 
τουσίου τοΰ εκεί δημοσιευομένου, άσκοπου εν
ταύθα.

Τό ψήφισμα, τασσόμενον εις τήν σειράν των 
όμοιων, παρουσιάζει διά τον Ώρωπόν ενδια
φέρον, διότι αποκαλύπτει και τον λόγον τής 
απονομής τής προξενιάς (κληρονομικής, ώς καί 
έν IG VII 4262) καί τάς επισιτιστικός δυσχέ

ρειας τής πόλεως, ή οποία, ενώ διαθέτει γήν 
κατάλληλον διά σιτοκαλλιέργειαν, τήν παραμε
λεί καί καταφεύγει εις τήν δΰσκολον, ενταύθα, 
έξωθεν προμήθειαν.

Ό λέγων τήν προξενιάν είναι γνωστόν πρό- 
σωπον τού Ώρωποΰ, ανεψιός τοΰ Άσώπωνος 
Μικΰθου (IG VII 265), αδελφός τού Σατύρου 
(IG VII 365). Τό στέμμα τής οικογένειας θά 
ήδΰνατο νά σχηματισθή ως εξής :

Μίκνθος (IG VII 265)
____________________ !________________________
Άσώπων (IG VII 265) Ξενοκράτης (IG VII 392)

Μίκνθος (IG VII 392) Σάτνρος (IG VII 365)

11. Έκ των έν τοΐς καταλοίποις τού Λεο
νάρδου γνωστών εις εμέ επιγραφών τού Άμφια- 
ρείου δυο δέν κατέστη δυνατόν νά εύρεθούν 
καί πιθανώς άπωλέσθησαν ή κρύπτονται με
ταξύ τών λίθων τοΰ 'Ιερού. Ευτυχώς όμως σώ
ζονται έκτυπα καί τών δύο έν τή ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία καί φωτογραφία τής μιας. Επειδή 
μόνη πηγή είναι ό Λεονάρδος παραθέτω εν
ταύθα αύτουσίαν τήν περιγραφήν τών λίθων.

Λα 109 : «Βάθρου, μαρμάρου μέλανος (έλλι- 
πές δεξιά καί κάτω καί δπίσω), άνω αριστερά 
γωνία, ύψ. 022-024, πλ. ως 0205, πάχ. ως 
019' ωα πλ. 009, άνω κενόν ύψ. 0046, έπιγε- 
γραμμένου χώρου ύψ. 0006 - 0012. Ηύρέθη 
έν τώ ναω παρά τήν μεγάλην βάσιν» (είκ. 2, 
πίν. ΙΑα).

Φιλέταιρο[ν]
Άττάλου 
Ευμενής 
αδελφός 
Άμφίαρά\κ> ι]

Στ. 1: «Τό ν σχεδόν βέβαιον».

Στ. 2: «Μετά τό Άττάλου ωσεί ίχνη γραμ
μάτων ευ, αλλά πιθανώτατον δτι ούδέν ύπήρ- 
χεν».

Ό Φιλέταιρος είναι ό τρίτος υίός τού Άττά
λου. Ή ενταύθα άνάθεσις χρονολογείται προ 
τοΰ έτους 160/59 π. X., έτους τοΰ θανάτου τού 
Εύμένους Β'τοΰ Σωτήρος (197- 160/59 π. X.) 
αδελφού τού Φιλεταίρου.

Σχέσεις Ώρωποΰ καί Περγάμου μαρτυροΰνται 
καί έκ τού ψηφίσματος ΑΕ 1925/26, σ. 17, 
άρ. 132 (= IG VII 387). Έκ τού ψηφίσματος 
τούτου ό Λεοναρδος, έ. ά. συμπεραίνει δτι επί 
τού βάθρου δπου έγράφη τούτο (ή άνάθεσις έχει

άπολεσθή) ϊστατο έφιππος άνδριάς τοΰ βασιλέως 
Άττάλου Λ' τοΰ Σωτήρος (241 -197 π. X.).

12. Λα 459: «Στήλη λευκού μαρμάρου, 
κάτω, έλλιπής, ύψ. 013, πλ. 030, πάχ. 006' 
γρ. ύψ. ως 0018» (είκ. 3 καί πίν. ΙΑβ).
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12 AE 1967Βασιλείου Xp. Πετράκου

Είκ. 3. Έπιμελητοϋ ιερών στεφάνωσις 
(σχ. Λεονάρδου).

