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Τό σύνταγμα των αρχαίων επιγραφών της ελληνικής Θράκης είναι συνυφασμένο μέ τήν
εικοσιπενταετή και πλέον ιστορία τοϋ Κέντρου 'Ελληνικής και Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητος. 'Όταν
στον αχανή χώρο τοϋ θνησιγενούς "Συνταγματικού Δικαστηρίου" ό τότε Διευθυντής Μ. Β.
Σακελλαρίου, ή Λουίζα Αουκοπούλου και ô γράφων αρχίσαμε να καταστρώνομε το επιστημονικό
πρόγραμμα τοϋ πρόσφατα 'ιδρυμένου κέντρου και θέσαμε ώς προτεραιότητες τήν εκπόνηση έργων
υποδομής για περιοχές και εποχές παραμελημένες από τήν έρευνα, ή έκδοση τών επιγραφών τής
Θράκης επιβλήθηκε αυτονόητα ώς ή πρώτη επείγουσα δράση μας.
Έκείνην τήν εποχή ή Θράκη, στις εσχατιές τοϋ ελληνικού κράτους, ήταν από αρχαιογνωστική
άποψη άγνωστη χώρα. Τό κενό πού παρουσίαζε φάνταζε ακόμη μεγαλύτερο σέ σχέση μέ τον
επιστημονικό οργασμό πού παρετηρείτο τότε στην όμορη βουλγαρική Θράκη. "Εχοντας δέ υπ' όψιν
δτι κύρια και άένναη πηγή αρχαιογνωσίας στα δικά μας μήκη και πλάτη είναι τα χαραγμένα επί
σκληρού υλικού κείμενα και δτι για τήν συστηματική συλλογή και έκδοση τών αρχαίων επιγραφών
τής Θράκης ούτε ήταν τότε εν εξελίξει ούτε προβλεπόταν κανένα πρόγραμμα, ή επικέντρωση μας
στο έργο αυτό φάνηκε επιβεβλημένη. 'Υπόδειγμα και ελατήριο φιλοτιμίας απετέλεσε ή υπο
δειγματική δημοσίευση από τον Βούλγαρο ελληνιστή Georgi Mihailov τετράτομου συντάγματος
τών επιγραφών τής βουλγαρικής Θράκης.
Μία πρώτη έρευνα μας επέτρεψε τήν διαπίστωση δτι ό όγκος τοϋ υλικού δέν ήταν απαγο
ρευτικός για τις μικρές δυνάμεις πού διέθετε τότε τό Κέντρο. Τό κύρος τοϋ Μ. Β. Σακελλαρίου
μας εξασφάλισε τήν πρόθυμη υποστήριξη τών αρμοδίων παραγόντων τής Αρχαιολογικής
'Υπηρεσίας. Έν τω μεταξύ, ή μικρή μας ομάδα ενισχύθηκε μέ τήν πρόσληψη και άλλων
ερευνητών, τών Ί. Μεϊμάρη, Βασιλείας Κοντορίνη και Α. Ριζάκη. Έτσι ή εκτέλεση τοϋ πρώτου
ομαδικού έργου υποδομής τοϋ Κέντρου άρχισε σύντομα ύπότούς αίσιώτερους οιωνούς. Αντίξοες
όμως εξελίξεις μέσα και εξω από τό Κέντρο οδήγησαν στην διάλυση τής ερευνητικής ομάδος και
στην αναστολή τοϋ εγχειρήματος.
Μετά τήν πάροδο δύο σχεδόν δεκαετιών, εϋνοϊκώτερες συνθήκες μέσα στο Κέντρο και
ευμενέστερη αντιμετώπιση τοϋ θρακικού προγράμματος από πλευράς Εθνικού 'Ιδρύματος
Ερευνών και Πολιτείας επέτρεψαν τήν εκ νέου διάθεση σ" αυτό τών απαραίτητων ανθρώπινων και
υλικών πόρων. Τήν εκτέλεση τοϋ έργου ανέλαβε μέ ζήλο ή Αουίζα Αουκοπούλου, μέ τήν οποία
συνεργάσθηκαν οί νεώτερες ερευνήτριες Αντιγόνη Ζουρνατζή, Γαβριέλλα Παρισάκη και Σελήνη
Ψωμά. Ή επί κεφαλής τής ομάδος ενέπνευσε ενθουσιασμό στις συνεργάτιδες της και εμπιστοσύνη
στους συναδέλφους τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Τό δημοσιευόμενο σήμερα έργο είναι καρπός
τοϋ κοινού μόχθου τους και τής σοφίας πού προσκόμισαν στο έργο αλλά και απεκόμισαν κατά τήν
εκπόνηση του. Σέ όλους εκφράζω τον θαυμασμό μου και τήν ευγνωμοσύνη μου γιά τήν εξόφληση
ενός χρέους, τό όποιο, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, είχε τόσο καθυστερήσει. Τήν ποιότητα τοϋ
αποτελέσματος θά κρίνουν άλλοι. Τοϋ μεγέθους τής προσπάθειας είμαι δμως μάρτυς.
Μιλτιάδης Β. Χατζόπουλος
Διευθυντής τοϋ Κέντρου 'Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος
Έθνικόν "Ιδρυμα Ερευνών

Όταν πριν από 25 χρόνια έγιναν οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ των ερευνητών του Κέντρου
Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος και των Αρχαιολόγων που είχαν εργαστεί στη Θράκη για τη
δημοσίευση των επιγραφών της περιοχής, το εγχείρημα φαινόταν αρκετά φιλόδοξο, σχεδόν
ακατόρθωτο. Η συγκέντρωση και η φωτογράφηση του υλικού που άρχισε εκείνη την εποχή,
διακόπηκε λόγω ανυπέρβλητων δυσκολιών για πολλά χρόνια. Με την επιμονή και τη φιλοπονία
των ερευνητών του Κέντρου εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι, με αποτέλεσμα να
ξαναρχίσει η συνεργασία με τους Αρχαιολόγους της Εφορείας, να συνεχιστεί η έρευνα και να
ολοκληρωθεί με επιτυχία η κατάρτιση του "Συντάγματος" όλων των επιγραφών, που προέρχονται
από τους τρεις νομούς της ελληνικής σήμερα Θράκης.
Η συγκέντρωση και η δημοσίευση των επιγραφών της Θράκης που συνοδεύεται από ένα
ιστορικό της έρευνας, αλλά και από τις φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες, είναι σημαντικό
γεγονός, το οποίο αποτελεί σταθμό στην ιστορική και αρχαιολογική έρευνα της Αρχαίας Θράκης.
Πρόκειται για ένα πολύτιμο έργο, το οποίο μαζί με τη δημοσίευση των επιγραφών της Βουλγαρίας
από τον Georgi Mihailov, καλύπτουν γεωγραφικά το μεγαλύτερο μέρος της Θράκης των ιστορικών
χρόνων από τις ακτές του Αιγαίου ως τις όχθες του Δούναβη. Είναι βέβαιο δε ότι θα είναι
πάντοτε χρησιμότατο όργανο στα χέρια των Ιστορικών και των Αρχαιολόγων του μέλλοντος, κάθε
φορά που θα επιχειρούν να μελετήσουν ένα θέμα, σχετικό με την ιστορία και τα μνημεία της
περιοχής.
Για την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου, έπαινος οφείλεται στους πρωτεργάτες ερευνητές του
Κ.Ε.Ρ.Α., σε όλους τους υπηρετούντες και υπηρετήσαντες αρχαιολόγους στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Θράκης, αλλά και σε αυτούς που εργάστηκαν κατά καιρούς στην περιοχή. Η
συνεργασία όλων αυτών έγινε μέσα σε κλίμα φιλίας, αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης, γεγονός
που οδήγησε στην επιτυχή ολοκλήρωση του δύσκολου εγχειρήματος. Είναι ανάγκη η συνεργασία
αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον, με στόχο την εκπόνηση και άλλων μελετών που θα
αναφέρονται σε γενικότερα θέματα, όπως αυτά της ιστορικής και αρχαιολογικής τοπογραφίας ή
της δημοσίευσης καταλόγων γλυπτών και νομισμάτων της Θράκης.
Είναι επίσης ανάγκη τά δύο "συντάγματα" των επιγραφών να συμπληρωθούν με τη δημοσίευση
των επιγραφών της Ανατολικής Θράκης, δηλαδή της σημερινής Ευρωπαϊκής Τουρκίας.
Πιστεύουμε ότι παρά τις δυσκολίες που αναμένεται να εμφανιστούν, το Κ.Ε.Ρ.Α. έχει τη
δυνατότητα να επιδιώξει να προκαλέσει μια συνεργασία με τους Τούρκους συναδέλφους της
Αδριανούπολης και της Κωνσταντινούπολης, με στόχο την από κοινού δημοσίευση των επιγραφών
της Ανατολικής Θράκης. Η πρώτη ήδη συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων αρχαιολόγων,
της Κομοτηνής και της Σμύρνης, για την έρευνα στις Κλαζομενές, την Τέω και τα Αβδηρα,
καρπός της οποίας υπήρξε η έκδοση των Πρακτικών του πρώτου Ελληνοτουρκικού Συμποσίου,
αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον.
Διαμαντής Τριαντάφυλλος
Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ή ιδέα της συγκεντρώσεως και δημοσιεύσεως σέ "Σύνταγμα" τών επιγραφών της Δυτικής
Θράκης γεννήθηκε το 1980, στα πρώτα βήματα τοΰ νεοϊδρυθέντος τότε Κέντρου Ελληνικής καί
Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητος τον Έθνικοϋ 'Ιδρύματος 'Ερευνών. Σχετική πρόταση τοΰ τότε Διευθυντή
του καθηγητή Μιχάλη Β. Σακελλαρίου υιοθετήθηκε ανεπιφύλακτα από όλους τους αρχαιολόγους
πού είχαν εργασθεί ή εργάζονταν στην περιοχή. Σέ κοινές συνεδριάσεις, στις όποιες παρίσταντο οί
'Ανδρέας Βαβρίτσας, Δημήτρης Λαζαρίδης, Ευάγγελος Πεντάζος, Αικατερίνη Ρωμιοπούλου,
Χάϊδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη καΐ Διαμαντής Τριαντάφυλλος, αποφασίσθηκε στενή συνεργασία
μεταξύ αρχαιολόγων και ερευνητών τοΰ Κ.Ε.Ρ.Α. κατά περίπτωση —Ιδίως προκειμένου για
αδημοσίευτες επιγραφές— και ή παροχή διευκολύνσεων εκ μέρους της IH ' και τής ΙΘ ' Εφορείας
προκειμένου να δημιουργηθεί πλήρες αρχείο τών επιγραφών, μέ φωτογραφίες και έκτυπα όλων
τών μνημείων. 'Από πλευράς Κ.Ε.Ρ.Α. το έργο ανατέθηκε στους ερευνητές Βασιλεία Κοντορίνη
για τήν ελληνική αρχαιότητα, 'Αθανάσιο Ριζάκη για τις επιγραφές τών ρωμαϊκών χρόνων και
'Ιωάννη Μεϊμάρη, για τις παλαιοχριστιανικές επιγραφές. Ή ομάδα πραγματοποίησε δύο
αποστολές στην Θράκη για τήν συγκέντρωση και φωτογράφηση υλικού και άρχισε τήν συγκρότηση
τοΰ αρχείου τών επιγραφών. Ή πρόοδος δμως τοΰ έργου έμελλε να ανασταλεί το επόμενο έτος μέ
ευθύνη τοΰ Κ.Ε.Ρ.Α. καί να ατονήσει για περισσότερα άπό 15 χρόνια, κατά τα όποια άλλα έργα
προωθήθηκαν κατά προτεραιότητα. Μόνον ή δημοσίευση τών παλαιοχριστιανικών επιγραφών
ολοκληρώθηκε τό 1994 μέ συνεργασία τών Χ. Μπακιρτζή καί Ι. Μεϊμάρη.1 Το αρχικό σχέδιο
έπαναδραστηριοποιήθηκε δύο σχεδόν δεκαετίες αργότερα, οπότε ή ευθύνη τοΰ έργου ανατέθηκε
στην υπογράφουσα· προοδευτικά εντάχθηκαν σέ αυτό οί ερευνήτριες 'Αντιγόνη Ζουρνατζή, ΜαρίαΓαβριέλλα Παρισάκη καί Σελήνη Ψωμά. Στόχος τής ανανεωμένης προσπάθειας ήταν να
συμπεριληφθούν κατά το δυνατόν στο "Σύνταγμα" όλες οί επιγραφές τής περιοχής, ελληνικές καί
λατινικές· για τα σχετικά πρόσφατα καί αδημοσίευτα ευρήματα, οί ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι τής
'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας θα κατέβαλλαν προσπάθεια να επισπεύσουν τήν χωριστή δημοσίευση
τους είτε θα τα ένέτασσαν οί ίδιοι στο "Σύνταγμα". Συζητήθηκε επίσης ή προοπτική μελλοντικής
συνεργασίας όλων τών ενδιαφερομένων για τήν δημοσίευση, σέ δεύτερο χρόνο καί σέ χωριστό
τόμο, ειδικών μελετών για τήν ίδια περιοχή σέ θέματα ιστορίας, Ιστορικής γεωγραφίας,
αρχαιολογίας, νομισματικής κ.ά.
Οί αλλεπάλληλες επιστημονικές αποστολές τών ερευνητών τοΰ Κ.Ε.Ρ.Α. στην Θράκη αλλά καί
οί επισκέψεις τών αρχαιολόγων τής 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας στο Κ.Ε.Ρ.Α. θεμελίωσαν το
πλαίσιο μιας πραγματικά στενής επιστημονικής συνεργασίας αλλά καί είλικρινοΰς φιλίας,
βασισμένης σέ πνεύμα αμοιβαίας εκτιμήσεως καί εμπιστοσύνης πού ξεπερνά τα χρονικά πλαίσια
τής πραγματώσεως τοΰ συγκεκριμένου έργου. Πεποίθηση μας είναι σήμερα, οτι κάθε προσπάθεια
να προσδιορισθεί σέ κάθε περίπτωση επακριβώς τό μέτρο τής συμμετοχής ενός εκάστου θα
αποτύγχανε: τό "Σύνταγμα" είναι καρπός μιας πραγματικής συλλογικής προσπάθειας, στην οποία
καθένας συνεισέφερε τήν γνώση καί τήν εμπειρία του.
'Ακολουθώντας τήν καθιερωμένη πρακτική, συμπεριλήφθηκαν στο "Σύνταγμα" όλες οί επί
λίθου ελληνικές καί λατινικές επιγραφές πού έχουν εντοπισθεί στο έδαφος τών τριών νομών
(Ξάνθης, Ροδόπης καί Έβρου) τής Αίγαιακής Θράκης. Ώς κατώτερο χρονολογικό όριο για τήν
συγκέντρωση τοΰ υλικού έχει τεθεί ό 6ος μ.Χ. αι.2 Προτάσσεται συστηματικός, συγκεντρωτικός
1. Ί . Μεϊμάρης καί Χ. Μπακιρτζής, 'Ελληνικές επιγραφές ύστερορρωμαϊκών καί παλαιοχριστιανικών χρόνων από τη
Δυτική Θράκη, "Παράρτημα Θρακικής 'Επετηρίδας", τόμ. 1 (Κομοτηνή 1994).
2. Οί βυζαντινές επιγραφές τής περιοχής έχουν συστηματικά δημοσιευθεί από τήν Αικατερίνη Άσδραχα σέ συνεργασία μέ
τόν Χαράλαμπο Μπακιρτζή (βλ. ΑΔ 35 [1980] [1986] "Μελέτες" 241-82· 49-50 [1994-1995] [1998] "Μελέτες" 279347· 51-52 [1996-1997] [2000] "Μελέτες" 333-86· 53 [1998] [2002] "Μελέτες" 455-521).
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κατάλογος τών φιλολογικών και επιγραφικών τεκμηρίων για την περιοχή. Ή σχετικά εκτενής
Εισαγωγή πού προηγείται αποβλέπει στην επισκόπηση τών δεδομένων άλλα και της έρευνας στην
ευρύτερη υπό μελέτην περιοχή. Περιλαμβάνει συζήτηση όλων τών σχετικών μαρτυριών —και της
βιβλιογραφίας— για τις λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές εκείνες θέσεις, όπως λ.χ. ή Δίκαια, ή
Στρύμη, ή Δρυς κ. ά. πολλές, οί όποιες δέν συνδέονται μέ επιγραφικά ευρήματα, δέν ταυτίζονται
μέ βεβαιότητα μέ συγκεκριμένη αρχαιολογική θέση καί είναι κατά κανόνα αποκλειστικά γνωστές
άπό φιλολογικές ή "εξωτερικές" επιγραφικές μαρτυρίες, οί όποιες πάντως έχουν συμπεριληφθεί
στον κατάλογο τών φιλολογικών καί επιγραφικών τεκμηρίων. Ιδιαίτερη εξ άλλου μέριμνα έχει
ληφθεί για τήν αποτύπωση σέ "Ιστορικούς" χάρτες όλων τών θέσεων οί όποιες έδωσαν επιγραφικά
ή άλλα ευρήματα. Τήν σύνταξη ειδικότερα τοϋ πρώτου Χάρτη, τών προϊστορικών θέσεων της
Θράκης τοϋ Αιγαίου (Χάρτης 1, σελ. 125), ανέλαβε μέ προθυμία —για τήν οποία τον
ευχαριστούμε— ό συνάδελφος Δρ Ί . Ασλάνης.
Άπό τήν πλευρά τοϋ Κέντρου Ελληνικής καί Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητος, ή γενική ευθύνη και
εποπτεία τοϋ έργου βάρυνε τήν Λουίζα Αουκοπούλου· ή μελέτη καί επεξεργασία τοϋ ύλικοΰ
κατανεμήθηκε ανάμεσα στις ερευνήτριες Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη (νομός Ξάνθης), Αντιγόνη
Ζουρνατζή (νομός Έβρου), Σελήνη Ψωμά (νομός Ροδόπης), οί όποιες συνεργάσθηκαν στενά σέ
όλες τίς φάσεις της συντάξεως τοϋ "Συντάγματος". 'Ιδιαίτερα ή τελευταία μοιράσθηκε μαζί μου
όχι μόνον τίς χαρές της επιστημονικής έρευνας αλλά καί μεγάλο μέρος τών πρακτικών καί
τεχνικών ευθυνών, κάποτε σέ βάρος καί τών προσωπικών της ερευνητικών έργων.
Άπό τήν πλευρά της ΙΘ ' Εφορείας Προϊστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων Θράκης, ολα
τα στελέχη της, μέ πρώτον τον προϊστάμενο —σήμερα επίτιμο Έφορο— κ. Διαμαντή
Τριαντάφυλλο, συνέβαλαν πρόθυμα καί αποτελεσματικά σέ δλην τήν διάρκεια της προετοιμασίας
τοϋ έργου. Στενότερα οπωσδήποτε συνεργάσθηκαν οί αρχαιολόγοι εκείνοι, στην ευθύνη τών οποίων
βρίσκονται —ή άνηκαν στο πρόσφατο παρελθόν— οί μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής
καί οί όποιοι είχαν συγκεντρώσει καί κατά τό πλείστον ανακοινώσει ή δημοσιεύσει πολλές από τίς
επιγραφές πού βρέθηκαν τά τελευταία χρόνια: ή Κωνσταντίνα Καλλιντζή ("Αβδηρα) καί ή Ευδοκία
Σκαρλατίδου ("Αβδηρα καί Πλωτινόπολις), ή Δόμνα Τερζοπούλου (αρχαία πόλη της χερσονήσου
της Μολυβωτής), ή Νικολίτσα Κοκκοτάκη καί ή Χρύσα Καραδήμα (Μαρώνεια), ή Πολυξένη
Τσατσοπούλου (Ζώνη), ό Ματθαίος Κουτσουμανής (Πλωτινόπολις), ό Δημήτρης Μάτσας
(Σαμοθράκη). "Ετσι τό έργο είναι σέ τελική ανάλυση καρπός συλλογικής εργασίας δλων
ουσιαστικά τών ανωτέρω καί όλοι, μέ τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αναγνωρίζονται ώς συνεργάτες
τοϋ έργου.
'Ωστόσο, οί οφειλές μας δέν περιορίζονται στους ανωτέρω. Πρόθυμη συμπαράσταση καί
συνεργασία μας προσέφερε ή IH' 'Εφορεία Προϊστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων
Καβάλας, στην ευθύνη της οποίας υπάγονταν μέχρι τό 1973 οί έρευνες άλλα καί τά ευρήματα τών
'Αβδήρων. Τίς έρευνες μας στο Μουσείο της Καβάλας στήριξαν τόσο ή επίτιμη σήμερα Έφορος κ.
Χάϊδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη καί ό σημερινός Προϊστάμενος της 'Εφορείας κ. Ζήσης Μπόνιας,
όσο καί οί 'Επιμελητές 'Αρχαιοτήτων κκ. Μαρία Νικολαΐδου-Πατέρα, Μαρίνα Σγουρού καί
Βασίλης Πούλιος. Θετική πάντοτε ανταπόκριση επιφύλαξαν επίσης στα αιτήματα μας οί
συνάδελφοι της 12ης 'Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων, οί όποιοι διεξάγουν έρευνες σέ
χριστιανικά μνημεία της Θράκης. Σέ αυτούς οφείλεται, μεταξύ άλλων, καί ή άδεια να
συμπεριληφθούν στο "Σύνταγμα" τά επιγραφικά ευρήματα της Τοπείρου. 'Ιδιαίτερες ευχαριστίες
όμως οφείλονται στον πρώην Έφορο 'Αρχαιοτήτων καί σήμερα καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσουρή
καί, προ πάντων, στην 'Επιμελήτρια κ. Σοφία Δουκατά-Δεμερτζή για τήν άδεια μελέτης καί
δημοσιεύσεως επιγραφών πού αποκάλυψαν οί πρόσφατες έρευνες της σέ χριστιανικά μνημεία της
Μαρώνειας.
'Αξιομνημόνευτη έξ άλλου είναι ή πρόθυμη συνεργασία καί συμπαράσταση 'Επιμελητών καί
'Εφόρων 'Αρχαιοτήτων, οί όποιοι εργάσθηκαν στην περιοχή σέ παλαιότερες εποχές: τοϋ Ά.
Βαβρίτσα, τής Αικατερίνης Ρωμιοπούλου, της Χάιδως Κουκούλη-Χρυσανθάκη, τής Ευδοκίας
Σκαρλατίδου, τής 'Ηλέκτρας Άναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη. Ή συμβολή τους στο έργο δέν
θεωρούμε ότι περιορίζεται στις βιβλιογραφικές αναφορές. 'Ορισμένες αδημοσίευτες μέχρι σήμερα
επιγραφές δέν θα περιλαμβάνονταν στο Σύνταγμα χωρίς τήν ευγενική έκ μέρους των παραχώρηση
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αδείας δημοσιεύσεως. Εΰρημα τοϋ επίτιμου Εφόρου κ. 'Ανδρέα Βαβρίτσα από τήν Ζώνη είναι το
ψήφισμα των Δρυϊτών (Ε400) πού πρωτοδημοσιεύεται εδώ. Στην κ. Χάϊδω ΚουκούληΧρυσανθάκη οφείλεται ή ευγενική παραχώρηση τοϋ αρχαιότερου επιτύμβιου τών 'Αβδήρων (Ε30)·
στην Χρυσούλα Βεληγιάννη τοϋ επιγράμματος Ε29, τό όποιο είχε παραχωρηθεί σε έκείνην από
τον κ. Χαράλαμπο Μπακιρτζή. Ευχαριστούμε τέλος τό ""Ιδρυμα Νικολάου Παπανικολάου" για
τήν ευγενική παραχώρηση αδείας δημοσιεύσεως άγνωστου μέχρι σήμερα επιτύμβιου (κατωτέρω
Ε487).
Κατά τήν διάρκεια τών εργασιών μας στην Θράκη γενναιόδωρη καί πάντοτε πρόθυμη βοήθεια
μας προσέφερε ολο τό διοικητικό, τό τεχνικό και τό φυλακτικό προσωπικό της ΙΘ ' 'Εφορείας. Γι'
αυτό καί τους ευχαριστούμε όλους. Θα ήταν όμως παράλειψη να μήν αναφερθούμε ιδιαίτερα στις
αρχαιολόγους Μαρία Χρυσαφή ("Αβδηρα) καί 'Αθανασία Τσόκα (Μαρώνεια), για τήν εγκάρδια
στήριξη πού μας παρείχαν σε κάθε περίσταση, λύνοντας πρόθυμα πολλά προβλήματα μας, στους
άξιους συντηρητές Γιάννη Λαϊνίδη καί Π. Μαντζίρη, άλλα καί στους τεχνίτες καί φύλακες
'Αρχαιοτήτων Γιώργο Νάκο (Κομοτηνή), Κωνσταντίνο Κιοσσέ ("Αβδηρα), Τάνια Άγγορούδη καί
Μιχάλη Μαυρίδη (Μαρώνεια), τον Ά. Καραλή (Άλεξανδρούπολις), τους Β. Μπαρμπαράκη καί
Κωνσταντίνο Χατζηϊωαννίδη (Διδυμότειχο), τον Γιάννη Γλήνια (Σαμοθράκη), καί Δ. Τσεκερίδη
(Βυζαντινή Συλλογή Κομοτηνής), καί να μή θυμηθούμε τήν αμέριστη βοήθεια καί τον ενθουσιασμό
τού πρόωρα χαμένου Πέτρου Βελτσίδη (Μαρώνεια) καί τοϋ αείμνηστου Κωνσταντίνου Κανέλλη
(Μολυβωτή).
Μέ ενθουσιασμό πλαισίωσε πάντοτε τις εργασίες μας ή τοπική κοινωνία, ιδίως στην Μαρώνεια
ή όποια αποτέλεσε συχνά τήν βάση τών εξορμήσεων μας. 'Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Πρόεδρο τοϋ
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταύρο Μαυρουδή καί τον κ. 'Ιωάννη Σμαραγδά, Πρόεδρο τοϋ
Πολιτιστικού Συλλόγου "Κίκονες", άλλα καί τήν κ. Σούλα Γερασίμου, οι όποιοι έσπευσαν σε
πολλές περιπτώσεις να διευκολύνουν τό έργο μας.
Σημαντικά βιβλιογραφικά βοηθήματα για μας αποτέλεσαν τά αδημοσίευτα ακόμη σήμερα
πονήματα, πού φίλοι συνάδελφοι έθεσαν στην διάθεση μας: τό έργο τοϋ Δημήτρη Λαζαρίδη γιά τήν
ενδοχώρα της Αίγαιακής Θράκης, ή μεταπτυχιακή εργασία της Πολυξένης Τσατσοπούλου γιά τήν
Ζώνη· λεπτομερή στοιχεία τους αποτυπώνονται στην Βιβλιογραφία μας. 'Αδημοσίευτες μελέτες
καί εκθέσεις τους έθεσαν ευγενικά στην διάθεση μας επίσης οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι κ.κ.
Κωνσταντίνα Καλλιντζή, Χρύσα Καραδήμα, Ευδοκία Σκαρλατίδου, Δόμνα Τερζοπούλου καί
Πολυξένη Τσατσοπούλου. Πολύτιμη επίσης αποδείχθηκε ή βοήθεια πού μας προσέφερε ή φίλη κ.
Κατερίνα Χρυσανθάκη-Nagle, ή όποια μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε τήν αδημοσίευτη ακόμη
διδακτορική της διατριβή γιά τά νομίσματα τών 'Αβδήρων καί προθυμοποιήθηκε να διαβάσει
κριτικά τήν διαπραγμάτευση μας σχετικά μέ τήν ιστορία τών 'Αβδήρων. 'Αξιόλογη τέλος βοήθεια
στην αναζήτηση καί αναδίφηση Περιηγητικών κειμένων προσέφερε γενναιόδωρα ή φίλη
συνάδελφος τοϋ 'Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών τοϋ Ε.Ι.Ε. κ. 'Ιόλη Βιγγοπούλου.
Ό "φάκελλος" τών επιγραφών της Μαρώνειας θα ήταν ασφαλώς πτωχότερος χωρίς τό νέο
επιγραφικό εΰρημα πού έφεραν στο φώς οι έρευνες της 'Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών
Σπουδών στην Σαμοθράκη: τό ψήφισμα τών Μαρωνιτών Ε180. Τό κείμενο καί τά προβλήματα
της σπουδαίας αυτής επιγραφής είδαμε γιά πρώτη φορά τό καλοκαίρι τοϋ 2003 στην Σαμοθράκη.
Μερικές εβδομάδες αργότερα είχαμε τήν ευκαιρία να τό συζητήσομε —καί μάλιστα σέ συνδυασμό
μέ τό διάταγμα τοϋ 'Αδριανού Ε185, πού τότε συγκέντρωνε τήν προσοχή μας— μέ τον καθηγητή
Κ. Clinton, ô όποιος έθεσε ευγενικά υπ' όψη μας τό χειρόγραφο της επικείμενης τότε δημοσιεύσεως
του στο περιοδικό Chiron τοϋ 2003. Ή τελική ωστόσο μελέτη της επιγραφής γιά τό παρόν έργο
έγινε κατά τήν διάρκεια νέας επισκέψεως μας στο Μουσείο τής Σαμοθράκης, τον Σεπτέμβριο τοϋ
2004.
Έξ ίσου σημαντική γιά τήν πληρότητα τοϋ "φακέλλου" τής Μαρώνειας ήταν ή ευγενική άδεια
πού μας παραχώρησε ή κ. Χρύσα Καραδήμα να συμπεριλάβομε αξιόλογα επιγραφικά τεκμήρια
τής λατρείας τών Αιγυπτιακών θεοτήτων (Ε199, Ε200, Ε212 καί Ε213), τά όποια είχαν
μελετηθεί καί ανακοινωθεί από τήν ίδια στο Συμπόσιο Πεντάζου, τά Πρακτικά τοϋ οποίου δεν
έχουν ακόμη δημοσιευθεί.
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Tò εικονογραφικό υλικό τοϋ ανά χείρας τόμου συγκεντρώθηκε καί αυτό με τήν πρόθυμη
βοήθεια τών Εφορειών. Στην ΙΘ ' Εφορεία οφείλουμε τήν παραχώρηση τών σχεδιαγραμμάτων
τών αρχαιολογικών χώρων τών Αβδήρων, της Μαρωνείας καί της Ζώνης πού απεικονίσθηκαν
στις σελ. 177, 337 καί 507. Πολλές από τις φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο της ΙΘ'
Εφορείας, άλλες από εκείνο της IH '. Για τήν πρόθυμη υποστήριξη τών αναζητήσεων μας, ιδίως
προκειμένου να εντοπισθούν εικόνες επιγραφών πού έχουν εξαφανισθεί, ευχαριστούμε το
Επιγραφικό Μουσείο καί τον Διευθυντή του κ. Χαράλαμπο Κριτζα, τό Μουσείο Δελφών καί τήν κ.
Έλενα Παρτίδα, τήν εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία καί τό 'Αρχείο Θρακικών Μελετών.
Το μεγαλύτερο μέρος τών μνημείων είχε τήν τύχη να φωτογραφηθεί για τίς ανάγκες τοϋ
"Συντάγματος" άπό τον φίλο φωτογράφο κ. Στέφανο Στουρνάρα, έμπειρο καλλιτέχνη καί πιστό
συνεργάτη της αρχαιολογίας. Σε αυτόν οφείλονται, μεταξύ πολλών άλλων, καί oi νέες
φωτογραφίες τοϋ ψηφίσματος Ε180 άπό τήν Σαμοθράκη, πού έγιναν τον Ιανουάριο τοϋ 2005 με
τήν φροντίδα καί τίς υποδείξεις τοϋ Δημήτρη Μάτσα. 'Ορισμένες επιγραφές φωτογραφήθηκαν μέ
επιτυχία επίσης άπό τοπικούς φωτογράφους μέ ευθύνη της IH' καί της ΙΘ' Εφορείας
Προϊστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων στα Μουσεία Καβάλας καί Κομοτηνής. Ευχαριστίες
όμως οφείλονται επίσης στο Μουσείο τοϋ Λούβρου για τήν παραχώρηση φωτογραφίας ψηφίσματος
άπό τήν Μαρώνεια (Ε175), στον υποδιευθυντή τοϋ Μουσείου Hermitage Vladimir Matveyev, ό
όποιος μερίμνησε γιά τήν χορήγηση φωτογραφιών τών επιτύμβιων Ε466 καί Ε467, αλλά καί
στην υπεύθυνη της Επιγραφικής Συλλογής τοϋ 'Αρχαιολογικού Μουσείου της Σόφιας κ. Vasilka
Gerasimova καί τον συνάδελφο κ. M. Manov, ô όποιος μερίμνησε για τήν φωτογράφηση τών
επιγραφών πού βρίσκονται στην Σόφια. ΟΙ παλαιές όμως φωτογραφίες τών Άβδηριτικών
ψηφισμάτων τοϋ 'Αρχαιολογικού Μουσείου της Σόφιας είχαν παλαιότερα παραχωρηθεί στο
Κ.Ε.Ρ.Α. άπό τον αείμνηστο G. Mihailov. Ιδιαίτερες τέλος ευχαριστίες οφείλονται στην Γαλλική
'Αρχαιολογική Σχολή τών 'Αθηνών, ή οποία μας επέτρεψε να μελετήσομε στα αρχεία της πολύτιμα
έκτυπα χαμένων σήμερα επιγραφών, τα όποια καί φωτογραφήθηκαν για να απεικονισθούν στην
παροΰσα δημοσίευση. Χάρη σε όλους τους παραπάνω επιτύχαμε τήν μεγαλύτερη δυνατή
εικονογραφική πληρότητα. 'Οπωσδήποτε, τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ εικονογραφικού υλικού
ψηφιοποιήθηκε μέ προθυμία καί δεξιοτεχνία άπό τήν πάντοτε ακούραστη συνάδελφο μας Ειρήνη
Καλογρίδου, τήν οποία καί άπό εδώ ευχαριστούμε.
Γιά τήν σημαντική βοήθεια του σέ όλες τίς φάσεις τοϋ έργου ευχαριστούμε τέλος τον κ. Κώστα
Τρεμουντάνη, υπεύθυνο γιά τήν μηχανογραφική υποστήριξη τοϋ Κ.Ε.Ρ.Α.
Τους επιστημονικούς προβληματισμούς μας είχαμε επανειλημμένα τήν τύχη καί τήν χαρά να
μοιρασθούμε εποικοδομητικά μέ τον καθηγητή της 'Αρχαίας 'Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της
Κολωνίας Michael Zahrnt, τακτικό συνοδοιπόρο στις θρακικές περιηγήσεις μας μαζί μέ τήν φίλη
μας Karin, συχνά μέ οδηγό τον Μαρωνίτη φίλο μας Άριστο Ευθυμίου.
Όπως αναφέρεται στην "Εισαγωγή", τό ονοματολογικό υλικό καί ή προσωπογραφία της
περιοχής αποτελούν τό αντικείμενο μελέτης της συνεργάτιδος αυτού τοϋ έργου κ. Μαρίας
Γαβριέλλας Παρισάκη, ή οποία προετοιμάζει τήν σχετική, επικείμενη δημοσίευση. "Ηδη όμως, από
τό καλοκαίρι τοϋ 2004, τό κείμενο τοϋ "Συντάγματος", σέ τελική σχεδόν μορφή, είχε τεθεί στην
διάθεση τών συντακτών τοϋ Λεξικού τών ελληνικών προσωπικών ovoßaTcov"(Lexicon of the Greek
Personal Names) της Βρετανικής 'Ακαδημίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα ονοματολογικά
δεδομένα στον Δ ' τόμο τοΰ LGPN, ή δημοσίευση τοϋ όποιου αναμένεται πριν άπό τό τέλος Μαΐου
2005. Στην ανάγκη να μή διαταραχθεί ή αντιστοιχία ονομάτων καί άριθμοΰ εκδόσεως τών
επιγραφών στο "Σύνταγμα", πού υιοθετήθηκε άπό τό Λεξικόν, οφείλονται κάποιες μικρές
ανωμαλίες στην αρίθμηση τών επιγραφών, oi όποιες κρίθηκαν αναγκαίες κατά τήν τελική
διόρθωση τοϋ "Συντάγματος".
'Οπωσδήποτε, ή ολοκλήρωση τοϋ Συντάγματος δεν θα ήταν δυνατή έξω άπό τό γόνιμο κλίμα
καί τό οικείο περιβάλλον τοϋ Κέντρου 'Ελληνικής καί Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητος καί χωρίς τήν
πάντοτε πρόθυμη βοήθεια τών συναδέλφων μας, καθένας από τους όποιους συνεισέφερε τό περίσ
σευμα τής δικής του εμπειρίας καί γνώσεως. Χρήσιμες συζητήσεις, έδίως μέ τους συναδέλφους
Σοφία Ζουμπάκη, Χριστίνα Κοκκινιά, Σοφία Κρεμύδη, Πόπη Κρητικάκου, Γιάννη Μεϊμάρη,
Πασχάλη Πασχίδη, Θανάση Ριζάκη καί Άργυρώ Τατάκη, συνέβαλαν στην διερεύνηση ειδικότερων
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προβλημάτων. Σέ όλους, και πρώτα στον Διευθυντή τοΰ Κ.Ε.Ρ.Α. κ. Μιλτιάδη Β. Χατζόπουλο,
έκφράζομε θερμές ευχαριστίες. Σέ εκείνων άλλωστε τΙς ερευνητικές επιδόσεις οφείλεται ή επιτυχία
τής εντάξεως τοΰ Κ.Ε.Ρ.Α. στο πρόγραμμα της επιστημονικής "Άριστείας", άπό το όποιο και
χρηματοδοτήθηκε ή έκδοση τοΰ παρόντος έργου.
Τό "Σύνταγμα" των "Επιγραφών τής Θράκης τοϋ Αιγαίον δέν αποτελεί αυτοσκοπό, άλλα ενα
"εργαλείο" για τήν καλύτερη μελέτη τής Ιστορίας ενός σημαντικού τμήματος τοΰ Ελληνισμού στο
σημείο συναντήσεως καί διασταυρώσεως μέ πλειάδα λαών καί πολιτισμών, τών οποίων ot τύχες
συνδέθηκαν μέ τήν αρχαία Θράκη. Φιλοδοξία καί ευχή όλων τών φορέων πού συνεργάσθηκαν για
τήν ολοκλήρωση του είναι να αποτελέσει τήν αφετηρία διαρκούς καί γόνιμης συνεργασίας καί να
συμβάλει στην συστηματική διεύρυνση καί ανάπτυξη τής έρευνας στην περιοχή.
Λουίζα Δ. Λουκοπούλου
Κέντρον Ελληνικής καί Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητος
Έθνικόν "Ιδρυμα Ερευνών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Προκειμένου για έργα συλλογικά και τίτλους περιοδικών, χρησιμοποιούνται οί διεθνώς καθιερωμένες συντομογραφίες
και οί οδηγίες τοΰ AJA (80 [1976]· 82 [1978]· 84 [1980]), μέ τις απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου για περιοδικά στην
ελληνική γλώσσα, οπως λ.χ. το Αρχαιολογικό Δελτίο, ή Αρχαιολογική Έφτημερίς κλπ. Δέν περιλαμβάνονται στην
βιβλιογραφία οί ετήσιες εκθέσεις ανασκαφικών καί δλλων ευρημάτων πού δημοσιεύονται στο Αρχαιολογικό Δελτίο, στα
Μακεδόνικα, στο Journal of Hellenic Studies (AR) καί στο Bulletin de Correspondance Hellénique. Οί πάσης φύσεως
δημοσιεύσεις τών έπί μέρους συγγραφέων καταλέγονται κατά τήν απόλυτη χρονολογική τάξη.
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τ. 1-2, "Publications of the Archaeological Institute of Northern Greece" 4
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ΜΕΡΟΣ

Α'

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕ! ΜΛΡΤΥΡΙΕΣ (Τ)
Προκειμένου να αποφευχθούν οι επαναλήψεις, οι μαρτυρίες πού αναφέρονται σέ όλες τις πόλεις τής
Θράκης τοϋ Αιγαίου συυναποτέλεσαν ενα ενιαίο σύνολο παραθεμάτων. Τα φιλολογικά τεκμήρια (ΤΙ- 254)
έχουν ταξινομηθεί και αριθμηθεί κατά την απόλυτη αλφαβητική τάξη των συγγραφέων (καί των έργων τους).
Δέν έχουν συμπεριληφθεί: (α) αποσπάσματα γραμματικών καί λεξικογράφων, όταν τά τοπωνύμια
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως παραδείγματα γραμματικών κανόνων, β) χωρία βυζαντινών συγγραφέων
καί έργων νεώτερων τοϋ 7ου μ.Χ. αι., εάν αυτά αντιγράφουν αρχαίους συγγραφείς, (γ) κείμενα σχολιαστών ή
Πατέρων τής εκκλησίας πού επαναλαμβάνουν αρχαίους συγγραφείς, καί (δ) αποσπάσματα έργων τοϋ
'Ιπποκράτους ή τοϋ Γαληνού τά όποια αναφέρονται αποκλειστικά σέ ιατρικά περιστατικά καί δέν
προσφέρουν άλλες, ιστορικές ή τοπογραφικές, μαρτυρίες. Επίσης, (ε) οι απλές αναφορές σέ επώνυμους
πολίτες πόλεων τής περιοχής, ποιητές, φιλοσόφους, επιστήμονες κλπ. Αυτοί, όπως καί ολα τά πρόσωπα πού
αναφέρονται στις φιλολογικές μαρτυρίες, περιλαμβάνονται στην μονογραφία τής Μαρίας Γαβριέλλας
Παρισάκη, Προσωπογραφία καί 'Ονομαστικό της Θράκης τοϋ Αιγαίου (υπό εκτύπωση).
Τά παραθέματα πού ακολουθούν έχουν κατά το πλείστον εξαχθεί από τον ηλεκτρονικό Θησαυρό της
'Ελληνικής γλώσσης1 καί ακολουθούν τις επιλεγμένες από τους εκδότες τοϋ Θησαυροϋ εκδόσεις.2 Όλες οι
παραπεμπτικές ενδείξεις σημειώνονται μέ αραβικούς αριθμούς, ένφ στο δεξιό πέρας κάθε αναγραφής
σημειώνεται καί ό κατά προσέγγιση χρόνος συγγραφής τοϋ έργου ή ή περίοδος ακμής τοΰ συγγραφέως· στην
αρχή τοΰ παραθέματος σημειώνεται σέ παρένθεση ή χρονολογία τοΰ γεγονότος στο όποιο αναφέρεται τό
κείμενο, όταν αυτή είναι γνωστή.

ΤΙ

'Αθηναίος 2. 26 (46e-0
(2ος-3ος μ.Χ. αι.)
Δημόκριτον δε τον Άβδηρίτην λόγος έχει δια γήρας έξάξαι αυτόν διεγνωκότα του
ζην καί ύφαιρουντα της τροφής καθ 1 έκάστην ήμέραν, έπε'ι αί τ ω ν Θεσμοφορίων
ήμέραι ένέστησαν, δεηθεισών τ ω ν οικείων γ υ ν α ι κ ώ ν μη άποθανεϊν κατά την
ττανήγυριν, ό π ω ς έορτάσωσι, πεισθήναι κελεύσαντα μέλιτος ά γ γ ε ϊ ο ν α ύ τ ω
πλησίον παρατεθηναι, και διαζησαι ημέρας ίκανάς τον άνδρα, τ η α π ό του μέλιτος
α ν α φ ο ρ ά μόνη χρώμενον, και μετά τ ά ς ημέρας β α σ τ α χ θ έ ν τ ο ς τ ο υ μέλιτος,
άποθανεϊν.

Τ2

'Αθηναίος 3. 87 (118c)

(2ος-3ος μ.Χ. αί.)

Θαυμαστούς δε είναι λέγει (sc. ό 'Αθηναίος Εύθύδημος) καί τους περί "Αβδηρα άλισκομένους κεστρεΐς, μεθ' ους τους περ'ι Σινώπην, καί ταριχευομένους εύστομάχους
υπάρχειν. (Πρβλ. Τ5)
Τ3

'Αθηναίος 4. 65 (168b)

(2ος-3ος μ.Χ. αί.)

Και Δημόκριτον δ' Άβδηρϊται δημοσία κρίνοντες ώς κατεφθαρκότα τ ά π α τ ρ ώ α ,
επειδή άναγνους αύτοϊς τον μέγαν διάκοσμον και τ ά περί τ ω ν εν "Αιδου ειπών
εις ταύτα άνηλωκέναι, άφείθη.

1. Thesaurus Linguae Graecae, έκδοση τοϋ Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνιας στο Irvine, στο οποίο καί ανήκουν τά
πνευματικά δικαιώματα.
2. L. Berkowitz καί Κ. Α. Squitier, Thesaurus Linguae Graecae: Canon of the Greek Authors and Works (Νέα
Ύόρκη-Όξφόρδη 19903).
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Τ4

'Αθηναίος 6. 59 (25 lf-252a)

(2ος-3ος μ.Χ. αι.)

Ά γ α θ α ρ χ ί δ η ς δ' εν τ η τριακοστή τ ώ ν Ιστοριών "Αίρήσιππος, φησίν, ò Σ π α ρ τ ι ά 
της, άνθρωπος ού μετρίως φαύλος ουδέ δοκών χρηστός είναι, πιθανόν δ' έχων εν
κολακεία λόγον και θεραπεΟσαι τους εύπορους μέχρι της τύχης δεινός." Τοιούτος
ην καί Ηρακλείδης ό Μαρωνείτης ό Σεύθου τ ο υ Θρακών βασιλέως κόλαξ, ου
μνημονεύει Ι ε ν ο φ ώ ν εν ζ' 'Αναβάσεως (βλ. Τ155).
Τ5

'Αθηναίος 7. 77 (307b)

(2ος-3ος μ.Χ. αι.)

Θαυμαστοί δ' είσ'ι τ ώ ν κεστρέων οι περί "Αβδηρα άλισκόμενοι, ως και Ά ρ χ έ στρατος εϊρηκε, δεύτεροι δε οί εκ Σινώπης. (Πρβλ. Τ2)
Τ6

'Αθηναίος 7. 124 (324b)

(2ος-3ος μ.Χ. αι.)

Ό δε πολυμαθέστατος Ά ρ χ έ σ τ ρ α τ ό ς φησιν "σηπίαι Άβδήροις τε Μαρώνεια τ ' ενί
μέσση".
Τ7

'Αθηναίος 8. 41 (349b)

(2ος-3ος μ.Χ. αι.)

Στρατόνικος (sc. ό κιθαριστής) εις "Αβδηρ' άποδημήσας π ο τ έ επί τον α γ ώ ν α τόν
τιθέμενον αυτόθι, ορών εκαστον τ ώ ν πολιτών κατ' ιδίαν κεκτημένον κήρυκα κηρύττ ο ν τ ά τε εκαστον αυτών, οτε θέλοι, νουμηνίαν σχεδόν τε τους κήρυκας εν τ ω
χ ω ρ ί ω όντας π ο λ ύ πλείους κατά λόγον τ ώ ν δημοτών, ε π ' άκρων εβάδιζε τ ώ ν
ονύχων εν τ η πόλει σχέδην, δεδορκώς άτενές εις την γ ή ν κ ά τ ω . ΠυνΘανομένου δέ
τ ώ ν ξένων α ύ τ ο υ τίνος τ ο π ά θ ο ς τ ο γ ε γ ο ν ό ς εξαπίνης περί τους πόδας, τ ο υ τ '
είπε ν "τοις όλοις μεν ερρωμαι, ξένε, και τ ώ ν κολάκων π ο λ ύ μάλλον επί δεϊπνον
τ ρ έ χ ω · α γ ω ν ι ώ δέ και δέδοικα παντελώς, μή π ο τ ' επιβάς κήρυκι τόν π ό δ '
άναπαρώ".
Τ8

'Αθηναίος 8. 44 (35 le)
(2ος-3ος μ.Χ. αι.)
... εν Μαρώνεια δέ συμπίνων τισ'ιν έθέλειν εφη (sc. ό κιθαριστής Στρατόνικος) γνώναι
κατά τίνα τ ό π ο ν εστί της πόλεως, εάν κατακαλύψαντες ά γ ω σ ι ν . ΕΤΘ' ως ήγον και
ήρώτων, "κατά τ ό καπηλεϊον", εφη, ότι καπηλεία εδόκει είναι ή Μαρώνεια. (Πρβλ.
Τ124)

Τ9

'Αθηναίος 8. 45 (3510
(2ος-3ος μ.Χ. at.)
Έν Μαρώνεια δ' εφη (sc. ό κιθαριστής Στρατόνικος) ού γίνεσθαι εαρ, άλλ' άλέαν. (Πρβλ.
Τ125)

Τ10 Αιλιανού, Περί ζώων ιδιότητος 15. 25

(2ος-3ος μ.Χ. ai.)

Λόγος έχει τους ί π π ο υ ς τους πίνοντας εκ τ ο υ Κοσσινίτου π ο τ α μ ο ύ (εστί δέ
ούτος εν Θράκη) δεινώς έκθηριουσθαι· έκδίδωσι δέ ò π ο τ α μ ό ς ούτος ες την
'Αβδηριτών, καί αναλίσκεται ες τήν Βιστονικήν λίμνην. Έ ν τ α υ θ ά τοι και τ ά
βασίλεια γενέσθαι π ο τ έ Διομήδους του Θρακός, ω και αί ανήμεροι έκεϊναι ϊ π π ο ι
κτήμα ήσαν ό Ηράκλειος άθλος.
Τ11 Αιλιανού, Ποικίλη 'Ιστορία 12. 9

(2ος-3ος μ.Χ. ai.)

(7ος π.Χ. ai.) Τιμησίας ό Κλαζομένιος καλώς εξηγήσατο τ ώ ν Κλαζομενίων ην γ ά ρ
τ ώ ν άγαΰών ανδρών. Ό ς γε μήν εϊωθε κατισχύειν τ ώ ν τοιούτων φθόνος, καί του
Τιμησίου κατεκράτει. Και τ ά μέν π ρ ώ τ α ολίγον εμελε φθονουμένω α ύ τ ω , της δέ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕ! ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

47

πατρίδος αυτόν εξελάσαι εκείνο φασι. Παρήει δια διδασκαλείου* οί δε παίδες
άφεθέντες ύπό του διδασκάλου επαιζον. Γίνεται δε δύο παίδων υπέρ γραμμής
φιλοτιμία, καί ό εΤς έπώμοσεν "ούτω εγώ Τιμησίου τον έγκέφαλον εξαράξαιμι".
Τούτο εκείνος άκουσας και υπολαβών άκρατώς εχειν φθόνου καί δεινώς ύπό των
πολιτών μεμισήσθαι, ει γε καί οί παίδες αυτόν μισουσι, μήτι γουν οί άνδρες, εκών
απήλθε της πατρίδος. (Πρβλ. Τ171)
Τ12 Αινείας Τακτικός 15. 8-10
(4ος π.Χ. αι.)
(376/5 π.Χ.) Τριβαλλών έμβαλλοντων εις την 'Αβδηριτών χώραν, επεξελθόντες
Άβδηρϊται και παράταξιν ποιησάμενοι κάλλιστον έργον είργάσαντο* συμβαλόντες
γαρ κατέβαλον πολλούς καί ενίκων πλήθος πολύ καί μάχιμον. Οί δε Τριβαλλοί,
άγανακτήσαντες τ ω συμβάντι, άπαλλαγέντες και άναλαβόντες αυτούς, πάλιν
άφικόμενοι εις την χώραν και ενέδρας προκαθίσαντες εκειρον την χώραν την
'Αβδηριτών ου πόρρω της πόλεως, οί δε Άβδηρϊται υπερφρονήσαντες αυτών δια
το προειργασμένον έργον έπεβοήθουν πανσυδίη πάση ρώμη καί προθυμία* οί δε
ύπηγον αυτούς εις τάς ενέδρας. Ό π ο υ δη λέγεται εκ μιας πόλεως, τοσαύτης γε το
μέγεθος, πλείστους εν έλαχίστω χρόνω άπολέσθαι. Ουδέ γάρ άκούσαντες τόν
ολεθρον τών πρώτων έπεξελθόντων οί άλλοι έπέσχον της βοηθείας, άλλ' άλλος
άλλον παρακαλών έσπευδε ν βοηθεϊν τοις έπεξελθοϋσι, μέχρι ήρημώθη ή πόλις
ανδρών.
Τ13 Αίσχίνου, Κατά Κτησιφώντος 81 -82
(4ος αι. π.Χ.)
(μετά το 346 π.Χ.) Ουτός έστιν (se. ô Δημοσθένης), ώ άνδρες 'Αθηναίοι, ό πρώτος
εξευρών Σέρριον τείχος καί Δορίσκον κα'ι Έργίσκην καί Μυρτίσκην καί Γάνος καί
Γανιάδα, χωρία ων ουδέ τα ονόματα ήδειμεν πρότερον.
Τ14 Άμμιανός Μαρκελλίνος 17. 4.13 (περ. 325-395 μ.Χ.)
Rhodopa huix annexa, Maximianopolim et Maroneam et Aenum ...
Τ14α

Άμμιανός Μαρκελλινος 18. 6.23
(περ. 325-395 μ.Χ.)
Duo usque nobis Doriscum Thraciae oppidum, et agminatim intra consaepta exercitus,
recensitos Graecia fabulosa narrabis ?

(περ. 325-395 μ.Χ.)
T15 Άμμιανος Μαρκελλίνος 22. 8.3
Unde gurgitibus refluis Apollinis Sminthii templum et Troada perstringit (se. mare Aegaeum), et
Ilium heroicis casibus claram, efficitque M elana sinum oppositum Zephyro, cuius apud
principium Abdera visitur, Protagorae domicilium et Democriti, cruentaequae Diomedis
Thracii sedes et convalles, per quas Hebrus sibi miscetur, et Maronea et Aenus, qua diris
auspiciis coepta moxque relieta, ad Ausoniam veterem ductu numinum properavit Aeneas.
Τ16 'Ανακρέων fr. 160a (Page, PMG)
"Αβδηρα καλή Τηίων άποικίη. (Πρβλ. Τ233)

(6ος π.Χ. αι.)

(6ος π.Χ. αι.)
Τ17 'Ανακρέων = AG 7. 226
'Αβδήρων προθανόντα τόν αίνοβίην 'Αγάθωνα
πασ' επί πυρκαϊής ήδ' έβόησε πόλις.
Ου τίνα γάρ τοιόνδε νέων ό φιλαίματος "Αρης
ήνάρισεν στυγερής εν στροφάλιγγι μάχης. (Πρβλ. Τ200)
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— Άναξιμένης Λαμψακηνός (FGrHist 72) F 41. 17
Βλ. Δημοσθένους, Επιστολή [Φιλίππου] (12) 17 = Τ43

(4ος π.Χ. ai.)

(4ος π.Χ. αι.)
Τ18 Άνδροτίων (FGrH 324) F 31
(Στέφ. Βυζ. στο λ. = Τ225): Στρύμη, πόλις Θράκης, ως Άνδροτίων έβδόμω.
(1ος μ.Χ. αι.)
ΤΙ9 'Ανωνύμου 'Ιστορικού, Πράξεις Ηρακλέους (FGrH40 ) 78-89
Τουτώ(ι) δ5 επί Θράικαν στρατευσάμ80
ενός Διομήδη εφόνευσε και
Θράικας εκυρίευσε, ΑΤνόν τε λα
βών Σαρπαδόνα τον άρχοντα άπέσφαξε* κα'ι Θάσον ελών [Σθενέ]λ84
ωι και Άλκαίω παρέδωκε - Τορώναν τε είλε, Πολύγονον καί Τηλέyovov άπέκτεινε, πόλιν τε
"Αβδηρα επί Θράικας Ηρακλής ώι88
κισε του Θρονικου υ'ιου επώνυμον Άβδήρου. (Πρβλ. IG XIV 1293 Α Π. 78-89 = ΤΕ87)
Τ20 ['Απολλοδώρου], Βιβλιοθήκη!. 96-97
(1ος-2ος μ.Χ. ai.)
Ό γ δ ο ο ν άθλον επέταξεν αύτω (sc. Ήρακλεΐ) τάς Διομήδους του Θρακός ίππους εις
Μυκήνας κομίζειν ην δε ούτος "Αρεος καί Κυρήνης, βασιλεύς Βιστόνων έθνους
Θρακίου καί μαχιμωτάτου, είχε δε ανθρωποφάγους ίππους. Πλεύσας ουν μετά
των εκουσίως συνεπομενων και βιασάμενος τους επί ταϊς φάτναις των 'ίππων
υπάρχοντας ήγαγεν επι την θάλασσαν. Των δε Βιστόνων συν οπλοις επιβοηθούντων τάς μεν ίππους παρέδωκεν Άβδήρω φυλάσσειν ούτος δέ ήν Έρμου
παις, Λοκρός εξ Όπουντος, Ηρακλέους ερωμένος, ôv ai ίπποι διέφθειραν επισπασάμεναΓ προς δε τους Βίστονας διαγωνισάμενος καί Διομήδην άποκτείνας
τους λοιπούς ήνάγκασε φεύγειν, και κτίσας πόλιν "Αβδηρα παρά τον τάφον του
διαφθαρέντος Άβδήρου, τάς 'ίππους κομίσας Ευρυσθεϊ έδωκε. Μεθέντος δέ αύτας
Εύρυσθέως, εις το λεγόμενον ορός "Ολυμπον ελθουσαι προς των θηρίων
άπώλοντο.
Τ21 'Απολλώνιου Τοδίου, Αργοναυτικά 1. 23-34
(3ος π.Χ. αι.)
Πρώτα νυν Όρφήος μνησώμεθα, τόν ρά ποτ' αυτή
Καλλιόπη Θρήικι φατίζεται ευνηθεϊσα
25
Οίάγρω σκοπιής Πιμπληίδος άγχι τεκέσθαι.
Αυτάρ τόν γ 1 ενέπουσιν άτειρέας οΰρεσι πέτρας
θέλξαι άοιδάων ενοπη ποταμών τε ρέεθραφηγοί δ' αγριάδες κείνης ετι σήματα μολπής
άκτη Θρηικίη Ζώνης επι τηλεθόωσαι
30
έξείης στιχόωσιν επήτριμοι, ας ογ' επιπρό
θελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν.
Όρφέα μεν δη τοϊον έών επαρωγόν άέθλων
Αίσονίδης Χείρωνος έφημοσύνησι πιθήσας
δέξατο, Πιερίη Βιστωνίδι κοιρανέοντα-
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Τ22 Άππιανοϋ, 'Ρωμαϊκοί εμφύλιοι 4. 87-88
(1ος-2ος μ.Χ. αι.)
(42 π.Χ.) Δεκίδιος δε και Νωρβανός οϋς ό Καίσαρ και 'Αντώνιος μετά οκτώ τελών es
Μακεδονίαν προεπεπόμφεσαν, εκ Μακεδονίας εχώρουν επί Θράκης της όρείου
χίλιους και πεντακόσιους σταδίους, μέχρι πόλιν ύπερβάντες Φιλίππους τα στενά
Κορπίλων καί Σαπαίων, της 'Ρασκουπόλιδος οντά αρχής, κατέλαβον, ή μόνη
διελθεΐν εστίν ες τήν Εύρώπην εκ της 'Ασίας τήν γνώριμον όδόν. Και τούτο τοις
άμφί τον Κάσσιον, ες Σηστόν εξ 'Αβύδου περάσασι, πρώτον άντεκεκρούκει.
'Ρασκούπολις δε και 'Ράσκος ήστην άδελφώ Θρακίω βασιλίσκω, μιας άρχοντε
χώρας, ο'ί τότε τή γνώμη περί της συμμαχίας διεφέροντο. Και 'Ράσκος μέν τοις
άμφ'ι τον Άντώνιον συνεμάχει, 'Ρασκούπολις δε τοις άμφί τον Κάσσιον,
τρισχιλίους Ιππέας έχων έκάτερος. Πυνθανομένοις δε τοις άμφι τον Κάσσιον περί
τών οδών ό 'Ρασκούπολις εφη τήν μέν δι' Αϊνου και Μαρώνειας επίτομόν τε και
συνήθη καί λεωφόρον ουσαν επί τά Σαπαίων στενά άγειν, κατεχόντων δε αυτά
τών πολεμίων αμήχανα ες δίοδον είναι, τήν δέ περίοδον τριπλασίονά τε καί
χαλεπήν.
Οί δέ τους πολεμίους ύπολαβόντες ουκ ες κώλυσιν μέν οδών αύτοϊς άπανταν,
τροφών δέ απορία ες Θράκην αντί Μακεδονίας υπερβήναι, εβάδιζον επί Αίνου και
Μαρώνειας, όθεν επί Λυσιμαχείας τε και Καρδίας, α'ί τον ίσθμόν της Θρακίου
χερρονήσου διαλαμβάνουσιν ώσπερ πύλαι, μετά δέ άλλην ήμέραν ες τον Μέλανα
κόλπον άφίκοντο.
Τ23 Άππιανοϋ, 'Ρωμαϊκοί εμφύλιοι4. 101-102
(1ος-2ος μ.Χ. αι.)
(42 π.Χ.) Ταύτα ειπών (se. ό Κάσσιος) και παρασκευάσας τον στρατόν έργω και
λόγω καί δωρεαϊς διέλυε τήν εκκλησίαν. Οί δέ επιμένοντες επήνουν επί πλείστον
αυτόν τε και Βρουτον και περ'ι σφών, όσα εικός ην, ύπισχνουντο. Οί δέ αύτοΐς
τήν δωρεάν αύτίκα διηρίθμουν και έτερα υπέρ αυτήν κατά προφάσεις πολλάς τοις
άρίστοις. Τους δέ λαμβάνοντας άεί κατά μέρη προαπέλυον, ες Δορίσκον, καί αυτοί
μετ' ολίγον εφείποντο... Δύο δ' ήμέραις τον Μέλανα κόλπον περιοδεύσαντες ες
ΑΤνον άφίκοντο καί επί Αινώ Δορίσκον τε καί όσα άλλα μέχρι Σερρείου όρους
παράλια.
Του δέ Σερρείου προύχοντος ες τό πέλαγος, αυτοί μέν ες τά μεσόγαια άνεχώρουν..
Τ24 'Αριστοτέλους, Τών περί τά ζώα ιστοριών598α
(4ος π.Χ. αι.)
Γίνονται δέ καί εν ταϊς λιμνοθαλάτταις πολλοί τών ιχθύων, οίον σάλπαι,
χρύσοφρυς, τρίγλη καί τών άλλων σχεδόν οί πλείστοι. Γίνονται δέ καί άμίαι, οΤον
περί Άλωπεκόννησον καί εν τή Βιστωνίδι λίμνη ενεστι τά πλείστα γένη τών
ιχθύων.
Τ2 5 'Αριστοφάνους Γραμματικού, Τών Αριστοτέλους περί ζώων επιτομή 2. 587 (3ος-2ος π.Χ. αι.)
"Ιππος δέ πιών εκ του Κοσσινίτου ποταμού (έ'στι δέ ούτος εν Θράκη) δεινώς
εκθηριουται- έκδίδωσι δέ ό ποταμός ούτος εις τήν 'Αβδηριτών καί αναλίσκεται εις
τήν Βιστονικήν λίμνην.
Τ26 Άρποκρατίων στο λ.
(1ος/2ος; μ.Χ. αι.)
Δικαιόπολις: Λυσίας εν τ ω κατά Θρασυβούλου, ει γνήσιος. Πόλις εν τή Θράκη
πλησίον 'Αβδήρων, τυχόν δέ καί ετέρα τίς εστί Δικαιόπολις.
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Τ27 Άρποκρατίων στο λ.
(1ος/2ος; μ.Χ. αι.)
Δορίσκος· χωρίον Tris Θράκης· Δημοσθένης υπέρ Κτησιφώντος (βλ. Τ45) κα'ι Ηρό
δοτος (Τ86).
Τ28 Άρποκρατίων στο λ.
(1ος/2ος; μ.Χ. αι.)
Δρυς· Δημοσθένης κατ' Άριστοκράτους. Πόλις εν Ήπείρω. "Εστί δε και ετέρα εν
Θράκη, ης νυν ό ρήτωρ μνημονεύει (βλ. Τ48)' ταύτην Θεόπομπος εν κς' φησ'ιν υπό
Ίφικράτους κατοικισθηναι. (βλ. Τ105)
Τ29 Άρποκρατίων στο λ.
(1ος/2ος; μ.Χ. αι.)
Μαρώνεια· Δημοσθένης εν τη προς Πανταίνετον παραγραφή- τόπος εστί της
Αττικής. "Εστί μέντοι και πόλις εν Θράκη Μαρώνεια, ην φασιν είναι την ύφ'
Όμηρου Ίσμαρον καλουμένην μνημονεύουσι δέ αυτής Δημοσθένης τε εν τώ προς
Πολυκλέα (βλ. Τ51) και Έφορος εν τη δ' (βλ. Τ77).
Τ30 Άρποκρατίων στο λ.
(1ος/2ος; μ.Χ. ai.)
Στρύμη· Δημοσθένης εν τώ περί του τριηραρχήματος (βλ. Τ51). Ηρακλείδης ή
Φιλοστέφανος εν τώ περ'ι νήσων φησ'ιν "άποικίαι δέ είσι Θασίων επί της Θράκης
Γαληψός κα'ι Στρύμη ή νήσος" (βλ. Τ80). Έστι δέ εμπόριον Θασίων. Μνημονεύει
τών Θασίων προς Μαρωνείτας περί της Στρύμης αμφισβητήσεως Φιλόχορος εν ε'
(βλ. Τ33 καί Τ253), Άρχίλοχον επαγόμενος μάρτυρα.
Τ31 Άρριανοϋ, "Αλεξάνδρου Ανάβασις 1. 11.4-5
(1ος-2ος μ.Χ. αι.;)
(334 π.Χ.) Διαβάς δέ (sc. ό Αλέξανδρος) τον Στρυμόνα παρήμειβε το Πάγγαιον ορός
την ως επ' "Αβδηρα και Μαρώνειαν, πόλεις Ελληνίδας επί θαλασσή φκισμένας.
"Ενθεν δέ επί τον "Εβρον ποταμόν άφικόμενος διαβαίνει καί τον Έβρον ευπετώς.
Εκείθεν δέ δια της Παπικής επί τον Μέλανα ποταμόν έρχεται.
Τ32 'Αρχίλοχος fr. 2 (Page, SLG)
(7ος π.Χ. αι.)
(Αθηναίος 1. 56· πρβλ. Τ207)
Έν δορι μέν μοι μάζα μεμαγμένη, εν δορί δ' οίνος
Ίσμαρικός- πίνω δ' εν δορι κεκλιμένος.
(7ος π.Χ. ai.)
Τ33 'Αρχίλοχος F 146 (Bergk, PLC?4)
(Άρποκρατίων, στο λ. Στρύμη = Τ30) ... μνημονεύει τών Θασίων προς Μαρωνείτας
περί της Στρύμης αμφισβητήσεως Φιλόχορος εν ε' (βλ. Τ253), Άρχίλοχον επαγό
μενος μάρτυρα.
Τ34 Βιτρούβιου, De Architectura 7. 5.6
(1ος μ.Χ. αι.)
Videamus item nunc, ne a picturis scaena efficiat et nos Alabandis aut Abderitas. Qui enim
vestrum domos supra tegularum tecta potest habere aut columnas seu fastigiorum
expolitionis? Haec enim supra contignationis ponuntur, non supra tegularum tecta. Si ergo,
quae non possunt in ventate rationem habere facti, in picturis probaverimus, accedemus et
nos his civitatibus, quae propter haec vitia insipientes sunt iudicatae.
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Τ35 Βρούτου,Έπιστολαί9
(μετά τον lo ai. π.Χ.)
Βρούτος Περγαμηνοϊς.
Ψήφισμα ύμέτερον οί πρέσβεις υμών απεκόμισαν μοι εν Άβδήροις την άπ' Ιταλίας
στρατιάν έπισκοπουμένω, δεξάμενος δε της μεν βραδυτήτος υμάς εμεμψάμην
(Περγαμηνους yàp ταύτα φρονεϊν εκ πολλού αν εβουλόμην καί έδει), επήνεσα δε
της εις τα άλλα προθυμίας καί της δωρεάς τών διακοσίων ταλάντων, δι' ής πάλαι
άκοντες δούναι Δολοβέλλα τά πεντήκοντα επεδείξασθε.
Τ3 6 Γεωργίου Μοναχού, Χρονικον σύντομον, MPG 110.525
(9ος μ.Χ. ai.)
Φίλου δε τίνος αύτω ποτέ διαβληθέντος ως επίβουλου καί τους τε οφθαλμούς
(αύτου) έκκεντηθέντος καί τό γένειον άποκειραμένου, επει τυφλός προς Τραϊανόν
εισήχθη, πολλά λυπηθείς επί τούτω Τραϊανός, πόλιν κτίσας επί τω ονόματι αύτου
την νυν Τραϊανούπολιν (όνομαζομένην και) τούτον κατοικίσας εν αύτη ώς
δεσπότην ταύτης, εκεϊσε άπέστειλεν εως της τελευτής αύτου.
Τ37 ΓνωμολόγιονΒατικανού343
(14ος μ.Χ. αι.)
Ό αυτός (sc. Θεόκριτος ό Χίος) βουλευομένων 'Αβδηριτών πώς αν καταγωνίσαιντο
τους Θράκας εΤπεν "ει Χαρμίδην μεν τον ΐατρόν χειροτονήσετε στρατηγόν, τον δέ
νυν στρατηγουντα κελεύσετε ίατρεύειν ό μεν yàp πολυάνδριον τήν πόλιν
πεποίηκεν, ό δ' ούδένα τών πολεμίων άνήρηκεν".
Τ38 Γουϊδωνος, Geographica 108. 8-21
108 Apris
Sirasceli
Dimis
Tempbra
Prindice
Consiton
Vicontissima

(12ος μ.Χ. αι.)
Enos
Prolanis
Traianopolis
Mitoliton
Porsolis
Topiron
Neapolis quae nunc Christopolis

(2ος μ.Χ. αι.)
T39 Γρανίου Λικινιανού, Annales 35. 70
(86-77 π.Χ.) Regii, qui A(b)der(a)e praesideba(n)t, captis Philippis dilabuntur.
Τ 4 0 Δημοσθένους, Περί τών εν Χερρονήσω (8) 63-64
(4ος π.Χ. αι.)
(= Κατά Φιλίππου Α' [10] 65)
(μετά το 346 π.Χ.) Ύμεϊς δ' ων μεν άπεστέρησθε, σιωπώ - άλλ' εν αύτω τω τήν
είρήνην ποιήσασθαι, πόσ' εξηπάτησθε, πόσων άπεστέρησθε. Ούχ'ι Φωκέας, ού
Πύλας, ουχί ταπί Θράκης, Δορίσκον, Σέρριον, τον Κερσοβλέπτην αυτόν; ού νυν
τήν πόλιν τήν Καρδιανών έχει και ομολογεί;
Τ41 Δημοσθένους, Κατά Φιλίππου Γ' (9) 15
(4ος π.Χ. αι.)
(μετά το 346 π.Χ.) Ό τοίνυν Φίλιππος εξ αρχής, άρτι της ειρήνης γεγονυίας, ουπω
Διοπείθους στρατηγουντος ουδέ τών όντων εν Χερρονήσω νυν απεσταλμένων,
Σέρριον και Δορίσκον ελάμβανε καί τους εκ Σερρείου τείχους καί Ίερου όρους
στρατιώτας έξέβαλλεν, ους ό υμέτερος στρατηγός κατέστησεν. Καίτοι ταύτα
πράττων τί εποίει;
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[Δημοσθένους], Κατά Φιλίππου Δ ' (10) 8

(4ος π.Χ. αι.)

(μετά το 346 π.Χ.) Ό ρ α τ ε Σέρριον καί Δορίσκον τ α ύ τ α γ α ρ π ρ ώ τ ο ν ώ λ ι γ ω ρ ή θ η
μετά την είρήνην, α πολλοίς υμών ουδέ γνώριμ' εστίν ίσως. Τ α ύ τ α μέντοι τ ό τ '
εαθέντα καί π α ρ ο φ θ έ ν τ ' α π ώ λ ε σ ε (se. ό Φίλιππος) Θράκην και Κερσοβλέπτην,
σύμμαχον ονθ' υμών. Πάλιν τ α υ τ ' άμελούμεν' ίδών και ουδεμίας βοηθείας τ υ γ χ ά νοντα π α ρ 5 υμών κ α τ έ σ κ α π τ ε Πορθμόν, καί τυραννίδ' ά π α ν τ ι κ ρ υ της 'Αττικής
επετείχισεν ύμϊν εν τ η Εύβοια.
—

[Δημοσθένους], Κατά Φιλίππου Δ ' (10) 65 = Δημοσθένους, Περί των εν Χερρονήσω (8) 6364 (βλ. Τ40).

Τ4 3 Δημοσθένους, Επιστολή [Φιλίππου] (12) 17

(4ος π.Χ. αι.)

(361/0 π.Χ.) Και λογίζεσθ' ως άλογόν εστίν 'Αθηναίους Θασίους μεν και Μαρωνίτας
άναγκάσαι περ'ι Στρύμης διακριθηναι λόγοις, αυτούς δε προς εμέ μη διαλύσασθαι
περί ων άμφισβητουμεν τον τ ρ ό π ο ν τούτον, άλλως τε και γ ι γ ν ώ σ κ ο ν τ α ς οτι
νικηθέντες μεν ουδέν άποβαλεϊτε, κρατήσαντες δέ λήψεσθε τ α νυν ύφ' ήμϊν οντά.
Τ44 [Δημοσθένους], Περί των προς Άλέξανδρον συνθηκών (17) 23

(4ος π.Χ. αι.)

"Ο και ύβριστικώτατον συμβέβηκεν, ει οί μέν άλλοι Έλληνες και βάρβαροι άπαντες
την προς υμάς εχθραν φοβούνται, ούτοι δ1 οί νεόπλουτοι (sc. οί Μακεδόνες) μόνοι
καταφρονεϊν ύμας υμών α υ τ ώ ν άναγκάζουσι, τ ά μέν πείθοντες, τ ά δέ βιαζόμενοι,
ώ σ π ε ρ εν Άβδηρίταις ή Μαρωνείταις, άλλ' ουκ εν Άθηναίοις πολιτευόμενοι.
Τ 4 5 Δημοσθένους, Περί του στεφάνου (18) 69-70

(4ος π.Χ. αι.)

(μετά το 346 π.Χ.) "Ηδη γ ά ρ σ' ε ρ ω τ ώ π ά ν τ α τάλλ' άφείς, Άμφίπολιν, Πύδναν,
Ποτείδαιαν, Ά λ ό ν ν η σ ο ν ούδενός τ ο ύ τ ω ν μέμνημαι - Σέρριον δέ και Δορίσκον κα'ι
την Πεπαρήθου πόρθησιν και δσ' άλλ1 ή πόλις ήδικεϊτο, ουδ' ει γέγονεν οιδα.
Τ46 Δημοσθένους, Περί της παραπρεσβείας (19) 155-156

(4ος π.Χ. αι.)

(μετά το 346 π.Χ.) ... και πριν εις Μακεδονίαν ελθεΐν, τρεις και εϊκοσιν ημέρας
άνηλώσαμεν τάς δ' άλλας π ά σ α ς καθήμεθ' εν ΠέΤνλη, πριν Φίλιππον ελθεΐν, σύν αΤς
επορεύθημεν όμου πεντήκονθ' ολας. Έν δέ τ ο ύ τ ω Δορίσκον, Θράκην, τ ά π ι τειχών,
'Ιερόν ορός, π ά ν τ α τ ά π ρ ά γ μ α τ α , εν ειρήνη και σπονδαϊς ηρει και διωκεϊθ 5 ό
Φίλιππος, π ο λ λ ά λέγοντος εμού καί θρυλουντος αεί, τ ο μέν π ρ ώ τ ο ν ως αν εις
κοινόν γ ν ώ μ η ν αποφαινομένου, μετά τ α ύ τ α δ' ως ά γ ν ο ο υ ν τ α ς διδάσκοντος,
τελευτώντος δ' ως αν π ρ ο ς π ε π ρ α κ ό τ α ς αυτούς και ά ν ο σ ι ω τ ά τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς
ουδέν υποστελλομένου.
Τ47

Δημοσθένους, Περί της παραπρεσβείας (19) 334

(4ος π.Χ. αι.)

(μετά το 346 π.Χ.) Ποίος γ ά ρ σ τ ρ α τ η γ ό ς "Αλον, τίς δέ Φωκέας άπολώλεκε; τίς δέ
Δορίσκον; τίς δέ Κερσοβλέπτην; τίς δ1 Ιερόν όρος; τίς δέ Πύλας; τίς δέ πεποίηκεν
άχρι της 'Αττικής όδόν διά συμμάχων και φίλων εΤναι Φ ι λ ί π π ω ; τίς δέ Κορώνειαν,
τίς δ' Ό ρ χ ο μ ε ν ό ν , τίς Ευβοιαν άλλοτρίαν; τίς Μ έ γ α ρ α π ρ ώ η ν ο λ ί γ ο υ ; τίς
Θηβαίους ισχυρούς;
Τ48 Δημοσθένους, Κατ' Άριστοκράτους(23)

132

(4ος π.Χ. αι.)

(357/6 ή 353/2 π.Χ.) ... και εις τ ο ύ τ ο κατέστησε (se. ô Κότυς) τόν Ίφικράτην απορίας,
ώ σ τ ' άπελθόντ' εις "Αντισσαν οίκεϊν καί πάλιν εις Δρυν, ήγούμενον ώς μέν ύμας
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ουχί καλώς εχειν ελθεϊν, ους υστέρους έπεποίητο του Θρακός καί του βαρβάρου,
παρ 1 έκείνω δ' ουκ ασφαλές είναι μένειν, öv ούτως όλιγωρουνθ' έώρα της εαυτού
σωτηρίας.
Τ49 Δημοσθένους, Κατ' Άριστοκράτους (23) 183
(4ος π.Χ. αι.)
(357/6 ή 353/2 π.Χ.) Φιλίππου γαρ εις Μαρώνειαν ελθόντος επεμψεν (se. ó Κερσο
βλέπτης) προς αυτόν Άπολλωνίδην, πίστεις δους εκείνω καί ΠαμμενεΓ και ει μη
κρατών της χώρας Άμάδοκος άπείπε Φιλίππω μη επιβαίνειν, ουδέν αν ην εν μέσω
πολεμεϊν ημάς προς Καρδιανοΰς ήδη καί Κερσοβλέπτην.
Τ5 Ο Δημοσθένους, Προς Πολυκλέα περί του επιτριηραρχήματος (50) 14-15
(4ος π.Χ. αι.)
(361/0 π.Χ.) Επειδή τοίνυν εις Έλλήσποντον ήλθομεν, και ö τε χρόνος εξεληλύθει
μοι της τριηραρχίας, καί μισθός ουκ άπεδόθη τοις στρατιώταις άλλ' ή δυοϊν
μηνοϊν, έ'τερός τε στρατηγός ήκεν Τιμόμαχος, και ούτος διαδόχους ουκ άγων επί
τάς ναυς, άθυμήσαντές μοι πολλοί του πληρώματος ωχοντο άπολιπόντες τήν
ναυν, οί μέν εις τήν ήπειρον στρατευσόμενοι, οί δέ εις τάς Θασίων και Μαρωνιτών
ναυς, μισθώ μεγάλω πεισθέντες και άργύριον πολύ προλαβόντες καί υπό πολλών
au τω λόγω εξηπατημένοι, καί τα μέν παρ' έμου εξανηλωμένα ήδη όρώντες, τα δέ
της πόλεως αμελή, τα δέ τών συμμάχων άπορα, τά δέ τών στρατηγών άπιστα,
και τον χρόνον έξήκοντα τής τριηραρχίας και τον πλουν ούκέτ' όντα οϊκαδε, ουδέ
διάδοχον ήκοντα επί τήν ναυν, παρ' ου αν τις ήξίωσεν ώφεληθήναι.
Τ51 Δημοσθένους, Προς Πολυκλέα περί τοϋ επιτριηραρχήματος (50) 20-23
(4ος π.Χ. αι.)
(361/0 π.Χ.) Άφικόμενος δέ εις Σηστόν εγώ μέν ωμην οϊκαδε καταπλεύσεσθαι, του
τε χρόνου μοι εξήκοντος καί επιτετριηραρχημενων ήδη μοι δυοϊν μηνοϊν και
διαδόχου ούχ ήκοντος επί τήν ναυν ό δέ στρατηγός Τιμόμαχος, άφικομένων ώς
αυτόν πρέσβεων Μαρωνιτών καί δεομένων αύτοϊς τά πλοϊα παραπέμψαι τά
σιτηγά, προσέταξεν ήμϊν τοις τριηράρχοις άναδησαμένοις τά πλοία ελκειν εις
Μαρώνειαν, πλουν καί πολύν κα'ι πελάγιον. Καί ταυθ' ύμϊν δια τούτο άπαντα
διηγησάμην εξ αρχής, ϊνα ειδήτε οσα άνηλωκώς αυτός και ήλίκης μοι γεγενημένης
τής λητουργίας ύστερον οσα άναλώματα υπέρ τούτου άνήλωσα έπιτριηραρχών,
ούχ ήκοντος τούτου επί τήν ναυν, καί κινδύνους όσους εκινδύνευσα αυτός προς
τε χειμώνα και προς πολεμίους. Μετά γάρ τήν παραπομπήν τών πλοίων τήν εις
Μαρώνειαν και τήν άφιξιν τήν εις Θάσον, άφικόμενος παρέπεμπε πάλιν ό
Τιμόμαχος μετά τών Θασίων εις [τήν] Στρύμην σϊτον και πελταστάς, ώς παραληψόμενος αυτός το χωρίον. Παραταξαμένων δέ Μαρωνιτών ήμϊν ταϊς ναυσίν υπέρ
του χωρίου τούτου και μελλόντων ναυμαχήσειν, και τών στρατιωτών άπειρηκότων, πλουν πολύν πεπλευκότων καί πλοία έλκόντων εκ Θάσου εις Στρύμην, ετι
δέ χειμώνος οντος καί του χωρίου άλιμένου, καί εκβήναι ούκ ον ουδέ δειπνοποιήσασθαι πολέμιας τής χώρας ούσης καί περικαθημένων κύκλω τό τείχος καί
ξένων μισθοφόρων και βαρβάρων προσοίκων, άναγκαϊον ήν επ' άγκυρας
άποσαλεύειν τήν νύκτα μετεώρους, άσίτους και άγρυπνους, φυλαττομένους μή τής
νυκτός ήμϊν επιθώνται αί Μαρωνιτών τριήρεις. "Ετι δέ συνέβη τής νυκτός ώρα
έτους ύδωρ καί βροντάς και άνεμον μέγαν γενέσθαι (ύπ' αύτάς γάρ Πλειάδων
δύσεις οί χρόνοι ούτοι ήσαν), εξ ων τίνα ούκ ο'ίεσθε, ώ άνδρες δικασταί, τοϊς
στρατιώταις άθυμίαν εμπεσεϊν;
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Τ5 2 Δημοσθένους, Προς Πολυκλέα περί τον επιτριηραρχήματος

(50) 32

(4ος π.Χ. αι.)

(361/0 π.Χ.) 'Επειδή δέ κ α τ έ π λ ε υ σ α πάλιν εις Θάσον, έλκύσας τ α π λ ο ί α εις
Στρύμην, οΤ προσέταξεν ό στρατηγός (sc. όΤιμόμαχος),...
Τ53 Διόδωρος Σικελιώτης 1. 20. 2

(1ος π.Χ. αι.)

Και κατά μεν την Θράκην Λυκουργον τον βασιλέα τ ώ ν βαρβάρων εναντιούμενον
τοις ύ π ' αυτοΰ (sc. τοϋ Όσίριδος) πραττομένοις άποκτεϊναι, Μάρωνα δέ γηραιόν ήδη
κ α θ ε σ τ ώ τ α καταλιπεϊν επιμελητήν τ ώ ν εν τ α ύ τ η τ η χ ώ ρ α φυτευομένων, και
κτίστην αυτόν ποιήσαι της επωνύμου πόλεως, ην όνομάσαι Μαρώνειαν.
Τ54 Διόδωρος Σικελιώτης 5.79.2

(1ος π.Χ. αι.)

Τ ώ ν δ' άλλων τ ώ ν περί αυτόν ηγεμόνων έκάστω νήσον ή πόλιν δ ω ρ ή σ α σ θ α ι
λέγουσι τον 'Ραδάμανθυν, Θόαντι μέν Λήμνον, Ένυεΐ δέ Κύρνον, Σ τ α φ ύ λ ω δέ
Πεπάρηθον, Εύάνθει δέ Μαρώνειαν, Άλκαίω δέ Πάρον, Άνίωνι δέ Δήλον, Άνδρεϊ δέ
τήν ά π ' εκείνου κληθεΐσαν "Ανδρον.
Τ55

Διόδωρος Σικελιώτης 11.3.6-9

(1ος π.Χ. αι.)

(480 π.Χ.) Ξέρξης δέ ως έ π ύ θ ε τ ο τον Έ λ λ ή σ π ο ν τ ο ν έζευχθαι και τον "Αθω
διεσκάφθαι, π ρ ο ή γ ε ν εκ τ ώ ν Σάρδεων εφ' Ε λ λ η σ π ό ν τ ο υ τήν πορείαν ποιούμενος·
ως δέ ήκεν είς "Αβυδον, διά τ ο υ ζεύγματος τήν δύναμιν δ ι ή γ α γ ε ν εις τήν
Εύρώπην. Πορευόμενος δέ δια της Θράκης πολλούς προσελαμβάνετο σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς
και τ ώ ν Θρακών και τ ώ ν ομόρων τούτοις 'Ελλήνων. Ώ ς δ' ήκεν εις τον όνομαζόμενον Δορίσκον, ενταύθα μετεπέμψατο τ ο ναυτικόν, ώστε άμφοτέρας τάς δυνάμεις
εις ένα τ ό π ο ν άθροισθήναι. Έ π ο ι ή σ α τ ο δέ και τον εξετασμόν της σ τ ρ α τ ι ά ς
ά π ά σ η ς · ήριθμήθησαν δέ της πεζής δυνάμεως μυριάδες πλείους τ ώ ν όγδοήκοντα,
νήες δέ αί σ ύ μ π α σ α ι μακραί πλείους τ ώ ν χιλίων και διακοσίων, καί τ ο ύ τ ω ν
Ελληνίδες τριακόσιοι και είκοσι, τ ά μέν π λ η ρ ώ μ α τ α τ ώ ν ανδρών παρεχομένων
τ ώ ν Ελλήνων, τ ά δέ σκάφη τ ο υ βασιλέως χ ο ρ η γ ο υ ν τ ο ς · . . . Τριήρεις μέν ουν
τ ο σ α υ τ α ι τ ό πλήθος ύ π ή ρ χ ο ν , ί π π α γ ω γ ο ί δέ όκτακόσιαι πεντήκοντα, αί δέ
τριηκόντοροι τρισχίλιαι. Ό μέν ουν Ξέρξης περί τον εξετασμόν τ ώ ν δυνάμεων
διέτριβε περί τον Δορίσκον.
Τ56 Διόδωρος Σικελιώτης 12.50.1-2

(1ος π.Χ. αί.)

(429/8 π.Χ.) Περί δέ τους αυτούς χρόνους Σιτάλκης ό τ ώ ν Θ ρ α κ ώ ν βασιλεύς
παρειλήφει μέν βασιλείαν όλίγην χώραν, διά δέ τήν ιδίαν άνδρείαν καί σύνεσιν επί
πολύ τήν δυναστείαν ηυξησεν, επιεικώς μέν ά ρ χ ω ν τ ώ ν ύποτεταγμένων, ανδρείος
δ' ων εν ταϊς μάχαις καί στρατηγικός, ετι δέ τ ώ ν π ρ ο σ ό δ ω ν μεγάλην ποιούμενος
επιμέλειαν. Τό δέ τέλος επί τοσούτον δυνάμεως προήλθεν, ώστε χ ώ ρ α ς άρξαι
πλείστης τ ώ ν π ρ ό αύτου βασιλευσάντων κατά τήν Θράκην. Ή μέν γ ά ρ π α ρ α θ α λάττιος αυτής ά π ο της 'Αβδηριτών χ ώ ρ α ς τήν αρχήν έχουσα διέτεινε μέχρι τ ο υ
"Ιστρου ποταμού, ά π ο δέ θαλάττης είς τ ό μεσόγειον πορευομένω τοσούτον είχε
διάστημα, ώστε πεζόν ευζωνον όδοιπορήσαι ημέρας δέκα τρεις. Τηλικαύτης δέ
χ ώ ρ α ς βασιλεύων ελάμβανε π ρ ο σ ό δ ο υ ς καθ' εκαστον ενιαυτόν π λ ε ί ω χιλίων
ταλάντων.
Τ57

Διόδωρος Σικελιώτης 13.72.1-2

(1ος π.Χ. αι.)

(408 π.Χ.) Τ ο ύ τ ω ν δέ π ρ α τ τ ο μ ε ν ω ν Θρασύβουλος ò τ ώ ν 'Αθηναίων σ τ ρ α τ η γ ό ς
μετά νεών πεντεκαίδεκα πλεύσας επί Θάσον ένίκησε μάχη τους εκ της πόλεως καί
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περί διακόσιους αυτών άνείλεν εγκλείσας δ' αυτούς εις πολιορκιαν ήναγκασε τους
φυγάδας τους τα τών 'Αθηναίων φρονουντας καταδέχεσθαι, και φρουραν λαβόντας
συμμάχους 'Αθηναίων είναι. Μετά δε ταύτα πλεύσας εις "Αβδηρα προσηγάγετο
πόλιν εν ταϊς δυνατωτάταις ουσαν τότε τών επί Θράκης.
Τ58 Διόδωρος Σικελιώτης 15.36.1-4
(1ος π.Χ. αι.)
(376/5 π.Χ.) Έπ' άρχοντος δ' Άθήνησι Χαρισάνδρου 'Ρωμαίοι μεν αντί τών υπάτων
χιλιάρχους κατέστησαν τέτταρας, Σερούιον Σουλπίκιον, Λεύκιον Παπίριον, Τίτον
Κοΐνκτιον, 'Ηλείοι δ' ήγαγον ολυμπιάδα πρώτην προς ταϊς εκατόν, καθ' ην ένίκα
στάδιον Δάμων Θούριος. Έπί δέ τούτων εν τη Θράκη Τριβαλλοι σιτοδεία πιεζό
μενοι πανδημεί στρατείαν εποιήσαντο προς την ύπερόριον χώραν, καί τάς τροφάς
εκ της αλλότριας γης έπορίζοντο. "Οντες δε πλείους τών τρισμυρίων επήλθον την
τε ομορον Θράκην και την τών 'Αβδηριτών χώραν έπόρθησαν άδεώς· πολλής δέ
ωφελείας κυριεύσαντες καταπεφρονηκότως και ατάκτως τήν έπάνοδον έποιουντο.
Οί δ' Άβδηρϊται πανδημεί στρατεύσαντες επ' αυτούς [καί] σποράδην και ατάκτως
τήν έπάνοδον ποιούμενους πλείους τών δισχιλίων άνείλον. 01 δέ βάρβαροι παροξυνθέντες επί τοις συμβεβηκόσι, και βουλόμενοι τους Άβδηρίτας τιμωρήσασθαι,
πάλιν ενέβαλον αυτών εις τήν χώραν. Οί δέ προνενικηκότες επαρθέντες τω προτερήματι, και τών πλησιοχώρων Θρακών συμμαχίαν άποστειλάντων αύτοϊς,
παρετάξαντο τοις βαρβάροις. Γενομένης δέ μάχης ίσχυρας και τών Θρακών μεταβαλομένων άφνω, μονωθέντες οί Άβδηρϊται καί κυκλωθέντες ύπό του πλήθους τών
βαρβάρων σχεδόν άπαντες οί της μάχης μετεσχηκότες κατεκόπησαν. Τηλικαύτη δέ
συμφορά τών 'Αβδηριτών περιπεπτωκότων καί μελλόντων πολιορκεϊσθαι, Χαβρίας
ό 'Αθηναίος επιφανείς μετά δυνάμεως εξείλατο τών κινδύνων τους Άβδηρίτας, καί
τους μέν βαρβάρους εξήλασεν εκ της χώρας, εν δέ τή πόλει φρουραν άξιόλογον
καταλιπών αυτός υπό τίνων εδολοφονήθη.
Τ59 Διόδωρος Σικελιώτης 30.6.1
(1ος π.Χ. αι.)
(170 π.Χ.) "Οτι οί περί τον Εύμένη τήν τών Αβδηριτών πόλιν πολιορκουντες καί
τήν εκ της βίας άλωσιν άπογνόντες διεπέμψαντο λάθρα προς τίνα Πύθωνα τή
δόξη πρωτεύοντα τών Αβδηριτών καί τό κυριευον μέρος διαφυλάττοντα δια
δούλων ιδίων καί απελεύθερων διακοσίων. Ψυχαγωγήσαντες ουν αυτόν έπαγγελίαις δια τούτου παρεισήχθησαν εντός του τείχους καί της πόλεως εκυρίευσαν. Ό
δέ τήν πόλιν προδους Πύθων μετρίας τυχών ευεργεσίας, προ οφθαλμών
λαμβάνων τήν της πατρίδος κατασκαφήν εν άθυμία καί μεταμέλεια τον
καταλειπόμενον εβίωσε χρόνον.
Τ60 Διόδωρος Σικελιώτης 31.8.8
(1ος π.Χ. αι.)
(167 π.Χ.) Τήν δέ χώραν όλην διείλον (sc. οί 'Ρωμαίοι) εις τέσσαρα μέρη, ων πρώτον
τό μεταξύ Νέστου ποταμού καί Στρυμόνος καί τά προς άνατολήν του Νέστου
έρύματα πλην τά προς "Αβδηραν καί Μαρώνειαν καί ΑΤνον πόλεις, προς δυσμάς
δέ του Στρυμόνος Βισαλτία πάσα μετά της εν τή Σιντική Ηράκλειας.
Τ61 Δίων Κάσσιος 93
(2ος-3ος μ.Χ. αι.)
(προτού 179 π.Χ.) ό δέ γε Φίλιππος (sc. ό Φίλιππος Ε") έτόλμησε μέν νεωτερίσαι οτι
πόλεων τίνων εστερήθη εν Θεσσαλία καί προς ταϊσδε καί Αϊνου καί Μαρώνειας,
ούκ ήδυνήθη δέ διά τό γήρας καί διά τά περί τους παϊδας συνενεχθέντα αύτω.
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Τ 6 2 Δρομολόγίον Ά ντωνείνου

(4ος μ.Χ. αι.)
Neapoli
Acontisma
Topiro
Cosinto
Porsulis [quod modo Maximianopolis]
Brendice
Milolito
Timpiro
Traianopoli
Dymis
Zervis
Plotinopolim
Hadrianopolim
Ostidizo

321

322

12
9
17
13
23
21
12
16
9
16
24
24
21
18

Τ 6 3 Δρομολόγίον !Λ ντωνείνου
331

332

Τ64

Δρομολόγίον

Amphipoli
Philippis
Acontisma
Otopiso
Stabulo Diomedis
Imparasive Pyrsoali [nunc
Maximianopoli]
Brizice
Traianopoli
Gypsala

Ίεροσολυμιηκόν602-603
mutatio Zesutera
finis Europae et Rhodopeae
mansio Sirogellis
mutatio Drippa
mansio Gipsila
mutatio Demas
civitas Traianopoli
mutatio ad Unimpara
mutatio Salei
mutatio Melalico
mansio Berozicha
mutatio Breierophara
civitas Maximianopoli
mutatio Ad Stabulo Dio...
mutatio Rumbodona
civitas Epyrum
mutatio Purdis
finis Rhodopeae et Macedoniae.
mansio Hercontroma
mutatio Neapolim
civitas Philippis

(4ος μ.Χ. αι.)
32
32
21
18
22
18
20
37
29
(333 μ.Χ.)
12
10
14
12
12
13

15
10
10
12
10
10

9
9
10
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Τ65 Εκαταίος (FGrHist 1) F 158
(6ος/5ος π.Χ. αι.)
(Στέφ. Βυζ. στο λ. =Τ211) "Αβδηρα- πόλεις δύο. ή μεν Θράικης, από Άβδηρου ... ώς
Ελλάνικος (βλ. Τ69) και άλλοι φασίν ...Ή δε δευτέρα πόλις της 'Ιβηρίας προς τοις
Γαδείροις, ώς 'Αρτεμίδωρος εν δευτέρω Γεωγραφουμένων. Ό πολίτης 'Αβδηρίτης
Του 'Αβδηρίτης μέμνηται Εύδοξος εν δ Περιόδων και Παυσανίας εκτηι
Περιηγήσεως (βλ. Τ160) και Ηρόδοτος έβδόμηι (βλ. Τ92 και Τ95) και πολλαχου,
Εκαταίος τε και πολλοί.
(6ος/5ος π.Χ. αι.)
Τ66 Εκαταίος (FGrHist 1) F 159
(Στέφ. Βυζ. στο λ. = Τ221) Μαρώνεια· πόλις Κικονίας κατά την Θράικην [χερρόνησον]. <Έκαταΐος Εύρώπηι>·"εν δέ λίμνη Μάρις, εν δε Μαρώνεια πόλις".
(6ος/5ος π.Χ. αι.)
Τ67 Εκαταίος (FGrHist 1) F 160
(Στέφ. Βυζ. στο λ. = Τ216) Δρυς· πόλις Θράικης. Εκαταίος Εύρώπηι.
(6ος/5ος π.Χ. αι.)
Τ68 Εκαταίος (FGrHist 1) F 161
(Στέφ. Βυζ. στο λ. = Τ217) Ζώνη· πόλις Κικόνων. Εκαταίος Εύρώπηι.
(5ος π.Χ. αι.)
Τ69 Ελλάνικος (FGrHist4) F 105
(Στέφ. Βυζ. στο λ.= Τ211) "Αβδηρα πόλεις δύο* ή μεν Θράικης άπό Άβδηρου του
υίου Έρμου Ηρακλέους ερωμένου, öv αί Διομήδους Ί'πποι διεσπάσαντο, ώς Ελλά
νικος καί άλλοι φασίν.
—

Ελλάνικος ; Βλ. Στέφ. Βυζ. στο λ. [Κίκονες] (Miller) =Τ219· πρβλ. Τ76.

—

'Ερατοσθένους, Περί 'Ολυμπιονικών
Βλ. Φλέγοντος, 'Ολυμπιονικών Επιτομή (FGrHist 415) 1. 10-12 = Τ254

Τ70 Ερμογένους, Περί στάσεων 1. 108
(2ος-3ος μ.Χ. αί.)
"Εκτον κατά το αδύνατον, οίον ει Σίφνιους ή Μαρωνείτας λέγει τις περί αρχής των
Ελλήνων βουλεύεσθαι ή τον Πύθιον ψεύδεσθαι. (Πρβλ. Τ245)
Τ71 Έτυμολογικόν Μέγα στο λ.
(12ος μ. Χ. αί.)
Άβδια καί άβδηρα, ή θάλασσα· Έρρει σοι το μειράκιον ό Καλλίας, ώ Πρωταγόρα*
και πέπραγε κακώς, επειδή σοι την ταχίστην Άβδήραδε Άθήνηθεν άναπέπλευκας.
"Εστί καί όνομα πόλεως. Το εθνικόν Αβδηρίτης.
Τ72 Εύσεβίου, Χρονικόντ. 2, σελ. 86
Λάμψακος και "Αβδηρα εκτίσθησαν

(4ος μ.Χ. αι.]
(Όλ. 32 = 648 π.Χ.)

Τ73 Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Παρεκβολαί εις την Όμηρου Ίλίάδα 1. 57.23-25 (12ος μ. Χ. αί.)
Πρεσβύτερος δέ τις χρόνος έδειξε νέφος μυών περί που τον Μαρωνείτην ορειον
ζυγόν, άνερειφθέν εις αέρα καί τοίχοις οικημάτων βία προσαραχθέν και ούτως
έξολωλός.
Τ74 Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Παρεκβολαί εις την Όμηρου Ίλίάδα 1. 562.11-18 (12ος μ. Χ. αί.)
(στ. 844 κέ.) "Οτι Θρήϊκας ήγεν "Άκάμας και Πείρως ήρως, δσσους 'Ελλήσποντος
άγάρροος εντός έέργει", τουτέστιν εΐργει, συγκλείει, περιέχει. Τούτο δέ προσέθηκε
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δι' έτερους Θράκας, ων ήρχεν Ίφιδάμας, ος ετράφη εν Θρήκη εριβώλακι, μητέρι
μήλων, ελθών συν δώδεκα ναυσίν, ας έλιπεν εν Περκώτη, έτι δε και δια τους ύττό
τον 'Ρήσον Θράκας. Τοϊς δε ττερί Άκάμαντα και Πείρων Θραξί φασι και τους ττερι
Μαρώνειαν συνεισφέρεσθαι. Λέγουσι δέ οί παλαιοί καί, δτι Ίφιδάμας και 'Ρήσος οί
ρηθέντες των επηλύδων Θρακών ήρχον και ου τών Έλλησποντίων. "Οτι δε πολεμισταί οί Θράκες, γέγραπται μεν καί άλλαχου.
Τ75 Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Παρεκβολαι εις την Όμηρου Ίλιάδα 1.564.1-10 (12ος μ. Χ. αι.)
Κίκονες δέ Θρακικόν έθνος πράγματα τω Όδυσσεϊ παρασχόν, ως ή Όδύσσεια
δηλοϊ. Ου μακράν δέ ήσαν ούτοι Μαρωνειτών, ώς δηλοΐ κατά τον Έθνολόγον ό
γράψας οΰτως· "Ευάνθης δ' ωκησεν εν Κικονία, ϊνα Μαρώνεια καλέεται". ...
Ηρόδοτος δέ λέγει, (βλ. Τ86) οτι περί Δωρίσκον και Ευρον και ΑΤνον τόπος
Κικόνων ή ν το παλαιόν. (Βλ. Στέφ. Βυζ. στό λ. [Κίκονες] = Τ219)
Τ76 Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Παρεκβολαι εις την Όμηρου Όδύσσειαν 1. 322. 20 (12ος μ. Χ.
αι.)
Ή δέ ρηθείσα "Ισμαρος ή και Ίσμάρα ύστερον Κικόνων φασι πόλις εγγύς Μαρώ
νειας. "Ενθα και λίμνη, ής το ρεϊθρον Όδύσσειον καλείται. Έκεϊ δέ και Μάρωνος
ήρωον, ώς ò γεωγράφος Ιστορεί. (Πρβλ. Τ228).
Τ77 Έφορος (FGrHist 70) F 38
(4ος π.Χ. αι.)
(Άρποκρατίων στο λ. = Τ29) Μαρώνεια- ... έστι μέντοι καί πόλις εν Θράικηι Μαρώ
νεια, ην φασιν είναι την υφ' Όμηρου Ίσμαρον καλουμένην μνημονεύει δέ αυτής ...
και "Εφορος εν τήι δ'.
Τ78 Έφορος (FGrHist ΊΟ) F 154
(4ος π.Χ. αι.)
(Στέφ. Βυζ. στο λ. = Τ211) "Αβδηρα ... "Εφορος καί τήν πόλιν "Αβδηρόν φησιν,
<όμωνύμως τώι Άβδήρωι), άφ1 ou τα "Αβδηρα, ό πολίτης Αβδηρίτης.
Τ79 [Ζωναρά], Λεξικόν, στο λ.
'Αβδηρίτης, άνεμος οΰτω καλούμενος άπό του τόπου.