[α]ρχοντ°ς Κρίτων[ος] 
ό δήμος ’βρωπί[ων]

3 [δείνα δεινός]
[ έ π ιμελητήν]
[γενόμ εν ον]

6 [ ί ε ρ ώ ν ]

Οί Έπιμεληταί ιερών ήσαν γνωστοί εν 
Ώρωπφ εκ τής επιγραφής IG VII 453 και έκ 
τής έλλιπώς δημοσιευθείσης IG VII 406, ήτις 
συμπληροϋται ώς εξής:

αρχοντος Λ [ - - - ■ ] 
δ δή ] μος]

3 [όνομα - πατρώνυμου]
[ έ π ι μέλη τή ν]
[γεν 6 μ εν ον]

6 [ ί ε ρ ώ ν ]

Στεφανώσεις Επιμελητών ιερών έξ Άμφια- 
ρείου πληρέστεροι υπάρχουν καί άλλαι. Οΰτοι 
άναφέρονται επίσης ώς άναθέται άργυρωμάτων 
έν τφ καταλόγορ IG VII 3498 στ. 33, 41, 51, 
63 ήσαν δέ κρατικοί λειτουργοί επιφορτισμένοι 
με την συντήρησιν τών ιερών τής Ώρωπίας 
(Αριςτοτελους Πολιτικά 1322 b, 15-20: άλλο 
δ’ εϊδος έπιμελείας ή περί τούς θεούς, olov 
ιερείς τε και έπιμελητα'ι τών περί τα ιερά τον 
σώζεσθαί τε τά υπάρχοντα και άνορθοϋσθαι τά 
πίπτοντα τών οικοδομημάτων και τών άλλων 
δσα τέτακται προς τούς θεούς), ώς έν Ά-ίλή
ν αις οί επισκευασταί τών ιερών (Αριςτοτελους 

Αθηναίων Πολιτεία 50, 1" εν Άμφιαρείφ ΑΕ 
1923, σ. 36 άρ. 123). Έν Ώρωπφ ύπήρχον καί 
άλλα ιερά πλήν τοΰ τοΰ Άμφιαράου- τό εσχά
τως γενόμενον γνωστόν τής 'Αλίας νύμφης έν 
τή πόλει, τοΰ Ήρακλέους (IG VII 436 ανά
θημα Έπιμελητοϋ εις Ήρακλέα), τοΰ ’Απόλ
λωνος εις τό Δελφίνιον, τον ιερόν λιμένα.

13. ’Από πολλών δεκάδων ετών δ καθηγη
τής κ. Α. Ορλανδος εΐχε δημοσιεύσει μίαν ανα
θηματικήν έπιγραφήν, ήτις ήτο εντοιχισμένη 
εις την ΝΑ. γωνίαν τοΰ ναοϋ τής Μεταμορφώ- 
σεως Ώρωποΰ (τοΰ μεσαιωνικού χωρίου). Τό 
κείμενον αυτής (Δελτ. Χριστ. Άρχ. Εταιρείας 
4, 1927, σ. 41 σημ. 2) ήτο τοσοϋτφ έλλιπές 
ώστε ουδενός την προσοχήν εΐλκυσε καί παρέμει- 
νε μέχρις έσχάτων ά'γνωστος. Εις τά κατά
λοιπα τοΰ Λεονάρδου ουδεμία περί αυτής ση- 
μείωσις ευρέθη, πιθανώς δέ οΰτος δεν εΐχε λά
βει γνώσιν τοΰ δημοσιεύματος τοΰ Ορλανδου. 

Μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ τελευταίου ή εκ
κλησία άνεκτίσθη, παρά δέ τάς έρευνας μου εις 
τον Ώρωπόν δέν τήν έπανεΰρον.

Πρώτος ό Α. Οικονομιδης, έχων ύπ’ ο-ψει 
τό κείμενον τών αναθηματικών επιγραφών εις 
τήν ‘Αλίαν νύμφην, τάς οποίας μετέφερα τό 
1957 έκ Σκάλας Ώρωποΰ εις τό Άμφιάρειον, 
άποκατέστησε (Λεξικόν Κοινωνικών Επιστη
μών έν λ. ’Επιγραφική, σ. 2470) τον δεύτερον 
καί τρίτον στίχον τής επιγραφής. Αυτή όμως 
συμπληροϋται πλήρως επί τή βάσει τής προσω
πογραφίας τοΰ Ώρωποΰ ώς εξής :

[Άντί]πατρος ’/1ρ[χιλόχου]
[χορ]ηγηοας, τό [άθλον]
]'Αλί]αι <Λ’> Α^[ΰμφηι]

Έφ’ όσον ή υπό τοΰ κ. Ορλανδου διδομένη 
χρονολογία τής άναθέσεως εις τον 4ον α’ι. π. X. 
είναι ορθή, δ ένταΰθα ’Αρχίλοχος είναι πάπ- 
πος τοΰ δμωνΰμου (IG VII 245, 247) καί τοΰ 
άδελφοΰ του ίερέως Θεοδώρου (IG VII 247, 
300, 374) είναι δέ δ παλαιότερος γνωστός εκ
πρόσωπος τής μεγαλυτέρας οικογένειας τοΰ 
Ώρωποΰ.