(12ος μ. Χ. αι.)

Τ80 Ηρακλείδης Ποντικός ή Φιλοστέφανος, Περί νήσων fr. 125
(4ος π.Χ. αι.)
(Άρποκρατίων, στο λ. Στρύμη = Τ30) Ηρακλείδης ή Φιλοστέφανος εν τ ω περί νήσων
φησιν "άποικίαι δέ είσι Θασίων επί τής Θράκης Γαληψός καί Στρύμη ή νήσος."
Τ81 Ηρόδοτος 1. 168-69
(5ος π.Χ. αι.)
(περ. 545 π.Χ.) Παραπλήσια δέ τούτοισι και Τήιοι εποίησαν. Έπείτε γάρ σφεων
εΤλε χώματι τό τείχος "Αρπαγος, έσβάντες πάντες ες τά πλοία οϊχοντο πλέοντες
επί τής Θρηίκης κα'ι ενθαυτα έκτισαν πόλιν "Αβδηρα, τήν πρότερος τούτων Κλαζομένιος Τιμήσιος κτίσας ούκ άπώνητο, άλλ5 ύπό Θρηίκων έξελασθε'ις τιμάς νυν ύπό
Τηίων των εν Άβδήροισι ώς ήρως έχει. Ούτοι μέν νυν Ιώνων μουνοι τήν
δουλοσύνην ουκ άνεχόμενοι εξέλιπον τάς πατρίδας.
Τ82 Ηρόδοτος 5. 98.4
(5ος π.Χ. αι.)
(περ. 499 π.Χ.) ... Έόντων δέ ήδη εν Χίω κατά πόδας εληλύθεε Περσέων ϊππος
πολλή διώκουσα τους Παίονας· ώς δέ ου κατέλαβον, επηγγέλλοντο ες τήν Χίον
τοίσι Παίοσι οκως αν οπίσω άπέλθοιεν. Οί δέ Παίονες τους λόγους ουκ ενεδέ-
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κοντό, αλλ' εκ Χίου μεν Χϊοί σφεας ες Λέσβον ήγαγον, Λεσβίοι δε ες Δορίσκον
εκομισαν ενθευτεν δε πεζή κομιζόμενοι άπίκοντο ες Παιονίην.
Τ83 Ηρόδοτος 6. 46-47
(5ος π.Χ. αι.)
(491 π.Χ.) Δευτερω δε ετεϊ τούτων ό Δαρείος πρώτα μεν Θασίους διαβληθέντας
υπό των άστυγειτόνων ως άπόστασιν μηχανωατο, πέμψας άγγελον έκέλευέ σφεας
το τείχος περιαιρέειν καί τάς νέας ες "Αβδηρα κομίζειν. ... Οί δε Θάσιοι τω βασιλέϊ
κελευσαντι και το τείχος το σφετερον κατειλον καί τάς νέας πάσας εκομισαν ες
"Αβδηρα.
Τ84 Ηρόδοτος 7. 25
(5ος π.Χ. αι.)
(περ. 513 π.Χ.) Ταύτα μεν νυν οΰτω εποίεε (se. ô Δαρείος), παρεσκευάζετο δε και
όπλα ες τάς γέφυρας βύβλινά τε και λευκολίνου, έπιτάξας Φοίνιξί τε καί
Αίγυπτίοισι, κα'ι σιτία τη στρατιη καταβάλλειν, ϊνα μη λιμήνειε ή στρατιή μηδέ τα
υποζύγια ελαυνόμενα επί την Ελλάδα. Άναπυθόμενος δε τους χώρους κατα
βάλλειν εκέλευε ϊνα επιτηδεότατον εϊη, άλλον άλλη άγινέοντας όλκάσι τε κα'ι
πορθμηίοισι εκ της Άσίης πανταχόθεν. Τόν δε ών πλείστον <σΐτον> ες Λευκήν
Άκτήν καλεομένην της Θρηίκης άγίνεον, οί δε ες Τυρόδιζαν την Περινθίων, οί δέ ες
Δορίσκον, οί δε ες Ήιόνα την επί Στρυμόνι, οί δε ες Μακεδονίην διατεταγμένοι.
Τ 8 5 Ηρόδοτος 7. 58
(5ος π.Χ. αι.)
(480 π.Χ.)... ό δε κατ' ήπειρον στρατός προς ηώ τε καί ηλίου ανατολάς εποιέετο
την όδόν διά της Χερσονήσου, εν δεξιη μεν έχων τον Έλλης τάφον της Άθάμαντος,
εν αριστερή δέ Καρδίην πόλιν, διά μέσης δέ πορευόμενος πόλιος τη ουνομα
τυγχάνει εόν Άγορή. Ενθευτεν δέ κάμπτων τόν κόλπον τόν Μέλανα καλεόμενον
και Μέλανα ποταμόν, ουκ άντισχόντα τότε τη στρατιη το ρέεθρον άλλ' επιλιπόντα,
τούτον τόν ποταμόν διαβάς, έπ' ου και ό κόλπος ούτος την επωνυμίην έχει, ήιε
προς έσπέρην, ΑΤνόν τε πόλιν Αίολίδα και Στεντορίδα λίμνην παρεξιών, ες ö
άπίκετο ες Δορίσκον.
Τ86 Ηρόδοτος 7. 59
(5ος π.Χ. αι.)
(480 π.Χ.) Ό δέ Δορίσκος εστί της Θρηίκης αιγιαλός τε και πεδίον μέγα, διά δέ
αυτού ρέει ποταμός μέγας Έβρος· εν τω τείχος τε εδέδμητο βασιλήιον (τούτο [το]
δη Δορίσκος κέκληται), καί Περσέων φρουρή εν αύτω κατεστήκεε ύπό Δαρείου εξ
εκείνου του χρόνου επείτε επί Σκύθας εστρατεύετο. "Εδοξε ών τω Ιέρξη ό χώρος
είναι επιτήδεος ένδιατάξαι τε καί έξαριθμήσαι τόν στρατόν καί εποίεε ταύτα. Τάς
μέν δη νέας τάς πάσας άπικομένας ες Δορίσκον οί ναύαρχοι κελεύσαντος Ξέρξεω
ες τόν αίγιαλόν τόν προσεχέα Δορίσκω εκομισαν, εν τω Σάλη τε Σαμοθρηικίη
πεπόλισται πόλις καί Ζώνη, τελευταία δέ αυτού Σέρρειον άκρη ονομαστή· ό δέ
χώρος ούτος τό παλαιόν ην Κικόνων. Ές τούτον τόν αίγιαλόν κατασχόντες τάς
νέας άνέψυχον άνελκύσαντες. Ό δέ εν τω Δορίσκω τούτον τόν χρόνον της στρατιής αριθμόν εποιέετο.
Τ87 Ηρόδοτος 7. 105
(5ος π.Χ. αι.)
(480π.Χ.)... Τούτω δέ (sc. τωΔημαρήτφ) ές λόγους έλθών Ιέρξης καί υπάρχον εν τω
Δορίσκω τούτω καταστήσας Μασκάμην τόν Μεγαδόστεω, τόν δέ ύπό Δαρείου
σταθέντα καταπαύσας, εξήλαυνε τόν στρατόν διά της Θρηίκης επί την Ελλάδα.
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Τ88 Ηρόδοτος 7. 106
(5ος π.Χ. ai.)
(480 π.Χ.) Κατελιπε δε άνδρα τοιόνδε Μασκάμην γενόμενον, τ ω μούνω Ξέρξης
δώρα πέμπεσκε ώς άριστεύοντι πάντων όσους αυτός κατέστησε ή Δαρείος
υπάρχους, πέμπεσκε δε άνά παν έτος· ώς δε και Άρτοξέρξης ό Ξέρξεω τοϊσι
Μασκαμείοισι έκγόνοισι. Κατέστασαν γαρ ετι πρότερον ταύτης της ελάσιος
ύπαρχοι εν τη Θρηίκη και του Ελλησπόντου πανταχη. Ούτοι ών πάντες, οι τε εκ
Θρηίκης καί του 'Ελλησπόντου, πλην του εν Δορίσκω, ύπό Ελλήνων ύστερον
ταύτης της στρατηλασίης έξαιρέθησαν τόν δε εν Δορίσκω [Μασκάμην] ούδαμοί
κω έδυνάσθησαν έξελεϊν, πολλών πειρησαμένων. Δια τούτο δέ οί τα δώρα πέμ
πεται παρά του βασιλεύοντος αίεί εν Πέρσησι.
Τ89 Ηρόδοτος 7. 108
(5ος π.Χ. ai.)
(480 π.Χ.) Ξέρξης δέ εκ του Δορίσκου επορεύετο επί την Ελλάδα, τους δέ αίεί
γινόμενους εμποδών συστρατεύεσθαι ήνάγκαζε· έδεδούλωτο yap, ώς κα'ι
πρότερον μοι δεδήλωται, ή μέχρι Θεσσαλίης πάσα και ην ύπό βασιλέα δασμοφόρος, Μεγαβάζου τε καταστρεψαμένου κα'ι ύστερον Μαρδονίου. Παραμείβετο δέ
πορευόμενος εκ Δορίσκου πρώτα μέν τά Σαμοθρηίκια τείχεα, τών εσχάτη
πεπόλισται προς έσπέρης πόλις τη ούνομά εστί Μεσαμβρίη. Έχεται δέ ταύτης
Θασίων πόλις Στρύμη, δια δέ σφεων του μέσου Λίσος ποταμός διαρρέει, ός τότε
ούκ άντέσχε το ύδωρ παρέχων τω Ξέρξεω στρατώ άλλ' έπέλιπε. Ή δέ χώρη αύτη
πάλαι μέν εκαλέετο Γαλλαϊκή, νυν δέ Βριαντική· εστί μέντοι τω δικαιοτάτω τών
λόγων και αύτη Κικόνων.
Τ90 Ηρόδοτος 7. 109
(5ος π.Χ. αι.)
(480 π.Χ.) Διαβάς δέ του Λίσου ποταμού το ρέεθρον άπεξηρασμένον πόλεις
Ελληνίδας τάσδε παραμείβετο, Μαρώνειαν, Δίκαιαν, "Αβδηρα. Ταύτας τε δη
παρεξήιε καί κατά ταύτας λίμνας ονομαστός τάσδε· Μαρωνείης μέν μεταξύ και
Στρύμης κειμένην Ίσμαρίδα, κατά δέ Δίκαιαν Βιστονίδα, ες την ποταμοί δύο
εσιεΐσι το ύδωρ, Τραυός τε καί Κόμψατος· κατά δέ "Αβδηρα λίμνην μέν ούδεμίαν
έουσαν όνομαστήν παραμείψατο Ξέρξης, ποταμόν δέ Νέστον ρέοντα ες θάλασσαν.
Μετά δέ ταύτας τάς χώρας ιών <Θασίων> τός ήπειρώτιδας πόλις παρήιε, τών εν
μιη λίμνη εουσα τυγχάνει ώσει τριήκοντα σταδίων μάλιστα κη την περίοδον,
ΐχθυώδης τε και κάρτα αλμυρή· ταύτην τά υποζύγια μουνα άρδόμενα άνεξήρηνε*
τη δέ πόλι ταύτη ούνομά έστι Πίστυρος.
Τ91 Ηρόδοτος 7. 110
(5ος π.Χ. ai.)
(480 π.Χ.) Ταύτας μέν δή τός πόλις τός παραθαλάσσιας τε και 'Ελληνίδας εξ
ευωνύμου χειρός άπέργων παρεξήιε - έθνεα δέ Θρηίκων δι5 ών της χώρης όδόν
εποιέετο τοσάδε* Παϊτοι, Κίκονες, Βίστονες, Σαπαϊοι, Δερσαϊοι, Ήδωνοί, Σάτραι ...
Τ92 Ηρόδοτος 7. 120
(5ος π.Χ. αι.)
(480 π.Χ.) "Ενθα δη Μεγακρέοντος ανδρός Άβδηρίτεω έπος ευ είρημένον εγένετο, ός
συνεβούλευσε Άβδηρίτησι πανδημε'ι αυτούς και γυναίκας, έλθόντας ες τά σφέτερα
ίρά, ϊζεσθαι Ίκέτας τών θεών παραιτεομένους καί το λοιπόν σφι άπαμύνειν τών
έπιόντων κακών τα ημίσεα, τών τε παροιχομένων έχειν σφι μεγάλην χάριν, οτι
βασιλεύς Ξέρξης ού δις εκάστης ήμερης ενόμισε σϊτον α'ιρέεσθαι· παρέχειν γαρ αν
Άβδηρίτησι ει κα'ι άριστον προείρητο όμοια τω δείπνω παρασκευάζειν, ή μη
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ύπομένειν Ξέρξην εττιόντα ή καταμείναντας κάκιστα πάντων ανθρώπων διατριβήναι. ΟΊ μέν δη πιεζόμενοι δμως τό έπιτασσόμενον έπετέλεον.
Τ93 Ηρόδοτος 7. 121
(5ος π.Χ. αι.)
(480 π.Χ.) Ιέρξης δε εκ της 'Ακάνθου, εντειλάμενος τοϊσι στρατηγοϊσι του ναυτικού
στρατού ύπομένειν εν Θέρμη, άπήκε άπ' έωυτου πορεύεσθαι τάς νέας, θέρμη δε
τη εν τ ω Θερμαίω κόλπω οικημένη, άπ' ής και ό κόλπος ούτος την επωνυμίην
έχει- ταύτη γάρ επυνθάνετο συντομώτατον είναι. Μέχρι μέν γάρ 'Ακάνθου ώδε
τεταγμένος ό στρατός εκ Δορίσκου την όδόν έποιεετο. Τρεις μοίρας ό Ιέρξης
δασάμενος πάντα τον πεζόν στρατόν, μίαν αύτέων έταξε παρά θάλασσαν ίέναι
όμου τω ναυτικώ· ταύτης μέν δη έστρατήγεον Μαρδόνιος τε καί Μασίστης· έτέρη
δέ τεταγμένη ήιε του στρατού τριτημορ'ις την μεσόγαιαν, της έστρατήγεον
Τριτανταίχμης τε και Γέργις· ή δε τρίτη τών μοιρέων, μετ' ής έπορεύετο αυτός
Ξέρξης, ήιε μέν τό μέσον αύτέων, στρατηγούς δέ παρείχετο Σμερδομένεά τε καί
Μεγάβυζον.
Τ94 Ηρόδοτος 7. 126
(5ος π.Χ. ai.)
Ουρος δέ τοΐσι λέουσί εστί δ τε δι' 'Αβδήρων ρέων ποταμός Νέστος καί ό δι'
Άκαρνανίης ρέων 'Αχελώος· ούτε γάρ τό προς τήν ήώ του Νέστου ούδαμόθι
πάσης της εμπροσθε Ευρώπης ΐδοι τις αν λέοντα, οΰτε προς έσπέρης του
'Αχελώου εν τη επιλοίπω ήπείρω, άλλ' εν τη μεταξύ τούτων τών ποταμών
γίνονται.
Τ95 Ηρόδοτος 7. 137
(5ος π.Χ. at.)
(430 π.Χ.) Ol [γάρ] πεμφθέντες ύπό Λακεδαιμονίων άγγελοι ες τήν Άσίην,
προδοθέντες δέ ύπό Σιτάλκεω του Τήρεω Θρηίκων βασιλέος και Νυμφοδώρου
του Πυθέω ανδρός Άβδηρίτεω, ήλωσαν κατά Βισανθην τήν εν Έλλησπόντω, καί
άπαχθέντες ες τήν Άττικήν άπέθανον ύπό 'Αθηναίων, μετά δέ αυτών κα'ι Άριστέας
ό 'Αδειμάντου Κορίνθιος άνήρ. Ταύτα μέν νυν πολλοΐσι έ'τεσι ύστερον έγένετο του
βασιλέος στόλου, έπάνειμι δέ επί τον πρότερον λόγον.
Τ96 Ηρόδοτος 8. 120

(5ος π.Χ. αι.)

(479 π.Χ.) Φαίνεται γάρ Ιέρξης εν τη οπίσω κομιδή άπικόμενος ες "Αβδηρα καί
ξεινίην τέ σφι συνθεμένος και δωρησάμενος αυτούς άκινάκη τε χρυσέω κα'ι τιήρη
χρυσοπάστω· καί, ώς αυτοί λέγουσι Άβδηρΐται, λέγοντες εμοιγε ουδαμώς πιστά,
πρώτον ελύσατο τήν ζώνην φεύγων εξ Άθηνέων οπίσω, ώς εν άδείη έών. Τά δέ
Άβδηρα ϊδρυται προς του Ελλησπόντου μάλλον του Στρυμόνος καί της Ήιόνος,
δθεν δή μίν φασι έπιβήναι επ'ι τήν νέα.
Τ 9 7 Ήρωδιανός, Αΐλιος, Περί καθολικής προσωδίας 3.1.196

(2ος μ.Χ. αι.)

Άβδηρος όνομα τόπου.
Τ 9 8 Ήρωδιανός, Αϊλιος, Περί καθολικής προσωδίας 3.1. 296
1

(2ος μ.Χ. αι.)

(Στέφ. Βυζ. στό λ. = Τ220) Μαραθώνια πόλις Θράκης ούκ άπωθεν Αβδήρων.

1. Πιθανώς Μαρ<αθ>ων(ε)ία.
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Ήρωδιανός, Αΐλιος, Περί καθολικής προσωδίας 3.1.388
(2ος μ.Χ. αι.)
"Αβδηρα, πόλεις δύο. Ή μεν Θράκης, από Άβδήρου του υίου Έρμου Ηρακλέους
ερωμένου, δν αί Διομήδους ϊτπτοι διεσπάσαντο, ως Ελλάνικος (Τ69) και άλλοι
φασίν. (βλ. Στέφ. Βυζ. στο λ. = Τ211)

Τ100 Ήρωδιανός, ΑΙλιος, Περί παρωνύμων 3.2.865

(2ος μ.Χ. αι.)

"Αβδηρα, ό πολίτης 'Αβδηρίτης.
Τ101 Ησύχιος στο λ.
Ίσμαρος· πόλις Θράκης, ή νυν Μαρώνεια.

(5ος μ.Χ. αί.)

Τ102 Ησύχιος στο λ.
Στρύμη· πόλις.

(5ος μ.Χ. αι.)

Τ103 Ησύχιος στο λ.
'Αβδηρίτης* βορέας.

(5ος μ.Χ. αι.)

Τ104 Ησύχιος στο λ.
Έπιπυργϊτις· ή Άθηνα* ούτως εν Άβδήροις εκαλεΐτο.

(5ος μ.Χ. αι.)

(4ος π.Χ. αί.)
Τ105 Θεόπομπος (=FGrHist 115) F 161
(Άρποκρατίων στο λ. = Τ28): Δρυς· ... πόλις εν Ήπείρωι. "Εστί δε και ετέρα εν
Θράικηι ... ταύτην Θεόπομπος εν κς' φησ'ιν ύπό Ίφικράτους κατοικισθήναι.
Τ106 Θεοφράστου, Περί φυτών 3. 1.5

(4ος-3ος π.Χ. αί.)

"Αλλαι δε όμολογούμεναι καί εμφανείς, οίον όταν έφοδος γένηται ποταμού
παρεκβάντος το ρεϊθρον ή και όλως έτέρωθι ποιησαμένου, καθάπερ ό Νέσος εν τη
Άβδηρίτιδι πολλάκις μεταβαίνει, καί άμα τη μεταβάσει τοσαύτην ύλην συγγεννα
τοις τόποις, ώστε τω τρίτω ετει συνηρεφεΐν.
Τ107 Θουκυδίδης 2. 29.1-7

(5ος π.Χ. αί.)

(431 π.Χ.) Καί εν τ ω αύτω θέρει Νυμφόδωρον τόν Πύθεω άνδρα Άβδηρίτην, ou
είχε την άδελφήν Σιτάλκης, δυνάμενον παρ' αύτω μέγα οι 'Αθηναίοι πρότερον
πολέμιον νομίζοντες πρόξενον εποιήσαντο καί μετεπέμψαντο, βουλομενοι
Σιτάλκην σφίσι τον Τήρεω, Θρακών βασιλέα, ξύμμαχον γενέσθαι. Ό δέ Τήρης
ούτος ό του Σιτάλκου πατήρ πρώτος Όδρύσαις τήν μεγάλην βασιλείαν επι πλέον
της άλλης Θράκης εποίησεν πολύ γαρ μέρος και αύτόνομόν έστι Θρακών. ...
Τήρης δε ουδέ το αυτό όνομα έχων βασιλεύς [τε] πρώτος εν κράτει Όδρυσών
εγένετο. Ου δή οντά τον Σιτάλκην οί 'Αθηναίοι ξύμμαχον έποιουντο, βουλομενοι
σφίσι τά επί Θράκης χωρία και Περδίκκαν ξυνεξελεϊν αυτόν. Έλθών τε ες τάς
'Αθήνας ό Νυμφόδωρος τήν τε του Σιτάλκου ξυμμαχίαν έποίησε καί Σάδοκον τον
υίόν αύτου 'Αθήναιον τόν τε επί Θράκης πόλεμον ύπεδέχετο καταλύσειν πείσειν
γαρ Σιτάλκην πέμπειν στρατιαν Θρακίαν Άθηναίοις Ιππέων τε καί πελταστών.
ξυνεβίβασε δέ και τον Περδίκκαν τοις Άθηναίοις καί Θέρμην αύτω επεισεν
άποδουναι* ξυνεστράτευσε τε ευθύς Περδίκκας επί Χαλκιδέας μετά 'Αθηναίων και
Φορμίωνος. Ούτω μέν Σιτάλκης τε ό Τήρεω Θρακών βασιλεύς ξύμμαχος εγένετο
Άθηναίοις και Περδίκκας ò 'Αλεξάνδρου Μακεδόνων βασιλεύς.
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Τ108 Θουκυδίδης 2.97.1-3
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(5ος π.Χ. αι.)

(429/8 π.Χ.) 'Εγένετο δε ή αρχή ή Όδρυσών μέγεθος επί μεν θάλασσαν καθήκουσα
από 'Αβδήρων πόλεως ες τον Εΰξεινον πόντον μέχρι "Ιστρου ποταμού· αυτή
περίπλους εστίν ή γη τά ξυντομώτατα, ην αίε'ι κατά πρύμναν ίστήται το πνεύμα,
νη'ι στρογγυλή τεσσάρων ήμερων και ϊσων νυκτών όδώ δε τα ξυντομώτατα εξ
Αβδήρων ες Ίστρον άνήρ εΰζωνος ένδεκαταΐος τελεί. Τά μεν προς θάλασσαν
τοσαύτη ην, ες ήπειρον δέ άπό Βυζαντίου ες Λαιαίους και επί τόν Στρυμόνα
(ταύτη γαρ δια πλείστου άπό θαλάσσης άνω έγίγνετο) ήμερων άνδρ'ι εύζώνω
τριών και δέκα άνύσαι. Φόρος τε εκ πάσης της βαρβάρου κα'ι τών Ελληνίδων
πόλεων, όσον προσήξαν επί Σεύθου, ος ύστερον Σιτάλκου βασιλεύσας πλείστον
δή έποίησε, τετρακοσίων ταλάντων αργυρίου μάλιστα δύναμις, α χρυσός καί
άργυρος ήει* και δώρα ουκ ελάσσω τούτων χρυσού τε κα'ι αργύρου προσεφέρετο,
χωρίς δέ όσα υφαντά τε καί λεϊα κα'ι ή άλλη κατασκευή, καί ου μόνον αυτώ, άλλα
κα'ι τοις παραδυναστεύουσί τε καί γενναίοις Όδρυσών.
Τ109 Ίεροκλέους καί Φιλαγρίου, Φιλόγελως 110

(4ος μ.Χ. αι.;)

Έν Άβδήροις διηρεϊτο ή πόλις είς δύο μέρη, οι τε προς ανατολάς οίκουντες και οί
προς δύσιν. Πολεμίων ουν άφνω τήν πόλιν έφορμησάντων καί πάντων
θορυβουμένων οί προς το άνατολικόν οίκουντες μέρος προς αλλήλους ελεγον
ήμεϊς μή θορυβηθώμεν οί γάρ πολέμιοι επί τάς δυσικάς εισέρχονται πύλας.
TUO Ίεροκλέους και Φιλαγρίου, Φιλόγελως 111

(4ος μ.Χ. αι.;)

Έν Άβδήροις δνος λαθών εις το γυμνάσιον εισήλθε και τό ελαιον εξέχεεν. ΟΊ δέ
συνελθόντες καί μεταπεμψάμενοι πάντας τους όνους τους εν τη πόλει και εις ενα
συναγαγόντες τόπον προς τό άσφαλίσασθαι ενώπιον αυτών τόν ονον
εμαστίγωσαν.
T i l l Ίεροκλέους καί Φιλαγρίου, Φιλόγελως 123

(4ος μ.Χ. αι.;)

'Αβδηρίτης τόν πατέρα τελευτήσαντα κατά τόν νόμον καύσας, δραμών εις τήν
οίκίαν προς τήν μητέρα αύτου νοσούσαν εΤπεν ολίγα ετι περιττεύει ξύλα* εάν ουν
βούλη και δύνασαι, τοις αύτοϊς κατακαύθητι.
Τ112 [Ίεροκλέους], Σννέκδημος 634. 4-9
β. Επαρχία 'Ροδόπης, ύπό ηγεμόνα, πόλεις ζ' .
Αίνος
Μαξιμιανούπολις
Τραϊανούπολις
Μαρώνια
Τόπιρος νυν 'Ρούσιον
Τ112α [Ίεροκλέους], Συνέκδημος 635. 9-14
ΑΙΜΙΜΟΝΤΟΣ

δ. 'Επαρχία Ήμιμόντου, ύπό ηγεμόνα, πόλεις ε'
Άδριανούπολις
'Αγχίαλος
Δεβελτός
Πλωτινόπολις
Τζόϊδα

(6ος μ.Χ. αι.)
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Τ113 [Ίεροκλέους], Συνέκδημος, Παράρτημα 1. 61

(6ος μ.Χ. αι.)

Αΰδηρα το νυν Πολύστυλον
Τ114 Ιπποκράτους, Έπι,δημίαί 3. 3.17 (7)

(5ος-4ος π.Χ. αι.)

Έν Άβδήροισι την παρθένον, ή κατέκειτο επί της ίερής όδου, πυρετός καυσώδης
ελαβεν.
Τ115 Ιπποκράτους, Έπιδημίαι 3. 3.17 (8)

(5ος-4ος π.Χ. αι.)

Έν Άβδήροισιν Άναξίωνα, δς κατέκειτο παρά τάς Θρηϊκίας πύλας, πυρετός οξύς
ελαβεν.
Τ116 Ιπποκράτους, Έπίδημίαι 3. 3.17 (9)

(5ος-4ος π.Χ. αι.)

Έν Άβδήροισιν Ήρόπυθος κεφαλήν όρθοστάδην επιπόνως ειχεν, ου πολλώ δε
χρόνω ύστερον κατεκλίθη· ωκει πλησίον της άνω αγωγής.
Τ117 'Ιπποκράτης, Έπιδημίαι 6. 8.30

(5ος-4ος π.Χ. αι.)

Έν δε Άβδήροις ό παλαιστροφύλαξ, ό Κλεισθένεος λεγόμενος, παλαίσας πλείω
προς ίσχυρότερον και πεσών έπι κεφαλήν, άπελθών, επιε ψυχρόν ύδωρ πουλύ.
Τ118 'Ιπποκράτους, Έπίδημίαι ΊΑ. 91

(5ος-4ος π.Χ. αι.)

Τή Τερπίδεω μητρί, τή άπό Δορίσκου, διαφθορής γενομένης μηνί πέμπτω διδύ
μων εκ πτώματος, του μεν ετέρου αύτίκα ως εν χιτώνί τινι απηλλάγη· του δε
έτερου ή πρότερον ή ύστερον τεσσαράκοντα ήμερέων απηλλάγη· ύστερον δέ
ελαβεν εν γαστρί. Έτει δέ ενάτω όδύναι δειναι κατά γαστέρα επί πουλυν χρόνον
ήρχοντο εστί μέν δτε εκ του τραχήλου και ράχιος, καθίσταντο δέ ες ύπογάστριον
καί βουβώνας· εστί δ' οτε εκ γούνατος του δεξιού, καθίσταντο δέ ες τωύτό- καί
οτε μέν κατά τήν γαστέρα αί όδύναι ειεν, εμετεωρίζετο ή κοιλίη· δτε δέ επαύσατο,
ξυνέπιπτεν ή καρδιαλγίη.
Τ119 'Ιπποκράτους, 'Επιστολαί 10

(5ος-4ος π.Χ. αί.)

'Αβδηριτών ή βουλή κα'ι ό δήμος Ίπποκράτει χαίρειν. Κινδυνεύεται τα μέγιστα τή
πόλει νυν, Ίππόκρατες, άνήρ τών ημετέρων, δς και τ ω παρόντι χρόνω και τ ω
μέΤνλοντι αιει κλέος ήλπίζετο τή πόλει- μηδέ νυν δδε, πάντες θεοί, φθονηθείη* ούτως
ύπό πολλής τής κατεχούσης αυτόν σοφίης νενόσηκεν, ώστε φόβος ούχ ό τυχών,
αν φθαρή τόν λογισμόν Δημόκριτος, όντως δή τήν πόλιν ημών 'Αβδηριτών
κατελειφθήσεσθαι ... Συ γαρ Άσκληπιώ προσπέπλεξαι γένος καί τέχνην, ό δέ
Ηρακλέους εστίν άδελφιδους, άφ' ου Άβδηρος, ώς που πυνθάνη πάντως, ω επώ
νυμος ή πόλις, ώστε κακείνω χάρις ή Δημοκρίτου γένοιτ' αν ΐησις.
Τ120 'Ιπποκράτους, Έπιστολαί 11

(5ος-4ος π.Χ. αί.)

Ιπποκράτης 'Αβδηριτών τή βουλή καί τ ω δήμω χαίρειν. Ό πολίτης υμέων
Άμελησαγόρης ήλθεν ες Κώ, ...
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Τ121 Ιπποκράτους, Έπιστολαί

12

(5ος-4ος π.Χ. αι.)

Ι π π ο κ ρ ά τ η ς Φιλοποίμενι χαίρειν. Οί την της πολιός (sc. των 'Αβδήρων) επιστολήν
άποδόντες μοι πρέσβεις καί τεήν άπέδοσαν, ήσθην τε κάρτα και ξενίην ύπισχνεομένου σέο καί την έτέρην διαίτην ...
Τ122 'Ιπποκράτους, Έπιστολαί

17

(5ος-4ος π.Χ. αι.)

Ι π π ο κ ρ ά τ η ς Δ α μ α γ ή τ ω χαίρειν. Τουτ' εκείνο, Δαμάγητε, όπερ είκάζομεν, ου παρέκοπτε Δημόκριτος, άλλα π ά ν τ α υπερεφρόνεε, καί ήμας εσωφρόνιζε και δι' ήμέων
π ά ν τ α ς ανθρώπους. Εξέπεμψα δέ σοι, φιλότης, ως άληθέως την Ά σ κ λ η π ι ά δ α νηα,
ή πρόσθες μετά τ ο υ άλίου επίσημον και υγιείην, επεί κατά δαίμονα τ ω οντι
ίστιοδρόμηκε, και εκείνη τ η ήμερη κατέπλευσεν ες "Αβδηρα, ήπερ αυτέοισιν έπεστάλκειν άφίξεσθαΓ π ά ν τ α ς ουν άολλέας π ρ ο τ ω ν πυλέων ευρομεν, ως εικός, ήμέας
περιμένοντας, ουκ άνδρας μόνους, άλλα κα'ι γυναίκας, έτι δε καί π ρ ε σ β ύ τ α ς καί
π α ι δ ί α νή τους θεούς κατηφέα καί τ ά νήπια* καί ούτοι μέντοι ώδε εΤχον ως επί
μαινομένω τ ω Δημοκρίτω, ό δέ μετ' άκριβείης τότε ύπερφιλοσόφεεν. Έπε'ι δέ με
εΤδον, έδοξάν π ο υ σμικρόν εφ5 έωυτών γεγονέναι, καί χ ρ η σ τ ό ς ελπίδας εποιευντο·
ό δέ Φιλοποίμην άγειν επί τήν ξενίην με ώρμητο, κάκείνοισι ξυνεδόκεε τ ο ύ τ ο .
Έ γ ώ δέ, ώ άνδρες, εφην, Άβδηρϊται, ουδέν εστί μοι π ρ ο υ ρ γ ο υ ή Δημόκριτον
Θεήσασθαι. Οί δ1 επήνεον άκούσαντες, και ήσθησαν, ήγόν τέ με ξυντόμως δια της
άγορής, οί μέν επόμενοι, οί δέ προθέοντες έτέρωθεν έτεροι, σώζε λέγοντες, βοήθει,
θεράπευσον. Κ ά γ ώ παρήνεον θαρρεϊν, ώς τ ά χ α μέν ουδενός εόντος κάκου πίσυνος
ετησίησιν ώρησιν, εΐ δ' άρα καί τίνος βραχέος, εύδιορθώτου, καί άμα τ α ύ τ α λέγων
ήειν, ουδέ γ ά ρ π ό ρ ρ ω ην ή οίκίη, μάλλον δ' ούδ' ή πόλις όλη. Παρήμεν ουν,
πλησίον γ ά ρ του τείχεος έτύγχανεν, καί άνάγουσί με ήσυχη, έπειτα κατόπιν του
π ύ ρ γ ο υ βουνός ην τις υψηλός, μακρήσι καί δασείησιν αϊγείροισιν επίσκιος· ένθεν
τε εθεωρείτο τ ά του Δημοκρίτου κ α τ α γ ώ γ ι α , καί αυτός ό Δημόκριτος καθηστο
υ π ό τινι άμφιλαφεϊ καί χ θ α μ α λ ω τ ά τ η π λ α τ α ν ί σ τ ω , εν εξωμίδι π α χ ε ί η , μουνος,
άνήλιφος, επί λιθίνω θώκω, ώχριηκώς π ά ν υ καί λειπόσαρκος, κουριών τ ά γένεια.
Παρ' α υ τ ό ν δ' επί δεξιής λ ε π τ ό ρ ρ υ τ ο ν ύ δ ω ρ κ α τ ά πρηνέος τ ο υ λόφου Θέον
ήρεμαίως έκελάρυζεν ην δέ τι τέμενος υπέρ εκείνον τον λόφον, ώς εν Οπονοίη
Τ
κατεικάζοντι, νυμφέων ίδρυμένον, αυτοφύτοισιν επηρεφές άμπέλοισιν
Ην δέ
όξυ καί έπίφο-ρον εκείνο τ ό χ ω ρ ί ο ν μόλις ουν διαστηριζόμενος διήλθον
Φιλοποίμενα οΐσθα, εφην (se. ô Δημόκριτος προς τον Ιπποκράτη) πολίτην εόντα υμέτερον;
ό δέ, καί μάλα εΤπεν, τον Δάμωνος λέγεις υίόν, τον οίκευντα π α ρ ά τήν Έρμαΐδα
κρήνην. Τούτον εΤπον, ου καί τ υ γ χ ά ν ω εκ π α τ έ ρ ω ν ϊδιος ξένος.
—

Itinerarium Antonini, βλ. Αρομολόγιον

—

Itinerarium Hierosolymitanum vel Burdigalense, βλ. Αρομολόγιον

—

Ιωάννης Μαλάλας, βλ. Μαλάλας

—

Ιωάννης Τζέτζης, βλ. Τζέτζης

Τ123

Άντωνείνου

Καλλιμάχου, Αίτια 4. 90
Ένθ', "Αβδηρ', ou νυν .[ . . .]λεω φαρμακόν άγινεϊ ...

Ίεροσολυμιηκόν

(4ος-3ος π.Χ. αι.)
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Τ124 Καλλισθένης Όλύνθιος (FGrHist 124) F 5 (εκ των Στρατονίκου Απομνημονευμάτων) 17
(4ος π.Χ. αι.)
('Αθηναίος 8. 351e = Τ8)... εν Μαρώνεια δε συμπίνων τισίν εθέλειν εφη (se. ό
κιθαριστής Στρατόνικος) γνώναι κατά τίνα τόπον εστί της πόλεως, εάν κατακαλύψαντες άγωσιν. ΕΤΘ' ως ήγον καί ήρώτων, "κατά το καπηλεΐον", εφη, οτι
καπηλεία <πάντα> έδόκει είναι ή Μαρώνεια.
Τ125 Καλλισθένης Όλύνθιος (FGrHist 124) F 5 (εκ των Στρατονίκου Απομνημονευμάτων) 22
(4ος π.Χ. αι.)
('Αθηναίος 8. 351e = T9)êv Μαρώνεια δ' εφη (sc. ό κιθαριστής Στρατόνικος) ου γίνεσθαι
εαρ, αλλ' άλέαν.
Τ126 Κικέρωνος, Epistulae ad Atticum4. 17.3

(1ος π.Χ. αι.)

Venit legi dies. Terentius intercessit. Consules qui illud levi bracchio egissent rem ad
senatum deluterunt. Hie Abdera non tacente me.
T127 Κικέρωνος, Epistulae ad Atticum 7. 7.4.3-6

(1ος π.Χ. αι.)

... et eo magis quod iam a multis audio constitutum esse Pompeio et eius Consilio in Siciliam
me mittere quod Imperium habeam. Id est Αβδηριτικόν;
T128 Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου, Περί της βασιλείου τάξεως 793.3-4

(10ος μ.Χ. αι.)

(Κλήσις μητροπολιτών) ... κθ', επαρχίας Ευρώπης ò Τραϊανουπόλεως· λ', επαρχίας
νήσων Κυκλάδων ό 'Ρώδου* λα', επαρχίας Έμημόντου ό Άδριανουπόλεως.
Τ129 Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου, Περί της βασιλείου τάξεως 793. 12

(10ος μ.Χ. αι.)

Περί των αυτοκέφαλων αρχιεπισκόπων... ζ', επαρχίας 'Ρωδόπης ό Μαρωνίας· ...
θ', επαρχίας 'Ρωδόπης ό Μαξιμιανουπόλεως.
Τ130 Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου, Περί θεμάτων, Ευρώπη 1 , στίχ. 52-53 (10ος μ.Χ.
αι.)
Επαρχία Θράκης, ήγουν Ευρώπης· υπό κονσιλαρίων, τουτέστι βουλευτών, πόλεις
ιδ'· ... Επαρχία 'Ροδόπης- υπό τον αυτόν, πόλεις ζ'· Παρθικόπολις, Ηράκλεια
Στρύμνου, ΑΤνος, Μαξιμιανούπολις, Σέρραι, Φίλιπποι, Τραϊανούπολις. Επαρχία
Ήμιμόντου* ύφ' ηγεμόνα, πόλεις ε[ξ]'· Άδριανούπολις, 'Αγχίαλος, Δεβελτός,
Πλουτινούπολις, Τζόϊδα. (Πρβλ. Τ112)
Τ131 Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου, Περί θεμάτων, Ευρώπη 2.33-38

(10ος μ.Χ. αι. )

Επαρχία Μακεδονίας <α>· ύπό κονσιλάριον, πόλεις λ[β]' · Θεσσαλονίκη, Πέλλη,
Εΰρωπος, Δίος, Βέρροια, Εορδαία, Έδεσσα, Κέλλη, 'Αλμωπία, Ηράκλεια Λάκκου,
Άντανία, Γέμινδος, Νικεδής, Διόβουρος, Ίδομένη, Βράγυλος, Πρίμανα, Μαρώνεια,
Άμφίπολις, Νεάπολις, 'Απολλωνία, Τόπειρος το νυν 'Ρούσιον, Νικόπολις, +Ίθάπολις+, "Ακανθος, Κερεόπυργος, Βέρπη, "Αραλος, Διοκλητιανούπολις, Σεβαστόπολις.
Τ132 Λίβιος 31. 16.1-7

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

(200 π.Χ.) Philippus magis regio animo est usus; qui cum Attalum Rhodiosque hostes non
sustinuisset, ne Romano quidem quod imminebat bello territus, Philocle quodam ex
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praefectis suis cum duobus milibus peditum, equitibus ducentis ad populandos Atheniensium
agros misso, classe tradita Heraclidi ut Maroneam peteret, ipse terra eodem cum expeditis
duobus milibus peditum, equitibus ducentis pergit. Et Maroneam quidem primo impetu
expugnavit; Aenum inde cum magno labore obsedit, postremo per proditionem Callimedis
praefecti Ptolomaei, cepit. Deinceps alia castella, Cypsela et Doriscon et Serrheum, occupât.
T133 Λίβυος 31. 31.1-4

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

(200 π.Χ.) Tum Romanus legatus (sc. L. Furius Purpunoy. 'totam orationis meae formam
Macedones primum, deinde Athenienses mutarunt. Nam et Macedones, cum ad conquerendas
Philippi iniurias in tot socias nobis urbes venissem, ultro accusando Romanos, defensionem ut
accusatione potiorem haberem effecerunt, et Athenienses in deos inferos superosque nefanda
atque inhumana scelera eius referendo quid mihi aut cuiquam reliquerunt, quod obicere ultra
possim? Eadem haec Cianos, Abydenos, Maronitas, Thasios, Parios, Samios, Larisenses,
Messenios hinc ex Achaia existimate queri, graviora etiam acerbioraque eos quibus nocendi
maiorem facultatem habuit.
T134 Λίβυος 37. 33.1-4

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. ai.)

(190 π.Χ.) Per idem fere tempus consuli (sc. L. Cornelio Scipione) transgresso Aeniorum
Maronitarumque fines, nuntiatur victam regiam classem ad Myonnesum relictamque a
praesidio Lysimachiam esse. Id multo quam de navali victoria laetius fuit, utique postquam
eo venerunt, refertaque urbs omnium rerum commeatibus velut in adventum exercitus
praeparatis eos excepit, ubi inopiam ultimam laboremque in obsidenda urbe proposuerant
sibi. Paucos dies stativa habuere, impedimenta aegrique ut consequerentur, qui passim per
omnia Thraciae castella, fessi morbis ac longitudine viae, relieti erant. Receptis omnibus
ingressi rursus iter per Chersonesum Hellespontum perveniunt.
T135 Λίβυος 37. 60.7

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

(189 π.Χ.) A Creta Ephesum Fabius (sc. Q. Fabius Labeo) redit, inde tribus navibus in Thraciae
oram missis ab Aeno et Maronia praesidia Antiochi deduci iussit, ut in liberiate eae civitates
essent.
T136 Λίβυος 38. 40

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

(188 π.Χ.) His foederibus decretisque datis Manlius cum decern legatis omnique exercitu ad
Hellespontum profectus, evocatis eo regulis Gallorum, leges quibus pacem cum Eumene
servarent dixit, denuntiavit ut morem vagandi cum armis finirent agrorumque suorum
terminis se continerent. Contractis deinde ex omni ora navibus et Eumenis etiam classe per
Athenaeum fratrem regis ab Elaea adducta copias omnes in Europam traiecit. Inde per
Chersonesum modicis itineribus grave praeda omnis generis agmen trahens Lysimachiae
stativa habuit, ut quam maxime recentibus et integris iumentis Thraeciam, per quam iter
vulgo horrebant, ingrederetur. Quo profectus est ab Lysimachia die ad amnem Melana quern
vocant, inde postero die Cypsela pervenit. A Cypselis via decern milium fere silvestris
angusta confragosa excipiebat, propter cuius difficultatem itineris in duas partes divisus
exercitus, et praecedere una iussa, altera, magno intervallo cogère agmen, media
impedimenta interposuit; plaustra cum pecunia publica erant praetiosaque alia praeda. Ita
cum per saltum iret, Thraecum decern haud amplius milia ex quattuor populis, Astii et Caeni
et Maduateni et Coreli, ad ipsas angustias viam circumsederunt. Opinio erat non sine
Philippi Macedonum regis fraude id factum; eum scisse non alia quam per Thraeciam
redituros Romanos, et quantam peeuniam secum portarent. In primo agmine imperator erat,
sollicitus propter iniquitatem locorum. Thraeces nihil se moverunt donec armati transirent;
postquam primos superasse angustias viderunt, postremos nondum appropinquantes,
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impedimenta et sarcinas invadunt, caesisque custodibus partim ea quae in plaustris erant
diripere, partim sub oneribus iumenta abstrahere. Unde postquam clamor primum ad eos, qui
iam ingressi saltum sequebantur, deinde etiam ad primum agmen est perlatus, utrimque in
medium concurritur, et inordinatum pluribus simul locis proelium conseritur. Thraecas
praeda ipsa impeditos oneribus et plerosque, ut ad rapiendum vacuas manus haberent,
inermes ad caedem praebat; Romanos iniquitas locorum barbaris per calles notas
occursantibus et latentibus interdum per cavas valles prodebat. Ipsa etiam onera plaustraque,
ut fors tulit, his aut illis incommode obiecta pugnantibus impedimento sunt. Alibi praedo alibi
praede vindex cadit. Prout locus iniquus aequusve his aut illis, prout animus pugnantium est,
prout numerus —alii enim pluribus, quam ipsi erant, alii paucioribus occurrerant— varia
fortuna pugnae est; multi utrimque cadunt. Iam nox appetebat, cum proelio excedunt
Thraeces, non fuga vulnerum aut mortis, sed quia satis praedae habebant.

T137 Λίβιος 38. 41.1-12

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

(188 π.Χ.) Romanorum primum agmen extra saltum circa templum Bendidium castra loco
aperto posuit; pars altera ad custodiam impedimentorum medio in saltu, duplici circumdato
vallo, mansit. Postero die prius explorato saltu quam moverent primis se coniungunt. In eo
proelio cum et impedimentorum et calonum pars et milites aliquot, cum passim toto prope
saltu pugnaretur, cecidissent, plurimum Q. Minucii Thermi morte damni est acceptum, fortis
ac strenui viri. Eo die ad Hebrum flumen perventum est. Inde Aeniorum finis praeter
Apollinis, Zerynthium quern vocant incolae, templum superant. Aliae angustiae circa
Tempyra excipiunt —hoc loco nomen est—, nee minus confrangosae quam priores; sed, quia
nihil silvestre circa est, ne latebras quidem ad insidiandum praebent. Hue ad eandem spem
praedae Thrausi, gens et ipsa Thraecum, convenere; sed, quia nudae valles procul ut
conspicerentur angustias obsidentes, efficiebant, minus terroris tumultusque fuit apud
Romanos; quippe etsi iniquo loco, proelio tarnen iusto, acie aperta, signis collatis
dimicandum erat. Conferii subeunt et cum clamore impetu facto primum expulere loco
hostes, deinde avertere, fuga inde caedesque suis ipsos impedientibus angustiis fieri coepta
est. Romani victores ad vicum Maronitarum —Salen appellant— posuerunt castra. Postero
die patenti itinere Priaticus campus eos excepit, triduumque ibi frumentum accipientes
manserunt, partem ex agris Maronitarum, conferentibus ipsis, partem ex navibus suis, quae
cum omnis generis commeatu sequebantur. Ab stativis diei via Apolloniam fuit. Hinc per
Abderitarum agrum Neapolim perventum est. Hoc omne per Graecorum colonias pacatum
iter fuit, reliquum inde per medios Thraecas dies noctesque, etsi non infestum, tarnen
suspectum, donee in Maeedoniam pervenerunt. Mitiores Thraecas idem exercitus, cum a
Scipione eadem via duceretur, habuerat, nullam ob aliam causam quam quod praedae minus
quod peteretur fuerat; quamquam tunc quoque Claudius auctor est ad quindecim milia
Thraecum praecedenti ad exploranda loca agmen Muttini Numidae occurrisse.
T138 Λίβιος 39. 24.6-10

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. al.)

(185 π.Χ.) Thessalorum et Perrhaeborum querellae de urbibus suis ab eo possessis, et
legatorum Eumenis regis de Thraciis oppidis per vim occupatis traductaque in Maeedoniam
multitudine, ita auditae erant ut eas non neglegi satis appareret. Maxime moverai senatum,
quod iam Aeni et Maroneae adfectari possessionem audierant; minus Thessalos curabant.
Athamanes quoque vénérant legati, non partis amissae, non finium iacturam querentes, sed
totam Athamaniam sub ius iudiciumque regis (sc. Philippi V) venisse; et Maronitarum exules
vénérant, pulsi, quia libertatis causam défendissent ab regio praesidio: ii non Maroneam
modo sed etiam Aenum in potestate narrabant esse Philippi. Vénérant et a Philippo legati ad
purganda ea, qui nihil nisi per missu Romanorum imperatorum factum adfirmabant ...
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Τ139 Λίβιος 39. 27
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(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

(185 π.Χ.) Inde graviter offenso rege Thessalonicen ad cognoscendum de Thraciae urbibus
proficiscuntur. Ibi legati Eumenis, si libéras esse Aenum et Maroneam velini Romani, nihil
sui pudoris esse ultra dicere, quam ut admoneant, re, non verbo eos liberos relinquant, nee
suum munus intercipi ab alio patiantur. Sin autem minor cura sit civitatium in Thracia
positarum, multo verius esse, quae sub Antiocho fuerint, praemia belli Eumenem quam
Philippum habere, vel pro patris Attali meritis bello, quod adversus Philippum ipsum
gesserit populus Romanus, vel suis, quod Antiochi bello terra marique laboribus periculisque
omnibus interfuerit. Habere eum praeterea decern legatorum in earn rem praeiudicium, qui
cum Chersonesum Lysimachiamque dederint, Maroneam quoque atque Aenum profecto
dedisse, quae ipsa propinquitate regionis velut appendices maioris muneris essent. Nam
Philippum quidem quo aut merito in populum Romanum aut iure imperii, cum tam procul a
finibus Macedoniae absint, civitatibus his praesidia imposuisse? Vocari Maronitas iuberent:
ab iis certiora omnia de statu civitatium earum scituros.
Legati Maronitarum vocati non uno tantum loco urbis praesidium regium esse, sicut in aliis
civitatibus, dixerunt, sed pluribus simul, et plenam Macedonum Maroneam esse. Itaque
dominari ad sentatores regios: his solis loqui et in senatu et in contionibus licere; eos omnes
honores et capere ipsos et dare aliis. Optimum quemque, quibus libertatis, quibus legum cura
sit, aut exsulare pulsos patria aut inhonoratos et deterioribus obnoxios silere. De iure etiam
finium pauca adiecerunt: R. Fabium Labeonem, cum in regione ea fuisset, derexisse finem
Philippo veterem viam regiam, quae ad Thraciae Paroreian subeat, nusquam ad mare
declinantem: Philippum novam postea deflexisse viam, qua Maronitarum urbes agrosque
amplectatur.
T140 Λίβιος 39. 28

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

(185 π.Χ.) Ad ea Philippus longe aliam, quam adversus Thessalos Perrhaebosque nuper,
ingressus disserendi viam "non cum Maronitis" inquit "mihi aut cum Eumene disceptatio est,
sed iam vobiscum, Romani, a quibus nihil aequi me impetrare iam diu animadverto.
Civitates Macedonum, quae a me inter indutias defecerant, reddi mihi aequum censebam,
non quia magna accessio ea regni futura esset —sunt enim et parva oppida et in finibus
extremis posita— sed quia multum ad reliquos Macedonas continendos exemplum pertinebat.
Negatum est mihi. Bello Aetolico Lamiam oppugnare iussus consule M\ Acilio cum diu
fatigatus ibi operibus proeliisque essem, transcedentem me iam muros a capta prope urbe
revocavit consul et abducere copias inde coegit. Ad huius solacium iniuriae permissum est ut
Thessaliae Perrhaebiaeque et Athamanum reciperem quaedam castella magis quam urbes.
Ea quoque ipsa vos mihi, Q. Caecili, paucos ante dies ademistis. Pro non dubio paulo ante, si
diis placet, legati Eumenis sumebant, quae Antiochi fuerunt Eumenem aequius esse quam me
habere. Id ego longe aliter iudico esse. Eumenes enim, non nisi vicissent Romani, sed nisi
bellum gessissent, manere in regno suo non potuit. Itaque ille vestrum meritum habet, non
vos illius. Mei autem regni tantum aberat ut ulla pars in discrimine fuerit ut tria milia
talentum et quinquaginta tectas naves et omnes Graeciae civitates, quas antea tenuissem,
pollicentem ultro Antiochum in mercedem societatis sim aspernatus; hostemque ei me esse
prius etiam quam M'. Acilius exercitum in Graeciam traiceret praetuli. Et cum eo consule
belli partem quamcumque mihi delegavit gessi, et insequenti consuli L. Scipioni, cum terra
statuisset ducere exercitum ad Hellespontum, non iter tantum per regnum nostrum dedi, sed
vias etiam munivi, pontes feci, commeatus praebui; nec per Macedoniam tantum, sed per
Thraciam etiam, ubi inter cetera pax quoque praestanda a barbaris erat. Pro hoc studio meo
erga vos, ne dicam merito, utrum adicere vos, Romani, aliquid et amplificare et augere
regnum meum munificentia vestra oportebat an, quae haberem aut meo iure aut beneficio
vestro eripere, id quod nunc facitis? Macedonum civitates, quas regni mei fuisse fatemini,
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non restituuntur. Eumenes tamquam ad Antiochum spoliandum me venit et, si diis placet,
decern legatorum decretum calumniae impudentissimae praetendit, quo maxime et refelli et
coargui potest. Disertissime enim planissimeque in eo scriptum est Chersonesum et
Lysimachiam Eumeni dari. Ubi tandem Aenus et Maronea et Thraciae civitates adscriptae
sunt? Quod ab illis ne postulare quidem est ausus, id apud vos, tamquam ab illis
impetraverit, obtinebit? Quo in numero me apud vos esse velitis, refert. Si tamquam
inimicum et hostem insectari propositum est, pergite ut coepistis facere: sin aliquis respectus
est mei ut socii atque amici regis, deprecor, ne me tanta iniuria dignum iudicetis.

T141 Λίβιος 39. 33.1-4

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. ai.)

(184 π.Χ.) Principio insequentis anni P. Claudius L. Porcius consules, cum Q. Caecilius M.
Baebius Ti. Sempronius, qui ad disceptandum inter Philippum et Eumenem reges
Thessalorumque civitates missi erant, legationem renuntiassent, regum quoque eorum
civitatiumque legatos in senium introduxerunt. Eadem utrimque iterata, quae dicta apud
legatos in Graecia erant. Aliam deinde novam legationem patres, cuius princeps Αρ.
Claudius fuit, in Graeciam et Macedoniam decreverunt ad visendum, redditaene civitates
Thessalis et Perrhaebis essent. lisdem mandatum, ut ab Aeno et Maronea praesidia
deducerentur, maritimaque omnis Thraciae ora a Philippo et Macedonibus liberaretur.
T142 Λίβιος 39. 34

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

(184 π.Χ.) Dimissis iis legationibus, Philippus a suis certior factus cedendum civitatibus
deducendaque praesidia esse, infensus omnibus in Maronitas iram effundit. Onomasto, qui
praeerat maritimae orae, mandat, ut partis adversae principes interficeret. Ille per
Casandrum quendam, unum ex regiis iam diu habitantem Maroneae, nocte Thracibus
intromissis velut in bello capta urbe caedem fecit. Idem apud Romanos legatos querentes tam
crudeliter adversus innoxios Maronitas, tam superbe adversus populum Romanum factum ut,
quibus libertatem restituendam senatus censuisset, ii pro hostibus trucidarentur, abnuebat
quicquam eorum ad se aut quemquam suorum pertinere; seditione inter ipsos dimicatum, cum
ad se alii, alii ad Eumenem civitatem traherent; id facile scituros esse; percunctarentur ipsos
Maronitas, haud dubius, perculsis omnibus terrore tam recentis caedis, neminem hiscere
adversus se ausurum. Negare Appius rem evidentem pro dubia quaerendam. Si ab se culpam
removere vellet, Onomastum et Casandrum, per quos acta res diceretur, mitteret Romam, ut
eos senatus percunctari posset. Primo adeo perturbavit ea vox regem, ut non color, non
vultus ei constaret; deinde collecto tandem animo Casandrum, qui Maroneae fuisset, si utique
vellent, se missurum dixit: ad Onomastum quidem quid earn rem pertinere, qui non modo
Maroneae, sed ne in regione quidem propinqua fuisset? Et parcebat magis Onomasto,
honoratiori amico, et eundem indicem haud paulo plus timebat, quia et ipse sermonem cum
eo contulerat et multorum talium ministrum et conscium habebat. Casander quoque, missis
qui per Epirum ad mare prosequerentur eum, ne qua indicium emanaret, veneno creditur
sublatus.
T143 Λίβιος 39. 46.6-9

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. at.)

(183 π.Χ.) Priusquam consules in provincias profiscerentur, legationes transmarinas in
senatum introduxerunt. Nee umquam ante tantum regionis eius hominum Romae fuerat. Nam
ex quo fama per gentes, quae Macedoniam accolunt, vulgata est crimina querimoniasque de
Philippo non neglegenter ab Romanis audiri, multis operae pretium fuisse queri, pro se
quaeque civitates gentesque, singuli etiam privatim —gravis enim accola omnibus erat—
Romam aut ad spem levandae iniuriae aut ad deflendae solacium venerunt. Et ab Eumene
rege legatio cum fratre eius Athenaeo venit ad querendum simul quod non deducerentur ex
Thracia praesidia, simul quod in Bithyniam Prusiae bellum adversus Eumenem gerenti
auxilia missa forent.
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(170 π.Χ.) Invidiam infamiamque ab Lucretio averterunt in Hortensium, successorem eius,
Abderitae legati flentes ante curiam querentesque oppidum suum ab Hortensio expugnatum
ac direptum esse: causum excidii fuisse urbi, quod, cum centum milia denarium et tritici
quinquaginta milia modium imperaret, spatium petierint, quo de ea re et ad Hostilium
consulem et Romam mitterent legatos. Vixdum ad consulem se pervenisse et audisse
oppidum expugnatum, principes securi percussos, sub corona ceteros venisse. Indigna res
senatui visa, decreveruntque eadem de Abderitis, quae de Coronaeis decreverant priore
anno, eademque pro contione edicere Q. Maenium praetorem iusserunt. Et legati duo, C.
Sempronius Blaesus Sex. Iulius Caesar, ad restituendos in libertatem Abderitas missi.
Iisdem mandatum, ut et Hostilio consuli et Hortensio praetori nuntiarent, senatum Abderitis
iniustum bellum illatum conquirique omnes, qui in Servitute sint, et restituì in libertatem
aequum censere.
T145 Λίβιος 43.7.8-10

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

(170 π.Χ.) Turn quae primo C. Lucretius in populäres suos praetor Romanus superbe, avare,
crudeliter fecisset, deinde quae tum cum maxime L. Hortensius faceret. Quem ad modum
omnia sibi, etiam iis, quae patiantur, tristiora, patienda esse ducant potius, quam fide
décédant, sic, quod ad Lucretium Hortensiumque attineret, scire tutius fuisse claudere portas
quam in urbem eos accipere. Qui exclusissent eos, Emathiam, Amphipolim, Maroneam,
Aenum, incolumes esse.
T146 Λίβιος 45. 20.1-3

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. ai.)

(167 π.Χ.) Haec plus valuere in Aitali animo. Itaque introductus in senatum gratulatus
victoriam est; sua merita eo bello fratrisque, si qua erant, et Gallorum defectionem, quae
nuper ingenti motu facta erat, exposuit; petit, ut legatos mitteret ad eos, quorum auctoritate
ab armis avocarentur. His pro regni utilitate editis mandatis, Aenum sibi et Maroneam petit.
Ita destituta eorum spe, qui fratre accusato partitionem regni petiturum crediderant, curia
excessit. [Ut] raro alias quisquam rex aut privatus tanto favore tantoque omnium adsensu est
auditus: omnibus honoribus muneribusque <et> praesens est cultus et proficiscentem
prosecuti sunt.
T147 Λίβιος 45. 29.5-6

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

(167 π.Χ.) Deinde in quattuor regiones dividi Macedoniam: unam fore et primam partem
quod agri inter Strymonem et Nessum sit amnem; accessurum huic parti trans Nessum ad
orientem versum, qua Perseus tenuisset, vicos, castella, oppida, praeter Aenum et
Maroneam et Abdera.
T148 Λουκιανού, Πώς δεί ίστορίαν συγγράφει 25.1-2

(2ος μ.Χ. at.)

(305/4-281 π.Χ.) Άβδηρίταις φασί Λυσιμάχου ήδη βασιλεύοντος εμπεσεΐν τι
νόσημα, ώ καλέ Φίλων, τοιούτο* ιτυρέττειν μεν yap τα πρώτα πανδημε'ι απαντάς
άπό της πρώτης ευθύς έρρωμένως και λιπαρεϊ τω πυρετώ, περ'ι δε την έβδόμην
τοις μεν αίμα πολύ εκ ρινών ρυέν, τοις δ' Ίδρώς επιγενόμενος, πολύς και ούτος,
ελυσεν τον πυρετόν. Ές γελοϊον δε τι πάθος περιίστα τάς γνώμας αυτών άπαντες
yàp ες τραγωδίαν παρεκίνουν καί ίαμβεΐα έφθέγγοντο και μέγα εβόων μάλιστα δε
την Ευριπίδου Άνδρομέδαν έμονώδουν καί την του Περσέως ρήσιν εν μέλει
διεξήεσαν, κα'ι μεστή ην ή πόλις ωχρών απάντων καί λεπτών τών έβδομαίων
εκείνων τραγωδών, συ δ' ώ θεών τύραννε κάνθρώπων "Ερως, καί τα άλλα μεγάλη
τη φωνή άναβοώντων καί τούτο έπ'ι πολύ, άχρι δή χειμών και κρύος δε μέγα
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γενόμενον έπαυσε ληρουντας αυτούς. Αΐτίαν δέ μοι δοκεΐ του τοιούτου παρασχεΐν
'Αρχέλαος ό τραγωδός, ευδόκιμων τότε, μεσουντος θέρους εν πολλώ τω φλογμώ
τραγωδήσας αύτοϊς την Άνδρομέδαν, ώς πυρέξαι τε από του θεάτρου τους
πολλούς καί άναστάντας ύστερον ες την τραγωδίαν παρολισθαίνειν, επί πολύ
εμφιλοχωρούσης της Ανδρομέδας τη μνήμη αυτών και του Περσέως ετι συν τη
Μεδούση την εκάστου γνώμην περιπετομένου. 'Ους ουν εν, φασίν, ένι παραβαλεϊν,
το Άβδηριτικόν εκείνο πάθος και νυν τους πολλούς τών πεπαιδευμένων περιελήλυθεν, ούχ ώστε τραγωδεΐν —ελαττον yàp αν τούτο παρέπαιον άλλοτρίοις
ίαμβείοις, ου φαύλοις κατεσχημένοι. 'Αλλ' άφ' ου δη τα εν ποσι ταύτα κεκίνηται —ό
πόλεμος ό προς τους βαρβάρους καί το εν 'Αρμενία τραύμα και αί συνεχείς νϊκαι—
ουδείς όστις ουχ ίστορίαν συγγράφει.
Τ149 Λουκρητίου, De rerum natura5. 30

(1ος π.Χ. ai.)

... et Diomedis equi spirantes naribus ignem Thracas Bistoniasque plagas atque Ismara
propter...?
T150 Μαλάλα, Χρονογραφία 114

(5ος-6ος μ.Χ. αί.)

Καί λαβών τα ϊδια πλοία ό 'Οδυσσεύς εφυγεν, άποπλεύσας επί την Ποντικήν
θάλασσαν. Καί διατρίψας εκεί καιρόν επανήλθεν εκείθεν, βουλόμενος εις την Ίθάκην
πόλιν εις την ιδίαν αυτού πατρίδα μετά τών ιδίων νηών αυτού και του ιδίου
στρατού. Καταντήσας δε εις χώραν λεγομένην Μαρωνίδα, άντίστασιν υπέστη άπό
τών της χώρας. Και πολεμήσας ενίκησεν αυτούς, και πολλών χρημάτων κύριος
έγένετο.
Τ151 Μαρτιανος Καπέλλας, De nuptiis Mercurii et Philologiae 657

(4ος-5ος μ.Χ. αί.)

Μοχ regio Maronia ac Tyrida oppidum, in quo equi Diomediaci stabulati. Circa Abdera, cui
constructae Diomedis soror suum nomen ascripsit, quod oppidum Democriti physici ortu
potius decoratum.
T152 Μέλας, Πομπώνιος, 2. 28-30

(περ. 40 μ.Χ.)

Eximia est Aenos ab Aenea profugo condita. Circa Hebrum Cicones, trans eundem Doriscos,
ubi Xerxen copias suas quia numero non poterat spatio mensum ferunt. Dein promunturium
Serrhion, et quo canentem Orphea secuta narrantur etiam nemora Zone. Tum Sthenos
fluvius, et ripis eius adiacens Maronia. Regio ulterior Diomeden tulit, inmanibus equis
mandendos solitum obiectare advenas et iisdem ab Hercule obiectum. Turris quam Diomedis
vocant Signum fabulae remanet, et urbs quam soror eius suo nomine nominavit Abdere; sed
ea magis id memorandum habet, quod Democritum physicum tulit, quam quod ita condita est.
Ultra Nestos fluit, interque eum et Strymona urbes sunt Philippi, Apollonia, Amphipolis.
T153 Μυθιστόρημα Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, Παραλλαγή β, 1. 43

(3ος; μ.Χ. αί.)

(334 π.Χ.) Έλθών δέ εκείθεν εις την Πύλην και συνάξας την Μακεδόνων στρατείαν
σύν οΤς ήχμαλώτευσεν εν τ ω πολέμω Δαρείου την όδοιπορίαν εποιεϊτο είς
"Αβδηραν. Οί δέ Άβδηρϊται απέκλεισαν τας πύλας της πόλεως αυτών. Ό δέ
'Αλέξανδρος επί τούτω όργισθε\ς εκέλευσε τ ω στρατηγώ αύτου εμπρήσαι την
πόλιν αυτών. Οί δέ πέμπουσιν αύτώ πρέσβεις λέγοντες· "Ήμεϊς άπεκλείσαμεν τας
πύλας ούχ ώς άντιτασσόμενοι τω σώ κράτει, άλλα δεδοικότες την τών Περσών
βασιλείαν, μήπως Δαρείος επιμείνας τη τυραννίδι πόρθηση ημών την πόλιν ώς
παραδεξαμένων σε. "Ωστε σύ παρελθών άνοιξον της πόλεως τάς πύλας· τω γάρ
ισχυροτέρω βασιλεϊ ύποτασσόμεθα". Ταύτα άκουσας 'Αλέξανδρος εμειδίασε και
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είπε ττρός τους άττοσταλέντας ιταρ' α υ τ ώ ν πρέσβεις· "δεδοίκατε την Δαρείου
βασιλείαν, μήπως ύστερον υμάς εκπόρθηση επιμένων τ η βασιλεία - πορεύεσθε και
ανοίξατε και κοσμίως πολιτεύεσθε. Où y à p εισελευσομαι είς την πόλιν υμών εως
ή τ τ ή σ ω δν δεδοίκατε Δαρεϊον βασιλέα, καί τότε ύμας υποχείριους λήψομαι". Kai
τ α ύ τ α ειπών προς τους πρέσβεις την όδοιπορίαν εποιεΐτο.
Τ154 Νικάνδρου, Θηρίακά 458-462

460

(3ος/2ος π.Χ. αι.)

Ει γε μεν Ήφαίστοιο χαλαίποδος εν π τ υ χ ι νήσου
βήσεαι ήέ Σάμον δυσχείμερον, αϊ τ'ένί κόλπω
Θρηικίω βέβληνται έκάς, 'Ρησκυνθίδος "Ηρης
"Εβρος ϊνα Ζωναϊά τ5 δρη χιόνεσσι φάληρα
και δρύες Οίαγρίδαο, τόθι Ζηρύνθιον άντρον, ...

Τ155 Ξενοφώντος, Κνρου "ΑνάβασίςΊ. 3.15-17

(5ος-4ος π.Χ. αι.)

(398/7 π.Χ.) Μετά τ ο ύ τ ο οι μεν άλλοι κατά τάξεις έσκήνησαν, σ τ ρ α τ η γ ο ύ ς δε καί
λ ο χ α γ ο ύ ς επί δεΐπνον Σεύθης έκάλεσε, πλησίον κώμην έχων. Έπεί δ' επί θύραις
ήσαν ως επι δεΐπνον παριόντες, ήν τις Ηρακλείδης Μαρωνείτης· ούτος προσιών
ένι έ κ ά σ τ ω ούστινας ωετο εχειν τι δούναι Σεύθη, π ρ ώ τ ο ν μεν προς Παριανούς
τινας, ο'ί π α ρ ή σ α ν φιλίαν διαπραξόμενοι προς Μήδοκον τον Ό δ ρ υ σ ώ ν βασιλέα
καί δώρα άγοντες α ύ τ ω τε και τή γυναικί, ελεγεν δτι Μήδοκος μεν άνω εϊη δώδεκα
ήμερων ά π ό θαλάττης όδόν, Σεύθης δ' έπει τ ο στράτευμα τ ο ύ τ ο είληφεν, ά ρ χ ω ν
εσοιτο επί θ α λ ά τ τ η . Γείτων ου ν ων ίκανώτατος εσται ύμας καί ευ και κακώς
ποιεϊν. 'Ήν ουν σωφρονήτε, τ ο ύ τ ω δώσετε δ τι άγετε - καί άμεινον ύμϊν διακείσεται
ή εάν Μηδόκω τ ω π ρ ό σ ω οίκουντι διδώτε.
Τ156 Όβιδίου, Ibis 1. 467-68

(43 π.Χ.-17 μ.Χ.;)

Aut te devoveat certis Abdera diebus,
saxaque devotum grandine plura petant.
T157 Όβιδίου, Tristia 1. 10. 19-21

(43 π.Χ.-17 μ.Χ.;)

Inde, levi vento Zerynthia litora nacta,
Threïciam tetigit fessa carina Samon.
Saltus ab hac contra brevis est Tempyra petenti.
T158 Όμηρου, 'Οδύσσεια 9. 39-55
ΊλιόΘεν με φέρων άνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν,
Ίσμάρω - ένθα δ' ε γ ώ πόλιν επραθον, ώλεσα δ' αυτούς.
Έκ πόλιος δ5 άλόχους καί κτήματα πολλά λαβόντες
δασσάμεθ, ώς μή τίς μοι άτεμβόμενος κίοι ϊσης.
Έ ν θ ' ή τοι μεν ε γ ώ διερώ πόδι φευγέμεν ήμέας
ήνώγεα, τοί δε μέγα νήπιοι ουκ επίθοντο.
"Ενθα δε πολλόν μεν μέθυ πίνετο, πολλά δε μήλα
εσφαζον π α ρ ά Θΐνα και είλίποδας έλικας βους.
Τόφρα δ' άρ 5 οίχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν,
οϊ σφιν γείτονες ήσαν, άμα πλέονες καί άρείους,
ήπειρον ναίοντες, επισταμένοι μεν άφ5 ϊ π π ω ν
άνδράσι μάρνασθαι και δθι χρή πεζόν έόντα.

(8ος π.Χ. at.)
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Ήλθον έπειθ' δσα φύλλα και άνθεα γίνεται ώρη,
ήέριοΓ τότε δη ρα κακή Διός αΤσα παρέστη
ήμϊν αΐνομόροισιν, iV άλγεα πολλά πάθοιμεν.
Στησάμενοι δ' εμάχοντο μάχην παρά νηυσ'ι θοησι,
βάλλον δ' αλλήλους χαλκήρεσιν έγχείησιν.
Τ159 Όμηρου, 'Οδύσσεια 9. 196-201

(8ος π.Χ. αϊ.)

... άτάρ αι'γεον άσκόν έχον μέλανος οϊνοιο,
ήδέος, ον μοι δώκε Μάρων, Εύάνθεος υιός,
ίρευς 'Απόλλωνος, ος Ίσμαρον άμφιβεβήκει,
οϋνεκά μιν συν παιδί περισχόμεθ' ήδέ γυναικι
άζόμενοι· ωκει yàp εν άλσεϊ δενδρήεντι
Φοίβου 'Απόλλωνος...
Τ160 Παυσανίας 6. 5.4

(2ος μ.Χ. αι.)

Ή ορεινή της Θράκης, ή ένδον Νέστου ποταμού του ρέοντος δια της 'Αβδηριτών,
και άλλα θηρία, εν δέ αύτοϊς παρέχεται και λέοντας, οι καί τω στρατω ποτέ επιθέμενοι τω Ιέρξου τάς άγουσας καμήλους τα σιτία έλυμήναντο.
Τ161 Παυσανίας 6. 14.12

(2ος μ.Χ. ai.)

Πύθου δέ του 'Ανδρομάχου, γένος ανδρός εξ 'Αβδήρων, εποίησε μεν Λύσιππος,
ανέθεσαν δέ οί στρατιωται δύο εικόνας· είναι δέ ήγεμών τις ξένων ή καί άλλως τά
πολεμικά αγαθός ό Πύθης έοικε.
Τ162 Πευτιγγεριανος ΠΙναξ, βλ. κατωτέρω, σελ. 93.
Τ163 Πινδάρου, Παιάνες fr. 52b (Radt)
στρ. α'

5
έπ. α'

(6ος-5ος π.Χ. ai.)

<ΑΒΔΗΡΙΤΑΙΣ>
[Νάί'δ]ος Θρονίας, "Αβδηρε χαλκοθώραξ,
[Ποσ]ειδανός τε παϊ,
[σέθ]εν Ίάονι τόνδε λαώι
[παι]ανα [δι]ώξω
[Δη]ρηνόν ΆπόΤνλωνα πάρ τ' Άφρο[δίταν - -]

13
[
] . κα[ . .]
[ . . ]ατινα[
]ναίω
25 Θ[ρ]αϊκίαν γ[αϊ]αν άμπελό[εσ]σάν τε και
ευκαρπον μή μοι μέγας έρπων
κάμοι έξοπίσω χρόνος εμπεδος.
Νεόπολίς είμν ματρός
δέ μάτερ' εμάς ετεκον εμπαν
30 πολεμίωι πυρι πλαγεϊσαν ει δέ τις άρκέων φίλοις
έχθροϊσι τραχύς υπαντιάζει,
μόχθος ήσυχίαν φέρει
καιρώι καταβαίνων.
35 Ίή ιέ Παιάν, ίή ιέ- Παιάν
[δέ μήποτε λείπ]οι.
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- - 12 -] άλκαί δε τείχος ανδρών
ϋψιστον ΐ σ τ α τ ] α ι
- - 1 2 - -]ρα· μάρναμαι μαν
δάιο]ις·
40
Ποσ]ειδάνιο[ν γ]ένος [ ί π π ω ν - -]
τ ω ν y à p άντομένων
__π
]φέρεσθαι
11
- - -]ως έκας
- - 1 1 ττο]τικύρσηι
45
- - π -?]ι μανίει

στρ. β'

-

-y-;-]

- - 13 - -λ]αόν α σ τ ώ ν

άντ. β'

]

έπ. β'

στρ. γ

έπ. γ'

16
50 [
-]° ι * τ ο δ' ευβουλίαι τε καί α[ίδ]οϊ
εγκείμενο[ν] αΐεί Θάλλει μαλακαϊς ε[ύ]δίαι[ς·]
και τό μεν διδότω
θεός· [ό δ ] ' έχθρα νοήσαις
55 ήδη φθόνος οϊχεται
τ ώ ν ττάλαι ττροθανόντων
χρή δ' άνδρα τοκευσι<ν> φέρειν
βαθύδοξον αίσαν.
τοι συν πολέμωι κτησάμ[ενοι]
60 χθόνα πολύδωρον ολ[βον]
εγκατέθηκαν πέραν Ά[θόω] Παιάνων
αίχματδν [λαούς ελάσαντε]ς
ζαθέας τροφού - άλλα [βαρεία μεν]
επέπεσε μοίρα* τλάντ[ω]ν
65 δ5 έπειτα θεοί συνετέλεσσα[ν].
Ό δε καλόν τι πονή[σ]αις
εύαγορίαισι φλέγει κείνοις δ5 υπέρτατον ήλθε φέγγος
άντα δ[υ]σμενέων Μελαμ70 φύλλου προπάροιθεν.
Ίή ίε Παιάν, ΐή ιέ- Παιαν
δε μήττοτε λείποι.
[ά]λλά μιν ποταμώι σχεδόν μολόντα φύρσει
βαιοϊς συν εντεσιν
75 π ο τ ί πολύν σ τ ρ α τ ό ν εν δε μηνός
π ρ ώ τ ο ν τύχε ν άμαράγγελλε δε φοινικόπεζα λόγον παρθένος
ευμενής Έκάτα
τον έθέλοντα γενέσθαι.
80 [Ν]ϋν δ' a u γ[λ]υκυμάχανον

95 [
]
[-]ε καλέοντι μολπαί
[Δαλο]ν άν' ευοδμον άμφί τε Παρ[νασ]σίαις
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πέτραις ύψηλαΐς θάμα Δ[ελφ]ών
λιπαρ]άμπυ[κε]ς ίστάμεναι χορόν
100 ταχύ] πόδα π[αρ]θένοι χαλκέαι] κελαδ[έον]τι γλυκυν αυδαι
τρόπ]ον εμο[Ί δ' επ]έ[ω]ν εσλών ε]υκλέα [ - - ]ν χά[ρ]ιν,
"Αβδ]ηρε, και στ[ρατον] ίτπτοχάρμαν
105 σαι] βίαι πολέ[μ]ωι τελευταί]ωι προβι[β]άζοις.
Ίή ιέ Παιάν, ί]ή ιέ* Παιάν
δέ μήποτε λεί]ττοι.
Τ164 Πίνδαρος, fr. 169α

(6ος-5ος π.Χ. αι.)
Α' Νόμος ό πάντων βασιλεύς
θνατών τε καί αθανάτων
άγει δίκαιων το βιαιότατον
υπέρτατα χειρί. Τεκμαίρομαι
εργοισιν Ήρακ|λέος·
επεί Γηρυόνα] βόας
Κυκ|λώπει]ον επί π|ρόθυρο[ν] Ε[ύρυσ]θέος
άνατεί τε] κ] ai άπ|ριάτας έ'λασεν,
[- -?] Διομήδεος ίππους.
[? μ]όναρχον Κ[ι]κόνων
[παρά] Βιστο]νίδι λίμνα
[χαλκοθώρ]ακος Ένυαλίου
[- -] εκπαγ|λον υίόν
[- - ] . ιαντα μέγαν
[ου κό]ρω άλλ' άρετα.

Τ165 Πλινίου του Πρεσβυτέρου, Naturalis Historia 4. 42-43

(περ. 23-79 μ.Χ.)

Ita finit Hister a septentrione, ab ortu Pontus ac Propontis, a mendie Aegaeum mare. Cuius
in ora a Str<y>mone Apollonia, Oes<y>ma, Neapolis, <B>atos. Intus Philippi colonia
(absunt a Dyrrhachio CCCXXV) Scotussa, Topiros civitas, Mesti amnis ostium, mons
Pangaeus. Heraclea, Olynthos, Abdera libera civitas. Stagnum Bistonum et gens. Oppidum
fuit Tirida, Diomedis equorum stabulis dirum; nunc sunt Dicaea, Ismaron, locus Parthenion,
Phalesina, Maronea, prius Orthagurea dicta. Mons Serrium, Zone, tum locus Doriscum, X
hominum capax; ita Xer<x>es ibi dinumeravit exercitum; os Hebri, portus <S>tentoris,
oppidum Aenos liberum cum Polydori tumulo, Ciconum quondam regio. A Dorisco incurvatur
ora ad Macron Tic<h>os CXII p., circa quem locum fluvius Mêlas, a quo sinus appellatur.
Oppida Cypsela, Bisant<h>e, Macron Tichos, dictum quia a Propontide ad Mela<n>em
sinum inter duo maria porrectus murus procurrentem excludit Cherronesum.
T166 Πλινίου τοϋ Πρεσβυτέρου, Naturalis Historia 4.50

(περ. 23-79 μ.Χ.)

Montes extra praedictos Thraciae Edonus, Gygemeros, Meritus, Melamphyllos. Flumina in
Hebrum cadentia Bargus, Syrmus.
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(περ. 23-79 μ.Χ.)

Ab ea Thasos libera VI p., olim Aeria vel Aet<h>ria dieta. Inde Abdera continentis XXII,
Athos LXII D, tantundem insula Samothrace libera ante Hebrum, ab Imbro XXXII, a
Lemno XXII D p., a Thraciae ora XXXVIII.
T168 Πλινίου τοϋ Πρεσβυτέρου, Naturalis Historia 6. 217

(περ. 23-79 μ.Χ.)

Sexta comprehensio, qua continetur urbs Roma, amplectitur Caspias gentes, Caucasum,
septentrionalia Armeniae, Apolloniam supra Rhyndacum, Nicomediam, Nicaeam,
Calchadonem, Byzantium, Lysimacheam, Cherronesum, Melanem sinum, Abderam, Samothraciam, Maroneam, Aenum, Bessicam, Thraciam, Maedicam, Paeoniam, Illyrios,
Durrachium.
T169 Πλινίου τοϋ Πρεσβυτέρου, Naturalis Historia 14. 53-54
(περ. 23-79 μ.Χ.)
Vino antiquissimo claritas Maroneo in Thraciae maritima parte genito, ut auctor est
Homerus. Neque enim fabulosa aut de origine eius varie prodita consectamur, praeterquam
Aristaeum primum omnium in eadem gente mei miscuisse vino, suavitate praecipua
utriusque naturae sponte provenientis. Maroneum vicies tanto addito aquae miscendum
Homerus prodidit. Durât etiam nu<nc> vis in eadem terra generi rigorque indomitus, quippe
cum Mucianus ter consul ex iis qui nuperrime prodidere sextarios singulos octonis aquae
misceri compererit praesens in eo tractu, esse autem colore nigrum, odoratum, vetustate
pinguescere.
T170 Πλινίου τοϋ Πρεσβυτέρου, Naturalis HistorìalS. 94

(περ. 23-79 μ.Χ.)

Potentia earum per quadripedes etiamnum duobus Claris exemplis manifesta fit. Circa
Abderam et limitem, qui Diomedis vocatur, equi pasti inflammantur rabie, circa Potnias vero
et asini.
T171 Πλουτάρχου, Πολιτικά Παραγγέλματα 812Α

(1ος-2ος μ.Χ. αι.)

(7ος π.Χ. αι.) Τιμησίας δ' ό Κλαζομένιος τά μεν άλλα ην περί την πόλιν άνήρ αγα
θός, τ ω 6έ πάντα πράσσειν δι' εαυτού φθονούμενος ήγνόει καί μισούμενος, εως
αύτω συνέβη τι τοιούτον ετυχον εν όδώ παίδες εκ λάκκου τινός άστράγαλον
εκκόπτοντες, εκείνου παριόντος· ών οί μεν εφασκον μένειν, ό δε πατάξας "ούτως'',
εΤπεν, "εκκόψαιμι Τιμησίου τόν εγκέφαλον, ως ούτος εκκέκοπται". Τουθ' ό Τιμησίας άκουσας και συνε'ις τον διήκοντα διά πάντων αυτού φθόνον, άναστρέψας εφρασε τό πράγμα τη yuvaiKÌ, και κελεύσας επεσθαι συνεσκευασμένην ευθύς άπό τών
θυρών ωχετ' άπιών εκ της πόλεως. (Πρβλ. Τ11)
Τ172 Πλουτάρχου, 'Αποφθέγματα Λακωνικά 215Ε

(1ος-2ος μ.Χ. αι.)

("Αγιδος τοϋ 'Αρχιδάμου 9) Προς δε τον εκ τών 'Αβδήρων πρεσβευτήν, ότε
κατεπαύσατο πολλ' ειπών, ερωτώντα τί τοις πολίταις άπαγγείλη, "ότι" εφη "όσον
συ χρόνον λέγειν έχρηζες, τοσούτον εγώ σιωπών ήκουον".
Τ173 Πολυαίνου, Στρατηγήματα 2. 22.3

(2ος μ.Χ. αι. )

(περ. 375 π.Χ.) Ίσχόλαος ύπό Xaßpiou πολιορκούμενος εν Δρυ'ί μέλλοντος
προσάγειν τους κριούς αυτός φθάσας μέρος κατέβαλε του τείχους αμφω μηχανώμενος, τοις μεν αυτού στρατιώταις άνδρειότερον άγωνίσασθαι τό του τείχους
όχυρόν ουκ εχουσι, τοις δε πολεμίοις τό καταπεφρονησθαι την παρασκευήν τών
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πολιορκητικών μ η χ α ν η μ ά τ ω ν . Άμέλει την έκούσιον ά π ο τ ε ί χ ι σ ι ν
παρελθεϊν εις την πόλιν ουκ έθάρσησαν.
Τ174 Πολυαίνου, Στρατηγήματα

4. 2.22

φοβηθέντες

(2ος μ.Χ. αι. )

(357/6 ή 353/2 π.Χ.) Φίλιππος την 'Αβδηριτών και Μαρωνιτών καταδρομών επανήει
και ναυς έχων π ο λ λ ά ς και σ τ ρ α τ ι ά ν πεζήν ά γ ω ν Χάρης περί Νέαν πόλιν
εναυλόχει τριήρεις έχων είκοσι. Φίλιππος επιλεξάμενος τ ώ ν νεών τ ε σ σ ά ρ α ς τάς
άριστα π λ ε ο ύ σ α ς επλήρωσεν ερετών ακμή κα'ι τέχνη και ρώμη αρίστων, κα'ι
π α ρ ά γ γ ε λ μ α έδωκε, προαναχθήναι του στόλου π α ν τ ό ς και π α ρ α π λ ε ϊ ν την Νέαν
πόλιν ου π ο λ ύ της γ η ς α π έ χ ο ν τ α ς . Οί μεν π α ρ έ π λ ε ο ν ό δε Χάρης ως ά ν α ρ π α σόμενος τάς τεσσάρας ναυς επανήχθη ταϊς εϊκοσιν. Αί δε τέσσαρες, έλαφραι καί
αρίστους ερέτας εχουσαι, τ α χ έ ω ς ες τ ο πέλαγος μετεωρίζονται. Τ ώ ν δε άμφ'ι τόν
Χ ά ρ η τ α συντεταμένως διωκόντων ελαθεν ό Φ ί λ ι π π ο ς Νέαν πόλιν α σ φ α λ ώ ς
παραπλεύσας· Χάρης δε ουδέ τάς τεσσάρας ναυς κατέλαβεν.
Τ175 Πολύβιος 5. 34.6-9

(3ος-2ος π.Χ. αί.)

(222/1 π.Χ.) Τοιγαρουν επέκειντο μεν (sc. οί προ τον Πτολεμαίου Φιλοπάτορος βασιλείς) τοις
της Συρίας βασιλευσι και κατά γήν και κατά θάλατταν, Κοίλης Συρίας καί Κύπρου
κυριεύοντες· παρέκειντο δε τοϊς κατά την Άσίαν δυνάσταις, ομοίως δε καί ταϊς
νήσοις, δεσπόζοντες τ ώ ν επιφανέστατων πόλεων και τ ό π ω ν καί λιμένων κ α τ ά
π α σ α ν την π α ρ α λ ί α ν ά π ό Παμφυλίας εως Ε λ λ η σ π ό ν τ ο υ και τ ώ ν κατά Λυσιμάχειαν τ ό π ω ν εφήδρευον δε τοις εν τ η Θράκη κα'ι τοις εν Μακεδονία π ρ ά γ μ α σ ι ,
τ ώ ν κατ' ΑΤνον και Μαρώνειαν και πορρώτερον ετι πόλεων κυριεύοντες. Καί τ ω
τοιούτω τ ρ ό π ω μακράν εκτετακότες τάς χείρας, και προβεβλημένοι π ρ ο α υ τ ώ ν εκ
πολλού τάς δυναστείας, ουδέποτε περί της κατ' Α ϊ γ υ π τ ο ν ή γ ω ν ί ω ν αρχής. Διό
και τήν σπουδήν είκότως μεγάλην εποιουντο περί τ ώ ν εξω π ρ α γ μ ά τ ω ν .
Τ176 Πολύβιος 18. 48.2

(3ος-2ος π.Χ. αι.)

(θέρος 196 π.Χ.) Τ α ύ τ α δέ διοικήσαντες εμέρισαν σφας αυτούς, καί Πόπλιος μεν
Λέντλος εις Βαργύλια πλευσας ήλευθέρωσε τούτους, Λεύκιος δέ Στερτίνιος εις
Ήφαιστίαν καί Θάσον άφικόμενος και τάς επ'ι Θράκης πόλεις εποίησε τ ο π α ρ α πλήσιον.
Τ177 Πολύβιος 22. 1.4-5

(3ος-2ος π.Χ. αί.)

(188-186 π.Χ.) Κρίσις άλλη περί τ ώ ν επί Θράκης πόλεων Φ ι λ ί π π ω προς τους π α ρ '
Ευμενούς π ρ ε σ β ε υ τ ά ς και τους εκ Μαρώνειας φυγάδας, και τ α ρηθέντα περί
τ ο ύ τ ω ν εν Θετταλονίκη κα'ι τ ά δόξαντα τοις περί τον Καικίλιον. Ή γενομένη
σ φ α γ ή δια Φ ι λ ί π π ο υ τ ο υ βασιλέως εν Μαρώνεια. Παρουσία π ρ ε σ β ε υ τ ώ ν εκ
'Ρώμης καί τ ά π ρ ο σ τ α χ θ έ ν τ α δια τ ο ύ τ ω ν . Αίτίαι δι' ας εγένετο 'Ρωμαίοις π ρ ο ς
Περσέα πόλεμος.
Τ178 Πολύβιος 22. 6.1-7

(3ος-2ος π.Χ. αι.)

(188/187 π.Χ.) "Οτι κατά τους αυτούς καιρούς ήκον εις τήν 'Ρώμην π α ρ ά τε τ ο υ
βασιλέως Ευμενούς πρεσβευται διασαφουντες τον έξιδιασμόν τ ο υ Φ ι λ ί π π ο υ τ ώ ν
επί Θράκης πόλεων, και π α ρ ά Μαρωνειτών οί φυγάδες κατηγορουντες και τήν
αίτίαν αναφερόντες της α υ τ ώ ν ε κ π τ ώ σ ε ω ς επ'ι τον Φίλιππον, άμα δέ τούτοις
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Άθαμανες, Περραιβοί, Θετταλοί, φάσκοντες κομίζεσθαι δεΐν αυτούς τάς πόλεις, ας
παρείλετο Φίλιππος αυτών κατά τον Άντιοχικον πόλεμον. *Ήκον δε και παρά του
Φιλίππου πρέσβεις προς απαντάς τους κατηγορήσαντας άπολογησόμενοι.
Γενομένων δε πλειόνων λόγων πασι τοις προειρημένοις προς τους παρά του
Φιλίππου πρεσβευτάς, εδοξε τη συγκλήτω παραυτίκα καταστησαι πρεσβείαν την
έπισκεψομένην τα κατά τον Φίλιππον και παρέξουσαν άσφάλειαν τοις
βουλομένοις κατά πρόσωπον λέγειν το φαινόμενον καί κατηγορεϊν του βασιλέως.
Κα'ι κατεστάθησαν οί περί τον Κόιντον Καικίλιον κα'ι Μάρκον Βαίβιον καί Τεβέριον
Κλαύδιον. Συνέβαινε τους Αίνίους πάλαι μεν στασιάζειν, προσφάτως δ' άπονεύειν
τους μέν προς Εύμένη, τους δέ προς Μακεδονίαν.
Τ179 Πολύβιος 22. 11.1-4

(3ος-2ος π.Χ. αι.)

(187/186 π.Χ.) "Οτι τών περί τόν Καικίλιον άνακεχωρηκότων εκ της Ελλάδος καί
διασεσαφηκότων τη συγκλήτω περί τε τών κατά Μακεδονίαν καί τών κατά
Πελοπόννησον, είσήγον εις την σύγκλητον τους περί τούτων (παρα)γεγονότας
πρεσβευτάς. Είσελθόντων δέ πρώτον τών παρά του Φιλίππου και παρ' Ευμενούς,
ετι δέ τών εξ Αίνου καί Μαρώνειας φυγάδων, και ποιησαμένων τους λόγους
ακολούθως τοις εν Θετταλονίκη ρηθεϊσιν επί τών περ'ι τόν Καικίλιον, εδοξε τη
συγκλήτω πέμπειν πάλιν άλλους πρεσβευτάς προς τόν Φίλιππον τους επισκεψομένους πρώτον μέν ει παρακεχώρηκε τών εν (θετταλία καί) Περραιβία πόλεων
κατά την τών περ'ι τόν Καικίλιον άπόκρισιν, είτα τους επιτάξοντας αύτω τάς
φρουράς έξάγειν εξ Αϊνου και Μαρώνειας, και συλλήβδην άποβαίνειν άπό τών
παραθαλαττίων της Θράκης ερυμάτων κα'ι τόπων και πόλεων.
Τ180 Πολύβιος 22. 13-14

(3ος-2ος π.Χ. ai.)

(187/186 π.Χ.) "Οτι Φίλιππος ό βασιλεύς, διαπεμψαμενων προς αυτόν εκ της
'Ρώμης τών ιδίων πρεσβευτών καί δηλούντων ότι δεήσει κατ' ανάγκην άποβαίνειν
άπό τών επί Θράκης πόλεων, πυθόμενος ταύτα κα'ι βαρέως φέρων επί τω δοκεϊν
πανταχόθεν αυτού περιτέμνεσθαι την αρχήν, εναπηρείσατο την όργήν εις τους
ταλαίπωρους Μαρωνείτας. Μεταπεμψάμενος γάρ Όνόμαστον τόν επί Θράκης
τεταγμένον εκοινολογήθη τ ο ύ τ ω περ'ι της πράξεως. Ό δ' 'Ονομαστός
άναχωρήσας εξαπέστειλε Κάσσανδρον εις Μαρώνειαν, συνήθη τοις πολλοίς
υπάρχοντα διά τό ποιεϊσθαι τόν πλείονα χρόνον εκεί την διατριβήν, άτε του
Φιλίππου πάλαι τους αυλικούς εγκαθεικότος εις τάς πόλεις ταύτας και συνήθεις
πεποιηκότος τους εγχώριους ταϊς τούτων παρεπιδημίαις. Μετά δέ τινας ημέρας
έτοιμασθέντων τών Θρακών, καί τούτων έπεισελθόντων διά του Κασσάνδρου
νυκτός, εγένετο μεγάλη σφαγή καί πολλοί τών Μαρωνειτών άπέθανον.
Κολασάμενος δέ τ ω τοιούτω τ ρ ό π ω τους άντιπράττοντας ό Φίλιππος καί
πληρώσας τον ίδιον θυμόν, εκαραδόκει την τών πρεσβευτών παρουσίαν
[πεπεισμένος μηδένα τολμήσειν κατηγορήσειν αυτού διά τον φόβον]. Μετά δέ
τίνα χρόνον παραγενομένων τών περί τον "Αππιον καί ταχέως πυθομένων τά
γεγονότα κατά τήν Μαρώνειαν καί πικρώς τω Φιλίππω μεμψιμοιρούντων επί
τούτοις, εβούλετο μέν άπολογεΐσθαι, φάσκων μη κεκοινωνηκέναι της παρανομίας,
άλλ' αυτούς εν αύτοϊς στασιάζοντας Μαρωνείτας, [και] τους μέν αποκλίνοντας
(προς) Εύμένη κατά τήν ευνοιαν, τους δέ προς εαυτόν, εις ταύτην εμπεπτωκέναι
τήν άτυχίαν. Καλεϊν δ' εκέλευε κατά πρόσωπον, ει τις αύτου κατηγορεί. Τούτο δ'
εποίει πεπεισμένος μηδένα τολμήσειν διά τόν φόβον, τ ω δοκεϊν τήν μέν εκ
Φιλίππου τιμωρίαν εκ χειρός εσεσθαι τοϊς άντιπράξασιν, τήν δέ 'Ρωμαίων
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επικουρίαν μακράν άφεστάναι. Τών δε περί τον "Αππιον où φασκόντων
προσδεϊσθαι δικαιολογίας σαφώς γαρ εΐδέναι τα γεγονότα και τον αίτιον τούτων,
eis άπορίαν ενέπιπτεν ό Φίλιππος. Kai την μεν πρώτην εντευξιν άχρι τούτου
προβάντες έλυσαν κατά δέ την επιοϋσαν ήμέραν οι περί τον "Αππιον πέμπειν
επέταττον τω Φιλίππω τόν Όνόμαστον και τον Κάσσανδρον εξ αυτής eis τήν
'Ρώμην [ι'να πυθηται περί τών γεγονότων]. Ό δέ βασιλεύς, διατραπείς ως ενι
μάλιστα και άπορήσας επί πολύν χρόνον, τόν μεν Κάσσανδρον εφη πέμψειν, τον
αυθεντην γεγονότα τής πράξεως ώς εκείνοι φασιν, ϊνα πυθηται παρά τούτου τάς
αληθείας ή σύγκλητος. Τόν δ' Όνόμαστον εξηρεϊτο καί παρ' αυτά καί μετά ταύτα
τοις πρεσβευταϊς εντυγχάνων, αφορμή μεν χρώμενος τω μη οίον εν τη Μαρώνεια
παραγεγονέναι τον Όνόμαστον κατά τον τής σφαγής καιρόν, άλλα μηδ' επί τών
σύνεγγυς τόπων γεγονέναι, τη δ' άληθεία δεδιώς μη παραγενηθείς εις την 'Ρώμην,
κα'ι πολλών έργων αύτω κεκοινωνηκώς τοιούτων, ού μόνον τά κατά τους
Μαρωνείτας, άλλα και τάλλα πάντα διασάφηση τοις 'Ρωμαίοις. Κα'ι τέλος τον μεν
Όνόμαστον εξείλετο, τον δέ Κάσσανδρον μετά το τους πρεσβευτάς άπελθεΐν άποστείλας και παραπέμψας εως Ηπείρου φαρμάκω διέφθειρεν. Οί δέ περί τόν
"Αππιον, κατεγνωκότες του Φιλίππου καί περί της είς τους Μαρωνείτας παρανο
μίας και περί της προς 'Ρωμαίους άλλοτριότητος, τοιαύτας έχοντες διαλήψεις
εχωρίσθησαν.
Τ181 Πολύβιος 30. 3

(3ος-2ος π.Χ. ai.)

(168/167 π.Χ.) Διόπερ είσελθών εις την σύγκλητον ό προειρημένος (sc. ό "Απαλός)
συνεχάρη μέν επί τοις γεγονόσιν καί περί της καθ' αυτόν εύνοιας καί προθυμίας,
ην παρέσχετο κατά τον προς Περσέα πόλεμον, άπελογίσατο - παραπλησίως δέ
κα'ι περί του πέμψαι πρεσβευτάς τους παρακαθέξοντας την τών Γαλατών άπόνοιαν καί πάλιν εις την εξ αρχής αυτούς άποκαταστήσοντας διάθεσιν παρεκάλεσε
διά πλειόνων. Έποιήσατο δέ λόγους και περί της Αίνίων κα'ι της Μαρωνειτών
πόλεως, άξιων αυτώ δοθήναι ταύτας εν δωρεά. Τόν δέ κατά του βασιλέως λόγον
καί τόν περί του μερισμού της άρχης εις τέλος παρεσιώπησεν. Ή δέ σύγκλητος
ύπολαμβάνουσα πάλιν αυτόν ιδία περί τούτων είσπορεύσεσθαι, τους τε
πρεσβευτάς συμπέμψειν υπέσχετο και τοις είθισμένοις δώροις ετίμησεν αυτόν
μεγαλομερώς· επηγγείλατο δέ και τάς προειρημένας πόλεις δώσειν. 'Επειδή δέ
πάραυτα τυχών τών φιλάνθρωπων ώρμησεν εκ της 'Ρώμης ουδέν ποιήσας τών
προσδοκώμενων, διαψευσθεϊσα τών ελπίδων ή σύγκλητος άλλο μέν ουδέν είχε
ποιεϊν, ετι δέ κατά την Ίταλίαν οντος αύτου την μέν ΑΤνον καί την Μαρώνειαν
ήλευθέρωσεν, άθετήσασα την επαγγελίαν, τους δέ περί τόν Πόπλιον Λικίννιον
έπεμψε πρεσβευτάς προς τους Γαλατάς. ΟΤς ποίας μέν εδωκεν εντολάς ειπείν ου
ράδιον, στοχάζεσθαι δ' εκ τών μετά ταύτα συμβάντων ού δυσχερές. Τούτο δ'
εσται δήλον εκ τών πράξεων αυτών.
Τ182 Πορφυρίου, 'Ομηρικά ζητήματα 2. 844

(3ος μ.Χ. al.)

Τών γάρ Έλλησποντίων ήτοι τών περί Μαρώνειαν ήρχεν Άκάμας, ετέρων δέ
Ίφιδάμας.
Τ183 Ποσειδώνιος, fr. 51. 3-8

(2ος-1ος π.Χ. ai.)

(Στράβων 12. 3.20) Σίντιες γάρ εκαλουντό τίνες τών Θρακών, είτα Σιντοί, εΤτα Σάιοι,
παρ' οΤς φησιν 'Αρχίλοχος τήν ασπίδα ρϊψαι "ασπίδα μέν Σαΐων τις άνείλετο, τήν
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παρά θάμνω εντός άμώμητον κάλλιπον ούκ εθέλων." οί δ' αύτοι ούτοι Σαπαϊοι
νυν ονομάζονται· πάντες yàp ούτοι περί "Αβδηρα τήν οϊκησιν είχον καί τάς περί
Λήμνον νήσους.
Τ184 Ποσειδώνιος, fr. 423. 85-87
(2ος-1ος π.Χ. at.)
(Γαληνοί), Τά της ψυχής ήθη ταΐς τον σώματος κράσεσιν έπεται 4. 822 [Kühn)]
Έν Σκύθαις μεν yàp εΤς άνήρ έγένετο φιλόσοφος, ΆΘήνησι δέ πολλοί τοιούτοι·
πάλιν δ' εν Άβδήροις ασύνετοι πολλοί, τοιούτοι δ' Άθήνησιν ολίγοι.
Τ185 Πρόκλου, Χρηστομάθεια 296-98

(5ος μ.Χ. αι.)

Νεοπτόλεμος δέ Θέτιδος ύποθεμένης πεζή ποιείται τήν πορείαν και παραγενόμενος εις Θράκην Όδυσσέα καταλαμβάνει εν τή Μαρώνεια.
Τ186 Προκοπίου, Περί κτισμάτων 4. 4. 3. 360-369

(6ος μ.Χ. αι.)

Έν χώρα 'Ρεμισιανισία*
360 Βρίτττουρα.
Σούβαρας.
Λαμπωνίανα.
Στρόγγες.
Δάλματας.
365 Πριμίανα.
Φρερραρία.
Τόπερα.
Τόμες.
Κούας.
Τ187 Προκοπίου, Περί κτισμάτων 4. 11.10

(6ος μ.Χ. αι.)