’Αναθέσεις εις τήν 'Αλίαν νύμφην υπάρχουν 
καί ά'λλαι εις τό Μουσεΐον τοΰ Άμφιαρείου. 
Αί πληροφορίαι τοΰ Λεονάρδου καί δσαι συνέ- 
λεξα δίδουν ώς προέλευσιν τό κτήμα Λαζαρί- 
δου, όπου νΰν αΐ άγροτικαί φυλακαί τής Σκά
λας Ώρωποΰ, έκ τοΰτου δέ προκύπτει ότι τό 
ιερόν ήτο είς τήν πόλιν.

Περί τής προελεΰσεως τής λατρείας τής 
‘Αλίας βλ. Οικονομιδην, έ. ά.

Τήν 'Αλίαν παριστα καί τό νόμισμα τό δη- 
μοσιευθέν υπό U. Koehler εν AM 4, 1879, 
σ. 250 καί δέν έκόπη υπό αθηναϊκής κλήρου-
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AE 1967 To Άμφιάρειον τοΰ Ώρωποΰ 13

χίας κατά την μετά το 156 π. X. κατοχήν τοΰ 
Ώρωποΰ υπό των ’Αθηναίων. Εις την περίο
δον τής αυτονομίας τοΰ Ώρωποΰ ανάγει τό νό
μισμα δ καθηγητής κ. R. Robert εν Helle- 
nica XI-XII, σ. 198, σημ. 1.

Το αθλον, ως φαίνεται εκ των σωζομένων 
βάσεων εν Άμφιαρείφ, ήτο τρίπους.

14. Επιτύμβιος επιγραφή, άπολεσθεΐσα, 
είναι ή εν BCH 50, 1926, σ. 554 (Chroniques) 
δημοσιευθεΐσα, μετά τυπογραφικών λαθών. Εις 
τά κατάλοιπα τοΰ Λεονάρδου, εις τον φάκελ- 
λον τής 'Αλίας (Λα 566), υπάρχει μικρόν περί 
αυτής σημείωμα μετά σκαριφήματος (είκ. 4).

Ε P/1 I ο/Vη 
ΔΗΜΥλ ι Δ°γ

Είκ. 4. ’Επιτύμβιος στήλη έξ Ώρωποΰ 
(σχ. Λεονάρδον).

Ή στήλη ήτο εκ μαρμάρου και εφερεν άνω 
άκανθαν, έκειτο δε (τήν 27-8-26) ε’ις τήν οικίαν 
Γρηγ. Λαζαρίδου έν Σκάλα Ώρωποΰ. Επ’ αυτής 
ήτο χαραγμένη ή ακόλουθος επιγραφή :

'Ερμιόνη
Δημνλίδον

Τά ονόματα διά πρώτην φοράν άπαντοΰν 
εις τήν προσωπογραφίαν τοΰ Ώρωποΰ.

15-16. Εσχάτως εδημοσιεύθησαν (ΑΔ 21, 
1966, σ. 142) δύο νέαι επιτύμβιοι έπιγραφαί 
εκ τής περιοχής τοΰ Ώρωποΰ. Ή πρώτη φέρει 
τήν επιγραφήν :

Δημήτρως d ^77α^[μβω]- 
τ(ά)δης ό καί Ενκολ[ος]

3°ν αί. μ. X. (;)

ή δευτέρα αναγράφει:

Όλνμπιόδωρος 
Φηγα ιεύς

3ου αί. π. X. (;)

Είναι γνωστόν δτι τά αττικά δημοτικά έχρη- 
σιμοποιοΰντο εν Ώρωπω μόνον δτε ή πόλις 
κατείχετο υπό τών ’Αθηναίων, ευθύς δέ, ως οί 
Ώρώπιοι ήλευθεροΰντο τής κατοχής, τά άπέ- 
ξεον έπιμελώς έφ’ δσον ταΰτα εΰρίσκοντο εις 
κοινήν θέαν.