Καί μήν καί άλλων των επί 'Ροδόπης πόλεων όσα δή ενδεϊν ή καταπεπονηκέναι
ξυνηνέχθη τω χρόνω σπουδή τή πάση άνέστησεν. Έν αΤς Τραϊανούπολίς τε και
Μαξιμιανούπολίς είσιν, ώνπερ επηνώρθωσε τα εν τοις προβόλοις σαθρά γεγο
νότα. Ταύτα μεν ούν τήδε πεποίηται.
Άναστασιούπολις δέ ή τήδε ούσα τειχήρης μέν και πρότερον ην, εν δέ τή
παραλία κειμένη άφύλακτον εΤχε τήν ταύτη ήϊόνα. Τά πλοία πολλάκις άμέλει
ενταύθα καταίροντα υποχείρια βαρβάροις Οΰννοις εξαπιναίως γεγένηται - ώστε καί
τάς νήσους ενθένδε τάς τή χώρα επικειμένας ήνώχλησαν.
Τ188 Προκοπίου, Περί κτισμάτων 4. 11.14-18

(6ος μ.Χ. ai.)

"Εστί δέ τις εν 'Ροδόπη πόλις αρχαία, Τόπερος όνομα, ή ποταμού μέν ρείθρα
περιβάλλεται εκ του επί πλείστον, λόφον δέ αυτή επανεστηκότα ορθιον είχεν. 'Αφ'
ου δή ου πολλω έμπροσθεν Σκλαβηνοΐς βαρβάροις έάλω. 'Αλλά βασιλεύς Ιουστι
νιανός μέγα τω περιβάλω ΰψος εντέθεικεν ώστε ύπεραίρει τοσούτω τον λόφον,
οσω δή αυτού καταδεέστερος τά πρότερα ην. Καί στοάν μέν επανέστησεν έν
θολωτω τείχει, όθεν δή τοϊς τειχομαχουσιν ο'ι τής πόλεως αμυνόμενοι εκ του
ασφαλούς διαμάχονται, των δέ πύργων εκαστον φρούριον ερυμνόν εσκευάσατο
είναι. 'Αλλά καί τά εκ του περιβόλου μέχρι ες τόν ποταμόν διατειχίσματι περιβαλών εκρατύνατο. Ταύτα μέν ουν Ίουστινιανω βασιλεΐ τήδε πεποίηται.
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Τ189 Προκοπίου, Περί Κτισμάτων 4.11.19
(6ος μ.Χ. αι.)
Πρώτα μεν Φιλιπττουττόλεώς τε καί Βέροιας, ετι μέντοι Άδριανουπόλεως τε και
Πλωτινουπόλεως τά τε ενδεοντα καί καταπεπονηκότα σπουδή τε πάση ωκοδομήσατο.
Τ190 Προκοπίου, Περί Κησμάτων 4.11.20-21

(6ος μ.Χ. αι.)

["Οσα φρούρια ό θειότατος ημών βασιλεύς Ιουστινιανός εκτισεν εν χώρα τη
καλούμενη Ευρώπη καί 'Ροδόπη και Θράκη και Αίμιμόντω ούτως.]
Έν Ευρώπη·
10 Λυδικαί.
Ελαϊαι.
Έν 'Ροδόπη τα καινούργια*
Κασεήρα.
15 θεοδωρούπολις.
Το του Θράσου.
Σουδανέλ.
Μούνδεπα.
Θαρσάνδαλα.
20 Δένιζος.
Τόπαρον.
Δαλάταρβα.
Τ191 Προκοπίου,'Υπέρ των πολέμων 7.38.9-18

(6ος μ.Χ. αι.)

(549 μ.Χ.) Ούτοι δε ο'ι τον "Ασβαδον νενικηκότες μέχρι ες θάλασσαν ληϊσάμενοι
εφεξής άπαντα και πόλιν έπιθαλασσίαν τειχομαχήσαντες εΤλον, καίπερ στρατιωτών
φρουράν εχουσαν, Τόπηρον όνομα* ή πρώτη μεν Θρακών τών παραλίων εστί,
του δε Βυζαντίου διέχει όδώ ημερών δυοκαίδεκα. Εΐλον δέ αυτήν τρόπω τοιώδε.
ΟΊ μεν πλείστοι εν δυσχωρίαις πρό του περιβόλου σφας αυτούς έκρυψαν, ολίγοι
δέ τίνες άμφι τάς πύλας γενόμενοι, α'ί προς άνίσχοντά εϊσιν ήλιον, τους έν ταϊς
έπάλξεσι 'Ρωμαίους ήνώχλουν. Ύποτοπήσαντες δέ ο'ι στρατιώται, όσοι το
ενταύθα φυλακτήριον εΤχον, ου πλείους αυτούς ή όσοι καθεωρώντο εΤναι,
άνελόμενοι αυτίκα τά όπλα έξίασιν έπ' αυτούς άπαντες. ΟΊ δέ βάρβαροι οπίσω
ανέστρεφον, δόκησιν παρεχόμενοι τοις έπιουσιν ότι δη αυτούς κατωρρωδηκότες ες
ύπαγωγήν χωρουσι* και ο'ι 'Ρωμαίοι ες την δίωξιν έκπεπτωκότες πόρρω που του
περιβόλου έγένοντο. Άναστάντες ουν ο'ι εκ τών ενεδρών κατόπισθέν τε τών
διωκόντων γενόμενοι εσιτητά σφίσιν ες την πόλιν ουκέτι έποίουν. Άναστρέψαντες
δέ και ο'ι φεύγειν δοκουντες αμφιβόλους ήδη τους 'Ρωμαίους πεποίηνται. Ους δή
απαντάς ο'ι βάρβαροι διαφθείραντες τω περιβάλω προσέβαλον. ΟΊ δέ της πόλεως
οίκήτορες τών στρατιωτών της δυνάμεως έστερημένοι, γίνονται μέν έν αμηχανία
πολλή, και ως δέ' τους έπιόντας εκ τών παρόντων ήμύνοντο. Καί πρώτα μέν
ελαιόν τε και πίσσαν επι πλείστον θερμήναντες τών τειχομαχούντων κατέχεον, και
λίθων βολαϊς πανδημει ες αυτούς χρωμενοι του άπεώσθαι τον κίνδυνον ου μακράν
που έγένοντο. "Επειτα δέ αυτούς πλήθει βελών ο'ι βάρβαροι βιασάμενοι έκλιπεϊν
τε τάς επάλξεις ήνάγκασαν και κλίμακας τω περιβάλω έρείσαντες κατά κράτος τήν
πόλιν είλον. "Ανδρας μέν ουν ές πεντακισχιλίους τε και μύριους ευθύς απαντάς
εκτειναν καί πάντα τά χρήματα έληΐσαντο, παϊδας δέ καί γυναίκας έν άνδραπόδων
πεποίηνται λόγω.
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Τ192 Πτολεμαίος 3. 11.2
Νέστου ποταμού εκβολαί
"Αβδηρα
Μαρώνεια
Έβρου ποτ. εκβολαί
Αίνος πόλις

(2ος μ.Χ. αι.)
να'
νβ'
νβ'
vy'
vy'

L" δ" μα'
μα'
s'
μα'
yo"
μα'
μα'
s"

L- δ
L" δ
yo"
L"
L"

Τ193 Πτολεμαίος 3. 11.5

(2ος μ.Χ. αι.)

Όρέων δε των επισήμων της Θράκης ό μεν ΑΤμος το ορός κείται παρά την
συναφήν της κάτω Μυσίας εκτεταμενον, ή δε 'Ροδόπη το ορός υπέρ τον Νεστον
ποταμον και τον "Εβρον ποταμόν, ων το μεταξύ πως προς τη θαλασσή λίμνη
εστίν, ήτις καλείται Βιστονίς λίμνη, επέχουσα μοίρας νβ' L" μα' L"y".
(2ος μ.Χ. αι.)

Τ194 Πτολεμαίος 3. 11.7
Παυταλία
Νικόπολις ή περί Νεστον
Τοπιρίς
Πέργαμον
Τραϊανόπολις
Πλωτινόπολις
Δρουσιπάρα
Δύμη
Κύψελα

ι

ν

να'
να'
νβ'
vy'
vy'
νδ'
νβ'
vy'

L"ö"
!

r
II

yo
L"
L"y"
iß"

μβ'
μβ'
μβ'
μβ'
μβ*
μβ'
μβ'
μα'
μα'

Τ195 Ταβεννάτη 'Ανωνύμου, Cosmographia 4. 6.7

L"
Υ'
L"
δ"
Μ

yo II

yo
ί"δ"
II

yo
(7ος μ.Χ. αι.)

16 He civitates litus Maris Pontici sunt
item iuxta praefatam nobilissimam Constantinopolim litus maris Elli(s) pontici
est civitas que dicitur
5
6
20
Regium, item
Eraclia Perin7
Eraclia
thon, item
8
9
Macroticos
Leuce
10 Sextus
11
Gela
12 Calipolis
13
Afrodisia
14 Apri
15
25
Surascele
16 Srolanis
1
Dymis
2 Traianopolis
3
Timpira
4
5
Brentice
Mitholithon
6
7
Cossimon
Corsulis
8 Topiron
9
Acontisma.
T196 Σαλλούστιος 3, fr. 51

Aenum et Maroneam viamque militarem.

(1ος π.Χ. at.)
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Τ197 Σκύλαξ 67

(5ος-4ος π.Χ. at.)

Διήκει δέ ή Θράκη άπό Στρυμόνος ποταμού μέχρι "Ιστρου ποταμού του εν τω
Εύξείνω Πόντω. Είσί δέ εν Θράκη πόλεις Ελληνίδες αϊδε· Άμφίπολις, Φάγρης,
Γαληψός, Οίσύμη καί άλλα εμπόρια Θασίων. Κατά ταυτά έστι Θάσος νήσος και
πόλις καί λιμένες δύο - τούτων ό εΤς κλειστός. Έπάνειμι δέ πάλιν όθεν
έξετραπόμην. Νεάπολις, κατά ταύτην Δάτον πόλις Έλληνίς, ην φκισε Καλλίστρατος
'Αθηναίος, καί ποταμός Νέστος, "Αβδηρα πόλις, Κούδητος ποταμός και πόλεις
Δίκαια και Μαρώνεια. Κατά ταύτα Σαμοθράκη νήσος καί λιμήν. Κατά ταύτην εν τη
ήπείρω εμπόρια Δρυς, Ζώνη, ποταμός Έβρος και έπ' αύτω τείχος Δουρίσκος,
ΑΤνος πόλις και λιμήν, τείχη Αϊνίων εν τη Θράκη, Μέλας κόλπος, Μέλας ποταμός,
Δερις έμπόριον, Κώβρυς εμπόριον Καρδιανών κα'ι άλλο Κύπασις.
Τ198 [Σκύμνος] 666-80

(1ος π.Χ. ai.)
Των δ' επί θαλάττη κειμένων έστιν πόλις
"Αβδηρ1, άπ' Άβδήρου μέν ώνομασμένη
του καί κτίσαντος πρότερον αυτήν, ός δοκεϊ
υπό των Διομήδους ύστερον ξενοκτόνων
670 ϊππων φθαρήναι* Τήιοι δέ τήν πόλιν
συνώκισαν φυγόντες υπό τά Περσικά.
Ταύτης δ' επίταδε ποταμός έστι κείμενος
Νέστος λεγόμενος, εκ δέ των προς άνατολήν
μερών λαβουσα τούνομ' άπό τών Βιστόνων
675 Θρακών προμήκης εστί λίμνη Βιστονίς.
Εϊτεν Μαρώνεια, ου κατοικήσαι το πρίν
τους Κίκονας ίστορουσι τους εν Ίσμάρω*
αύτη δέ Χίων έγένεθ5 ύστερον κτίσις.
Πέραν Σαμοθράκη δ' εστί νήσος Τρωική,
680 έχουσα τήν οϊκησιν άναμεμιγμένην

Τ199 Σολίνου, Collectanea rerum memorabilium (vel Polyhistor) 10

(3ος μ.Χ. ai.)

Strymonem accolunt dextro latere Denselatae; Bessorum quoque multa nomina ad usque
Nestum amnem, qui radices Pangaei circumfluit. Hebrum Odrysarum solum fundit, qui
fluvius excurrit inter Priantas, Doloncos, Thynos, Corpilos, aliosque barbaros tangit, et
Ciconas. Deinde Haemus sex millibus passuum arduus. Cujus aversa Moesi, Getae,
Sarmatae, Scythae, et plurimae insidunt nationes. Ponticum litus, Sithonia gens obtinet, quae
nato ibi Orpheo vale inter principes iudicatur: quem sive sacrorum sive cantuum, secreta in
Sperchivo Orpheo promonturio agitasse tradunt. Deinde stagnum Bistonium. Nec longe regio
Maroneia, in qua Tirida oppidum fuit, equorum Diomedis stabulum: sed cessit aevo,
solumque turns vestigium adhuc durât. Inde non procul urbs Abdera, quam Diomedis soror
et condidit et a se sic vocavit. Mox Democriti domus physici; ac, si verum rimere, ideo
nobilior. Hanc Abderam, olympiade prima et tricesima senio conlapsam, Clazomenii ex Asia
ad maiorem faciem restitutam, oblitteratis quae praecesserant, nomini suo vindicaverunt.
Locum Doriscon illustrem reddidit Xerxis adventus, quod ibi recoluit militis sui numerum.
Polydori tumulum ostendit Aenus in parte, quam aratores Scythae celebrant.
T200 Σούδα, στο λ.

(10ος μ.Χ. αι.)

Αίνοβίας: πολεμικός. 'Αβδήρων προθανόντα τον αίνοβίην 'Αγάθωνα πασ' έπ'ι πυρκα'ίής ήδ' έβόησε πόλις. (Πρβλ. Τ17)
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Τ201 Σούδα, στο λ.

(10ος μ.Χ. αι.)

"Αβδηρα: ή θάλασσα, και όνομα πόλεως και Αβδηρίτης ό πολίτης. Και Φάληρα και
Κύθηρα. Γάδειρα δε και Στάγειρα και Τόπειρα και Δόβειρα.
Τ202 Σούδα, στο λ.

(10ος μ.Χ. αι.)

Βιστονία: επίθετον της γερανού. Άρπάκτειραν ερύκων σπέρματος υψιπετή Βιστονίαν γέρανον.
Τ203 Σούδα, στο λ.

(10ος μ.Χ. αι.)
-

Γεράνεια· πόλις· καί Βιστονία, επίθετον τής γερανού και ζήτει εν τ ω Βιστονία.
Τ204 Σούδα, στο λ.

(10ος μ.Χ. αι.)

Δικαιόπολις: πόλις εν Θράκη, πλησίον Αύδήρων.
Τ205 Σούδα, στο λ.

(10ος μ.Χ. ai.)

Δορίσκος διφορεΐται. Χωρίον Θρακικόν.
Τ206 Σούδα, στο λ.

(10ος μ.Χ. ai.)

Δρυς : εστί μεν πόλις εν Ή π ε ί ρ ω · εστί δε καί έτερα εν Θράκη. (Πρβλ. Τ28)
Τ207 Σούδα στο λ.

(10ος μ.Χ. ai.)
3

Ίσμαρικός οίνος- 'Αρχίλοχος· εν δορι δ' οίνος Ίσμαρικός· π ί ν ω δ εν δορι κεκλιμέ
νος. Ίσμαρος δέ πόλις, ή νυν Μαρώνεια λεγομένη. (Πρβλ. Τ32)
Τ208 Σούδα, στα λλ.

(10ος μ.Χ. ai.)

Μαρωνεϊτις φυλή. Καί γυνή. Και Μαρώνειος οίνος.
Μάρωνος· όνομα κύριον.
Τ209 Σούδα, στο λ.

(10ος μ.Χ. ai.)

'Ρυσμός: κατά Άβδηριτικήν διάλεκτον σημαίνει το σχήμα. Καί έτέραις δέ λέξεσιν
ουχ Έλληνικαΐς οί περί τον Άβδηρίτην Δημοκριτον χρώνται* φασί γ α ρ τ ρ ο π ή ν
και διαθηγήν. Και σημαίνει τούτοις ή μέν τ ρ ο π ή τήν θέσιν, ή δέ διαθηγή τήν
τάξιν.
Τ210 Σούδα στο λ.

(10ος μ.Χ. ai.)

Στρύμη· νήσος, άποικος Θασίων. "Εστί δέ εμπόριον Θασίων.
Τ211 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

"Αβδηρα, πόλεις δύο. Ή μέν Θράκης, α π ό Ά β δ ή ρ ο υ του υίου Έρμου Ηρακλέους
ερωμένου, öv ai Διομήδους ϊ π π ο ι δ ι ε σ π ά σ α ν τ ο , ώς Ελλάνικος (Τ69) καί άλλοι
φασίν. Έκ ταύτης δέ και Δημόκριτος έστιν ό φιλόσοφος. Ή δέ δευτέρα πόλις τής
Ιβηρίας προς τοις Γαδείροις, ώς 'Αρτεμίδωρος εν δευτέρω γεωγραφουμένων. Ό
πολίτης 'Αβδηρίτης. ... "Εφορος (Τ78) και τήν πόλιν "Αβδηρον φησίν [άφ' ου τ α
"Αβδηρα.] ... Του 'Αβδηρίτης μέμνηται Εΰδοξος εν τ ε τ ά ρ τ η περιόδων και Παυσα
νίας έ'κτη π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ς (Τ160) καί Η ρ ό δ ο τ ο ς εβδόμη (Τ95, Τ96) καί π ο λ λ α χ ο υ
Εκαταίος τε (Τ65) καί πολλοί. Πλείστοι δ' Άβδηρΐται υ π ό τ ω ν π ι ν α κ ο γ ρ ά φ ω ν
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αναγράφονται. Νικαίνετος εποποιός καί Πρωταγόρας, δν Ευδοξος 'ιστορεί τον
ήσσω κα'ι κρείσσω λόγον πεποιηκέναι και τους μαθητάς δεδιδαχέναι τον αυτόν
ψέγειν καί έπαινεϊν. Ούτος ουν ό Πρωταγόρας καί Δημόκριτος Άβδηρϊται.
Τ212 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Δίκαια, πόλις Θράκης, άττό Δικαίου του Ποσειδώνος υίοϋ. Το εθνικόν Δικαιοττολίτης. Ει δε τω τύπω θέλοις, Δίκαιος και Δικαία και Δικαιεύς. "Εστί και έτερα
εν τ ω Τυρρηνικώ κόλπω 'Ιώνων άποικος. Ή αυτή δ5 εκλήθη Δικαιαρχεια και
Ποτίολοι.
Τ213 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Βεργέπολις, 'Αβδηριτών. Το εθνικόν Βεργεπολίτης.
Τ214 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Βιστονία, πόλις Θράκης, από Βιστόνος του "Αρεος καί Καλλιρόης της Νέστου.
'Αδελφός δε ην Όδόμαντος καί Ήδωνου. "Ενιοι δε Παίονος του "Αρεος παιδός. Τό
εθνικόν Βιστών, ...Τό θηλυκόν Βιστονίς. Έκτέταται δε και λέγεται Βιστωνίς δια του
ω και Βιστώνιος ποιητικώς.
Τ215 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Δορίσκος, πόλις Θράκης καί πεδίον. Τό εθνικόν Δορίσκιος ως Βορμίσκιος.
Τ216 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Δρυς, πόλις Θράκης, Εκαταίος Ευρώπη (Τ67). "Εστί καί πόλις τών Οίνώτρων. Ό
πολίτης Δρυεύς καί Δρυηίς. "Εστί και κώμη Κιλικίας παρά τω Άρω ποταμώ.
Τ217 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Ζώνη, πόλις Κικόνων. Εκαταίος Ευρώπη (Τ68). Τό εθνικόν Ζωναϊος.
Τ218 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

"Ισμαρος, πόλις Θράκης τών Κικόνων. "Ομηρος (Τ158 και Τ159). Ό πολίτης Ίσμάριος, και Ίσμαρικός τό κτητικόν. "Εστί καί Ίσμαρις λίμνη. Ηρόδοτος ζ' (Τ90).
Τ219 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

[Κίκονες, έθνος Θρακικόν, ού μακράν οίκησαν τών Μαρωνειτών, ώς δηλοϊ ...
"Εύάνθης δ' οΐκησεν εν Κικονίη ϊνα Μαρώνεια καλέεται".]
Τ220 Στέφανος Βυζάντιος στο λ. (πρβλ. Τ98)

(6ος μ.Χ. αι.)

Μαραθώνια, πόλις Θράκης ούκ άπωθεν 'Αβδήρων. Τό εθνικόν Μαραθωνιάτης.1
Τ221 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Μαρώνεια, πόλις Κικονίας κατά τήν εν Θράκη χερρόνησον. [Εκαταίος Ευρώπη]
"εν δε λίμνη Ίσμαρίς, εν δε Μαρώνεια πόλις" (Τ66). Τό εθνικόν Μαρωνείτης και

!.. Π ι θ α ν ώ ς Μαρ<αθ>ων(ε)ία.
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θηλυκώς διά του ι, και Μαρωνίς από της Μάρωνος γενικής. Και Μαρωναϊος, ώς
άπο του Μαρώνη.
Τ222 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Νόστος, πόλις Θράκης. Γράφεται και Νέστος. 'Απολλόδωρος δευτέρα περί γης.
Τ223 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Νέστος, πόλις καί ποταμός Ιλλυρίας. Το εθνικόν Νέστιος, ώς 'Αρτεμίδωρος δευτέρω γεωγραφουμένων, καί Νεστίς ή χώρα.
Τ224 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Σέρρειον, άκρωτήριον της Θράκης. "Εστί καί πόλις Σαμοθράκης...
Τ225 Στέφανος Βυζάντιος στο λ.

(6ος μ.Χ. αι.)

Στρύμη, πόλις Θράκης, ώς Άνδροτίων έβδόμω (Τ18). Τό εθνικόν Στρυμηνός και
Στρυμήσιος και Στρυμαΐος. Καί τό κτητικόν Στρυμαϊκός.
Τ226 Στράβων 1. 3.18 (C 59)

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

Καί υπό της Βιστονίδος δε και της νυν Άφνίτιδος λίμνης έοίκασι κατακεκλύσθαι
πόλεις τινές Θρακών, οί δέ και Τρηρών, ώς συνοίκων τοις Θραξιν όντων".
Τ227 Στράβων 7α. 1. 44

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

Πρόκεινται δέ της παραλίας ταύτης δύο νήσοι, Λήμνος και Θάσος, μετά δέ τον εις
Θάσον πορθμόν "Αβδηρα και τά περί Άβδήρου μυθευόμενα. "Ωκησαν δ' αυτήν
Βίστονες Θράκες, ων Διομήδης ήρχεν ου μένει δ' ό Νέστος επί ταυτου ρείθρου
δια παντός, άλλα κατακλύζει τήν χώραν πολλάκις. ΕΤτα Δίκαια πόλις εν κόλπω
κειμένη και λιμήν ύπέρκειται δέ τούτων ή Βιστονίς λίμνη κύκλον έχουσα δσον
διακοσίων σταδίων, φασί δέ του πεδίου κοίλου παντάπασιν οντος και
ταπεινότερου της θαλάττης ίπποκρατούμενον τον Ήρακλέα, ήνίκα ήλθεν επί τάς
του Διομήδους 'ίππους, διορύξαι τήν ήόνα καί τήν θάλατταν επαφέντα τω πεδίω
κρατήσαι των εναντίων. Δείκνυται δέ και τό βασίλειον Διομήδους άπο
συμβεβηκότος καλούμενον Καρτερά κώμη δια τήν έρυμνότητα. Μετά δέ τήν άνά
μέσον λίμνην Ιάνθεια Μαρώνεια και Ίσμαρος, αί των Κικόνων πόλεις· καλείται δέ
νυν Ίσμάρα πλησίον της Μαρώνειας· πλησίον δέ και ή Ίσμαρις εξίησι λίμνη·
καλείται δέ τό ρεΐθρον ηδύ ...γειον αυτού δέ και αί Θασίων λεγόμεναι κεφαλαί.
Σαπαϊοι δ' είσιν οί υπερκείμενοι. (Βλ. Τ76).
Τ228 Στράβων 7α. 1. 44

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αί.)

Ή δέ ρηθείσα Ίσμαρος ή καί Ίσμαρα ύστερον, Κικόνων, φασί, πόλις, εγγύς
Μαρώνειας, ένθα καί λίμνη, ής τό ρεΐθρον Όδύσσειον καλείται. Έκεϊ δέ και
Μάρωνος ήρωον, ώς ό Γεωγράφος Ιστορεί, (βλ. Τ76).
Τ229 Στράβων 7α. 1. 45
"Οτι τά Τόπειρα έ'στι προς Άβδήροις καί Μαρώνεια.

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αί.)
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Τ230 Στράβων 7α. 1. 47

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. at.)

"Οτι μετά τον Νέστον ττοταμον π ρ ο ς ανατολάς "Αβδηρα πόλις, ε π ώ ν υ μ ο ς
Ά β δ ή ρ ο υ , öv οί τ ο υ Διομήδους ϊ π π ο ι έ φ α γ ο ν είτα Δίκαια πόλις πλησίον, ης
υπέρκειται λίμνη μεγάλη ή Βιστονίς· είτα πόλις Μαρώνεια.
Τ231 Στράβων 7α. 1. 48

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. ai.)

"Εστί δ' ή Θράκη σ ύ μ π α σ α εκ δυεϊν και εϊκοσιν εθνών σ υ ν ε σ τ ώ σ α · δύναται δε
στέλλειν κ α ί π ε ρ ούσα π ε ρ ι σ σ ώ ς εκπεπονημένη μύριους καί πεντακισχιλίους
'ιππέας, πεζών δε καί είκοσι μυριάδας. Μετά δε την Μαρώνειαν Ό ρ θ α γ ό ρ ε ι α πόλις
και τ α περί Σέρριον, π α ρ ά π λ ο υ ς τραχύς, και τ ο τ ώ ν Σαμοθράκων πολίχνιον
Τ έ μ π υ ρ α και άλλο Χαράκωμα, ου πρόκειται ή Σαμοθράκη νήσος, και "Ιμβρος ου
π ο λ ύ ά π ω θ ε ν ταύτης· πλέον δ1 ή διπλάσιον ή Θάσος. 'Από δέ Χαρακώματος
Δορίσκος, ο π ο ύ εμέτρησε Ξέρξης της στρατιάς τό πλήθος. ΕΤθ' Έ β ρ ο ς άνάπλουν
έχων εις Κύψελα εκατόν είκοσι - της Μακεδονίας φησι τ ο ύ τ ο οριον, ην άφείλοντο
Περσέα 'Ρωμαίοι καί μετά τ α ύ τ α τον Ψευδοφίλιππον.
Τ232 Στράβων 11. 14. 12 (C 531)

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)

Και τον της 'ιππικής ζήλο ν φασιν είναι Θετταλικόν και τούτοις ομοίως και Μήδοις.
Την δέ Ι ά σ ο ν ο ς στρατείαν καί τ ά Ίασόνια μαρτυρεί, ων τίνα ο'ι δ υ ν ά σ τ α ι
κ α τ ε σ κ ε υ α σ α ν π α ρ α π λ η σ ί ω ς ώ σ π ε ρ τον εν Ά β δ ή ρ ο ι ς νεών τ ο υ Ι ά σ ο ν ο ς
Παρμενίων.
Τ232α Στράβων 12. 3. 20 (C549-550)
Σίντιες y a p εκαλουντό τίνες τ ώ ν Θρακών είτα Σιντοί, εΤτα Σάιοι, π α ρ ' οΤς φησιν
'Αρχίλοχος την α σ π ί δ α ρϊψαι "ασπίδα μεν Σάί'ων τις άνείλετο, την π α ρ ά θάμνω
εντός άμώμητον κ ά λ ι π π ο ν ουκ εθέλων". ΟΊ δ' αυτοί ούτοι Σ α π α ϊ ο ι νυν ονομά
ζονται - πάντες y a p ούτοι περί "Αβδηρα την οϊκησιν εΤχον και τάς περί Λημνον
νήσους.
Τ233 Στράβων 14. 1. 30 (C644)

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.)
-

Καί ή Τέως δέ επί χερρονήσω ϊδρυται λιμένα έχουσα ένθένδ' εστίν 'Ανακρέων ò
μελοποιός, εφ' ου Τήιοι την πόλιν εκλιπόντες εις "Αβδηρα ά π ώ κ η σ α ν Θρακίαν
πόλιν, ου φέροντες την τ ώ ν Περσών υβριν, άφ' ου και τουτ' εϊρηται ""Αβδηρα καλή
Τηίων άποικίη" (πρβλ. Τ16). Πάλιν δ' επανήλθαν τίνες α υ τ ώ ν χ ρ ό ν ω ΰ σ τ ε ρ ο ν
εϊρηται δέ καί περ'ι Άπελλικώντος ότι Τήιος ην κάκεϊνος - γέγονε δέ καί σ υ γ γ ρ α 
φεύς Εκαταίος εκ της αυτής πόλεως.
Τ234 Σχόλια εις ΑΙλίου 'Αριστείδου Παναθηναϊκόν

172. 7

(376/5 π.Χ.) Τ ο σ ο ύ τ ο ν δ' αύτοϊς περιήν ώ σ τ ε και τους Θ ρ α κ ώ ν βασιλέας
διήλλαξαν] Αύδηρίταις εβοήθησε Χαβρίας εν Θράκη πολεμουμένοις ύ π ο Μαρωνιτών και Τριβαλών, ων ήρχε Χάλης, και διαλλάξας τους αυτών βασιλείς άλλήλοις,
και φίλους και συμμάχους αμφότερους 'Αθηναίων εποίησε. (Πρβλ. Τ235)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕ! ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Τ235 Σχόλια εις Αίλίου "Αριστείδου Παναθηναϊκόν
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173.17

(376/5 π.Χ.) Τ ω ν επί Θράκης υπέρ της εκεί π ρ α χ θ ε ν τ ω ν Ελλάδος] οτε Αυδηρίτας
και Μαρωνίτας πολεμουντας άλλήλοις Χαβρίας διήλλαξεν. (Πρβλ. Τ234). Α. οί επι
Θράκη "Ελληνες π ά σ χ ο ν τ ε ς κακώς υ π ό Λακεδαιμονίων υ π ' Αθηναίων α π η λ λ ά γ η 
σαν, καταπολεμησάντων Λακεδαιμονίους.
Τ236 Σχόλια εις "Απολλώνιου 'Ροδίου "Αργοναυτικά 9ΛΑ
Θρηικίης Ζώνης επιτηλεθόωσαι. Ζώνη εστίν ορεινός τ ό π ο ς ο ύ τ ω καλούμενος και
πόλις ομώνυμος, ως φησι Νίκανδρος.
Τ237 Σχόλια εις την "Αριστοτέλους Τητορικήν 142, στ. 16-25
Ου γ α ρ αν εδοξέ τι καί υπέλαβεν, οτι οί Σίφνιοι καί οί Μαρωνΐται βουλεύονται
περί της τ ω ν Ελλήνων αρχής, ει μή ην ή ον καί αληθές ή της αληθείας εγγύς καί
μάλλον ον καί αληθές· πάντες γ α ρ ή τα οντά ύπολαμβάνουσιν ή τ α εικότα ήτοι τ α
εγγύς της αληθείας.
Τ238 Σχόλια εις Καλλιμάχου

Αίτια 90, στ. 2.29-40

Έ ν θ ' "Αβδηρ' ου νυν . [ . . . ]λεω φαρμακόν
άγινεϊ
Άβδήροις ώνητός άνθρω
πος καθάρσιον τής πόλεως επί πλίν
θου έστώς φαιάς, θοίνης απολαύων
δαψιλους, έπειδάν διάπλεως γένηται,
π ρ ο ά γ ε τ α ι επί τάς Προυρίδας καλου35 μένας πύλας· εΤτ' εξω του τείχους
περίεισι κύκλω περικαθαίρων ?
α ύ τ ω τήν πόλιν, και τότε ύ π ό
του βασιλέως καί των άλλων λι
θοβολείται, έ'ως εξελασθή των
40 ορίων.
30

Τ239 Σχόλια εις Αυκόφρονα 440
αύτοκτόνοις· Δήραινος τ ό π ο ς ο ύ τ ω καλούμενος εν Άβδήροις, ένθα Δηραίνου
'Απόλλωνος ίερόν εστίν, ου μνημονεύει Πίνδαρος εν Παιασι. (Βλ. Τ163) Δηραίνου
ουν κύνες οίον 'Απόλλωνος θρέμματα τουτέστιν οί μάντεις.
Δοιοί δέ οί δέ δύο μάντεις Μόψος ό υιός 'Απόλλωνος καί Μαντους τής Τειρεσίου
και ό Άλκμαίωνος Άμφίλοχος τ ο υ τής Εριφύλης τής αδελφής 'Αδράστου τ ο υ
βασιλέως καί 'Αμφιάραου του μάντεως παιδός παις, οί κύνες οί μάντεις οί γνήσιοι,
οί έθάδες τ ο υ εν Δηραίνοις τ ό π ω 'Αβδήρων τιμωμένου 'Απόλλωνος, ου μνημονεύει
καί Πίνδαρος εν τοις Παιασιν αύτοκτόνοις καί ταϊς υ π ' αλλήλων σφαγαϊς δμηθέντες
καί τεθνηκότες αίχμάσουσι καί πολεμήσουσι τήν λοισθίαν βοήν. Το δέ σχήμα
χαριεντισμός· ουδείς γ ά ρ αποθανών πολεμεϊ.
Τ240 Σχόλια εις Αυκόφρονα 663
Καί κηραμύντης, ό Ηρακλής. Ό τάς κήρας δ ι ώ κ ω ν άλεξίκακος γ ά ρ . Παλαίμων δέ ό
αυτός, δια τ ο π α λ α ϊ σ α ι αυτόν τ ω Διΐ. Πευκευς δέ, εν Ά β δ ή ρ ω τιμάται. (Βλ.
Έτυμολογικόν Μέγα , λ. κήρ)
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Τ241 Σχόλια νεώτερα εις Νικάνδρου, Θηριακά 461-462
Ού μακράν δε εστί του π ο τ α μ ο ύ (sc. Έβρου) ή Ζώνη ή πόλις, μεθ' ην αί Ό ρ φ έ ω ς
δρύες εισίν, ύφ' ας πόλις εστί Ζηρύνθιον, εν η τ ό άντρον. Μέμνηται δε της Ζώνης
και 'Απολλώνιος "ακτή Θρηικίη Ζώνη επιτηλεθάουσαι". Μέμνηται δε και αυτός ό
Νίκανδρος· "τω μεν υ π ό Ζωναϊον ορός δρύες άμφί τε φηγοί ριζόθι δινήθησαν
άνέστησάν τε χορείαν, όϊά τε παρθενικαί". (Βλ. Τ154)
Τ242 Σχόλια εις Όμηρου Όδύσσειαν 9.39-40
Οί δε Κίκονες ωκουν την νυν Μαρώνειαν καλουμένην. Ί σ μ ά ρ ω ] π ο τ α μ ω . Ή τ ή
νυν καλούμενη Μαρώνεια. Ε. Ίσμάρω. "Ενθα δ' ε γ ώ πόλιν επραθον] τότε δε ε γ ώ
την "Ισμαρον έπόρθησα, πόλιν τής Κικονίας, ή νυν Μαρώνεια λέγεται.
Τ243 Σχόλια εις Πινδάρου παιάνας (= P. Oxy. 5. 841), Παιάν αρ. 2, σχόλιον αρ. 3
σέθεν α π ό σου την αρχήν λαβών οΤον άπ[αρχόμενος?]
Ίάονι - άποικοι γ ά ρ είσιν οί Ά β δ η ρ ϊ τ α ι [Τη'ί'ων, Τέως] δ' εστί τής 'Ιωνίας πόλις,
ή[ν έκτισαν οί Αθηναίοι?]
[Δη]ρηνόν Ά π [ ό ] λ λ ω ν α · τ ό π ο ς εν Ά[βδήροις οΰτω καλού]μένος, [ ο ] π ο υ [ ?] ...
Τ244 Σχόλια εις Πινδάρου παιάνας (= P. Oxy. 5. 841), Παιάν άρ. 2, σχόλιον άρ. 69
Τ ό π ο ς ου(τος) εν Άβδήροις Μ[ελ]άμφυλλον
Τ245 Σωπάτρου, Υπόμνημα εις την Ερμογένους Τέχνηνδ. 68
(4ος μ.Χ. ai.)
Tò δε π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο ύ τ ο τ ω ν Σίφνιων ή τ ω ν Μαρωνειτών τίνες ή τ ι ά σ α ν τ ο
λέγοντες, ει και σμικραί σφόδρα αί πόλεις αύται καί ασθενείς προς την τοιαυτην
ε π ι χ ε ί ρ η σ ι ν άλλ' ουν κατά Ή ρ ό δ ο τ ο ν πολλά π ο λ ί σ μ α τ α γ έ γ ο ν ε και μικρά καί
μεγάλα, καί κατά Θουκυδίδην, εν οίς περί τ ω ν Λακεδαιμονίων διαλαμβάνει - τί ουν
άπεικός, φασί, κα'ι τους Σίφνιους ή Μαρωνείτας εν τισι χρόνοις δ ύ ν α σ θ α ι
έπιλαμβανομένους καιρού καί διά την τύχην καί προς τ ο ύ τ ο ίδείν; Έρουμεν ουν,
οτι ή τέχνη α ύ τ η συνέστηκε τ ω ν Ελληνικών π ρ α γ μ ά τ ω ν π α ν τ ε λ ώ ς άνηρημένων,
και τ ώ ν 'Ρωμαίων αρχής γενομένης, εν οΤς διόλου τους Σίφνιους και Μαρωνείτας
ασθενείς παρειλήφαμεν διό ώ σ π ε ρ πίστιν εχόντων π ρ ο σ ώ π ω ν προς άσθένειαν το
ζήτημα π έ π λ α σ τ α ι - τ ο ύ τ ο δε σ ύ σ τ α σ ι ν δέχεται, ει π ρ ο σ τ ε θ ε ί η π ρ ο σ ώ π ο υ
εναλλαγή· ει γ ά ρ εϊπω, ότι βουλεύονται άμβατάν ποιήσαι τον ούρανάν, εκ τής του
π ρ ο σ ώ π ο υ εναλλαγής και ιστορίας δύναται συνεσταναι και λόγον εχειν κα'ι ει
ε ϊ π ω άντ'ι Μαρωνειτών Λακεδαιμονίους ή 'Αθηναίους, συνέστηκε, και ει επί του
Πυθίου εϊπω την πρόμαντιν, δύναται συστήναι. (Πρβλ. Τ70)
Τ246 Σωπάτρου, Υπόμνημα

εις την Ερμογένους

Τέχνηνδ. 184

(4ος μ.Χ. αί.)

Ό γ ά ρ τ ά αδύνατα κατασκευάζων τ ά ασύμφορα κατασκευάζει. Ώσανεί μεν κατασκευάζοιμεν Μαρωνείτας άρξαι τής Ελλάδος, ασύμφορα αύτοϊς κατασκευάσομεν,
και ει κατασκευάσομεν συμφέρειν τ ω πένητι τριηραρχεϊν, κ α τ ά τ ο α δ ύ ν α τ ο ν
άσύμφορόν εστίν. (Πρβλ. Τ70)
Τ247 Σωρανοΰ, Ιπποκράτους

Γένος καί Βίος 6

(1ος-2ος μ.Χ. al.)

Παρεκλήθη δε (sc. ό Ιπποκράτης) ύ π ά [τών] 'Αβδηριτών προς αυτούς άπελθεϊν και
Δημόκριτον μεν ώς εν μανία θεραπεΰσαι, ρύσασθαι δε λοιμού τήν πόλιν ολην.
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Τ248 Σωτίων Παραδοξογράφος (= Φλωρεντινός Παραδοξογράφος), fr. 32

(1ος μ.Χ. αι.)

Την κ α τ ά "Αβδηρα λίμνην Κύστειρον καλουμένην φασι τ ο ϋέρξου στράτευμα
πίνον άναξηράναι.
—

Tabula Peutingerìana, βλ. Πευτιγγεριανός

Πΐναξ

Τ249 Τζέτζη, Σχόλια εις Λυκόφρονα 818

(12ος μ.Χ. at.)

Ίσμαρον την νυν λεγομένην Μαρώνειαν.
Τ250 Ύγίνου, Fabulae 30. 9

(1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. ai.)

Diomedem Thraciae regem et equos quattuor eius, qui carne humana vescebantur, cum
Abdero famulo interfecit; equorum autem nomina Podar<g>us Lampon Xanthus
Dinus.
T251 Φιλοστράτου, Εικόνες 2. 25.1-2

(2ος-3ος μ.Χ. ai.)

Μη τάς ίππους, ώ παϊ, τάς του Διομήδους άθλον ηγούμεθα του Ηρακλέους, as 7ε
και ήρηκεν ήδη και συντέτριφε τ ω ροπάλω - και ή μεν κείται αυτών, ή δε άσπαίρει,
την δε ά ν α π η δ α ν ερεϊς, ή δε πίπτει, βάρβαροι ταϊς χαίταις και es όπλήν λάσιοι και
άλλως θηρία- φάτναι δε ως ά ν ά π λ ε ω μελών ανθρώπειων και ο σ τ ώ ν εισιν, ο!ς EIS
την ίπποτροφίαν ταύτην ό Διομήδης έχρήσατο, αυτός τε ό ίπποτρόφος ως αγρι
ό τ ε ρ ο ς ΐδεϊν ή ai ί π π ο ι , π ρ ο ς αΤς π έ π τ ω κ ε ν άλλα τουτον'ι τον άθλον
χ α λ ε π ώ τ ε ρ ο ν χ ρ ή δοκεϊν "Ερωτος τε π ρ ο ς πολλοίς έ π ι τ ά τ τ ο ν τ ο ς αυτόν τ ω
Ήρακλεϊ μόχθου τε επ' α υ τ ω ου μικρού οντος. Tòv y à p δη Ά β δ η ρ ο ν ό Ηρακλής
ήμίβρωτον φέρει ά π ο σ π ά σ α ς τ ώ ν ϊ π π ω ν , έδαίσαντο δε αυτόν άπαλόν ετι καί π ρ ο
Ίφίτου νέον, τουτι δε εστί καί τοις λειψάνοις συμβαλέσθαι - καλά y à p δη ετι εν τ ή
λεοντή κείται ... .Τά μεν δη δάκρυα τ ά επ' αύτοίς καί ει δη τι περιεπτύξατο αυτών
και όλοφυρόμενος είπε και τ ο βαρύ τ ο υ π ρ ο σ ώ π ο υ τ ο επι πενθεί δεδόσθω καί
άλλω εραστή· άλλο έχέτω τι και ή στήλη γέρας εφεστηκυϊα κάλου σήματι - ό δ'
ουχ δ π ε ρ οί πολλοί πόλιν τε τ ω Ά β δ ή ρ ω άνίστησιν, ην ά π ' αυτού καλοΰμεν, και
ά γ ω ν τ ω Ά β δ ή ρ ω κείσεται, άγωνιεϊται δ' επ' α υ τ ω π υ γ μ ή ν και π α γ κ ρ ά τ ι ο ν καί
πάλην και τ ά εναγώνια π ά ν τ α πλην ϊ π π ω ν .
Τ252 Φιλοστράτου, Τά ες τον Τυανέα "Απολλώνιον 8. 7. 372

(2ος-3ος μ.Χ. ai.)

Τίς δ' αν σοφός έκλιπεΐν σοι δοκεΐ τον υπέρ πόλεως τοιαύτης α γ ώ ν α ενθυμηθείς
μεν Δημόκριτον ελευθερώσαντα λοιμού ποτέ Άβδηρίτας...
Τ253 Φιλόχορος (FGrHist 328) F 43 (128)

(4ος-3ος π.Χ. αι.)

(Άρποκρατίων στο λ. = Τ30) Στρύμη· Δημοσθένης εν τώι περί του τριηραρχήματος
(Τ52) ... εστί δε εμπόριον Θασίων. Μνημονεύει τ ώ ν Θασίων προς Μαρωνείτας
περί τής Στρύμης αμφισβητήσεως.
Τ254 Φλέγοντος, 'Ολυμπιονικών
(Όλ. 75 = 480 π.Χ.)

Επιτομή

(FGrHist 415 F 1) 1. 10-12(= F.Ox. 222) (2ος μ.Χ. ai.)

[
] Ταραντϊνος πενταθ*
[
Μα]ρωνείτης π ά λ η ν
[Εύθυμος Λοκρός ά π ' 'Ιταλίας πυξ·

T162 Πευτιγγεριανος Πΐναξ VIII 2 - IX 1. 'Αναπαράγεται από Miller, Itineraria 49

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕ! ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (TE)
Οί επιγραφικές μαρτυρίες (ΤΕ1-ΤΕ87), οργανωμένες σε γεωγραφικές ενότητες μέ τήν σειρά τών IG και
τοϋ SEG, παρατίθενται ταξινομημένες κατ' απόλυτη χρονολογική τάξη (μέ εξαίρεση τα αθηναϊκά επιτύμβια,
πού ταξινομήθηκαν μέ χρονολογική σειρά, άλλα στο τέλος τών άλλων αθηναϊκών επιγραφών)· ή εμφάνιση
τής αρίθμησης τών στίχων προσαρμόσθηκε στις ανάγκες τής παρούσης δημοσίευσης.
Παραλείπονται κατά κανόνα, μέ λίγες εξαιρέσεις, τα ιδιωτικού τύπου έγγραφα, κυρίως
άκκιδογραφήματα καί πάπυροι, στα όποια αναγράφονται τα ονόματα απλών πολιτών κάποιας από τίς πόλεις
τής Θράκης τοΰ Αιγαίου, γιά τους οποίους δέν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Οί τελευταίοι εξετάζονται
οπωσδήποτε στην προσωπογραφία τής περιοχής (Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη, Προσωπογραφία τής Θράκης
τοϋ Αιγαίου, "ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ", υπό επεξεργασία).

ΑΘΗΝΑΙ
TEI

'Αναθηματική τοϋ 'Αβδηρίτη Πύθωνος Έρμοστράτου
τοϋ 5 ου π.Χ. αι.
IG Ι2 1018

4
Τ Ε 2 Κατάλογος έλληνοταμίών
IG Ι3 259

Πύθων Έρμήι ά γ α λ μ α Έρμοστράτ ο 'Αβδηρίτης εστησεμ ττολλάς
θησάμενος ττόληας : Εΰφρων εξεττοίησ' ουκ αδαής Πάριος.
τοϋ έτους 454/3 π.Χ.
IV 5

[Μαρ]ονΐται : HP

IV 28
29

Δίκ[αια]
ττα[ρ' "Αβδερα : Ρ ]

V 5
ΤΕ3

Κατάλογος έλληνοταμίών
IG Ι 3 260 VI 19

ήαβ[δερί]ται : ΧΗΗΡΔΔΔΡΙΙ

τοϋ έτους 453/2 π.Χ.

ΗΓ1

Μαρονΐται
vacai

ΤΕ4

Κατάλογος
IG Ι 3 261

έλληνοταμίών
Ι 15

II ιι
12
V 17

στον Έρμη. Πειραιεύς, πρώτο μισό

τοϋ έτους 452/1 π.Χ.

Ρ

Δίκαια
παρ' "Αβδ[ερα]

Η[Ρ]
Ρ[Η]

[Μαρονΐτ]αι
Σαμοθραι]κες

XP

ήαβ[δ]ερΐται
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ΤΕ5

Κατάλογος ελληνοταμίών τοϋ έτους 451/0 π.Χ.
IG Ι3 262
125

Ρ

Δίκαι[α]

II27

HP

Μαρ[ονϊται]

ΤΕ6

Κατάλογος ελληνοταμίών τοϋ έτους 450/49 π.Χ.
IG 12 263 III 19-25
Ρ
Δίκαια
παρά "Αβδερα
20
vacat
XP
ήαβδερΐται
HP
Μαρονες
HP
Θύσσιοι
[Χ Η] Η
Αϊνιοι
24
[Ρ]Η
Σαμοθρδικες

ΤΕ7

Κατάλογος ελληνοταμίών τοϋ έτους 448/4 7 π.Χ.
IG Ι3 264
Ι 26

[HP]

[Μαρ]ονϊτα[ι]

II 27

ΧΗΗΗΗ

Ιιαβ[δερπ-αι]

Ρ

[Δ]ίκαια παρ 5 "Αβδ[ερ]α

III 14·

ΤΕ8

Κατάλογος ελληνοταμίών τοϋ έτους 44 7/46 π.Χ.
IG Ι3 265
Ι 28

HP

Μαρονΐται

Ι 105

Η

es [Έ]ιόνα ήαβδερϊ

II 17

[XP]

[Ηαβδερΐται]

II 44

Ρ

Δ[ί]καια]

ΤΕ9

Κατάλογος ελληνοταμίών τοϋ έτους 446/45 π.Χ.
IG Ι3 266
II 17
Η [Ρ]
Μαρονΐ[ται]

Τ Ε10

Κατάλογος ελληνοταμίών τοϋ έτους 445/44 π.Χ.
IG Ι3 267 II 19-24
II20

24

HP

Μαρο[νϊτ]αι

ΡΗ

Σαμο[θ]ραικες

ΡΗ

Σκ[ι]οναΐ[ο]ι

XP
Η
ΔΔΔΗ-ΗΙ

ήα[β]δερϊται
Ά[φ]υταϊοι
[Δ]ίκαια π α ρ ' "Αβδ

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕ! ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Τ Ε11

Κατάλογος ελληνοταμιών τοϋ έτους 444/43 π.Χ.
IG Ι3 268 III 27
HP
Μ[αρονϊται]

Τ Ε12

Κατάλογος ελληνοταμιών τοϋ έτους 443/42 π.Χ.
IG Ι3 269 III 6
HP

Τ Ε13

Τ Ε14

Κατάλογος ελληνοταμιών τοϋ έτους 442/41 π.Χ.
IG Ι3 270
III 7

[HP]

Μαρονειες

III 34

[XP]

[ϊιαβδερϊτ]αι

Κατάλογος ελληνοταμιών τοϋ έτους 441/40 π.Χ.
IG Ι3 271 II 44
[HP]

Τ Ε15

Τ Ε16

V 17

[XP]

[ήαβδερ]ϊται

V 29

Χ

[Μαρ]ονϊται

Κατάλογος ελληνοταμιών τοϋ έτους 435/34 π.Χ.
IG Ι3 277
Χ

Μαρονϊται

VI8

Χ[Ρ]

ήαβδερϊτα[ι]

VI19
20

[Ρ]

Δίκαια π α ρ ά
ήάβδερα

Κατάλογος ελληνοταμιών τοϋ έτους 434/33 π.Χ.
IG Ι3 278
V 7
V 33

Τ Ε18

Μαρονϊτα[ι]

Κατάλογος ελληνοταμιών τοϋ έτους 436/35 π.Χ.
IG Ι3 276

V 27

Τ Ε17

Μαρονειες

Χ
[Ρ]

Μαρονϊται
Δ[ίκαια]
πα[ρά ήάβδε]ρα

Κατάλογος ελληνοταμιών τοϋ έτους 433/32 π.Χ.
IG Ι3 279
II62

[Χ]

Μαρονϊται

II69

XP

Ιιαβδερϊτ[αι]
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ΤΕ19. Κατάλογος έλληνοταμίών τοϋ έτους 432/31 π.Χ.
JGI 3 280. Πρβλ. Η.Β. Mattingly, CQ 11 (1961) 154-65 · F.A Lepper, JHS 82 (1962) 51 σημ. 80 · H.B.
Mattingly, BSA 65 (1970) 135-136 · M. Piérart, "IG I3 281-282 et le phoros de Thrace", Comptes 316 ·
SEG 38 (1988) 11.
II46

Χ

Γΐαβδ[ερΐται]

II60

F

Δίκα[ια]
π α ρ ά Ιιάβδερα
[Μαρονΐτοα]

67

ΤΕ20

Τ Ε 21

ΤΕ22

ΗΗΗ

Κατάλογος έλληνοταμίών τοϋ έτους 431/30 π.Χ.
IG Ι3 281
II8

ΗΗΗ

Μαρονϊται

II23

Χ

Άβδερΐται

Κατάλογος έλληνοταμίών τοϋ έτους 429/28 π.Χ.
IG Ι3 282
II28

[ΗΗΗ]

[Μ]αρονΐται

II30

[Χ]

ή[α]βδερΐτ[α]ι

Τάξις συμμαχικοϋ φόρου τοϋ έτους 425/4 π.Χ.
IG Ι3 71 III 152-159
III 152

vacai

ΡΛ.Λ.[Ρ]

Ρφ
156

ΛΛΤ
F

fyF
44
ΤΕ23

Τάξις συμμαχικού φόρου τοϋ έτους 422/21 π.Χ.
IG Ι3 77 V 27-31
TT
28
Τ
XXX

ΤΕ24

[Θράικιος φόρος]
[h άβδερΐται]
[Δίκαια παρά "Αβδερα]
[Θάσιοι]
[Μαρονϊται]
[Μεθοναϊοι]
[Σαμοθραικες]
[Αϊνιοι]

Ζόνε π α ρ ά
Σέρρειον
Δρυς π α ρ ά
Σέρρειον
Σάλε

Κατάλογος έλληνοταμίών τοϋ έτους 415/14 π.Χ.
IG Ι2 290 III20,415/4 π.Χ.
fr. 5. 20 - - - -

[Μαρο]νειες

97

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΤΕ25

Ψήφισμα τιμητικό για άγνωστο Αβδηρίτη, 407/406π.Χ.
IG Ι 114, θραύσμα b. Πρβλ. Μ.Β. Walbank, Athenian Proxenies of the Fifth Century BC (Toronto,
1978) 455, no. 89 • SEG 28 (1978) 12.

12

[
]τος αρχ[οντας τός εν Άβδέροις (?) . . Α . .]
23
[
χρ]έματα κα[
]
19
]
[
π α ρ ά τον άρχόντον] (?) το]ν εν Άβδέρ[οις
[
εά]ν δε τις [ε εΐπει ε επιφσεφίσει π α ρ ά το]
[φσέμισμα τόδε hos δει άφαιρεσθαι ταύτα, τας δίκας] ?ναι Άθ[ένεσι - -]

[

ΤΕ26

]

Ναυτικός κατάλογος (στίχ. 17-18) τέλη 5ου π.Χ. αι.
Βούλα Μπαρδάνη, "Θραύσμα ναυτικού καταλόγου", Άττικαί Έπιγραφαί. Πρακτικά Συμποσίου
εις Μνήμην Adolf Wilhelm (1864-1950) 'Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2000, έπιμ. "Α. Π. Ματθαίου
('Αθήνα 2004) 141-54.
17
18

ΤΕ27

[κυβερν]ήτης vac.
[- - c - 6 - - ]άτης Άβδ(η)ρίτης

Ψήφισμα τοϋ Αριστοτέλους περί συστάσεως της Β ' Αθηναϊκής συμμαχίας, 378/77 π.Χ.
JG Π/ΠΙ2 43
Τό κείμενο, γνωστό και ως "καταστατικός χάρτης της Β ' 'Αθηναϊκής συμμαχίας", καταλήγει μέ
την αναγραφή στον στίχο 78:
'Αθηναίων πόλεις αΐδε σύμμαχοι*
'Ακολουθεί δίστηλος κατάλογος μέ τα εθνικά των πόλεων, οι όποιες προσχώρησαν στην συμμαχία.
Μεταξύ αυτών:
Α Ι 87

Μαρωνϊται

Στα αριστερά τού κειμένου τού ψηφίσματος, έχει χαραχθεί, πιθανότατα σέ δεύτερο χρόνο, ένας
δεύτερος, μονόστηλος κατάλογος εθνικών. Μεταξύ αυτών :
Β 3
Β 7-9

ΤΕ28

[Άβδη]ρΐται
Αΐνιοι
Σαμοθρδικ[ες]
Δικαιοπολϊται

Ψήφισμα προξενιάς των Αθηναίων για τον Αβδηρίτη Κωμαΐο Θεοδώρου, 375 π.Χ.
IG Π2 77+Add. σελ. 658

4

8

12

Σμί[κυθο]ς Χα[ρ]ίνο Άχαρνε[ύς] έγρ[αμμάτευε, εδ]οξεν [τη]ι βουλήι κατά τ ο το[υ] δή[μου ψήφισμα]*
Ί π π ο θ ω ν τ ί ς επρυτάνε[υ]ε, Σ[τ]ράτιος [επεστ]άτει, Σμίκυθος εγραμμάτευε, 2ε[νότι]μος εί
πε* ά ν α γ ρ ά ψ α ι Κωμαϊον Θεοδώ[ρο Αβδηρίτη] ν τον γραμματέα της βουλής εί[σ]τ[ήλην λιθί]νην πρόξενογ και ευεργέτη*/ [κατά το ψήφισ]μα, δ ενίκησε περί αυτού πρότερ[ον τ ο ] ύ [ τ ο υ ] .
Έδοξεν τήι βουλήι κατά τό τ[ου δήμου ψ]ήφισμα* Αίαντ'ις έπρυτάνευε, Πυ[θόν]ι[κο]ς είπε*
έπαινέσαι Κωμαϊον Θεόδωρο Άβδηρίτην, έπειδή πρόθυμος έστιμ περί [τον] δή[μο]ν τον
'Αθηναίων ποιεν ότι αν δύνηται αγαθόν vacat
και νυν καί εν τώι π ρ ό σ θ ε γ χρόνων είναι δ-
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έ αύτόγ καί TOUS εγγονός πρόξενογ και εύεργέτην 'Αθηναίων καί επιμελεϊσθαι αύτο τήμ βουλήν την άε'ι βουλεύουσαν καί TOUS
στρατηγούς, vacai

16

ΤΕ29

Κατάλογος των ταμιών της Αθηνάς, 370/69 π.Χ.
/ G I I 2 1425 Α 1.119-20

στέφανος χρυσ]δς ό παρ' 'Αβδηριτών,
σταθμ[ον . . . ] ΔΔΔΠΗ+ΗΙ·
TE30

Ψήφισμα τιμητικό τών Αθηναίων για τον Αβδηρίτη Διοσκουρίδη Δίονυσοδώρου καί
τους αδελφούς του, 346/5 π.Χ.

/ G I I 2 218

4

8

12

16

20

24

28

32

Θεοί "Αβδηρος Άθηνάα Διοσκουρίδης Δίονυσοδώρου.
ΈΤΠ Άρχίου άρχοντος επί της Άκαμαντίδος ενάτης ήι Κηφισόδωρος 'Αθηνοφάνους
Φλυευς εγραμμάτευεν τών προέδρων επε[ψ]ήφιζεν Πρωτίας Άχαρνεύς· Εύβολίδης 'Αν
τ ί φ ι λ ο Άλιμούσιος εΤπεν περί ων Διοσκο[ρ][ί]δης ό 'Αβδηρίτης εδοξεν έννομα ίκετεύειν εν τήι βουληι, εψηφίσθαι τήι βοληι τους π
ροέδρους ο'ί αν λάχωσι προεδρεύειν εις την
πρώτην έκκλησίαν προσαγαγεϊν αυτόν προ
ς τον δημον και χρηματίσαι, γνώμην δε ξυνβάλλεσθαι της βουλής [ει]ς [τον] δημον δ[τι]
[δ]οκεϊ τηι βουληι, επε[ιδή αί]τ[ου]σι ά[ξια του]
[δήμ]ο του 'Αθηναίων Διο[σκ]ουρίδης και [οί ά][δελφοί αυ]του Χαρμης και Άναξίπολις οί Δι[ο][νυσοδ]ώρο το Άβδηρίτου υείς, επιμελεϊσ[θ][αι αυτών την] βουλήν καί τους στρατηγός κ[αι] του[ς άρ]χοντας τους εν ταϊς πόλεσι ταϊς
[Ά]θηναίων όπως αν μη άδικώνται. Έπαινέσαι δε Διοσκουρίδην κα'ι καλέσαι επί ξένι[α]
εις το πρυτανεϊον εις [α]ΰριον. w Διοπείθης
[Δι]οπείθους Σφήττιος ειπεν περί ων εδοξ
εν τώι δήμωι Διοσκουρίδης έννομα ίκετεύειν, όπως αν ό δήμος ό 'Αθηναίων [τ]ιμαι τ
ους εύεργέτας καί επιμελήται τών άεί δεομέ[ν]ων φίλων τής πόλεως, εψηφίσθαι τ
ώι δή[μω]ι τά μεν άλλα καθάπερ τήι βουλ[ή]ι, είναι δε Διοσκουρίδηι καί Χαρμήι κα'ι
[Ά]ναξιπόλιδι τοις Δίονυσοδώρου του
[Άβ]δηρίτου παισίν και τοις εκ τούτων
[οίκ]εϊν 'Αθήνησιν εως αν κατέλθωσι[ν εις τ]ήν αυτών εί[σφ]έρειν δε αυτούς
[τάς εισφοράς και στρατεύεσθαι] μετά
['Αθηναίων
]

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕ! ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
TE31

Ψήφισμα προξενιάς των Αθηναίων για άγνωστο Αβδηρίτη, 332/1 π.Χ.
Agora XVI79

12

16

20

24

ΤΕ32

99

Έτη Νικήτου άρχοντος επι της Ά ν τ ι ο ] χίδος ογδόης πρυτανείας ήι Ά ρ ι σ τ ο ] νο]υ[ς Άριστόνου Άναγυράσιος εγραμ]μά]τευ[ε]ν Έ[λαφηβολιώνος ένάτηι επί]
δε]κα, έβδό[μηι της πρυτανείας· έκκλη]σία] εν Διο[νύσου· τ ω ν προέδρων ε π ε ψ ή ] φιζ]εν Ν[ι]κ[όστρατος Κόπρειος· εδοξεν]
20
τώι δ]ήμωι· Ε[
]
8
]άσιος εΤ[πεν επειδή . . . . . . ς ό Ά ] 21
βδη]ρίτης [
]
2)
. . .]ε π ρ ο α [
·
]
15
Ι . . .] τώι δ[ήμωι
, δεδ]όχθαι] τώ[ι δήμωι επαινέσαι . . . 7 . . . . ]
.]ν Ό ν [ ο ] μ ά [ ρ χ ο υ Άβδηρίτην και στεφαν]ώσ]αι χρυσ[ώι στεφάνων είναι δ' αυτόν]
|κ]αί πρόξε[νον και εύεργέτην του δήμ]ο]υ του Άθη[ναίων αυτόν καί εκγόνους]
α]Οτου - άνα[γράψαι δε τόδε τό ψήφισμα]
τόν γραμματέα τον κατά πρυτανείαν)
| ε] ν στήληι [λιθίνηι καί στήσαι εν άκρ]ο]πόλει, ει[ς δε τήν άναγραφήν της σ τ ή ] λη]ς δουνα[ι τόν ταμίαν του δήμου . . .]
δρ]αχμας ε [κ των κατά ψηφίσματα άναλ]|ισ]κομένων [τώι δήμωι]. vacai

Ψήφισμα απονομής τής Αθηναϊκής πολιτείας στον Μαρωνίτη (;) Τιμωνίδη, τέλη 3ου π.Χ.
IG II2 854 καί σελ. 668

4

8

12

[
TOU g δε θεσμοθέτας]
[είσαγαγεϊν αύτώι] τήν [δοκιμασίαν κα'ι δούναι]
[περί αύτου καί] μή παρόντος [τήν ψήφον. Ά ν α γ ρ ά ψ α ι δε]
[τόδε τ ό ψ]ήφισμα τόν γραμμ[ατέα τόν κατά π ρ υ τ α ] [νείαν] εν στήλει λιθίνει και[ί στήσαι εν άκροπόλει],
[εις δε] τήν άναγραφήν καί τ[ήν άνάθεσιν τής σ τ ή ] [λης με]ρίσαι τόν ταμίαν τ ώ ν [στρατιωτικών τ ό γ ε ] [νόμενον] άνάλωμα.
vacai
εντός στεφάνου
ή βουλ[ή]
ό δήμο[ς]
Τιμωνί[δην]
Μαρ[ωνίτην]

Στίχ. 13: Μαρ[αΘήσιον] η Μαρ[αθηνόν] ô Wilhelm (WienerStudien 34 [1912] 424).
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TE33

Τιμητική τών οργεώνων για τον Μαρωνίτη Άσκλάπωνα
IG II2 2947

4

ΤΕ34

Άσκλάπωνος,

3ος/2ος π.Χ. α'ι.

Στεφανοϋσιν
vacai
οι όργεώνες
Άσκλάπωνα
Άσκλάττωνος
Μαρωνίτην.

Ψήφισμα τών Σαβαζιαστών, 102/101 π.Χ.
/GII/IH2 1335
'Ακολουθεί κατάλογος τών ερανιστών, μεταξύ τών οποίων στον στίχο 45:
Σώσος Μαρωνίτης

ΤΕ35

Ψήφισμα τιμητικό για τους εφήβους, τους διδασκάλους και τον κοσμητή τοϋ
101/100 π.Χ.
IG Π2 1028· πρβλ. Hesperia Suppl. 15 (1975) αρ. 6 III 313-16.

γυμνασίου,

Tò ψήφισμα συνοδεύεται από τριστηλο κατάλογο τών εφηβευσάντων (στίχ. 105-164), μεταξύ τών
οποίων:
III

Λεωσθένης Ό λ ύ μ π [ ο υ ] Μαρων
Σώσος Δημητρ[ίου Κ]υρηναϊο[ς]
Θεόφιλος Ήρακ[λεί]δου Μιλήσ
Διονύσιος Δ[ι]ον[υ]σίου Μαρων

152
TE36

Κατάλογος έφηβων, περ. 40 π.Χ.
/GII/IH2 1961. II 60-61
60

Δ[. . . . Δ]ημητ[ρ]ίου Μα[ρωνίτης] ?
Σωκλ[ης Ίσ]ιδό[τ]ου Μα[ρωνίτης]?

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ
ΤΕ37. IG II 2 9291 (δεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. ai.)
Πλάτων
Μαρωνίτης.

ΤΕ38

IG Π2 9289 (τρίτο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. ai.)
Κότυος
[Μαρω]νίτης.

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕ! ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΤΕ39

IG Π2 9287. 3 (3ος π.Χ. αι.)
Θραιξ
Γέτου
Μαρωνίτης.

ΤΕ40

IG II2 9290, 3ος-2ος π.Χ. al. (Agora XVII 539: 2ος-1ος π.Χ. αϊ.)
. . . ρον
[Παρ] μένοντος
[Μα]ρωνΐτι[ς].

ΤΕ41

IG II2 9293 (1ος π.Χ.-1ος μ.Χ. αϊ.)
Συνήθηα
Σωσιπάτρου

Μαρωνϊτις.
ΤΕ42

IG II2 8793 (1ος π.Χ. αϊ.)

4

Σωτηρίς
'Απολλώνιου
Ήρακλεώτις,
Άμπελίωνος
Μαρωνίτου
γυνή.

ΤΕ43

/GII 2 8628 (αρχές τοϋ Ιου μ.Χ. αϊ. )
Διοδώρα Διόδωρου
Ήρακλεώτις,
Επικτήτου
4 Μαρωνίτου γυνή.

TE44

IG Π2 9292 (1ος-2ος μ.Χ. ai.)
Συνετή
Νουμηνίου
Μαρωνϊτις.

ΤΕ45

IG Π2 9286 (ρωμαϊκών χρόνων)
Γλαυκίας
Ταλούλου
Μαρωνίτης.
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ΤΕ46

Β. Γ. Καλλιπολίτης και Β. Χ. Πετράκος, ΑΑ 18 Β (1963)[1965] 46, 5b, αρ. 4 {BulIEpigr
1965, 151), χωρίς χρονολογική ένδειξη.
'Αφροδ
ίσιος
Σεύθου
4 Μαρωνί
της.

TE47

IG II2 9288
Θραι[ττ]α
Άνδράβυδος
Μ(α)ρωνΐτις.

Τ Ε 4 7 α Άπότμημα αδημοσίευτου κιονίσκου από τον Κεραμεικο (άρ. κατ. 132)
Osborne-Byrne 3555 και 3539.
Τεχνών
Διονυσίου
Μαρωνίτης.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
ΤΕ4 8

Κατάλογος θεωροδόκων τοϋ Ασκληπιού, 365-311 π.Χ.
JGIV 1.94. lb 27-32
28

32

Νεάπολις· Πυθόδωρος
"Αβδηρα* Εύρύλοχος
Μαρώνεια* Άνάψυξις
Αϊνος· Θεμισταγόρας
Θάσος· Άρτυσίλας
Δάτος· Τίμανδρος

Ζηνεας Πύθιος
Πυθόγονος Παντα[κ][λ]ευς
Δορκαλίων, Πυθίων
Σκύμνου

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕ! ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
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ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
ΦΥΣΚΟΣ
ΤΕ49

Ψήφισμα τοϋ κοινοϋ των Έσπερίων Λοκρών για τους Μαρωνϊτεςχ, μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
IG IX Ι2 3. 665

4

θεός τύχαι άγαθδι.
[ε]δοξε τώι κοινώι τών Λοκρών τ ω ν Έσ[περί][ων]· επειδή καί ττρότερον οίκει[ότατος π ο ] Π
τι τους Μ]αρωνίτας δια τον [
]
7
5
[- - - -]s αυτών άμϊν [υπάρχουσας - - - -]
17
[- - 5 - - άν]ανεδνται [
]
19
[
] εύνοι[α
]

ΔΕΛΦΟΙ (Φωκίς)
TE5 0

Κατάλογος πόλεων, τέλη 4ου-άρχές 3ου π.Χ. α'ι.
Ε. Bourguet, FD ULI (1929) 319-22, άρ. 497, στίχ. 1-8, πίν. 11.1. Πρβλ. L. Robert, Hdlenica I, 81-94.

M[
]
] Άβδηρϊ[τ]α[ι- - ]
]s

]ολΐται τοί ε [ν Έλλησ][πόντωι? Μαρω]νϊται, Φαγρήσιο[ι],
] Ζωναΐοι, Δρυϊται,
] Αϊνιοι, Χερσονασΐται το'ι επ] αριστερά του Πόν
τ ο υ και τοί έπ]ί δεξιά του Πόντου
Στίχ. 5: Ίτωναιοι ό Bourguet.
Τ Ε 51

Κατάλογος Διονυσιακών Τεχνιτών, 257/6 ή 25 3/2
Nachtergael, Les Galates à Delphes αρ. 10, στίχ. 12-14.
12

ΤΕ52

κιθαρωιδοί, Ό ρ ο ι κ ο ς Φιλίσκου Μεσσήνιος,
Xoipïvos Γέροντος Βυζάντιος,
Διονυσόδωρος Πάρμιδος 'Αβδηρίτης,

Κατάλογος θεωροδόκων τοϋ Απόλλωνος, περ. 230-220 π.Χ.
Α. Plassart, BCHA5 (1921) 18-19, III 87-95· Hatzopoulos, Institutions 196, σημ. 6.
έν Θάσωι Ά[ρισ]τοφάνης Ά[ρκ]εσιλάου
88 ε[ν Ά]β[δ]άροις Διονυσας Διονυσοδώρου
Διονυσόδωρος Νυμφοδώρου
Εΰφαντος Διονυσα
[εμ] Μαρω[ν]είαι "Ακεστο[ς] Καλλικρατίδης
92
[Έ]πίγονος Διονυσδ
[και Σ τ ] ρ ά τ ι π π ο ς Καλλίππου
[εν] Σκα[π]τ[α]ϊ [Ύλαι] . . ΛΟ. . Σ
εν Λυσιμαχείαι [- -"- -]τοφάνους

Στίχ. 88: έ[ν 'A]a[a]apois ô Plassart.

1. Πρόκειται μάλλον για ψήφισμα αναφερόμενο σε πρόσκληση στην Φύσκο ξένου δικαστού {εκκλιτος
κρίσις) από τήν Μαρώνεια, Οπως ό ορός οίκεώτατος τοΰ τρίτου στίχου επιτρέπει να ύποθέσομε.
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ΘΡΑΚΗ
ΙΣΤΡΙΑ
ΤΕ53

Επιτύμβιο τοϋ Διοφάντου, 4ος π.Χ. αι.
D. Μ. Pippidi, "Glanures épigraphiques", Studii Ciasice 17 (1977) 101-111 (ISMGL 234). Πρβλ. G.
Daux, A propos de l'épigramme GV I 476, BCH 101 (1977) 470 και, ανεξαρτήτως, BullEpigr 1978,
334.

4

[Τ]όνδε αρετής ένεκεν
Διόφαντον ό Σωκλέος υιός
Νικητής τιμαι στήληι ήδέ τάφωι.
vacat
Διόφαντος
Δρυΐτης.
ΟΔΗΣΣΟΣ

ΤΕ54

Επιτύμβιο τοϋ Μαρωνίτη Μητροφάνους Βακχίου, 4ος π.Χ. αι.
IGBulg I2 104. 3
Μητροφάνης
Βακχίου
Μαρωνίτης.

ΠΙΣΤΙΡΟΣ
TE5 5

Διάταγμα βασιλέως των Όδρυσών, ρυθμιστικό της λειτουργίας τοϋ εμπορίου Πίστιρος,
μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
BCH 123 (1999) 248-251 (μέ τΙς αποκλίνουσες αναγνώσεις πού προτάθηκαν άπο την Λ.
Λουκοπούλου (L. Loukopoulou, BCH 123 [1999] 359-71).

[
[
4

8

12

16

c 20

·

]
]ΐκι/[- - -]

[
e,i2
]ΔΕΝΝΥ[..]Η ει δε [..]
4
[-e· ομνύτ]ω τον Διόνυσογ καί
[
] όφειλέτω - δ,τι αν δε τις τ ω ν
[εμπ]οριτέων έτπκαλήι ό έτερος τ[ώι έ]τέρωι, κρίνεσθαι αυτούς επί τ[οϊς] συγγενέσι καί δσα όφείλετα[ι]
τοις εμττορίταις π α ρ ά τοις θ ρ α ι ξ [ί]ν, τ ο ύ τ ω γ χρεών άττοκοπάς μη
ποιεϊγ· γτ\γ και βοσκήν δσην εχουσιν έμττορΐται, τ α ύ τ α μη άφαιρεϊ[σθ]αι· ετταυλιστάς μη πέμπειν το[ϊς] εμπορίταις· φρουρήμ μηδεμίαν
εις Πίστιρον καταστησαι μήτε α[υτ]τομ μήτε αλλωι έπιτρέπειν
[όμ]ήρους Πιστιρηνώμ μη λαμ[βάν]ειμ μηδέ αλλωι έττιτρέττειν
[γήν] τ ω ν έμττοριτέωμ μηδέ αϊρε[σθ]αι μήτε αοτόμ μήτ[ε τους ε-
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20

24

28

32

36

40

44

[αυτ]ου· τέλεα κατά τάς οδούς
μή ττρήσσειν, δσα εις Μαρώνεια[ν]
είσ] άγεται εκ Πιστίρου ή εκ τ ώ ν ε
μ π ο ρ ί ω ν ή 'y Μαρωνείης εις Πίστιρ]ον ή τ ά εμπόρια· ει δ' ά ν α π ρ ά σ σ ει]ν τους εμπορίτας<τας>· ά π α ξ ά π α ν ] καί άνοίγειγ καί κλείειν άμα,
καθ]άπερ και επί Κότυος· άνδρα Μαρω]νίτην ου δήσω ουδέ ά π ο κ τ ενέ]ω ουδέ εφαιρήσομαι χρήμα
τ α ] ούτε ζώντος ούτε αποθανόν
τος] οΰτε αυτός οΰτε τ ώ ν εμών
ου]δείς· ουδέ Άπολλωνιητέων, ουδ
έ Θ]ασίων, δσοι έμ Πιστίρωι είσί[ν],
οΰ]τε άποκτενέω ουδέ να, ούτε
δήσω] οΰτε άφαιρήσομαι χρήμα
τ α οΰτε] ζώντος οΰτε αποθανό
ντος οΰτε] αυτός οΰτε τ ώ ν εμών
ουδείς- ει δε τις] τ ώ ν οίκητόρων
- -14"16
] τ ώ ν ου ό εμπορ14-16
j o v Ε\σ\ν ΑΙΜ14-16
] V j | ^ μ μ ή ΑΜ14-16
-j-jrç άδικήι το
ν δείνα vel τους δείνα ς.] τε ΕΨΩΑΛΛΑ
—άναδο- vel άποδο]χευς τήν επ- -5*6 - δι'έκάστου] ενιαυτου
]Α. vacai

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ
TE 5 6

Ψήφισμα τών Δηλίων προς τιμήν Μαρωνίτη (;), τέλη 3ου π.Χ. αι.
IG XI 705 (μέ τις διορθώσεις του John Ma)

4

Έδοξεν τήι βουληι και τώι δ[ήμωι· Ά ρ ι σ ] τείδης [Τηλεμ]νήστου εΤπε[ν επειδή Παν][το]κρατίδης Καλλίπου Μα[
ά][νή]ρ αγαθός ων διατελεί π[ερί τε τό ίε][ρ]όν κα'ι [τον] δήμον τον Δηλ[ίων και χρείας]
[πα]ρέχεται καί κοινήι τήι [πόλει και ΐδίαι]
[τοϊς έντ]υγ[χά]νο[υσιν αυτώι Δηλίων]
ελλείπει άγνωστος αριθμός στίχων

8

[δεδόχθαι τη]ι βουληι κ[αί τώι δήμων στεφα] [νώσαι αυτ]όν δάφνης στεφάνωι τώι ίε][ρ]ώι καί [ά]ναγορευσα[ι τον 'ιεροκήρυκα εν]
[τ]ώι θεάτρωι τοις Άπ[ολλωνίοις, όταν ο'ι]
12 τ ώ μ π α ί δ ω ν χοροί [άγωνίζωνται, τόδε]
τ ό κήρυγ[μα· στ]εφανοΐ ό δήμος ό Δηλίων]
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Παντ[οκρ]ατίδην Καλ[λίπου Μα
]
δά[φν]ης στεφάνωι [τώι Ίερώι αρετής ενε]16 [κε]ν και εύσεβε[ί]ας [της εις το Ιερόν κα'ι]
εύνοιας της είς τ[όν δήμον τόν Δ η λ ί ω ν ]
βουλή έπεψήφισεν.
Στίχ. 3 καί 11: Παν[τα]κρατίδης στις IG.
ΡΟΔΟΣ

TE57

'Επιτύμβιο τής Άβδηρίτιδος
7GXII 1.386

Άξιοθέας, 3ος π.Χ. αι.
Άξιοθέα
Άβδηρϊτις,
yuvà δέ 5άνθου.

ΤΕ58

Επιτύμβιο άγνωστου Αβδηρίτη, 2ος π.Χ. αι.
SEG 39 (1989) 826.
Άρτεμ[
Άβ[δηριτ

]
]

ΚΕΩΣ
TE59

Καρθαία. Ψήφισμα παροχής προνομίων σε προξένους, 4ος π.Χ. ai.
/GXII5.542
Μεταξύ των προξένων:
β 1-2

δος
[Μαρ]ωνίτης·
ΙΜΒΡΟΣ

ΤΕ60

Επιτύμβιο τοϋ Μαρωνίτη Θεοξένου, αυτοκρατορικοί χρόνοι
JG XII 8. 134
- - ιου
χαίρε.
Θεόξενος
Άπολωνίου
Μαρωνίτης
Χφε·

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
TE61

Τιμητικό -ψήφισμα τωνΣαμοθρψκων για τον Ζωναΐο Άριστόμαχο, αρχές 3ου π.Χ. αι.
7GXII8. 155. Πρβλ. Robert, Hellenica I, 90, καί II, 149 μέ τον πίν. IC.
[
άναγράψαι]
[ττρόξ]ενον κα[Ί ευε]ργέτ[ην αύτ]όν και εκγόνους και είναι αύ[τώι ε]ϊσττλουν και εκττλουν [ά]συλεί και εμ πολέμωι καί είρήνηι
4 [και ά]τέλειαν α π ά ν τ ω ν καθάπερ τοις άλλοις προξενοις.
vacai
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8

ΤΕ62

TE 6 3

[Έπί] Πολυδάμαντος βασιλέως· Σωκλής επεστάτει - εδοξε[ν]
[τηι β]ουλήι και τώι δήμωι Άριστόμαχον Ζωναΐον άναγράψαι
[εύ]εργέτην και είναι αύτώι εΐσπλουν καί εκπλουν και έμ πο[λέ]μωι και εν είρήνηι άσυλεί και άσπονδεί και άτέλειαν ων [α]ν
[εί]σάγηται καί εξάγηται επί κτήσει αύτώι καί εκγόνοις.
[Κ]ατά ταύτα δέ και τοϊς εκγόνοις.

Κατάλογος θεωρών, 250-200 π.Χ. αι.
Fraser, Samothrace αρ. 22, στίχ. 45-47, πίν. 10.
Αβδηριτών
Εύκρατης Ήρακλείδου
Άπολλόδωρο[ς] Πυθόδ[

]

Τιμητικό ψήφισμα γιά τον στρατηγό Ίππομέδοντα 'Αγησιλάου, 228-225 π.Χ.
7GXII 8. 156 (= SylP 502) και Fraser, Samothrace, Appendix l.

A

4

8

12

16

20

[θεοί. βασιλεύς Ήγ]ησίστρατος Φι[. . . . είπεν επει][δή Ίππομέδων] 'Αγησιλάου Λακεδαιμ[όνιος, ό ταχ][θείς υπό τ]ου βασιλέως Πτολεμαίου στρατ[ηγός]
[εφ' Έλ]λησπόντου και τών επί Θράικης τόπων, ε[ύσε][βώ]ς προς τους θεούς τιμαι τό τέμ[ενος]
θυσίαις καί άναθήμασιν, και εσπευσεν παρα[γενό]μενος εις την νησον μετασχεΐν τώμ μυστ[ηρίων,]
της τε κατά τό χωρίον ασφαλείας πασαν πρόνοιαν [ποιεί
ται άποστέλλων τους διαφυλάξοντας 'ιππείς [τε καί]
πεζούς στρατιώτας και βέλη και καταπάλτα[ς καί]
τους χρησομένους τούτοις, εις τε τους μισθούς [τοις]
Τραλλέσιν αξιωθείς προδανεΐσαι χρήματα εδω[κεν],
βουλόμενος υπακούειν πάντα τά άξιούμενα [άεί]
τηι πόλει, διακείμενος δέ καί προς τον δήμον [εύνό]ως πασαν έπιμέλειαν ποιείται και κοινήι τή[ς πό]λεως και ίδίαι τώμ προς αυτόν άφικνουμένω[ν, άκό]λουθα πράττων τηι του βασιλέως αίρέσει, ή (δέ) [βου]λή προβεβούλευκεν αύτώι περί επαίνου και καθότ[ι]
ή τε πολιτεία καί τά λοιπά τά δεδομένα παρά τ[ών πο]λιτών φιλάνθρωπα άναγραφήσεται εις στήλην κ[α\]
[άνατε]θήσεται εν τώι ίερώι της Άθ[ηνας]· άγαθήι τ[ύχηι]

Β
[έψηφίσθαι τώι δήμωι, επαινέσαι Ίππομέδοντα

]

[Α
4

Α
ΗΣ
ΑΣΕΝ . . .

8

[

τους δέ ! . .
τ ο υ ς ττρ]οέδρους καί τον άγων[ο]-
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12

16

20

[θέτην επιμεληθήναι της αναγορεύσε] ως όταν το[ν . . ]
[
αγώνα
συντελήι ό δήμος
] στε . . .
λίαις τ[αϊ]ς . . . . Σ . . . .
[
του δ]ήμου αϊρεσιν
ο
ΑΝ και . . .
[
^
άκο]λούθως τήι του βασιλέως και της
[β]ασιλίσσης αίρ[έ]σει καί σίτου εξαγωγήν και άτέλειαν δουν[αι
[τ]ήι πόλει (εκ) Χερρονήσου και άλλοθεν όθεν αύτώι ευκαιρον φα[ί]νηται είναι, διαλέγεσθαι δε αύτώι τους πρεσβευτας και πε
ρί του όχυρώματος καί παρακαλεϊν αυτόν συμπραξαι τήι π[ό][λ] ει εις το συντελεσθέντος αύτο[υ] κατασταθήναι τώμ πολ[ι][τώ]ν τους κληρουχήσοντας καί γεωργήσοντας τήν χώραν,
[ϊνα] εκ τώμ προσόδων θυσίαι τε συντελώνται καί άπαρχα[ί]
άνα]τιθώνται τοις Θεοίς υπέρ του βασιλέως καί τής βασι[λίσ][σης
_ _]

Υπογραμμίζονται τα γράμματα τα όποια ήσαν πλέον έξίτηλα, όταν ô P. Fraser μελέτησε τήν επιγραφή.
Τιμητικό ψήφισμα για τον Έπίνικο, 228-25 π.Χ.
Ph. Gauthier, Historia 28 (1979) Appendice: 88-89. Πρβλ. SEG 29 (1979) 794· J. και L. Robert,
BullEpigr 1979, 345.
Έδο[ξ]εν [τ]ηι [βουλ]ήι· [β]α[σι]λευς Π[ο]λυχάρης [Λ]εοχάρους εΤπεν επειδή Έπίνικος
4
ό τεταγμένος υπό του βα
σιλέως Πτολεμαίου επί
Μαρώνειας, πολίτης ων καί
φίλος καί ευνους τώι [δ]ήμωι
8
καί τα προς τους θεούς εύσεβώς διακείμενος διατε
λεί χρείας παρεχόμενος και
κοινήι τήι πόλει και ίδία[ι] τοις
12 εντ[υγ]χάνουσι τών π[ολι]τών εν ού[δ]ενι τών άξι[ουμέ]νων άντιλέγ[ω]ν τώι δήμ[ωι]·
τών εν χωρίωι μερών δε ύπό
16 τών βαρβάρων πολεμουμένω[ν] πασαν σπουδήν και π[ρο]θυμίαν παρέσχετο εις τ[ό δι]ασωθήναι αυτά. στρατιώτα[ς]
20 τε άποστείλας τους διαφυλάξοντας καί καταπάλτας
κα'ι βέλη και τους χρησομένου[ς]
τούτοις· αξιωθείς τ[ε] δανεϊ24 σαι χρήματα εις τους μισθ
ούς τοϊ[ς] διαφυλάξασιν
Τραλέσιν το χωρίον ύπήκουσεν, βουλόμενος ακόλουθα
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32

ΤΕ65

πράττειν τήι του βασιλέως αίρέσει καί τοις προϋπηργμενοις
[τΓα]ρ' α [ ύ ] τ [ ο ] υ [φ]ιλανθρώποις προς
[τ]ήν [ττό]λ[ιν ]· π[ρεσβ]είας τε ά π ό σταλείσης προς αυτόν εδάνεισεν χρήματα άτοκα εις σι[τοΘ]εσί[αν] εν καιροϊς άναγκαίοις

Ψήφισμα προξενιάς για τον Μαρωνίτη Έπικρατη Άρκεστρατον,
Fraser, Samothrace αρ. 2· πρβλ. J. και L. Robert, BulIEpigr 1964,360.

4

8

12

16

πρώτο μισό τοΰ 2ου π.Χ. αι.

Έδοξεν τήι βουλήι
ό πρόεδρος Σωσιφάνης Σωφάνου εϊπεν
επειδή Έπικράτης Μα
ρωνίτης φίλος ών και
εΰνους διατελεί τήι
πόλει και χρείας π α ρεχόμενος και κοινήι
κα'ι ΐδίαι τοις εντυγχάνουσι τ ω ν πολιτών, εψηφίσφαι τώι δήμωι, επαινέσαι [Έπ] ικράτην
Άρκεστράτου Μαρωνίτην
καί είναι αυτόν καί [ε] y [y] ό
νους πρ[οξ]ενους τής π(ό)λεω[ς, μετέχ]οντ[ας] πάν
τ ω ν [ών κα'ι οί αλλ] οι π ρ ό [ξ]ενοι, [ a v a y p a y a i δε τόδε]
[το ψήφισμα εις στήλην]

[λιθίνην.]
Στίχ. 13: Άρκεσ [τράτου] ό Fraser Άρκεσ[ίωνος] ό Robert· Άρκεστρατον.στον λίθο.
TE66

Κατάλογος θεωρών, 2ος π.Χ. ai.
IG XII 8. 161. 13-16

16
ΤΕ67

Μαρωνϊται
Έπικράτης Άλιάρχου, Άριστόβου[λ]ος Ά ρ ι σ τ [
]
ΆβδηρΐταΓ
Διονύσιος Διο[ν]υσίου, Ά p χ a y ó p a ς Ά ρ ι σ τ ο ν ο [ υ ] .

Κατάλογος προξένων, 150-125 π.Χ.
7GXII8. 170
e 39

Μαρωνιτών
Διόδοτος Ζήνωνος
Δόρκος Μητροδότου.
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TE68

Κατάλογος προξένων, 150-125 π.Χ.
JG XII 8. 171
d52

ΤΕ69

Κατάλογος μυστών, 64-65 μ.Χ.
JGXII8.215. 12-21
12

16

20

TE70

'Αβδηριτών
Νικομήδης Διόδωρου
Ερμογένης Άγαθοκλείους

μύσται Μαρω[νεϊται]
Ποσιδώνιος
Στρατονείκη
..Σ[-----]
'Ασπασίας
[Α. Licinio Nerva Siliajno Μ. Attico Vesti
tilo COS.]
ε π ό π τ η ς Πυθόδωρος Δημοσ[τράτ]ου.

Κατάλογος μυστών, τέλη τοϋ Ιου π.Χ. αι.
JG XII 8. 220 a9-15
[επί β]ασιλέως Μ. 'Ρ. ΦρόνΊκ[έ]σιος Άντιόχου (?)
[τω]vos μύσται ευσεβείς
12
[Μαρω]νεϊται· 'Απολλόδωρος το[υ]
[. . . .]ου, Εύβούλα Διονυσίου, Σει[ληνις] Διονυσικλείου, Τιθύτα
'Εντίμου.
Στιχ. 12-13: προτιμότερον, κατά την γνώμη μας: 'Απολλόδωρος Το|[

]ου.

ΘΑΣΟΣ

ΤΕ71

Επιτύμβιο τοϋ 'Αβδηρίτη Έρμοθέστου Αναξάρχου, 4ος π.Χ. αι.
Dunant-Pouilloux 235, αρ. 411, πίν. 53.5.
Έρμόθεστος
Άναξάρχου
'Αβδηρίτης.

TE72

Επιτύμβιο τοϋ Αβδηρίτη Θαρσύνοντος Αναξιδίκου, μέσα 4ου π.Χ. αι.
Pouilloux 317, αρ. 110, πίν. 32.6
Θαρσύνοντος
του 'Αναξιδίκου
Άβδηρίτου.
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Ψήφισμα τιμητικό για τον (Ζωναΐο;) Πολυάρητο Ιστιαίου και τα μέλη της οικογενείας
του, τέλη 4ου-άρχές 3ου π.Χ. αι.
7GXII8.267

'Αρχόντων ΆριστοκλεΟς του Σατύρου, Άριστ[ο]μένευς του Άμω[μήτ]ου, Εύστρ[άτου]
τοΰ Βιτίωνος, θευροι ανέγραψαν Άμφηρίδης Σιμαλίωνος, Εΰφριλλος Παγχάρευς, Τιμοκλή[ς]
Χοίρου κατά ψήφισμα βουλής κα'ι δήμου- Άγαθήι Τύχηι - επειδή Πολυάρητος ό Ιστιαίου πρόξενος
4 ων κα'ι ευεργέτης της πόλεως άνήρ αγαθός γεγένηται περί την ττόλιν την Θασίων κα'ι ποεϊ δ,τι δύ
ναται αγαθόν κα'ι κοινήι την πόλιν κα'ι ΐδίαι τους έντυγχάνοντας αύτώι - δεδόχθαι τήι βουλήι κα'ι
τώι δήμωι- έπαινέσαι μεν Πολυάρητον Ιστιαίου αρετής ένεκεν κα'ι εύνοιας τής ε'ις τήν πόλιν τήν
Θασίων και είναι Πολυάρητον πολίτην κα'ι τους παϊδας τους Ιστιαίου του Πολυαρήτου, Πολυάρητον
8 κα'ι Άντιγένην κα'ι Ίστιαϊον κα'ι τάς θυγατέρας Παρμένουσαν κα'ι Νίκαν κα'ι γένος τό εκ τούτων γενόμενον κα'ι μετεϊναι αύτοϊς πάντων ων κα'ι τοις άλλοις Θασίοις μέτεστιν ϊεναι δ'αύτούς κα'ι ε[π'ι]
πάτρην ην αν πείθωσιν. Άναγράψαι δέ τάδε τό ψήφισμα τους θευροΰς έπ'ι τό τής Άθηναίης 'ιερόν, ίνα
άν άποδείξωσιν οί άρχοντες - ότι δ' άν άνάλωμα γίνηται είς ταύτα, δούναι τόν Ίερομνήμονα. Μή [έξεϊ]12 ναι δέ υπέρ τούτων μηδεν'ι μήτε ειπείν μήτ'έπε[λθεΐ]ν υπέρ Λύσιος μήτ' έπιψηφίσαι άκρατέα εΤνα[ι ταΰ]τα τα έψηφισμένα. "Ος δ'άν παρά ταύτα εϊπηι ή έπέλθηι ή επιψηφίσηι, τά τε δόξαντα άκυρα έστω κα[Ί χ ί 
λιους στατήρας όφειλέτω 'ιερούς τώι Άπόλλωνι τώι Πυθίωι, χίλιους δέ τηι πόλει. Δικασάσθων δέ ο[ί άπό-]
λόγοι - άν δέ μή δικάσωνται, αύτο'ι όφειλόντων, δικασάσθων δέ άπόλογοι ο'ι μετά τούτους α'ιρεθέντε[ς]16 δικασάσθω δέ κα'ι τών άλλων ό έθέλων, κα'ι άν ό ιδιώτης νικήσηι, μετεϊναι αύτώι τό ήμυσυ της καταδί[κης].

ΤΕ74

Επιστολή του Γν. Κορνηλίου Δολαβέλλα προς τους Θασίους, 80-78 π.Χ.
Sherk, RDGE 119-123, αρ. 21.
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[Γναϊ]ος Κορνήλιος Ποπλίου [υιός Δολαβέλλας άνθύπατ]ος χαίρειν λέγει άρχουσι, βουλήι, δήμωι Θασί
ω ν Μικας Μικα υιός, Σα[
καθ' υ'ιοθεσία]ν Εύρυμενίδου, φύσει δέ Λυήτου, πρεσβευτα'ι
υμέτεροι, άνδρες κα[λο'ι κα'ι άγαθο'ι κα'ι φίλοι παρά δήμου κα]λοΰ τε κα'ι άγαθου κα'ι φίλου συμμάχου τε ήμετέρου, εν Θεσσαλο[νίκηι έντυχόντες μοι
]ον τήν σύγκλητον του δήμου του 'Ρωμαίων
υπέρ τής ύμετέρ[ας πόλεως δόγμα περ'ι τής εις τά δημόσι]α πράγματα καταλογής υμών έσχηκέναιτουτό τε δόγ[μα
]
του έπέγνων τ[ ·
τερον έσχηκέ[ναι
- - -.-- εν τώι πολέμωι [
τα]
λαιπωρίαις περι[πεσεϊν?- ΐμπεράτοράς τ ε [
υμών ΰμϊν χάριτα [φιλίαν συμμαχίαν άνανεώσασθαι
]
όπερ υμάς επεγν[- ] νον τοις πρεσβευταϊς 'Αβδηριτών ώι τρόπωι Λεύ{κ}κιος Κορνήλιος Σύλ[λας
διέ]κρινεν κα'ι ή σύγκλητος δίκαιον διέλαβεν, ό δή
μος τε 'Ρωμαίων έκέλ[ευσεν
] MO. . ΟΣΝ. Λ.ΧΟΙΣΕΤΟΥΣΕΝΑΠΟΣΤΕΛΕ. ύπήκοοι ύμΐν ώσιν τάς τε π [ - - ] ΔΕΝ
ΣΝΕ.ΕΙ προσόδους ή σύγκλητος [ή 'Ρω]ομ
μαίων συνεχώρησεν ϊνα χρασ[θ
τ]ούτοις τοις ΤΟ. . ΙΝΑ γίνηται ν
οίως τε κα'ι Πεπαρηθίοις κα'ι [Σκιαθίοις] γράμματα απέστειλα 'ίνα ύμΐν υπήκοοι ώσιν ώι τρόπωι ή σύγ
κλητος ημετέρα ήθέλησεν. vacat
Εί δέ περ'ι τής χώρας ην όμοροϋσαν "Ισμαρον (?) [. .] ΕΝΕ . AIE τήν χώραν εμέ σταθ[ήν]αι ΝΤΟ[
]
ύμΐν σχολάζουσαν, παραδουναι δέ τίνα σχολάζουσα[ν- - c 19 - ] ΑΙΟΜΔΑ κα'ι προς ους [. . . .]γράμ
ματα απέστειλα ϊνα περ'ι ταύτης τής χώρας ΝΟΤΗ.Ν.ΟΝΟ.Π.Ε.ΕΝΑΜΗΒΙΗΤΙΝΕΣΕΝΠΑΚΗΠΗΙ άποχωc Π
[ρ]ήσωσιν ύμΐν τε σχολάζουσαν παραδώσιν καθώς .Ω[
- - ] IN [- - C- 9 - - ]ΤΟΠΟΙ. . . AN EIN εϊν[α?]ί τε ει τίνα 'Ροιμητάλκας ή Άβλούπορις ή Τυτα Κ. . ΣΕΤ.ΚΑ.Ο..ΡΤ. . υμέτερα διακατέχο[υ][σ]ιν ταύτα ύμΐν σχολάζοντα άποδοθώσιν ομοίως τε ΑΜ[- - c - , 4 " 1 5 - - ] ΤΑ]ΗΠ.ΑΣ!ΝΩΤΙΛΙΙ
[.]ν υμέτερα ταΰτα ύμΐν άποκατασταθήναι φροντίσαι [
] υπέρ τούτων τών πραγμάτων ύμ[ετ][έρων] δημοσίαι ή ίδίαι 'ίνα προς έμέ ΤΑ.Σ[
· C- 9 - - ] ΥΤ [
]

Β Περ'ι δέ τών καταλειπομένων, εάν ε'ις άμφιλογίαν [
-]
του πράγματος πρεσβευτα'ι προς έμέ ελθέτωσαν [
]
α'ίτινες εν τήι φιλίαι του δήμου του 'Ρωμαίων έμεινα [ν
]
4 Γναϊος [Κορνήλιος] Ποπλίου υιός Δολαβέλλας ανθύπατος [χαίρειν λέγει άρχουσι, βουλήι, δήμωι Θασί][ων
σ[υμμ]άχωι άποκριν[
]
κενόν 5 στίχων
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[
[[-[

] | Ομάς θέλω φρόντισα [ι - - - ] ωσιν υπήκοοι ήτε ούτως [
- - ] σαι τέ τι ύττεναντίον τουτ [
] η αυτή Σκιαθίοις.

]
]
]

Στίχ. Α24: 'Ροιμητάλκας ή Αβλουπορις ή Τύτα Ó Sherk.

ΤΕ75

"Επιτύμβιο τοϋ Αβδηρίτη Αυρ. Φιλίππου, αυτοκρατορικοί χρόνοι
JGXII8.561

4

8

Αύρ. Φίλιππος Φιλίππου Άβδηρείτης
ζών ετι κατεσκεύασεν έαυτώ και yuναικ'ι Άντωνείνη κα[Ί] τέκνοις εαυτού,
[ε]υ είδώς κληρονόμων την επιλησμοσύνην
και κοινού θανάτου μνημόσυνον π ρ ο β λ έ π ω ν.
Ει τις δε έτερος έτερον βουληθη καταθέσθαι πτώμα, ούτος δώσει τ η Θασίων πόλει Χ Β
και τ ω ίερωτάτω ταμείω άλλα Χ Β.
Χαίρε παροδεϊτα.

ΕΥΒΟΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ
ΤΕ76

Ψήφισμα προξενιάς των Έρετριέων για τον Αβδηρίτη Σωσικράτη Αγάθωνος, πρώτο
μισό τοϋ 3ου π.Χ. αι.
JG XII. 9.218. Πρβλ. D. Knoepfler, Décrets érétriens deproxénie et de citoyenneté, "Eretria, Fouilles et
Recherches" XI (Λωζάννη 2001) 268-69.

4

Αίσχινάδης Γοργίωνος εΐπεν επει
δή Σωσικράτης 'Αγάθωνος 'Αβδηρίτης
άνήρ αγαθός ών διατελεί περί τόν δ[ή]μον τον Έρετριέων, ενδεικνύμενος την είίνοιαν ην έχων τυγχάνει,
[δεδόχθαι τώι] δήμωι, είναι πρόξενον

ΜΙΚΡΑ

ΑΣΙΑ

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΕΙΑ-ΛΑΠΝΑ
TE77

Κατάλογος πόλεων, μετά το 81 π.Χ.
IStratonikeia (IK 22.1) 508

36

40

Αίγινα,
"Αβδηρα,
Τένεδος,
[- - - ]εια
ή εν Μακεδονίαι,
Άντιγόνεια ή εν
Μακεδονίαι
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ΚΟΛΟΦΩΝ - ΚΛΑΡΟΣ
ΤΕ78

4

Κατάλογος θεοπρόπων, 155/56-160/61 μ.Χ.
S. Sahin, "Epigraphica Asiae Minons neglecta et iacentia", EA 9 (1987) 69, αρ. 23 (SEG 37 [1987]
970)

Πλωτέινοπολειτών επί πρυτάνεως 'Απόλλωνος τ ο πα', Ιερέως Τι. Κλ. 'Ρούφου, προφήτου Σέξστου Ίου. Διογνήτου,
θεσπιωδουντος Γν. Ίουλ. 'Ρηγείνου 'Αλεξάνδρου, γραμματεύοντος Διογνήτου "Ανδρωνος,
οϊδε θεοπρόποΓ Δίω<ι>ν Μουτοίου και Στιλας Λ ο ύ π π ο υ βουλευται και Αίάκων
Βειταλίου, ΓΥ Θράκης
Στίχ. 4: θεσπιωδοοντος ό Sahin. Στίχ. 4: οι δέ θεοιτρόποι ό Sahin. Β. Είταλίου ô Sahin. ΓΝ Θράκης ό Sahin.
Ή προτεινόμενη από τον πρώτο εκδότη ανάγνωση των τελευταίων γραμμάτων του στίχου αύτοϋ
κρίνεται αδόκιμη.
ΚΟΛΟΦΩΝ

ΤΕ79

Ψήφισμα για τήν κατασκευή τείχους, 311-306 π.Χ.
F. Maier, Griechische Mauerbauinschriften (Χαϊδελβέργη 1959-1961) 224-31, αρ. 69, στ. 142-145
Συνοδεύεται από έπτάστηλο κατάλογο όσων συνεισέφεραν στην σχετική δαπάνη και των
αντίστοιχων ποσών. Μεταξύ αυτών :
II
144

Νικηφόρος 'Αθηναίου 'Αβδηρίτης έχξακοσίους (sc. χρυσούς στατήρας)
Στέφανος Μενάνδρου Άμφιπολίτης τριηκοσίους
Πλάτων Εύκλέος τριηκοσίους
Καλλίας Άπολλωνοφάνευς
Μαρωνίτης διηκοσίους ...
ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ

ΤΕ80

Ψήφισμα προξενιάς για άγνωστο 'Αβδηρίτη, 3ος π.Χ. αϊ
Ο. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Βερολίνο 1900) άρ. 11
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[Έπ\ Λώκιος σ]τεφανηφορουντος μηνός Σμισιώνος
[
καί δεκ]άτηι, φυλή προήδρευεν 'Αφροδίσιας, π ρ ο 
έ δ ρ ω ν έπεστά]τει 'Αρτεμίδωρος Πρωτεσίλα, έ[Υραμμάτευε Πα]γκρατίδης Άλκίνου, εκκλησίας
[κυρίας γενομένη]ς υπέρ εξακοσίων εδοξε[ν]
[τήι βουλήι κα'ι τώι] δήμωι - Διονύσιος "Ικα ε ϊ π ε ν
['Επειδή
] Εύκτήμονος 'Αβδηρίτης
[ευνους κ]αί πρόθυμος ων διατελεί κα'ι
[κοινήι τώι δήμ]ωι και ϊδίαι τ [ ώ ] ν πολιτών τοις εντυγ[χάνουσι χρείας π]αρέχεται π ά ν τ α ποιών τ α δίκαια
[
δεδό]χθαι τώι δήμωι, επαινέσαι μεν
[
άρετη]ς έ'νεκα και εύνοιας ής έχων δια[τελ]εϊ
[προς τον δήμον τον] Μαγνητών καί δεδόσθαι αύτώι π ρ ο [ξενίαν καί πολιτεία]ν καί έ'γκτησιν και προεδρίαν εν άπασ[ιν]
[τοις άγώσιν καί άτέ]λειαν π ά ν τ ω ν ων αν εις τόν ϊδιο[ν]
[οίκον είσάγηται ή] εξάγηται ή διάγηται και έμ πολέ[μωι καί εν είρήνηι ά]συλεί κα'ι άσπονδεί, καί έστω
[αύτώι εμ πρυτανεί[ωι σίτησις, κα'ι εφοδον επι τήμ
[βουλήν και τας αρχάς] π ά σ α ς καί τό[ν] δήμον π ρ ώ [τωι μετά τ ά ίερά, και με]τέχειν δε αύ[τόν τ ώ ν Ί]ερών
[ων κα'ι οί λοιπ]οί [Μαγνήτες μετέχο]υσι[ν].
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ΜΙΛΗΤΟΣ
TE81

Κατάλογος νεοπολιτών, 3ος/2ος π.Χ. αι.
Milet 13. 82
8 Μενέμαχος Μενεμάχου άνηβος [νόθος.]
Δημήτριος Έτπκράτου Άλικ[αρνασσεύς.]
Ό λ υ μ π ι ά δ η ς Διονυσίου Μαρωνίτ[ης.]