Ή πρώτη επιγραφή, ως εκ τής εποχής εις ήν 
τήν χρονολογεί δ εκδότης, ανήκει εις τήν τε- 
λευταίαν κατοχήν τοΰ Ώρωποΰ υπό τών ’Αθη
νών, τής δποίας ή έναρξις τοποθετείται εις 
τούς χρόνους τοΰ Αύγούστου (Ρ. Graindor, 

Athenes sous Auguste, σ. 1 - 2). Εις τήν 
αυτήν εποχήν χρονολογοΰνται καί αί μετ’ άττι- 
κών δημοτικών αναθηματικοί έπιγραφαί AJA 
45, 1941, σ. 541 -542 (Γαργήττιοι σπονδοφόροι 
εις τό ιερόν), IG II2 4530 (Φυλάσιος ίερεύς τοΰ 
Άμφιαράου). Εις αυτά τά παραδείγματα πρέ
πει νά προστεθή καί τό εν Μεγάροις ευρισκό
μενον βάθρον AM 66, 1941, σ. 67 άρ. 15 μέ 
τό ευχαριστήριον επίγραμμα εις τον Άμφιά- 
ραον τοΰ Φλυέως Μηνοδώρου επί τή ίάσει τοΰ 
υίοΰ Μουσικού και θεωρούμενου υπό τοΰ εκδό
του W. Peek, μετά πιθανότητος, ως προερχό
μενου εκ τοΰ Άμφιαρείου.

Ή δευτέρα επιγραφή ανήκει πιθανώτατα εις 
τούς τελευταίους χρόνους τοΰ 4ου π. X. αίώ- 
νος καί τούς πρώτους τοΰ 3ου, τοποθετείται 
δηλαδή εις τό διάστημα 304 π. X. έτους άπο- 
δόσεως τοΰ Ώρωποΰ εις τούς ’Αθηναίους υπό 
τοΰ Δημητρίου Πολιορκητοΰ (G. de Sanctis, 

Rivista di Filologia 54, 1926, σ. 222-223‘ 
L. Robert, Hellenica XI-XII, σ. 200-201) 
καί 287 π. X. δτε, ως θεωρείται, δ Ώρωπός 
προσεχώρησεν εις τό κοινόν τών Βοιωτών.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΠίΝ. Γ

Το
 αν

ατ
ολ

ικ
όν

 τμ
ήμ

α τ
ής

 δε
ξιά

ς ό
χθ

ης
, τό

 πα
λα

ιό
ν μ

ου
σε

ιο
ν κ

αί
 τύ 

δυ
τικ

όν
^τ

μή
μα

 τή
ς ά

ρι
στ

ερ
άς

 όχ
θη

ς
(φ

ω
τ. Ά

ρχ
. Ε

τα
ιρ

εία
ς ά

ρ.
 398

4)
.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 06:56:36 EET - 137.108.70.7



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΙΙΐΝ. Δ

β. Ό μικρός ναός τοΰ Ίεροϋ. "Εμπροσθεν, εις τό μέσον, τό βόθρον τοΰ Ίσαυρικοΰ
(φωτ. Β. X. Πετράκου).
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ PJ67 (ΧΡΟΝΙΚΑ) IIIN. F
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΓΙιν. Ζ

α. "Εκτυπον άπολεσΦέντος τμήματος προξενικού ψηφίσματος 
τοΰ Κοινού των Βοιωτίαν (έξ έκτυπου τοΰ Λεονάρδου).

β. Προξενικόν ψήφισμα τοΰ Κοινού των Βοιιοτών (έξ έκτυπου τοΰ Λεονάρδου).
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) Πιν. II

α. 'Ο θρόνος τοΰ Κηφισοδώρου (φωτ. Κ. Κωνσταντοποΰλου).

β. Άριστομήδους Φεραίου άνάιίεσις εις τόν Άμφιάραον (εξ έκτυπου τοΰ Λεονάρδου).
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΓΤιχ. Θ

α. Τό έπίκρανον τοϋ βάθρου τοΰ Θρασυλόχου 
(φωτ. Άρχ. 'Εταιρείας άρ. 3980).

β. Τό έπίκρανον τοϋ βάθρου τοΰ Θρασυλόχου (σχ. Β. X. Πετράκου).
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) IIIX. 1

β. Τό έπίκρανον, έφ’ οΰ είναι χαραγμένον τό προξενικόν ψήφισμα IG VII 392 
(φωτ. Άρχ. 'Εταιρείας άρ. 3978).

I
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1967 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΠίΝ. ΙΑ

β. Έπιμελητοΰ ιερών στεφάνωσις (έξ έκτυπου τοϋ Λεονάρδου).
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