TE82

Κατάλογος, 230-222 π.Χ.
W. Günther, Chiron 18 (1988) 396-98, αρ. 5, σελ. 415, πίν. 3 και σελ. 416, πίν. 4.
Σωσικράτης Άβδ(η)ρί[της]
ΠΡΙΗΝΗ

ΤΕ83

Τιμητικό ψήφισμα των Πριηνεων, ρυθμιστικό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
Μαρωνιτών στην Πριήνη, περί το 334 π.Χ.
IPriene 10 και σελ. 308 (συμπληρώσεις στους στίχ. 12 και 24)
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28

[Έ]δοξε Π[ρ]ιη[ν]εω[ν τώι] δ[ή]μωι μ[ην]ός Beo
[ηδρ]ο[μιώνος τρίτηι? ίστα]με[νου, εττι σ]τεφα[ν]ηφόρο[υ] Φίλων[ος, . . .] Φ[. . εΤττεν]· επειδή Μ[α][ρ]ωνϊται [πολ]λάκις [
]σι[
]
[. .]αμ[.]Λ[. .]Λ[
]Λ[
] τ[ή]ι [ττό]λε[ι]
[τ]ήι Πριην[έων
] π[ολ]ϊται ΙΕ
ΟΣ. Ι καί τηρ[
] τώ[ν] πολιτών
ΤΟ[. . .]Λ[
δεδόχθαι τώι δήμων] έπ[αι][νέ]σ[αι] μέ[ν TOUS Μαρων]ίτας ο[τ]ι [άνδρες ά γ α ] θ[οί'. . . .V
]Ι[. .]ΛΙΥ[. '.]Ι[.'.]ΛΓωντους
ΦΙ.ΝΕΥΛΣΙ[
]Ι/ Ι[.]ούν[τω] ν · είναι δε Μαρω[νίτα(ι;)ς ίσοπολιτείαν εν Πριή]ν[ηι], μετεϊ[ναι] δ1 αύ[τοϊς καί τ ώ ν άλλων και] ίερ[ών] κ[α]ί άρ
χε [ί] ω [ν όσων καί Πριηνεϋσιν μέτεστιν
]
[.'. . '. .]ΕΙ[. .] Ί[. .]ΛΛ[
ην δε] τις Μα[ρ]ωνιτέω[ν άδικήι τίνα Πριηνεων, επαγγεϊλαι]
[πρ]ός τ φ γ γρ[α]μ[μ]α[τέα της βουλής και το]υς τιμούχους [
] τώ[ν
]
κευ[ν] τ[ή]ι πό[λ]ει [. .]ΛΝ[
]
στήμ Π[ριήνη]ν [
ην δε τις Πριηνεων ά δ ι 
κήι τιν[α] Μα[ρ]ωνιτέ[ων ή τ ώ ν οίκούντων εμ Πριή]νηι ή τ ώ ν είσα[φικνουμένων εις τήν χ ώ ρ α ν τήν Πριη]νέων, επαγγεϊλαι ελ [λόγωι προς τάς αρχάς· τους]
δε τιμούχους συ[νελθόντας κρϊναι εν ή ] μέραις τρισίν, οσ[α]ι τ [
· τάς δε]
[σ]υναρχίας κρϊναι τ[ήν δίκην
, δ]π ω ς ό Μαρωνίτης εξει [. . . .]Ι[. . . ην δε τίνος έ][ π ] α γ γ ε ί λ α ν τ ο ς οί τιμουχοι μ[ή ποιώσι τάς δ ί ] κας μηδέ κρίνωσι εν ταϊς τρισί[ν ήμερα] ις, ή[ν μή]
[τ]ών αρχείων τι κωλύσηι γίνεσθαι [τάς κρίσ]ε[ις εν]
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[τ] coi χρόνωι τώι εϊρημένωι, όφείλειν TOUS αίτίο[υς]
δραχμας χιλιας· είναι δε TOÏS αίτίοις δικάσα[σθαι]
και τώι Μαρωνίτηι και Πριηνέων τώι βουλομέ[νωι]
κατομόσαντα κατά τον νόμον ώς βλάτττο[υσι]
τήμ ττόλιν, την δέ καταδίκην γίνεσθαι του [Μαρωνί]τεω· και αν τις άφικνηται Μαρωνιτ[έ]ων [
]
ποιούντων Πριηνέω[ν,
]

ΤΕΩΣ
ΤΕ84

ΆραΙ Τηίων, 500-450 π.Χ. al.
Α και Β: M-L 62-66, αρ. 30. Πρβλ. P. Herrmann, Chiron 11 (1981) 1-30 · R. Merkelbach, ZPE 46
(1982) 212-213
Γ: Ρ. Herrmann, Chiron 11 (1981) 1-30 {SEG 31 [1981] 985). Πρβλ. R. Merkelbach, ZPE 46 (1982)
212-213 · D. M. Lewis, ZPE 47 (1982) 71-72
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Ό σ τ ι ς : φάρμακα: δηλητή
ρια: ποιοι: ετπ Τηίοισιν: το ξυνον: ή επ' ίδιώτηι,: κενόν: άττόλλυσθαι: και α
υτόν: και γένος: το κένο:
όστις: ες γήν: την Τηίην: κωλύοι: σϊτον: εσάγεσθαι:
ή τέχνηι: ή μηχανήι: ή κατ
ά θάλασσαν: ή κατ' ήττειρον: ή εσαχθέντα: άνωθεοίη,:
άττόλλυσθαι: και αυτòv: κα'ι γένος: το κένο.

Β
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- - αττονοσ - ξύοι: εν αυτώι - όστις: Τηίων: ε[ύθ]ύνωι
ή αΐσυ[μ]νήτηι: . . . ,ηι: ή
εττανισταϊτο: . . . 6 . . .
. . 5 . .: άπόλλυσθαι: και
αυτόν: και γένος: το κείνο: όστις: τ ο λοιπδ: αίσυμνώ(ν): εν Τέωι: ή γήι τήι Τηίηι: . . . . οσαν: κ.σα. . τένει[ . . 3_4 . .]αρον: να[- - είδ]ώς: ττροδο[ίη . . .] τη[ν] π ό λ[ιν και γήν] την Τηί
ων: ή τό[ς] άνδρας [: εν ν]ήσωι: ή θα[λάσσηι:] τό
μετέ[πειτ 5 : ή το] εν
Άρο[ί]ηι: περιπό[λιον: ή το]
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λοπτδ: προδο[ίη: ή κιξα]λλεύοι: ή κιξάλλας: ύ π ο δεχοιτο: ή ληίζοιτο: ή ληιστας: ύποδέχοιτο: είδώς: εκ γης: της Τηίης: ή [θ]αλάτης: φέροντας: ή [τι κ]ακόν: βολεύοι: περί Τ[ηί]ων: τ ο ξυνδ: είδώς: ή π[ρός]
"Ελληνας: ή ττρος βαρβάρο
υς: άπόλλυσθαι: και αυτον : και γένος: τ ό κένο:
οϊτινες τιμοχέοντες:
την επαρήν: μη ποιήσεαν: επί Δυνάμει: καθημένο τ ώ γ ώ ν ο ς : Άνθεστηρίοισιν: και Ήρακλέοισιν:
και Δίοισιν: εν τ ή π α ρ ή ι: εχεσθαι: δς αν ταστήλας: εν ήισιν ή π α ρ ή : γ έ γ ρ απται: ή κατάξει: ή φοινικήια: εκκόψε[ι:] ή άφανέας ποιήσει: κενόν άπόλλυσθαι: και αυτόν: και γ 
ένος [τό κένο].

Στίχ. 3: ε[-πϊ ξ]υνώι ό Merkelbach. <τ>[ώι ξ]υνώι ô Herrmann. Στίχ. 4: ή αίσυμνητηι [ή
]ηι :ή ό
Merkelbach. Στίχ. 4: ή αίσυ[μ]νήτη<ν>: [ίσταί]η: ή ό Herrmann. Στίχ. 5: έπανίσταιτο: ή ΐδί[ο
] ό Merkelbach.
Στίχ. 5-6: <έττ'> αί[συμ]|νηίηι: ό Herrmann. Στίχ. 6: .ηται: άπόλλυσθαι: κα'ι ό Merkelbach. Στίχ. 7: αυτόν: κα'ι γένος:
τό κέ{ι}ν- ό Merkelbach, αυτόν: κα'ι γένος: τό κέν- ô Herrmann. Στίχ. 9: νώι: εν Τέωι: ή γήι τήι Τη- ô Merkelbach.
Γ - οψη Α
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]ΛΕ[. . . .]

[. . . .]ΟΣ!ΗΝ: ποιομε[ν]ος, τούτον: άπόλλυ[σθ]αι: και αυτόν: και γέ[ν]ος: τό [κ]ένο: δς αν τιμή
ν: έχων: ['.] ΥΝΘΕΤΟΙΣΙΝ
.HI.I.IN: τόμ πλησί[°]ν: δολ[ώ]ται: τούτον: ά[π]όλλυσθαι: κα'ι αυτό[ν κα]Ί γένος: τ ό κένο: Έ πανάστα[σ]ιν: où βολεύσω: ουδέ π ο ι ή σ ω : ουδ
έ λυ[ή]σω:ο[ύ]δέ διώξω: ο[ύ]δέ [ χ ρ ] ή μ [ α ] τ α : δημιώσ[ω: ου]δέ δήσω. ουδέ κατακ]τε[ν]έω: άμ μη σ[υ]ν . .
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[....]ΜΣΙΝ: εν Τεωι
[ή] ττλέοσ[ι]ν: [κ]αι άμ μη ύΤΓ[Ο] ττόλεω[ς]: ν[ό]μο: κατ[αλαφθέν[τ]ςχ: εν δε Άβδή[ρ]οισιν: [σ]ύμ πεντακο[σ]ίοισιν: ή ττλ[έο]σιν: Αίσυμνήτην: ού σ τ ή σ ω
[ο]ΰτε - σύμ ττολλοϊσι[ν]
[Τ]ηΐ[ο]ι[σ]ιν

Στίχ. 6-7: [σ]ύν θετοϊσιν [Τ]η'ί'[ο]ι[σ]ιν ô Herrmann. Στίχ. 16-17: σ[ύ]ν [απ|ασιν] τ[ο]ϊσιν εν Τεωι ô Herrmann.
Στιχ. 17: [έξακοσ]ί[ο]ισιν ο Merkelbach· δι|[ακοσ]ί[ο]ισιν ο Lewis. Στίχ. 21-2: [σ]ύμπαντα κο|[ι]νοΐσιν ô Herrmann.
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κείνο : . . NT
. ΠΑΡΑ . ΘΕ : .
. ΙΟ . . . 1/ .
.Α
.Η
["Εξι στίχοι]
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Ω . ΤΙ

ΕΙ . V . . . Ε .
ΙΟ . Τ · · -Μ
Γ - όψη Γ
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ι
]

[
Άβδ]ηριτέων: ά[ττ]αιτεο[ν][τος το ξ]υνδ: μη 'π[ο]διδ[ο]ίη: κεϊ[ν][ον άπ]όλλυσθαι: και αυτόν: κ[αί]
[y]évos το κένο.
Γ -οψηΔ
Άνθ[εστη]ρ[ί]οισιν: καί Ή -
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ρακλέοισιν: και {ι} Δίοισιν: εν Ά β δ [ ή ] ρο[ι]σιν: Ά ν [ θ ] εστηρίοι[σ]ιν: και Ή ρ α [ κ ] λέοισιν: κ[α]\ Ζηνός: έορτήι: όστις δέ τιμοχέων
ή ταμιεύων
μη 'ναλέξεεν: τ α γ ε γ ρ α θ μένα: εν τηι
[σ]τήληι: επ'ι
μνήμηι: και
δυνάμει: ή [φ]οινικογραφέων: κελευ[ό]ντων τιμόχων: κεϊνον

Συμπολιτεία μεταξύ Τέω και Κυρβισσοϋ, 3ος π.Χ. αι.
J. και L. Robert, JSav 1976, 155 (=OMS VII 299)
Αναφέρεται στον περιοδικό διορισμό Τηίου φρουράρχου και φρουράς στην Κυρβισσό.

22

26

δς δ' άν π α ρ α λ α β ώ ν
τ ο χωρίον μη π α ρ α δ ώ [ ι τ]ώι φρουράρχω[ι] τώ[ι] υ π ό της πόλεως άποσ[τελ]λομένωι άει καθ' έκάστην τετράμη[νο]ν, φ[ε]ύγειν τε αυτόν άραιόν
εκ Τέω και εξ Αβδήρων κα'ι εκ της χώρας και της Τηίων καί της ' Α β δ η ρ ι 
τ ώ ν και τ α όντα αυτού δη[μό]σια ε[ΐ]ναι· και ος αν άποκτείνηι αυτόν μ[ή]
μιαρός έστω -

ΑΓΚΥΡΑ (Γαλατίας)
86

Επιτύμβιο μονομάχου, πρώτο μισό τοϋ 2ου μ.Χ. αι.
Ε. Bosch, Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum ("Αγκυρα 1967) 188-91, άρ. 149.
Α Θεοϊ[ς Καταχθονίοις].
Αίλία
Π. Αιλίω
4
ΓΙεργαμηνω έπιδόξω [σουμ]μαρούδη, κολλήγιον έχοντι εν 'Ρώμη τ ω ν σουμμαρουδ[ών],
ίδίω άνδρι χ ρ η σ τ ώ ς μοι σ[υμ]8
βιώσαντι, μνήμης χάριν,

12

16

θεσσαλο[ν(ίκης)],
Νεικομηδί[ας],
Λαρίσης,
Φιλιπποπ[ό]λεως,
"Απρου,
Βέργ[ης]
Θάσ[ου]

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ζήσαντι ετη λζ\
Κέ πολείτης πόλεων τών
τεταγμένων

Β

Ταύτην την στήλην παριών,,
φίλε, χαίρε και ενπης
γ ε ι γ [ ν ώ ] σ κ ω ν σουμμαρούδην
[κεί]μενον εν δ α π έ δ ω .

ΙΤΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΡΩΜΗΣ
TE87

Πράξεις'Ηρακλέους,
1ος μ.Χ. αι. (πρβλ. Τ19)
IG XIV 1293 Α II. 78-89

80

84

88

τουτώ(ι) δ' επί Θράκαν στρατευσάμενός Διομήδη εφόνευσε και
Θράκας εκυρίευσε, ΑΤνόν τε λα
βών Σαρπηδόνα τον άρχοντα άπέσφαξε - και Θάσον ελών [Σθενέ]λω και Άλκαίω παρεδωκε - Τορώναν τε είλε, Πολύγονον και Τηλέyovov άπέκτεινε, πόλιν τε
"Αβδηρα επί Θράκας Ηρακλής ωκισε του Θρονικου υίου έ π ώ ν υ μον Ά β δ ή ρ ο υ .

119
20

Βουζ[.]νω[ν],
Άβδ[ήρων].

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Του δέ Σερρείου προύχοντος ες το πέλαγος, αυτοί μεν (se. ó
Βρούτος και ô Κάσσιος) ες τα μεσόγαια άνεχώρουν, Τίλλιον δέ
Κίμβρον μετά τοΰ ναυτικού και τέλους οπλιτών και τοξοτών
τίνων την άκτήν περιπλεΐν επεμπον, η πάλαι μέν ην έρημοτάτη,
καίπερ εϋγεως ούσα, τών Θρακών οϋτε Οαλάσσγι χρωμένων ούτε
ες τα παράλια κατιόντων υπό δέους τών έπιπλεόντων 'Ελλήνων
<5' αυτήν ετέρων τε και Χαλκιδέων καταλαβόντων και θαλασσή
χρωμένων, ήνΟει ταΐς έμπορίαις και γεωργίαις, χαιρόντων σφίσι
και τών Θρακών δια τήν τών ωραίων αμειψιν...
Άππ., Έμφ. 4. 102

Η ΧΩΡΑ
'Ανάμεσα στον κάτω ροϋ του πόταμου Νέστου και σε εκείνον τοϋ Έβρου, εκτείνονται οί δύο
περισσότερο εκτεταμένες και εύφορες προσχωσιγενεις πεδιάδες τών θρακικών ακτών τοΰ Βορείου
Αιγαίου. Ή ανατολικότερη, της 'Αλεξανδρουπόλεως, αποτελεί ουσιαστικά τήν έξοδο της μεγάλης
κοιλάδας, συνολικού μήκους 524 χλμ., πού διαρρέεται άπό τον ποταμό Έβρο· διευρυνόμενη
προοδευτικά και έμπλουτιζόμενη άπό τους κυριότερους παραποτάμους τού μεγάλου ποταμού,
προεκτείνεται αβίαστα προς Β καί, παρακάμπτοντας τήν ανατολική Ροδόπη, στρέφεται προς Δ
για να φθάσει ως τά απώτερα βάθη της εύφορης, κεντρικής θρακικής —της σημερινής
βουλγαρικής— πεδιάδας.1
Τήν δυτικότερη πεδιάδα, της Ξάνθης καί τής Κομοτηνής, περικλείουν ασφυκτικά άπό Β καί Δ
ό ορεινός όγκος τής Ροδόπης, οί κλεισούρες τού Νέστου καί τό ορός Λεκάνη αντίστοιχα· στα Α,
ενα τόξο πού σχηματίζεται άπό τους νότιους προβόλους τής Ροδόπης, τον "Ισμαρο (ύψ. 678 μ.)2
καί τά Ζωναια ορη (Τσομπαν ντάγ, ύψ. 628), τήν αποκόπτει άπό τήν ανατολικότερη πεδιάδα τής
'Αλεξανδρουπόλεως. Μέ αυτήν τήν τελευταία τήν συνδέουν κυρίως δύο σχετικά βατές ορεινές
διαβάσεις, οί όποιες παρακάμπτουν τά Ζωναια άπό Β καί Ν αντίστοιχα. Τήν πρώτη, σχετικά
συντομότερη άλλα καί πιο δύσκολη, μέσω Συκορράχης καί Κίρκης, ακολουθεί, τουλάχιστον εν
μέρει, ή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινουπόλεως. Άπό τήν δεύτερη καί σχετικά
ευκολότερη, μέσω Μέστης καί Μάκρης,3 τήν οποία διέσχιζε ή αμαξιτή οθωμανική οδός, διέρχεται ό
σύγχρονος αυτοκινητόδρομος Κομοτηνής-Άλεξανδρουπόλεως καί σήμερα ή "νέα Εγνατία".4
Ό περίκλειστος χαρακτήρας τής πεδιάδας Ξάνθης-Κομοτηνής ευθύνεται καί για τήν
γεωμορφολογία τής παράκτιας ζώνης της: ελη, τενάγη, λιμνοθάλασσες καί λίμνες, καταλαμ
βάνουν ολο σχεδόν τό μήκος τής παραλιακής ζώνης, καθώς οί πλούσιες απορροές τών ποταμών
καί χειμάρρων τής Ροδόπης λιμνάζουν στα χαμηλού υψομέτρου προσχωσιγενή εδάφη,
μεταβάλλοντας συνεχώς τήν εικόνα τής ακτογραμμής. Τρεις άπό τους ποταμούς αυτούς, ô
1. Για μία συστηματική περιγραφή τής γεωμορφολογίας τής δυτικής Θράκης, βλ. Schultze 76-100.
2. Στο χαρακτηριστικό ανάγλυφο του διακρίνονται τρεις κορυφές: "Αγιος Αθανάσιος (ύψ. 678 μ.), Σαρί Καγιά (ύψ. 517 μ.)
καί "Αγιος Γεώργιος (ύψ. 461 μ.).
3. Πρόκειται πιθανώς για τήν λεγόμενη Κλεισούρα τής Μάκρης τών βυζαντινών πηγών βλ. ΤΙ Β Thrakien 137, όπου καί οί
σχετικές παραπομπές. Για τήν πιθανή ταύτιση τής διαβάσεως αυτής μέ τά αναφερόμενα από τον Άππιανό (4. 11. 87· 13.
102 καί 105) Στενά τών Κορπίλων, βλ. πρόσφατα Μ. Γ. Παρισάκη, ΗΟΡΟΣ 14-16 (2000-2003) 345-62.
4. 'Αναλυτική περιγραφή —μέ σχηματική χαρτογραφική αποτύπωση τών πιθανών διόδων στην συγκεκριμένη περιοχή—
παρουσιάζει πρόσφατα ό C. J. Tuplin (Historia 52 [2003], ιδίως 392-95). Ό Ιδιος συγγραφεύς υποστηρίζει τήν ύπαρξη
καί τρίτης, παράκτιας όδοΰ, ή όποια συνέδεε τήν Κομοτηνή μέ τήν πεδιάδα τού "Εβρου μέσω Μαρώνειας, Μεσημβρίας
καί Μάκρης, κατά μήκος τής βραχώδους ακτής τών Ζωναίων. Για τήν πιθανή χρήση αυτού τού δρόμου κατά τήν
αρχαιότητα, βλ. κατωτέρω, σελ. 335, σημ 1.
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Κοσσινίτης της Ξάνθης, ό Ξηροπόταμος και ô Άσπροπόταμος, τροφοδοτούν την μεγαλύτερη
λιμνοθάλασσα της περιοχής, την άβαθη Βιστονίδα, ή οποία εκτείνεται περί τό μέσον της
παραθαλάσσιας αυτής ζώνης σε επιφάνεια 47 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο εσωτερικό τού
κόλπου τού Πόρτο Λάγος. 'Ανατολικότερα, οι χείμαρροι της Κομοτηνής τροφοδοτούν την λίμνη
τού Μητρικού, ενώ ô ποταμός Φιλιουρή, ô όποιος διαρρέει από ΒΑ προς ΝΔ τό ανατολικό τμήμα
τής πεδιάδας τής Κομοτηνής, πλημμυρίζει την ακτή τού 'Ιμέρου παρακάμπτοντας τα υψώματα
τής Ξυλαγανής. Κατά μήκος τής ακτής, ή δράση τής θάλασσας, κατατρώγοντας τον έρυθρωπό
ήμίβραχο διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά απόκρημνα κράσπεδα, γνωστά στο τοπικό ιδίωμα με
την ονομασία "γιάρια",1 από τό ΰψος τού 'Ιμέρου και ως τον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας, όπου
αρχίζει ή άλίμενη βραχώδης ακτογραμμή τού Ίσμάρου και τών Ζωναίων.
Τό ορεινό σύστημα τής Ροδόπης, πού δεσπόζει στην Β παρυφή τής πεδιάδας καί την οριοθετεί,
εκτείνεται σε μήκος 250 καί πλάτος 100 χλμ. με μέγιστο υψόμετρο 2925 μ., τό όποιο βαίνει
φθίνοντας προς τα Α καθώς προσεγγίζει τήν κοιλάδα τού Έβρου.2 Περιορισμένος μόνον αριθμός
δύσβατων —καί κατά τους μακρούς χειμερινούς μήνες ουσιαστικά αδιάβατων3— διαβάσεων
συνδέει κατά τον άξονα Ν-Β τήν παράκτια πεδιάδα Ξάνθης-Κομοτηνής με τήν βουλγαρική
πεδιάδα: από Δ προς Α, τα Στενά τού Νέστου, ή διάβαση τής Ξάνθης-Φιλιππουπόλεως μέσω
Έχίνου, καί ή σημαντικότερη διάβαση Κομοτηνής-Νυμφαίας.4 Με κάποια άπό τις διαβάσεις αυτές
—πιθανώς τήν δυτικότερη— συνδέεται τόσο ή μαρτυρία τού Θουκυδίδη (Τ108), σύμφωνα με τήν
όποια ή απόσταση άπό τα Άβδηρα μέχρι τον "Ιστρο ποταμό μπορούσε να καλυφθεί άπό έναν
άνδρα εΰζωνον εντός ένδεκα ημερών, όσο καί ή κάθοδος τών Τριβαλλών κατά τήν επιδρομή τους
εναντίον τών 'Αβδήρων τό 376/5 π.Χ.5
Οί σχετικά ήπιες, μεσογειακές κλιματολογικές συνθήκες,6 πού εξασφαλίζουν στις πεδιάδες τής
Θράκης τού Αίγαίου ή ασπίδα τού ορεινού όγκου τής Ροδόπης καί ή ευεργετική επίδραση τού
ΑΊγαιακοϋ παράγοντος, σέ συνδυασμό με τήν πληθωρική άρδευση τών εύφορων προσχωσιγενών
έρυθρόγαιων εδαφών, ευνοούν τήν πλούσια γεωργική παραγωγή —καλλιέργεια δημητριακών,
ελαιοκομία, αμπελουργία—7 σέ όλην τήν έκταση τής πεδιάδας τής Ξάνθης-Κομοτηνής, με
εξαίρεση τις παράκτιες περιοχές πού υπερκαλύπτονται άπό τον υδροφόρο ορίζοντα. Οί
αντικειμενικές αυτές συνθήκες είναι εξ ίσου πρόσφορες καί για τήν ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας
ακόμη καί μεγάλων ζώων, βοοειδών καί ίππων.8 Ηπιότερο μικροκλίμα επικρατεί ειδικότερα στην
ανατολική παρυφή τής πεδιάδας, στην περιοχή γύρω άπό τήν Μαρώνεια, τις δυτικές υπώρειες καί
τα Δ καί Ν κράσπεδα τού Ίσμάρου (Τ9). Ό ορεινός αυτός όγκος, ό όποιος συγκρατεί τους
ψυχρούς βόρειους άνεμους, ή σύσταση τού εδάφους9 τών χαμηλών λοφοσειρών καί ή παρουσία
πηγών, ποταμών καί χειμάρρων πού πηγάζουν άπό τον "Ισμαρο αποδεικνύονται πρόσφορα για
δενδροκαλλιέργειες, μέ ιδιαίτερη ευδοκίμηση τής ελαιοκομίας καί τής αμπελουργίας10.
Βορειότερα, υπό τήν επήρεια τής Ροδόπης, πολλές άπό τις κορυφές καί τις πλαγιές τής όποιας
καλύπτονται άπό χιόνια επί μακρούς μήνες, τό κλίμα παρουσιάζει μεσευρωπαϊκούς χαρακτήρες,
μέ παγερούς βόρειους άνεμους, συχνές χιονοπτώσεις καί παγετούς. Έδώ κυριαρχούν τα πυκνά
δάση, όπου ενδημούν, όπως κατά τήν αρχαιότητα, ποικίλα θηράματα καί άγρια θηρία.11
'Εντυπωσιακά δάση δρυών καί φηγών καλύπτουν πάντοτε ακόμη καί τις σχετικά χαμηλότερες
1. Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνεςΊ8.
2. TIB Thrakien 53-58· Asdracha, Rhodopes 3-13.
3. May, Ainos 4-6 καί, πιο πρόσφατα, Isaac 74.
4. Casson 32· ïsaac 74· βλ. επίσης TIB Thrakien 139-41 (διαδρομές D4 καί D6 στον χάρτη τής σελ. 133) καί πρόσφατα
Archibald 13-14.
5. Βλ. κατω~έρω, σελ. 162.
6. TIB Thrakien 57-59 καί Λαζαρίδης, Μαρώνεια 6 §18.
7. Κατά τους νεώτερους χρόνους Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καλλιέργεια καπνού, ορύζης καί βάμβακος.
8. Για τήν σημαντική θέση τής κτηνοτροφίας στην οικονομία τών αρχαίων πόλεων τής περιοχής βλ. κατωτέρω, σελ. 171 -72
καί 331.
9. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 6 §16.
10. Για τήν φυσική χλωρίδα καί πανίδα τής περιοχής τής Μαρώνειας, βλ. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 1 §20-25.
11. Φλαβίου Φιλοστράτου, 'Ηρωικός 680-81. Κατά τον Παυσανία (Τ160), δέν έλειπαν ακόμη καί λέοντες.
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πλαγιές τών Ζωναίων, οπού ή ελληνιστική παράδοση τοποθετούσε το Ζηρύνθιον άντρον και την
γέννηση τοΰ Όρφέως (Τ21, Τ154 και Τ241).
"Ιδιαίτερα σημαντικός για την οικονομία της περιοχής είναι, σήμερα όπως και κατά τήν
αρχαιότητα, ό μεγάλος πλοϋτος αλιευμάτων πού εκτρέφονται σέ ακτές, ποταμούς καί
λιμνοθάλασσες. Χαρακτηριστικά μνημονεύονται άπο τις αρχαίες πηγές οι θαυμαστοί κεστρεϊς της
περιοχής τών 'Αβδήρων (Τ2 και Τ5), αί σηπίαι πού άλιεύονταν μεταξύ 'Αβδήρων καί Μαρώνειας
(Τ6), καθώς καί τα πλείστα γένη τών ιχθύων της Βιστονίδος (Τ24). 'Αντίθετα, μέταλλα καί άλλος
ορυκτός πλούτος δέν υπάρχει στα ίζηματογενή, γρανιτικά πετρώματα της Ροδόπης καί τών νότιων
προβόλων της.1
Φυσικά όριοθετημένη είναι επίσης ή πεδιάδα της 'Αλεξανδρουπόλεως, όπως καί ή κοιλάδα τοΰ
Έβρου. Ή πλατειά κοίτη καί το μεγάλο Δέλτα τού ποταμού στά ανατολικά, οι πλαγιές τής
ανατολικής Ροδόπης καί τά Ζωναϊα στά δυτικά καί νοτιοδυτικά καί το άλίμενο στην περιοχή
αυτήν τμήμα τοΰ αίγαιακού αιγιαλού περικλείουν μια ζώνη προσχωσιγενών καί γι' αυτό εύφορων
εδαφών, πού δέχεται τις πλούσιες απορροές τών ορεινών χειμάρρων. Το κλίμα εδώ είναι
δυσχείμερο, εξ αιτίας τών ισχυρών καί παγερών βόρειων άνεμων, πού εισβάλλοντας δια μέσου
τής κοιλάδας τού Έβρου σαρώνουν τά πεδινά. Μόνον ή παραλιακή ζώνη, ιδίως το δυτικότερο
τμήμα της, πού προστατεύεται ασφυκτικά από τά Ζωναϊα ορη, έχει ήπιο, μεσογειακό κλίμα.
'Αντίθετα, στο ανατολικό της τμήμα, πού χαρακτηρίζεται ώς "αμφίβιο", καί στην περιοχή τοΰ
Δέλτα τοΰ Έβρου συνεχώς μεταβαλλόμενα ελη, λιμνοθάλασσες καί τενάγη αυξάνουν τήν νοσηρή
υγρασία καί δυσχεραίνουν τόσο τις επικοινωνίες οσο καί τήν γεωργική εκμετάλλευση, ή οποία
αντισταθμίζεται, τουλάχιστον εν μέρει, από τον πλούτο τών θηραμάτων καί τών αλιευμάτων.2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ή παράκτια ζώνη τής Θράκης είναι ανοικτή προς τήν θάλασσα καί άντικρύζει τά δύο μεγάλα
νησιά τοΰ βορείου Αιγαίου, τήν Θάσο καί τήν Σαμοθράκη. Μέ αυτά άλλα καί με τά άλλα νησιά
τοΰ ελληνικού αρχιπελάγους, όπως καί μέ τις δυτικές ακτές τής Μ. 'Ασίας, βρίσκεται σέ άμεση
επικοινωνία, παρά το γεγονός οτι καθ' αυτήν ή θρακική ακτή προς Α τής Καβάλας (τής αρχαίας
Νεαπόλεως) στερείται ασφαλών φυσικών λιμένων. Πράγματι, ή μορφολογία τών παραλίων, ιδίως
μεταξύ Νέστου καί Ίσμάρου, οι συνεχείς μεταβολές της εξ αιτίας τών πληθωρικών απορροών τής
Ροδόπης, τών αυξομειώσεων τών λιμνών καί τών ελών καί τών προσχώσεων τών μεγάλων
ποταμών, προ πάντων τού Νέστου,3 άλλα καί οι ισχυροί άνεμοι καί τά τοπικά θαλάσσια ρεύματα
δέν ευνοούν τήν διαμόρφωση εύλίμενων όρμων καί καθιστούν απρόβλεπτη καί επισφαλή τήν
παράκτια ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα κατά μήκος τής βραχώδους ακτής τοΰ Ίσμάρου. 4 Άλίμενη
ουσιαστικά είναι καί ή ακτή μεταξύ τοΰ ακρωτηρίου Σέρριον καί τοΰ Δέλτα τοΰ ποταμού Έβρου.
Έξ ίσου όμως απαγορευτικοί είναι οι πρώτοι από τους παράγοντες πού προαναφέρθηκαν καί
γιά τήν χερσαία παράκτια επικοινωνία. Λιμνοθάλασσες, τενάγη, ποταμοί καί χείμαρροι πού
έκβάλλουν σέ ολο τό μήκος τής "αμφίβιας", όπως εύστοχα χαρακτηρίσθηκε,5 αιγιαλίτιδος πρέπει
νά αποτελούσαν ανυπέρβλητα εμπόδια γιά τις χερσαίες επικοινωνίες πριν από τήν ανάπτυξη
εξειδικευμένων τεχνικών οδοποιίας. Πράγματι, σέ ολην τήν αρχαιότητα, ό κύριος άξονας
επικοινωνίας κατά μήκος τής νότιας Θράκης, γνωστός ώς βασιλική οδός6 —ή επίτομος καί συνήθης

1. Casson 74. Ό Δ. Τριαντάφυλλος (ΑΔ 28 [1973] [1977] "Χρονικά" 463-64) επισημαίνει δτι προς Α τοΰ 'Αγίου
Χαραλάμπου Μαρώνειας καί προς Ν τοΰ υψώματος "Αγιος Γεώργιος, εντοπίσθηκαν το 1972 ίχνη εξορύξεως χρυσοΰ ή
αργύρου τα όποια δμως δέν μπορούν να χρονολογηθούν. Πρβλ. Α. Παπασταματάκη, Β. Ορφανός, Δ. Δημητρίου, Δ.
Τριαντάφυλλος και Χ. Καραδήμα, Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα, κεφ. 6,
617-31.
2. Εύγλωττες μαρτυρίες τής μεγάλης νοσηρότητας πού μάστιζε τους πληθυσμούς της παράκτιας ζώνης κατά τήν αρχαιότητα
διέσωσαν άφθονες φιλολογικές πήγες (βλ. ενδεικτικά Τ114, Τ115, Τ116, Τ148). Ή κατάσταση βελτιώθηκε δρα
στικά κατά τους πρόσφατους μεταπολεμικούς χρόνους μέ τήν κατασκευή εκτεταμένων εγγειοβελτιωτικών έργων.
3. Βλ. τίς χαρακτηριστικές παρατηρήσεις τοΰ Στράβωνος Τ227.
4. Βλ. Τ231,οπου υπογραμμίζεται ό κίνδυνος πού αντιμετώπιζαν οί ναυτικοί περιπλέοντας τό ακρωτήριο Σέρριον.
5. Schultze 19.
6. Τ139: via regia. Βλ. Λ. Αουκοπούλου, Αφιέρωμα Hammond295-301, κυρίως 298-301.

124

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

και λεωφόρος οδός τοϋ Άππιανοϋ (Τ22)— από την εποχή πού χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το
480 π.Χ. για την διέλευση τής στρατιάς τοϋ Ξέρξη εναντίον τής Ελλάδος,1 ακολουθούσε το στέρεο
έδαφος κατά μήκος τής βόρειας παρυφής τής πεδιάδας, στην σκιά τών υπωρειών τής Ροδόπης.
"Αγνωστο παραμένει το ακριβές σημείο τής άπο Δ εισόδου τής όδοϋ, δηλ. τοϋ πόρου τοϋ Νέστου,2
ένφ ή προς Α έξοδος, προς την πεδιάδα τής 'Αλεξανδρουπόλεως, φαίνεται οτι ακολουθούσε την
νοτιότερη από τις δύο διαβάσεις τών Ζωναίων πού προαναφέρθηκαν. Όπως στην περίπτωση τοϋ
Νέστου, ανεπιβεβαίωτη μέχρι σήμερα παραμένει καί ή ακριβής θέση τοϋ πόρου τοϋ ποταμού
Έβρου, πού αναζητείται προς Β τής Αίνου και τής λίμνης Στεντορίδος.3 Καί αύτοϋ πάντως τοϋ
δρόμου ή χρήση φαίνεται οτι ήταν περιορισμένη κατά τους αρχαϊκούς καί κλασσικούς τουλάχιστον
χρόνους, καθώς ή θρακική παρώρεια ελεγχόταν άπο ανυπότακτα, ληστρικά θρακικά φϋλα, για τα
όποια λέγεται οτι σέβονταν καί δεν καλλιεργούσαν τον δρόμο,4 παράλληλα όμως αποτελούσαν
σοβαρή απειλή για τους χρήστες του. Ή παρουσία τους επιβεβαιώνεται μετά τον εντοπισμό μιας
ολόκληρης σειράς "θρακικών" οχυρών στην υπερκείμενη ορεινή ζώνη.5 Συστηματική χρήση τοϋ
οδικού άξονος, κατά κανόνα από στρατούς, αλλά καί τότε όχι πάντοτε μέ ασφάλεια, αναφέρεται
μόνον σέ περιόδους κατά τις όποιες ô έλεγχος τής περιοχής υπήχθη στην κυριαρχία μεγάλων
ηγεμονικών δυνάμεων, τοϋ Μακεδόνικου βασιλείου πρώτα —από τήν εποχή τοϋ Φιλίππου Β ' —
καί, αργότερα, τής Ρώμης.6
'Οπωσδήποτε, στα ίχνη τής "βασιλικής" αυτής όδοϋ χαράχθηκε το ανατολικό τμήμα τής
ρωμαϊκής —καί τής μετέπειτα βυζαντινής—'Εγνατίας όδοϋ, αλλά καί, αργότερα, ό οθωμανικός
αμαξιτός δρόμος πού συνέδεε τήν Κωνσταντινούπολη μέ τήν Θεσσαλονίκη· τήν ίδια περίπου
χάραξη ακολούθησε χονδρικώς μετά τήν ενσωμάτωση τής Θράκης τοϋ Αιγαίου στο ελληνικό
κράτος τόσο ή σιδηροδρομική γραμμή οσο καί ό παλαιότερος άσφαλτόδρομος πού συνέδεσε τήν
Θεσσαλονίκη μέ τήν Κομοτηνή καί τήν Αλεξανδρούπολη καί, ανατολικότερα, μέ τα τουρκικά
σύνορα στους Κήπους.
Όσον άφορα τήν επικοινωνία μέ τήν θρακική ενδοχώρα, υπογραμμίζεται ή ουσιαστική
ανυπαρξία χερσαίων αξόνων Ν προς Β. Τά στενά τοϋ Νέστου ήταν, όπως καί σήμερα, εξαιρετικά
δύσβατα, ένφ τήν χρήση τών διαβάσεων τής Ροδόπης καθιστούσε επισφαλή κατά τήν αρχαιότητα,
πέρα από τις φυσικές δυσχέρειες πού προαναφέρθηκαν, ή παρουσία στα ορεινά τής Ροδόπης
ληστρικών πληθυσμών. 'Οπωσδήποτε, ή ανεύρεση θησαυρών μαρωνιτικών νομισματικών
εκδόσεων7 σέ διάφορες θέσεις κατά μήκος τής όδοϋ πού συνέδεε τήν περιοχή τής Κομοτηνής
(διάβαση Νυμφαίας) μέ τήν μεγάλη θρακική πεδιάδα8 πιστοποιεί τήν εμπορική της χρήση,
τουλάχιστον από τις αρχές τών ελληνιστικών χρόνων.9 Ευχερή πρόσβαση άπό τις ακτές προς τό
εσωτερικό τής Θράκης παρείχε μόνον ή κοιλάδα καί ό ρους τοϋ ποταμού "Εβρου, για τον όποιο
αναφέρεται οτι ήταν πλωτός άπό τό ϋψος τών Κυψέλων, δηλ. περί τά 24 χλμ. από τις εκβολές του
(Τ231). Χερσαίος πάντως δρόμος κατά μήκος τής κοιλάδας του δέν είναι γνωστό άν υπήρχε πριν
άπό τους ρωμαϊκούς χρόνους.10

1.Τ89, Τ90, Τ91 κ α ί Τ55. Για τήν διαδρομή πού ακολούθησαν τα περσικά στρατεύματα από τον Έβρο εως τον Νέστο,
βλ. κυρίως Ν. G. L. Hammond,"The Extent of Persian Occupation in Thrace" Chiron 10 (1980) 53-61 καί, πρόσφατα C.J.
Tuplin, Historia 52 (2003) 385-409, μέ εξαντλητική συζήτηση τής προγενέστερης βιβλιογραφίας.
2. Σχετικές παρατηρήσεις υπάρχουν σέ μελέτες τών Ν. Μουτσόπουλου (Moutsopoulos, "Egnatia") και Λ. Λουκοπούλου (Λ.
Πολυχρονίδου-Αουκοπούλου, BF 14 [1989] 577-99).
3. Βλ. Γ. Μπακαλάκης, Αρμός τ. 2 (1991) 1225-1230 καί, πιο πρόσφατα, Mottas, "Thrace" 87.
4. Ή ρ ό δ . 7. 115: τήν δέ όδον ταύτην, τη" βασιλεύς 2έρξης τον στρατον ήλασε, ούτε συγχέουσι Θρήικες οΰτ' έττισττείρουσι, σέβον
ται τε μεγάλων τό μέχρι έμέο.

5. Βλ. κατωτέρω, σελ. 135.
6. Για τήν ιστορία τοϋ δρόμου, βλ. σχετικά πρόσφατα Λουκοπούλου, 'Αφιέρωμα Hammond295-303.
1. Ε. Schönert-Geiss, Actes IXe Congr Intern. Num., Bern, sept. 1979 (Louvain la Neuve-Luxembourg 1982) 177-86, μέ τους
χάρτες τών σελίδων 176, 180 καί 181.
8. Για τις λεπτομέρειες τής διαδρομής τής ορεινής αυτής όδοΰ, βλ. ανωτέρω, σελ. 122 καί τον χάρτη TIB Thrakien, σελ. 133
(διαδρομή D6).
9. "Αν ληφθεί ύπ' όψη ή αναθεωρημένη —χαμηλότερη— χρονολόγηση τών κοπών αυτών, τις όποιες ή Schönert-Geiss
τοποθετούσε στο πρώτο μισό τοΰ 4ου π.Χ. αι. (βλ. κατωτέρω, σελ. 332, σημ. 5).
10. Βλ. κατωτέρω, σελ. 141. Για τήν μέχρι πρόσφατα παραγνωρισμένη σημασία τοΰ Έβρου για τήν διακίνηση τοΰ εμπορίου
βλ. Archibak 13 καί L. Loukopoulou, BCH123 (1999) 359-71.
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Χάρτης 1. Θέσεις προϊστορικών ευρημάτων στην Θράκη τοϋ Αιγαίου (Σύνθεση δεδομένων: Δρ Ί. 'Ασλάνης, Κέ
Αρχαιότητος, Έθνικον "Ιδρυμα Ερευνών).
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
'Ανθρώπινες εγκαταστάσεις στην Θράκη τοϋ Αιγαίου ανιχνεύονται από την νεολιθική περίοδο
(Χάρτης 1, σελ. 125).ι Οί αρχαίες φιλολογικές πηγές χωροθετοϋν στην περιοχή διάφορα θρακικά
φύλα, ή ταυτότης των οποίων και οί μεταξύ τους σχέσεις παραμένουν δυσδιάκριτες: Σάϊοι/Σαπαΐοι
καί Κίκονες αναφέρονται ως προελληνικοί κάτοικοι τής περιοχής των Αβδήρων, Βίστονες γύρω από
την Βιστονίδα, Κίκονες στον "Ισμαρο, Κορπίλοι καί Άψίνθιοι ανατολικότερα.2 Με τους κυριότερους
από αυτούς, τους Κίκονες καί τους Βίστονες, συνδέονται σημαντικά κεφάλαια τής αρχαίας
παραδόσεως —ή τύφλωση τοϋ Κύκλωπος Πολυφήμου από τον 'Οδυσσέα καί ό όγδοος άθλος τοϋ
Ηρακλέους (ή εξόντωση των ϊππων τοϋ Διομήδους) αντίστοιχα3— στα όποια αναγνωρίζονται
στοιχεία από τις πρώτες επαφές τών Ελλήνων με την γεωγραφία τής Αίγαιακής Θράκης άλλα καί
από τις σχέσεις τών πρώτων αποίκων με τους εγχώριους πληθυσμούς. Στην ομηρική 'Οδύσσεια
μάλιστα αναφέρεται καί πόλις τών Κικόνων μέ τήν ονομασία Ίσμαρος (Τ158 καί 159),4 ή οποία
ταυτίσθηκε από μεταγενέστερες πηγές μέ τήν Μαρώνεια.5 Ώς πόλεις τών Κικόνων αναφέρονται
άπό τον Εκαταίο ή Ζώνη (Τ68), ένφ άπό τον Στράβωνα ή Ιάνθεια, ή Ίσμαρος καί ή Μαρώνεια
(Τ227).
Έλληνίκες εγκαταστάσεις στην Θράκη τοϋ Αιγαίου
Οί όχι πάντοτε σαφείς μαρτυρίες τών φιλολογικών πηγών δέν επιτρέπουν τήν ασφαλή
αποκατάσταση τής ιστορικής γεωγραφίας τής περιοχής. Παρά τις σχετικά συχνές αναφορές
ιστορικών —μέ πρώτον τον Ηρόδοτο, ô όποιος τήν περιγράφει μέ αφορμή τήν διέλευση τής
στρατιάς τοϋ Ξέρξη κατά τήν εκστρατεία τοϋ 480 π.Χ. εναντίον τής Ελλάδος—, ρητόρων,
γεωγράφων καί λεξικογράφων, λίγες μόνον άπό τις θέσεις πού ή αρχαιολογική επισκόπηση καί
έρευνα κατόρθωσε μέχρι σήμερα να φέρει στο φώς μπορούν να ταυτισθούν μέ ασφάλεια. Οί
σελίδες πού ακολουθούν επιχειρούν να δώσουν μία συνοπτική εικόνα τών κυριότερων
προβλημάτων.
Ι. Αρχαϊκοί καί κλασσικοί χρόνοι. Ή εγκατάσταση ελληνικών αποικιών στην περιοχή μεταξύ τών
εκβολών τοϋ Νέστου καί τού όρους "Ισμαρος χρονολογείται άπό τα μέσα τοϋ 7ου π.Χ. αι.,6 τήν
ίδια περίπου εποχή πού οί Πάριοι αποίκισαν τήν Θάσο. Μέ βάση τις όχι πάντοτε σαφείς
φιλολογικές μαρτυρίες, τρεις πόλεις "Αβδηρα, Δίκαια καί Μαρώνεια, καί ένας σχετικά έλάσσων
οικισμός —πιθανότατα απλό εμπόριον7— ή Στρύμη, υπήρχαν κατά μήκος τής ακτής μεταξύ τών
εκβολών τοϋ Νέστου καί τών υπωρειών τοϋ Ίσμάρου πριν άπό τα μέσα τοϋ 6ου π.Χ. αι.·8 μια
τέταρτη πόλις, ή OpOayopia, αναφέρεται στην περιοχή τοϋ ακρωτηρίου Σέρριον.9 Μέ αναμ
φισβήτητη ασφάλεια έχουν ταυτισθεί μόνον ή θέση τής πόλεως τών 'Αβδήρων στις διάφορες φάσεις
τής ιστορίας της,10 καθώς καί εκείνη τής ελληνιστικής καί ρωμαϊκής (καί τής βυζαντινής)
Μαρώνειας στις ΝΔ υπώρειες τοϋ Ίσμάρου ("Αγιος Άθανάσιος-παραλία 'Αγίου Χαραλάμπου),11
1. Πρβλ. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 20-22 καί Λαζαρίδης, Άβδηρα 7.
2. Βλ. τήν συστηματική καταγραφή καί ανάλυση τών μαρτυριών στό έργο τού Chr. Danov, Altthrakien 132-34· πρβλ.
Detschew (στα συγκεκριμένα λήμματα).
3. Βλ. κατωτέρω σελ. 319 καί 158.
4. Σέ μεταγενέστερες πηγές αναφέρεται καί ώς Ίσμάρα (Τ76- πρβλ. Τ228).
5. Τ29 καί Τ249. Βλ. κατωτέρω, σελ. 319.
6. Ή ίδρυση τών 'Αβδήρων από τους Κλαζομενίους ανάγεται περί το 660-650 π.Χ. Βλ. κατωτέρω, σελ. 158.
7. Για τήν πολυσυζητημένη σημασία τού δρου, βλ. σχετικά πρόσφατα L'emporion, M. Η. Hansen, CPCPapers 4 (1997) 83105, L. Loukopoulou, BCH 123 (1999) 359-71 καί Ε. Κ. Petropoulos, AGCBS 17-94, ιδίως 51-68, μέ εξαντλητική
ανασκόπηση τής προγενέστερης βιβλιογραφίας.
8. Στην προελληνιστική περίοδο μπορεί ίσως νά χρονολογηθεί καί το γνωστό αποκλειστικά άπό τον Στράβωνα τοπωνύμιο
Θασίων Κεφαλαί, πού χωροθετειται στην ακτή τού Ίσμάρου (Τ227). Για τήν Βεργέπολιν 'Αβδηριτών, γνωστή αποκλειστικά
από σύντομη μνεία τοϋ Στεφάνου Βυζαντίου (Τ213), τίποτε συγκεκριμένο δέν μπορεί νά λεχθεί· βλ. επίσης κατωτέρω,
σελ. 168).
9. Βλ. κατωτέρω, σελ. 131-32.
10. Βλ. κατωτέρω, σελ. 175 κέ.
11. Βλ. κατωτέρω, σελ. 335 κέ.
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όπου όμως δεν έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί κατάλοιπα ή ίχνη εγκαταστάσεως τών προελληνιστικών
χρόνων. "Οσον αφορά στις προτεινόμενες ταυτίσεις για την Δίκαια και την Στρύμη, αυτές παρα
μένουν ανεπιβεβαίωτες.
Ή Δίκαια μνημονεύεται για πρώτη φορά από τόν Ηρόδοτο ώς ττόλχς έλληνίς, κειμένη μεταξύ
Μαρώνειας και Αβδήρων, κοντά στην λίμνη Βιστονίδα.1 Ή θέση της χωροθετειται λεπτομερέστερα
άπο τόν Στράβωνα προς Α άλλα και πλησίον τών 'Αβδήρων, στην νότια παρυφή της Βιστονίδος
καί συγκεκριμένα στον μυχό κάποιου κόλπου κοντά στο θαλάσσιο στόμιο της λίμνης, ό όποιος της
χρησίμευε ώς λιμήν (Τ227).2 Κατά τόν Σκύλακα μάλιστα (Τ197), μεταξύ 'Αβδήρων καί Δικαίας
έρρεε ô ποταμός Κούδητος,3 ό όποιος έξέβαλλε στην Βιστονίδα καί πρέπει να οριοθετούσε τις χώρες
τών δύο πόλεων. Ή καταγωγή καί ό χρόνος ιδρύσεως της πόλεως παραμένουν άγνωστοι.4 Ή
πρώιμη ωστόσο ιστορία της φωτίζεται άπό τήν νομισματοκοπία της: στην Δίκαια αποδίδονται δύο
σειρές αργυρών νομισμάτων, πού ακολουθούν τόν "θρακο-μακεδονικό" λεγόμενο σταθμητικό
κανόνα. 5 Είναι επίσης γνωστό οτι υπήρξε μέλος της 'Αθηναϊκής συμμαχίας,6 άπό τους
καταλόγους της όποιας προκύπτει οτι συνεισέφερε άπό τό 454 μέχρι τό 447 π.Χ. 3000 καί
αργότερα, άπό τό 435 ώς τό 432 π.Χ., 2000 δραχμές.7 Ή μετέπειτα ιστορία της πόλεως παραμένει
άγνωστη,8 ή επιβίωση της όμως, τουλάχιστον κατά τόν 4ο π.Χ., αι. πιστοποιείται άπό πρόσφατα
νομισματικά ευρήματα.9
Ή Στρύμη10 αναφέρεται άπό τόν Ηρόδοτο ώς "πόλις τών θασίων" στην ευρύτερη περιοχή της
Βριαντικής (της άλλοτε ονομαζόμενης Γαλλαϊκής), ή όποια άνηκε στην χώρα τών Κικόνων (Τ89).
Ή σχετική όμως χωροθέτησή της σε δύο διαδοχικά χωρία τοΰ έβδομου βιβλίου τοΰ ιστορικού
εμφανίζεται συγκεχυμένη: στο πρώτο, καταλέγεται προς Δ της Μεσημβρίας, τού δυτικότερου άπό
τά τείχη τών Σαμοθράκων, άπό τήν όποια τήν χώριζε ό ποταμός Λίσος (Τ89), ενφ στο δεύτερο,
μεταξύ Μαρώνειας καί Στρύμης αναφέρεται ή λίμνη Ίσμαρίς (Τ90). Τά δεδομένα αυτά κρίθηκαν

1. Τ90· πρβλ. Τ165 (βλ. επίσης Τ197.Τ227 καί Τ230). Στους αθηναϊκούς φορολογικούς καταλόγους (IG ló 262 Ι 25)
εμφανίζεται μέ τό ίδιο δνομα, ενφ στους μεταγενέστερους λεξικογράφους μέ τήν ονομασία Δικαιόπολι$ (Άρποκ^ατίων
καί Σούδα στο αντίστοιχο λ.). Το έθνικον παραδίδεται άπό τον Στέφανο Βυζάντιο (στο λ. Δίκαια) μέ τρεις τύπους,
Δικαιοττολίτης. Δίκαιος Δικαιεύς (πρβλ. 'Ανωνύμου ιστορικού, Πράξεις Ηρακλέους [FGrHist. 40 Fl] 91: Δικαιο[-ττολ1τ]α$).
2. Σύμφωνα μέ τον Στράβωνα (Τ227), ή διάνοιξη αυτού τοΰ στομίου αποδίδεται στον Ηρακλή καί συνδέεται μέ τον ογδοο
άθλο τοΰ ήρωος (βλ. κατωτέρω, σελ. 158).
3. Μπορεί ίσως να ταυτισθεί μέ τον Κόμψατο τοΰ 'Ηροδότου (Τ 90), έναν άπό τους δύο ποταμούς (ό άλλος ονομαζόταν
Tpaöos), πού αναφέρεται οτι τροφοδοτοΰσαν την Βιστονίδα λίμνη· πρβλ. ATL Ι 517. Κατά τον Μπακαλάκη
(ΠροανΕρεννες 89, σημ. 1), πρόκειται Ισως για τον Ξηροπόταμο (πρώην Κουροΰ Τσάϊ).
4. Ή εικονογραφία των νομισμάτων θεωρήθηκε οτι μπορεί να απηχεί τήν ίδρυση τής Δικαίας ώς αποικίας Σαμίων
(Λαζαρίδης, "Αβδηρα 48 § 233 καί 50 §239· Δ. Τριαντάφυλλος, ΘΡΑΚΗ 65· Ε. Σκαρλατίδου, Αρχαιολογία 13 [1984]
53)· βλ. όμως τις επιφυλάξεις τών May (NC 5 [1965] 2) καί Isaac (109-110).
5. Για τά νομίσματα τής Δικαίας, βλ. Μ. F. May, NC 5 (1965) 1-25, pi. ΙΙ-ΙΠ· Schönert-Geiss, Bisanthe 15-29. Για τήν
παλαιότερη ομάδα τών νομισματικών εκδόσεων τής πόλεως προτάθηκαν ο'ι έξης χρονολογήσεις: 540/35-492 ( May),
μετά τό 520 (Seltman) καί 540/35-492/90 (Schönert-Geiss), ένφ για τήν δεύτερη: 492/90-476/5 (May) καί 492-476/5
(Schönert-Geiss). "Αλλωστε, εκδόσεις τής Δικαίας άπαντοΰν καί σέ θησαυρούς πού άπεκρύβησαν κατά τό πρώτο
τέταρτο τού 5ου π.Χ. αι. 'Οπωσδήποτε, ο'ι Price-Waggoner (Asyut 37-38) προτείνουν χαμηλότερη χρονολόγηση για τήν
άφχή τής νομισματοκοπίας καί υποστηρίζουν ότι οι εκδόσεις τής δεύτερης ομάδας συνεχίζονται καί μετά το 475 π.Χ.
Τα νομίσματα καί τών δύο ομάδων φέρουν στην εμπρόσθια όψη κεφαλή Ηρακλέους (ή επιλογή τοΰ θέματος
παραπέμπει στον γνωστό θρακικό άθλο τοΰ 'Ηρακλέους πού εντοπίζεται στην Βιστονίδα λίμνη). Ώς όπισθότυπο, τά
νομίσματα τής πρώτης ομάδας φέρνουν εγκοιλο τετράγωνο, ένφ τής δεύτερης προτομή ταύρου ή πετεινό καί
συντομογραφία τού έθνικοΰ. Στα νομίσματα τής πρώτης περιόδου (διπλοί στατήρες, στατήρες, τρίτες καί τριώβολα)
διακρίνεται κατά τόν May σαφής εξάρτηση άπό τήν Θάσο, ένφ σέ εκείνα τής δεύτερης (δίδραχμα, δραχμές, τριώβολα
καί τριημιωβόλια) παρατηρείται στροφή προς τήν Μαρώνεια, πιθανώς ώς συνέπεια τής υπαγωγής τής Θάσου στην
περσική κυριαρχία. Άντιπρβλ. όμως τά επιχειρήματα του Α. J. Graham, JHS 112 (1992) 59-61.
6. Στους φορολογικούς καταλόγους αναγράφεται ώς Δίκαια παρ' "Αβδερα.
7. Βλ. ΤΕ2, ΤΕ4-ΤΕ8, ΤΕ10, ΤΕ16, ΤΕ17 καί ΤΕ19. Στην "τάξη φόρου" τοΰ 425 π.Χ. (ΤΕ22) ή Δίκαια κλήθηκε νά
καταβάλει στην συμμαχία μικρό οπωσδήποτε μέρος άπό τον υπέρογκο φόρο τών 75 ταλάντων πού φαίνεται οτι
καταλογίσθηκε στα "Αβδηρα (Isaac 98).
8. Ή πόλις Δίκαια τοΰ καταλόγου τών θεαροδόκων τής 'Επιδαύρου (IG IV Ι2 94. 11) είναι ασφαλώς ή ομώνυμη πόλις τοΰ
Θερμαϊκού κόλπου (βλ. Ααζαρίδης, "Αβδηρα 49 §236 καί, πιο πρόσφατα, Zähmt 181-182· Μ. Β. Hatzopoulos,
"Apollonia Hellenis", Ventures into Greek History presented to N. G. L. Hammond [Oxford 1994] 169 · Psoma 238).
9. Βλ. κατωτέρω σελ. 130.
10. To έθνικόν παραδίδεται ώς Στρυμηνόΐ, Στρυμήσιος καί Στρυμαΐος (Τ225). Πρβλ. τό κτητικόν Στρυμαϊκός, τό όποιο
παραδίδεται επίσης άπό τόν Στέφανο Βυζάντιο.
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αντιφατικά, καθώς λίμνη στίς ακτές και τις υπώρειες τοΰ Ίσμάρου δέν υπάρχει, ένώ θεωρήθηκε
πιθανή ή ταύτιση της Ίσμαρίδος μέ τήν λίμνη τοΰ Μητρικού, ή οποία όμως βρίσκεται στα δυτικά
της Μαρώνειας.
Ή περιοχή της Στρύμης, χωρίου άλιμένου κατά τον Δημοσθένη (Τ51), φαίνεται —μέ βάση
σχετική πιθανώς μαρτυρία τού 'Υπερείδη1— οτι ήταν έπίζηλη, κυρίως για τήν πλούσια γεωργική
της γη, πού βέβαια γειτόνευε μέ τους απαράμιλλους αμπελώνες τού Ίσμάρου.2 Μέ βάση τήν
πληροφορία τοΰ Ηροδότου πού προαναφέρθηκε (Τ89) και ή οποία επαναλαμβάνεται από το
Λεξικό της Σούδας (Τ210), υποστηρίζεται οτι ή περιοχή αυτή περιήλθε πράγματι ενωρίς, ήδη από
τα μέσα τού 7ου π.Χ. αι., στην κυριαρχία τών Θασίων, μετά άπό σκληρούς αγώνες μέ τους
Μαρωνΐτες.3 Ή κάμψη ωστόσο της πολιτικής καΐ οικονομικής δυνάμεως της Θάσου μετά τήν
καταστολή της αποστασίας της από τήν 'Αθηναϊκή συμμαχία (465-463 π.Χ.) φαίνεται οτι επέτρεψε
αργότερα στους Μαρωνϊτες να αποσπάσουν τήν Στρύμη, ίσως μέ τήν ανοχή τών 'Αθηναίων. Τον
χειμώνα τού 361/360 π.Χ. προσπάθεια τών Θασίων να ανακτήσουν τον έλεγχο τής Στρύμης μέ τήν
υποστήριξη μοίρας τού 'Αθηναϊκού στόλου ύπό τον στρατηγό Τιμόμαχο αποκρούσθηκε μέ
αποτελεσματική παρέμβαση τοΰ στόλου τών Μαρωνιτών, οί όποιοι έσπευσαν να κινητοποιήσουν
ακόμη και ξένους μισθοφόρους και προσοίκους βαρβάρους (Τ51). Ή σοβαρή αυτή διένεξη μεταξύ
τών δύο ισχυρών μελών τής Β ' 'Αθηναϊκής συμμαχίας διευθετήθηκε τελικώς έπ' ωφελεία τών
Θασίων, όπως συνήθως πιστεύεται, μέ τα όπλα τής 'Αθηναϊκής διαιτησίας.4
"Οσον άφορα τήν Όρθαγορία, είναι αποκλειστικά γνωστή άπό τόν Στράβωνα, ό όποιος τήν
μνημονεύει προς Α τής Μαρώνειας, στην περιοχή τοΰ ακρωτηρίου Σέρριον ή αμέσως δυτικότερα
άπό αυτό,5 και άπό σπάνια αργυρά και χάλκινα νομίσματα πού χρονολογήθηκαν περί τα μέσα
τού 4ου π.Χ. αι.6 Κυκλοφορία αυτών τών νομισμάτων μαρτυρειται τόσο στα "Αβδηρα7 και τήν
Μαρώνεια8 όσο και στο αστικό κέντρο τής χερσονήσου τής Μολυβωτής9 και τήν Ζώνη.10 Χάλκινες
εκδόσεις τής Όρθαγορίας απαντούν επίσης και σέ δύο θησαυρικά σύνολα άπό τόν βορειοελλαδικό
χώρο. 11 Ή θέση τής πόλεως παραμένει ωστόσο ανεπιβεβαίωτη: άπό τόν Δ. Λαζαρίδη12
προτάθηκε ή χωροθέτησή της στην πρόσφορη τοποθεσία Γάτος, προς Δ τής Μεσημβρίας καί τοΰ
χειμάρρου Σαπλί Ντερέ, όπου αναφέρεται οτι εντοπίσθηκαν θεμέλια αρχαίων κτηρίων

1. Στον "Προς Θασίους" λόγο του ('Υπερείδης 107 [Πολυδεύκης 7. 149]: εύθύζ δέ καρπεύειν ογαθήν καί πλείστην χώραν).
2. Pouilloux 222· πρβλ. Σαμσάρης, 'Εξελληνισμός 59, σημ. 2 καί Δ. Τριαντάφυλλος, ΘΡΑΚΗ 66. Νεώτερα εξ άλλου
δεδομένα αφήνουν να διαφανεί έντονος οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ Θασίων καί Μαρωνιτών για την πρόσβαση
καί τόν αποκλειστικό έλεγχο τής διακινήσεως καί διαθέσεως τοΰ εμπορίου τής θρακικής ενδοχώρας, στο πλαίσιο τοΰ
οποίου δέν αποκλείεται οτι μπορεί να ερμηνευθεί καί ή επίμονη προσπάθεια τών Θασίων να εξασφαλίσουν έρεισμα
στην ανατολικώς τοΰ Νέστου ακτή (L. Loukopoulou, BCH123 [1999] 370-371).
3. Στους αγώνες αυτούς πιστεύεται οτι αναφέρονται κάποιοι στίχοι τοΰ 'Αρχιλόχου (Τ33) πού προέκυψαν από μαρτυρία
τοΰ Φιλοχόρου (Τ253), ή οποία διασώθηκε στο λεξικό τοΰ Άρποκρατίωνος (Τ30). Πρβλ. C. Fredrich, IG XII 8, σελ. 76
καί Pouilloux 33. Τήν παρουσία τών Θασίων στην περιοχή μαρτυρεί καί τό τοπωνύμιο Θασίων Κεφαλαί, πού παραδίδεται
από τόν Στράβωνα (Τ227) κοντά στην Ίσμαρίδα λίμνη (σημ. λίμνη Μητρικού).
4. C. Fredrich, IG XII 8, σελ. 76 καί 79 (στο έτος 361)· Collart 94 ,σημ. 1· Pouilloux 221-23· Isaac 70-71. Ή μοναδική σχετική
μαρτυρία ωστόσο δέν αποκλείει διαφορετική κατάληξη τής περί Στρύμης αμφισβητήσεως. 'Ανοικτό αφήνει τό ζήτημα
ή σχετική ανάλυση τοΰ Isaac (σελ. 70). Σχετικά μέ τήν σημασία τής Θάσου για τήν πολιτική καί τα συμφέροντα τών
'Αθηναίων στο Βόρειο Αίγαιο, βλ. Pouilloux 429.
5. Τ231. Για τήν ταύτιση τοΰ ακρωτηρίου Σέρριον, βλ. κατωτέρω σελ. 131. Ή αναφορά τής Όρθαγορίας από τόν Πλίνιο
(Τ165) ως παλαιότερης ονομασίας τής Μαρώνειας (Maronea, prius Orthagurea dicta) πρέπει να οφείλεται σέ σύγχυση.
6. Head, ΗΝ2 203 καί, κυρίως, Η. Gaebler, Ζ/Ν 35 (1925) 212-216 καί Gaebler 92-93. Για τήν χρονολόγηση τών χάλκινων
νομισμάτων ευθύς μετά τα μέσα τοΰ 4ου π.Χ. ai. καί τών αργυρών προς τα τέλη καί μέχρι καί τις αρχές τοΰ 3ου, βλ.
Chryssanthaki 707-709 καί, κυρίως, τής Ιδίας, "Orthagoreia", Acts Xlllth Intern. Num. Congr., Μαδρίτη 2003 (υπό
έκδοση).
7. Chryssanthaki 707-709.
8. Σύμφωνα μέ πληροφορία τής 'Επιμελήτριας 'Αρχαιοτήτων Χρύσας Καραδήμα, στίς πρόσφατες ανασκαφές τό ποσοστό
αυτών τών νομισμάτων πλησιάζει τό 25 %.
9. Δ. Τερζοπούλου, Σνμπόσιον Πεντάζου.
10. Μ. Γαλάνη-Κρίκου, ΧΑΡΑΚΤΗ? 68 καί 70.
11. Βλ. αντίστοιχα Chryssanthaki 100-105 καί CH II 57 ("Near Thessalonica, Greece, late 1960s.; late 4th century BC.
80+AE, Orthagoria80-100 AE [As BMC6]. Disposition: dispersed").
12. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 46 §164.
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απροσδιόριστης εποχής, κτισμένα με λιθοπλίνθους λευκοϋ χρώματος·1 κατά τήν Π. Τσατσοπούλου-Καλούδη, ή Όρθαγορία, πού ίσως ταυτίζεται μέ τήν Μεσημβρία τοϋ Ηροδότου (βλ.
κατωτέρω), πρέπει να αναζητηθεί κοντά στις εκβολές τοϋ χειμάρρου Γιαλί Ντερέ (παραλία
Πετρωτών).2
Στον Ηρόδοτο οφείλεται και ή πρώτη διεξοδική περιγραφή τοϋ οίκιστικοϋ πλέγματος πού
διαμορφώθηκε πρίν από το τέλος τοϋ 6ου π.Χ. αι. στην παράκτια πεδιάδα μεταξύ Ίσμάρου καί
Έβρου, ή οποία επίσης αποτελεί τμήμα τοϋ μεγάλου χερσαίου άξονος συνδέσεως της Ευρώπης μέ
τήν 'Ασία. 'Ορίζοντας το δυτικότατο πέρας της στο ακρωτήριο Σέρριον, ο Ηρόδοτος διακρίνει μέ
αρκετή σαφήνεια δύο κυρίως περιοχές: ή δυτικότερη αποτελεί τήν -n-εραία της άντικρυνής
Σαμοθράκης καί περιλαμβάνει άπο Δ προς Α3 τρία τείχη, δηλ. οχυρές εγκαταστάσεις,4 τήν
Μεσημβρία, ή οποία συνορεύει προς Δ μέ τήν Στρύμη,5 τήν Ζώνη καί τήν Σάλη (Τ86)· ανατολι
κότερα εκτείνεται ό Δορίσκος, ευρύχωρη παραλία καί πεδιάδα στον κατώτατο ροϋ τοϋ Έβρου, στην
οποία ό Δαρείος κατασκεύασε ομώνυμο τείχος τήν εποχή της Σκυθικής του εκστρατείας (Τ84).6
Μία τέταρτη σαμοθρακική εγκατάσταση στο δυτικό τμήμα της σαμοθρακικής Περαίας, καί
μάλιστα κοντά στο ακρωτήριο Σέρριον, πρέπει να ήταν καί ή Δρυς, ή όποια δέν αναφέρεται άπό
τον Ηρόδοτο, άλλα μνημονεύεται ώς εμπόριον μαζί μέ τήν Ζώνη στην ίδια περιοχή άπό τον
Σκύλακα (Τ197).7 Ή ίδρυση τών περισσότερων, άν οχι όλων των ανωτέρω πρίν άπό τό τέλος τοϋ
6ου αι. π.Χ. επιβεβαιώνεται άπό τήν αναφορά δύο εξ αυτών, της Δρυός καί της Ζώνης, ώς
πόλεων Θράικης καί Κικόνων αντίστοιχα στο έργο τοϋ Εκαταίου (Τ67, Τ68). "Αγνωστο παραμένει
αν εξ ίσου πρώιμη μπορεί νά θεωρηθεί καί ή ίδρυση δύο άλλων σαμοθρακικών πολιχνίων
—Τέμττυρα καί Χαράκωμα— τα όποια αναφέρονται για πρώτη φορά άπό τον Στράβωνα (Τ231).8
Όπως ή Ζώνη καί ή Δρυς, για τις όποιες θα γίνει διεξοδικός λόγος κατωτέρω,9 ή Σάλη εμφα
νίζεται στους φορολογικούς καταλόγους ώς ανεξάρτητο μέλος της Α ' 'Αθηναϊκής συμμαχίας
—μέ φόρο μισού ταλάντου— μόλις τό 422/1 π.Χ. (ΤΕ23), ίσως ώς συνέπεια άττοτάξεως άπό τον
ενιαίο φόρο πού είσέφερε ώς τότε ή Σαμοθράκη.10 Πάντως, ό χαρακτηρισμός καί τών τριών άπό
τον Σκύλακα ώς εμπορίων στην ηπειρωτική ακτή απέναντι άπό τήν Σαμοθράκη (Τ197) μπορεί νά
υποδηλώνει τήν αποκατάσταση της σαμοθρακικής κυριαρχίας στις εγκαταστάσεις της Περαίας,
τουλάχιστον μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους.
Όπως προαναφέρθηκε, ή αρχαιολογική έρευνα δέν κατόρθωσε νά επιλύσει ολα τα προβλήματα
πού προκύπτουν άπό τήν μελέτη τών πηγών. 'Οπωσδήποτε, στον αρχαιολογικό χάρτη της παρα
λιακής ζώνης πού εκτείνεται μεταξύ 'Αβδήρων καί Μαρώνειας, σαφή κατάλοιπα αξιόλογων προέλληνιστικών οικισμών, τα όποια όμως δέν έχουν ακόμη εξαντλητικά ερευνηθεί, εντοπίζονται
κυρίως σέ δύο άπό τις ελάχιστες εύλίμενες θέσεις της κατά τα άλλα άλίμενης αιγιαλίτιδος στον
λόφο Κατσαμάκια κοντά στο Φανάρι καί στην περιοχή της χερσονήσου της Μολυβωτής, καθώς
επίσης στην κορυφή τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, ακριβώς στα Α της Μαρώνειας.

1. Ά. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1967, 95, πίν. 73γ· Λαζαρίδης, Μαρώνεια 46 § 164 καί 47-50· Chryssanthaki 886. Για τήν πιθανή
ταυτότητα αυτής τής θέσεως έχουν ωστόσο διατυπωθεί καί άλλες υποθέσεις (βλ. κατωτέρω, σελ. 134, σημ. 5).
2. Π. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 922-23. Βλ. επίσης κατωτέρω, σελ. 131-32, δσα αναφέρονται σχετικά μέ
τήν Μεσημβρία.
3. Τό κείμενο τοϋ Ηροδότου (Τ 8 6), όπως καί ή πορεία τοΰ Ξέρξη, είχαν αντίστροφη κατεύθυνση, από Α προς Δ.
4. Για τήν σημασία τοΰ δρου, βλ. πρόσφατα P. Flensted-Jensen, CPCPapers A = "Historia Einzelschriften" 117 (Στουτγάρδη
1997) 117-28, ιδίως 120-21.
5. Τ89-Τ90. Τό μεταξύ τους σύνορο αποτελοΰσε ό ποταμός Λίσος, ό όποιος έχει χωρίς αποχρώσες ενδείξεις ταυτισθεί μέ
τον ποταμό Φιλιουρή, πού έκβάλλει προς Δ τής Μαρώνειας (Mottas, "Thrace" 90· πρβλ. Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες
85,92 σημ. 1, 94). Ειδικότερα για τήν Μεσημβρία, βλ. κατωτέρω, σελ. 131.
6. Βλ. κατωτέρω, σελ. 555.
7. Στους αθηναϊκούς φορολογικούς καταλόγους τό δνομα τής Δρυός, δπως εκείνο τής Ζώνης, συνοδεύεται από τον τοπικό
προσδιορισμό παρά Σέρρειον (ΤΕ23).
8. Βλ. επίσης κατωτέρω, σελ. 134-36.
9. Βλ. σελ. 501-502 κέ. καί 505 κέ.
10. P. Perdrizet, REG22 (1909) 33-41 καί, γενικότερα, Meiggs, Empire241-42.
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Στον λόφο Κατσαμάκια, το δυτικό περίγραμμα τοϋ οποίου σηματοδοτούσαν μεγάλοι ακανό
νιστοι λίθινοι δόμοι,1 περιορισμένη ανασκαφική έρευνα, πού διεξήχθη άπο τον Δ. Τριαντάφυλλο
κατά τα ετη 1971 και 1972 έφερε στο φως θεμέλια οικιών, δάπεδο στρωμένο μέ κονίαμα, ίσως και
τμήμα οχυρωματικού περιβόλου.2 Μέ τον οικισμό στα Κατσαμάκια συνδέθηκε εξ άλλου τό νεκρο
ταφείο πού εντοπίσθηκε στην θέση Νταούτ Μπουνάρ, κοντά στο στόμιο τής Βιστονίδος, τα
ευρήματα τοϋ όποιου επιβεβαιώνουν εγκατάσταση Ελλήνων αποίκων ήδη από τον 6ο π.Χ. αι.3 Τό
αστικό (;) αυτό κέντρο ταυτίσθηκε άπό τον Μπακαλάκη μέ τήν Δίκαια,4 υπόθεση υπέρ τής οποίας
συνηγορεί ή ανεύρεση στον αρχαιολογικό αυτόν χώρο και τήν γύρω περιοχή αργυρών αλλά καί
χάλκινων νομισμάτων αυτής τής πόλεως· τα τελευταία εξ άλλου πιστοποιούν τήν επιβίωση τής
πόλεως τουλάχιστον κατά τον 4ο π.Χ. αι.5 Ενεπίγραφα μνημεία δεν έχουν εντοπισθεί ή αποδοθεί
στην "Δίκαια", ένφ τα όρια τής χώρας της παραμένουν ασαφή.6
Στο ΒΑ τμήμα τής χαμηλής χερσονήσου Σ τής Μολνβωτής (μέγιστο ύψ. 15 μ.), πού βρίσκεται
περί τα 25 χλμ. νοτιοδυτικά τής Κομοτηνής, μεταξύ Μαρώνειας καί Πόρτο Λάγος, καί εκτείνεται
στην θάλασσα μέ κατεύθυνση ΒΑ προς ΝΑ, ανασκάφηκαν άπό τον Γεώργιο Μπακαλάκη (19571959) τα ερείπια οχυρής πόλεως τών κλασσικών χρόνων. Ή σημαντική αυτή θέση ταυτίσθηκε άπό
τον πρώτο άνασκαφέα της μέ τήν Στρύμη,7 υπόθεση σήμερα ευρέως, οχι όμως καί γενικώς
αποδεκτή ελλείψει αποφασιστικών, επιγραφικών κυρίως τεκμηρίων.8
Στην κορυφή τού Άγιου Γεωργίου, ακριβώς στα Α τής Μαρώνειας, ερευνήθηκε (καί
αποτυπώθηκε σε πρόχειρο σχεδίασμα) άπό τον Γ. Μπακαλάκη9 οχυρή ακρόπολη μέ χαρα
κτηριστική σε πολλά σημεία πολυγωνική τοιχοποιία άπό τοπικούς ασβεστολιθικούς δόμους, ορι
σμένους κυκλώπειων διαστάσεων. Σύμφωνα μέ τον ίδιο συγγραφέα, ό οχυρός περίβολος τοϋ
'Αγίου Γεωργίου, πού χρονολογήθηκε μέ βάση παράλληλα άπό άλλες ελληνικές οχυρές ακροπόλεις
στους αρχαϊκούς, προ-περσικούς χρόνους, ίσως να ήταν ή πρώτη ακρόπολη τής Μαρώνειας.10 Τα
συμπεράσματα τοϋ Μπακαλάκη επανέλαβε ô Λαζαρίδης, προσθέτοντας στην ενδελεχή πλέον
αποτύπωση τοϋ χώρου τα σαφή ίχνη μεγάλων τμημάτων μακρών τειχών μέ κυκλώπεια
τοιχοδομία, πού προστάτευαν τήν ακρόπολη καί τήν συνέδεαν μέ ορμίσκο στην ακτή περί τα 3 χλμ.
προς Α τοϋ 'Αγίου Χαραλάμπου.11 Μεταγενέστερη ωστόσο ανασκαφική έρευνα στην περιοχή άπό
τον Ευάγγελο Πεντάζο απέδωσε κεραμική τής ύστερης εποχής τοϋ χαλκού, τών κλασσικών άλλα
καί τών βυζαντινών χρόνων καί οδήγησε σε άναχρονολόγηση τής πρώτης όχυρώσεως τής

1. Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 68-70.
2. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ2Ί (1972) [1973] "Χρονικά" 535-36, πίν. 470-72 καί 28 (1973) [1977] "Χρονικά" 469-73, πίν.
421-29 = BCH ΙΟΙ (1977) "Chronique" 617 καί 102 (1978) "Chronique" 724.
3. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες68· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 27 (1972) [1973] "Χρονικά" 535-36, πίν. 470-72 καί 28· (1973)
[1977] "Χρονικά" 469-73, πίν. 421-29. Ερευνήθηκαν μικροί τύμβοι, ο'ι οποίοι περιείχαν πήλινες καί λίθινες
σαρκοφάγους, καύσεις καί λακκοειδεϊς τάφους μέ εξαιρετικής ποιότητος είσηγμένη ιωνική, ροδιακή, κορινθιακή καί
αττική κεραμική τοΰ τέλους τοϋ 6ου καί τών αρχών τού 5ου π.Χ. αι.
4. Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 89-90. Πρβλ. Λαζαρίδης, Άβδηρα 45 §223 καί Isaac 109-111.
5. Προφορική πληροφορία τής Δόμνας Τερζοπούλου.
6. Μέ βάση γεωμορφολογικά δεδομένα ό Δ. Λαζαρίδης (Λαζαρίδης, "Αβδηρα 46 § 225) τοποθετεί το βόρειο σύνορο στο
ρέμα Άκ-σού (πιθανώς ό TpaOos τοΰ Ηροδότου [Τ 9 0] κατά τον Σαμσαρη, 'Εξελληνισμός 63), τό ανατολικό σύνορο
(προς τήν Στρύμη) στο ρέμα Τοκάτ ή στο Καβάκ καί τήν λιμνοθάλασσα τής Τούζλας. Στην Δίκαια αποδόθηκαν διάφορα
τυχαία ευρήματα (επιτύμβια ανάγλυφα τοΰ 5ου καί 4ου π.Χ. ai.) πού βρέθηκαν στην περιοχή τών γειτονικών χωριών
Μέση, Κρυονέρι καί Σάλπη: ή άμφίγλυφη στήλη Άθηνών-Κομοτηνής (Γ. Μπακαλάκης, Ελληνικά άμφίγλυφα 3-27 καί
38-39), το επιτύμβιο ανάγλυφο τοΰ Μουσείου Κομοτηνής ΑΓΚ 1754 (Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 70), ή επιτύμβια
στήλη Μ. Κομοτηνής ΑΓΚ 252 (Λαζαρίδης, Άβδηρα 53 § 257).
7. Μπακαλάκης, Στρύμη.
8. Βλ. πρόσφατα Isaac 70-71. Τα πορίσματα τής αρχαιολογικής έρευνας εκτίθενται συνοπτικά κατωτέρω, σελ. 287-88.
9. Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 102-106.
10. Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 103, ό όποιος αναφέρει οτι συζήτησε τό πρόβλημα τής χρονολογήσεως μέ τον μελετητή
τών αρχαίων ελληνικών οχυρώσεων R.L. Scranton. 'Αξιοσημείωτο είναι οτι ή μορφολογία τής περιοχής ανακαλεί στην
μνήμη τοϋ Μπακαλάκη (ΠροανΕρευνες 104, σημ. 2) τό γνωστό άπό τον Στράβωνα τοπωνύμιο Θασίων Κεφαλαί (βλ.
ανωτέρω, σελ. 128, σημ. 3) καί τοΰ υποβάλλει τό ενδεχόμενο οτι ο'ι Θάσιοι είχαν εκτιμήσει τήν σημασία τής κορυφής
τοΰ Άγιου Γεωργίου "πολύ ενωρίτερα".
11. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 34-35 §121 α-β καί σχεδ. 33-36.
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ακροπόλεως στον 13ο-12ο προχριστιανικό αιώνα και σέ ταύτιση της με τήν Ίσμάρα·1 οι επισκευές
τών τειχών και ή κεραμική τών κλασσικών και τών βυζαντινών χρόνων αποδόθηκαν σέ
χρησιμοποίηση της ακροπόλεως κατά τις περιόδους αυτές. Τα συμπεράσματα αυτά
αναθεωρήθηκαν άπό τον Δ. Τριαντάφυλλο, ό όποιος χρονολογεί τήν ακρόπολη τού 'Αγίου
Γεωργίου στον 9ο-8ο π.Χ. αι.2
Προβληματικότερη ακόμη εμφανίζεται ή ακριβής χωροθέτηση τών πρώιμων εγκαταστάσεων
στην ακτή τού νομού "Εβρου λόγω ανεπάρκειας συγκεκριμένων ενδείξεων.3 'Ωστόσο, ή σχετική
γεωγραφική σειρά μέ τήν οποία οί θέσεις αναφέρονται στις πηγές, σέ συνδυασμό κυρίως μέ
στοιχεία τα όποια έχουν προκύψει από τις μέχρι σήμερα αρχαιολογικές έρευνες και επισκοπήσεις,
επέτρεψαν να διατυπωθούν κάποιες λιγότερο ή περισσότερο βάσιμες προτάσεις για τήν ταύτιση
τους.
Στο δυτικό πέρας της παράκτιας ζώνης, τό Σέρρειον, άκρη ονομαστή κατά τον 'Ηρόδοτο (Τ86),4
öpos καί μάλιστα προοχον es το πέλαγος κατά τον Άππιανό (Τ23),5 ό παράπλους τού οποίου
χαρακτηρίζεται τραχύς (Τ231),6 είχε παλαιότερα ταυτισθεί μέ τήν απόληξη τών Ζωναίων στο
ακρωτήριο της Μάκρης.7 Τα στοιχεία όμως τών πηγών συνηγορούν περισσότερο μέ νεώτερη
υπόθεση οτι τό Σέρριον πρέπει να βρισκόταν δυτικότερα, στην απόληξη τού Ίσμάρου (άκρα
Μαρώνειας, πρώην Σαρή Καγιά).8 Σέ στενή γεωγραφική συνάφεια μέ τό Σέρριον αναφέρονται
τόσο ή Μεσημβρία, οσο καί ή Ζώνη καί ή Δρυς. Ή Μεσημβρία (Μεσαμβρίη) αναφέρεται αποκλει
στικά άπό τον 'Ηρόδοτο ώς εσχάτη ... προς έσττέρης τών τειχών της Σαμοθράκης (Τ89).9 Μέ βάση
τήν πληροφορία αυτήν τοποθετήθηκε αρχικά στην αρχαία θέση πού εντοπίσθηκε κοντά στις εκβολές
τού χειμάρρου Σαπλί Ντερέ,10 ή όποια όμως σήμερα ταυτίζεται πέραν πάσης αμφιβολίας μέ τήν
Ζώνη.11 Κατ' άλλους, ή Μεσημβρία μπορεί νά τοποθετηθεί στην περιοχή της Μάκρης,12 στις
εκβολές τού χειμάρρου Γιαλί Ντερέ, τρία χλμ. δυτικώς της ανασκαφής της Ζώνης,13 ή στην
τοποθεσία "Γάτος",14 μεταξύ Ζώνης καί Σερρίου.15 'Υποστηρίχθηκε εξ άλλου οτι μπορεί

1. Ε. Πεντάζος, ΠΑΕ 1971, 97 κέ.· 1972, 90 κέ.· πρβλ. "Εργον 1972, 37 κέ.· BCH 99 (1975) "Chronique" 668. Επιγραφικά
ευρήματα δέν έχουν εντοπισθεί. Για τήν πιθανή (;) ταύτιση τής Ίσμάρου/Ίσμάρας μέ τήν προϊστορική θέση στο Άσάρ
Τεπέ, βλ. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 9 § 26, 10, 21-24 καί 25· πρβλ. αυτόθι 35 § 121γ καί τις παρατηρήσεις τού Ε.
Τσιμπίδη-Πεντάζου στο '"Επίμετρο 2", σελ. 2, τοΰ Ιδιου τόμου. Πρβλ. Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 97.
2. Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 7 (1987-1990) 302· ό Ιδιος στο έργο ΘΡΑΚΗ (λεζάντα είκ. στην σελ. 46).
3. Οί υπάρχουσες μαρτυρίες έχουν επανειλημμένα μελετηθεί στο παρελθόν. Βλ. π.χ., IG XII 8, σελ. 39-41 (Fredrich)· L.
Robert, Hellenical 1940,81-94·Λαζαρίδης, Σαμοθράκη 37-44 § 147-165· Isaac 123-137· Τζ. Τσατσοπούλου, Θρακική
Επετηρίδα 7 (1987-90) 323-34· της Ιδίας, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 920-23· Chryssanthaki 879-87 (Appendice 2: "A
propos de la localisation d'Orthagoreia").
4.Πρβλ.Τ231καίΤ224.
5. Πρβλ. T165: mons Serrium.
6. Τό ομώνυμο φρούριο (castellum Serrheum) πού αναφέρεται από τον Λίβιο στα πλαίσια τών επιχειρήσεων τοΰ Φιλίππου
Ε ' στην Θράκη τό έτος 200 π.Χ. (Τ132) βρίσκεται μάλλον προς Β τής θρακικής Χερσονήσου.
7. Βλ. ενδεικτικά L. Robert, Hellenica I (1940) 84· Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 15· Ααζαρίδης, Σαμοθράκη 39 § 153· Τζ.
Τσατσοπούλου, Θρακική Επετηρίδα 7 (1987) 327-28, άλλα καί τις παρατηρήσεις τοΰ Casson (Casson 264). Γιά τά
ανασκαφικά ευρήματα στην Μάκρη, βλ. κατωτέρω, σελ. 564-65.
8. Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 7 ( 1987) 303· Mottas, "Thrace" 88.
9. Βλ. ανωτέρω σελ. 129. Σχετικά μέ τήν πιθανή θρακική προέλευση του ονόματος, βλ. Detschew 296.
10. Βλ. G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 33" πρβλ. BCH 64-65 (1940-1941) "Chronique" 250-51 (Kotzias)· Ο. Walter, AA 57
(1942) 33· Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 15· Λαζαρίδης, Σαμοθράκη 39. Ή ταύτιση αυτή υιοθετήθηκε καί άπό τον πρώτο
μεταπολεμικό άνασκαφέα τής αρχαιολογικής θέσεως Ά. Βαβρίτσα.
11. Βλ. κατωτέρω, σελ. 505 κέ. καί 510.
12. Casson 92 καί 241, σημ. 1.
13. Ε. Meyer, RE Suppl. XV (1978) 97-98, λ. Drys, καί τοϋ Ιδίου, RhM 119 (1976) 3· Mottas, "Thrace" 89. Πρβλ. Π.
Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 922.
14. Ά. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1967, 95, είκ. 73γ ( Έργον 1967, 71-2, είκ. 72). Άντιπρβλ. Λαζαρίδης, Σαμοθράκη 46, δπου
προτείνεται μέ επιφύλαξη ή ταύτιση τής θέσεως αυτής μέ τήν Όρθαγορία (βλ. ανωτέρω, σελ. 129).
15. Βλ. Mottas, "Thrace" 89 καί Chryssanthaki 883.
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Μεσημβρία να ήταν μόνον κάποια παλαιότερη ονομασία της Δρυός1, της Ζώνης2 ή της Όρθαγορίας.3
Για τήν οπωσδήποτε αβέβαιη χωροθέτηση της Δρυός, βλ. κατωτέρω, σελ. 501-502. Όσον
άφορα στην Σάλη, σύμφωνα με τις ενδείξεις τοϋ Ίεροσολυμιηκοϋ δρομολογίου (Τ64), βρισκόταν
σε απόσταση 15 ρωμαϊκών μιλίων από τήν Τραϊανούπολη.4 'Από τους νεώτερους μελετητές
τοποθετείται στην θέση ή τήν ευρύτερη περιοχή της 'Αλεξανδρουπόλεως (κάστρο τοϋ Ποταμού,
κοντά στην Καλλιθέα, Φάρος "Αλεξανδρουπόλεως, προάστειο Νέας Χηλής), οπού ανακαλύπτονται
κατά καιρούς αρχαιολογικά ευρήματα ελληνιστικών καί ρωμαϊκών κυρίως χρόνων,5 Ισως όμως
να πρέπει να αναζητηθεί δυτικότερα, στην περιοχή της Μάκρης.6
Στην ενδοχώρα τοϋ νομοϋ Έβρου δεν αναφέρεται καμμία πηγή ούτε καί έχουν εντοπισθεί ίχνη
ελληνικής παρουσίας κατά τους αρχαϊκούς καί τους κλασσικούς χρόνους. Και στην παράκτια
ζώνη άλλωστε κατάλοιπα αυτών τών περιόδων σπανίως εντοπίζονται. Με εξαίρεση τους
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ζώνης, της Μάκρης καί τοϋ Δορίσκου,7 προελληνιστικά
ευρήματα σημειώνονται μόνον στην περιοχή της Αλεξανδρουπόλεως (στην Παλαγία8 καί τον
Πόταμο9) καί στον Πεντάλοφο.10 Ή ανεύρεση ωστόσο θησαυρού αργυρών νομισμάτων στο
Έλληνοχώρι, στα ΒΔ τού Διδυμοτείχου, οχι μακρυά άπό τήν συμβολή τοϋ Έρυθροποτάμου,11
μπορεί ίσως να θεωρηθεί ένδειξη για τήν πρώιμη σημασία τοϋ "Εβρου ώς άξονος επικοινωνίας με
τήν θρακική ενδοχώρα, πού σήμερα πιστοποιούν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα μέχρι τα
απώτερα βάθη της κοιλάδας τοϋ μεγάλου ποταμού.12
Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή συνολική εικόνα τοϋ αρχαιολογικού χάρτη της περιοχής κατά
τήν αρχαϊκή καί κλασσική περίοδο (Χάρτης 2): τα πάσης φύσεως προελληνιστικά ευρήματα
εντοπίζονται αποκλειστικά σχεδόν στην προς Δ τοϋ ποταμού Φιλιουρή ζώνη καί σε σχετικά μικρό
βάθος άπό τήν ακτή, γεγονός ενδεικτικό οτι ή χώρα τών ελληνικών αποικιών περιοριζόταν στην
παράκτια ζώνη καί οτι στην προς Α τοϋ Φιλιουρή περιοχή δεν είχαν αναπτυχθεί σημαντικές
ελληνικές εγκαταστάσεις, μέ εξαίρεση ίσως τήν ακρόπολη τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. Κανένα εξ άλλου
ίχνος ελληνικής διεισδύσεως δεν έχει μέχρι σήμερα επισημανθεί στον κάμπο της Κομοτηνής, τό
μεγαλύτερο μέρος τοϋ οποίου φαίνεται οτι παρέμενε ύπό τον έλεγχο τών θρακικών φύλων τής
Ροδόπης (βλ. τον Χάρτη 3, σελ. 135, τις θέσεις τών θρακικών οχυρών στις νότιες υπώρειες τής
Ροδόπης). Τα αρχαιότερα μέχρι σήμερα ευρήματα επισημαίνονται περί τα 3 χλμ. προς ΝΑ τής
κοινότητας Μικρού Δουκάτου (τοποθεσία 'Αμπέλια- Μπαγλάρ μπασή), 1200 μ. προς Α τής νέας
μεγάλης γέφυρας τής όδοϋ Κομοτηνής-Μαρωνείας, μέσα στην νέα κοίτη τοϋ ποταμού Φιλιουρή,
οπού αποκαλύφθηκαν κιβωτιόσχημοι τάφοι, οι όποιοι ανήκουν σε νεκροταφείο τοϋ τέλους τοϋ 7ου
καί τών άρχων τοϋ 6ου π.Χ. αι.13. Μέ βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις, ερωτηματικά προκαλεί ή
χρονολόγηση στο 2ο μισό τοϋ 5ου αι. π.Χ. τής πρώτης ελληνικής εγκαταστάσεως στο σημαντικό,
1. P. Perdrizet, REG 22 (1909) 35, βλ. καί G. Seure, BCH24 (1900) 152, σημ. 1.
2. Δ. Τριαντάφυλλος, ΘΡΑΚΗ 80. Βλ. κατωτέρω, σελ. 508, σημ. 1 τήν ενδιαφέρουσα υπόθεση πού διατυπώνεται σε
επικείμενη δημοσίευση τοΰ M. Zahrnt.
3. Π. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 922.
4. Βλ. κατωτέρω σελ. 140 καί τον Χάρτη 4 (σελ. 141).
5. Σαμοθράκης, Λεξικόν 647· πρβλ. ATL Ι 518· Λαζαρίδης, Σαμοθράκη 38, 39· Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ 36 (1981) [1988] 351353 · P.A. Pantos, Pulpudeva4 (1983) 173· TIR Philippi5\. Βλ. αναλυτικά, Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 16 καί ΑΔ 17
(1961/62) [1963] "Χρονικά" 260· BCH 101 (1977) "Chronique" 615 (Καλλιθέα)· Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη 46-48,
50-51 καί 93-94 (Φάρος 'Αλεξανδρουπόλεως καί Νέα Χηλή), άλλα καί τις επιφυλάξεις τών Isaac (Isaac 131) καί
Soustal (TIB Thrakien 434).
6. Mottas, "Thrace" 88 καί 95 (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω, σελ. 565).
7. Βλ. κατωτέρω, σελ. 505-11,564-65 καί 554-57 αντίστοιχα.
8. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 46 ( 1991 ) [ 1996] "Χρονικά" 341.
9. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 16 καί ΑΔ 17 (1961/62) [1963] "Χρονικά" 260· πρβλ. BCH101 (1977) "Chronique" 615.
10. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΕΜΘΊ (1993) [1997] 601-618, κυρίως 605-607, καί ΑΔ 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 401, πίν. 122α·
πρβλ. AR 1996-1997,90. Πρβλ. Κ. Ξανθοποΰλου, ΑΔ 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 400-401.
11. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 25. Ό θησαυρός αναφέρεται δτι περιλαμβάνει εκδόσεις τών πόλεων Χερρονήσου καί
Παρίου τοϋ 5ου π.Χ. α'ι.
12. Βλ. L. Loukopoulou, BCH 123 (1999) 359-71.
13. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 802-803, πίν. 590-91 καί AS Atene 61 NS 45 (1983) 179-207.
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ασφαλώς θρακικό, προϋπάρχον οχυρό της εποχής τοΰ σιδήρου πού ανασκάφηκε κοντά στον Ληνό
(λόφος Τσούτσκα Τεπέ, στα ΒΔ τοΰ χωριού), τό όποιο ελέγχει όλον τον κάμπο της Κομοτηνής από
τον "Ισμαρο μέχρι τήν ακτή τής Ίσμαρίδος λίμνης.1 Ά ν ευσταθεί ή χρονολόγηση αυτή, πού
βασίζεται κυρίως σε κεραμικά και νομισματικά ευρήματα, πρόκειται για τήν βαθύτερα
προωθημένη κατά τον 5ο π.Χ. αι. θέση. Δεν αποκλείεται όμως τα τεκμήρια αυτά, πού συμπλη
ρώνονται άπό μεγάλο αριθμό εμπορικών, κυρίως θασιακών, αμφορέων, να οφείλονται στην
λειτουργία τοϋ θρακικού αυτού οικισμού ώς κέντρου οικονομικών συναλλαγών τών Θρακών τής
ενδοχώρας με τους Έλληνες αποίκους τής παράκτιας ζώνης. Στην περίπτωση αυτή, τό διαπι
στωμένο στρώμα καταστροφής, πού χρονολογήθηκε, όπως έκεΧνο στον οικισμό τής χερσονήσου τής
Μολυβωτής, στά μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι. και συνδέθηκε μέ τήν παρουσία τοϋ Φιλίππου Β ' στην
περιοχή, 2 πρέπει νά σηματοδοτεί τήν κατάκτηση και έπανοχύρωση τοϋ κάστρου άπό τους
Μακεδόνες προκειμένου νά διασφαλισθεί ό έλεγχος τής πεδιάδας και τοϋ άξονος τών επικοι
νωνιών Δ-Α.3
//. "Από τον Φίλιππο Β ' ώς τήν κατάλυση τοϋ μακεδόνικου βασιλείου από τους Ρωμαίους. Ό
συσχετισμός τών δυνάμεων στην νοτιοανατολική Θράκη φάνηκε νά ανατρέπεται μετά τον θάνατο
τοϋ βασιλέως τών Όδρυσών Κότυος Α'(359 π.Χ.) και τήν εκδήλωση τοΰ Μακεδόνικου
ενδιαφέροντος για τα θρακικά πράγματα. Μέ αλλεπάλληλες εκστρατείες, ό Φίλιππος Β '
κατόρθωσε όχι μόνον νά καταλύσει τήν ήδη κλονισμένη αρχή τών Όδρυσών και νά υπαγάγει στην
μακεδόνικη κυριαρχία τήν επικράτεια τους, αλλά και νά καταφέρει ισχυρό πλήγμα εναντίον τών
αθηναϊκών συμφερόντων, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τό τέλος τής αθηναϊκής επιρροής ή καί
κυριαρχίας στην νοτιοανατολική Θράκη.4
01 εξελίξεις αυτές δέν σήμαιναν καί τήν υπαγωγή στην μακεδόνικη κυριαρχία τών μεγάλων
Ελληνίδων πόλεων τών ακτών τοϋ βόρειου Αιγαίου, τών 'Αβδήρων, τής Μαρώνειας καί τής
Αίνου, οί όποιες υποστηρίζεται δτι παρέμειναν μέλη τής 'Αθηναϊκής συμμαχίας μέχρι τήν οριστική
της διάλυση τήν έπαύριο τής μάχης τής Χαιρώνειας καί τήν εισοδό τους πιθανότατα στην
Πανελλήνια συμμαχία τοϋ Φιλίππου.5 Ενδιαφέρουσες ωστόσο ενδείξεις, οί όποιες προκύπτουν
άπό αρχαιολογικά δεδομένα, μπορούν νά αποδοθούν στην αποφασιστική εδραίωση τής μακεδό
νικης επιρροής.6
'Οπωσδήποτε, μετά τήν κατάκτηση τής Θράκης άπό τον Φίλιππο Β ' ή εικόνα τοϋ πλέγματος
τών ελληνικών εγκαταστάσεων στην Θράκη τοϋ Αιγαίου μεταβάλλεται αισθητά. Στην παράκτια
ζώνη μεταξύ Νέστου καί Έβρου, μόνον οί πόλεις Άβδηρα, Δίκαια καί Μαρώνεια αναφέρονται
άπό τον Σκύλακα, καθώς επίσης τα εμπόρια Δρυς καί Ζώνη καί ό Δορίσκος, τείχος επί τοϋ Έβρου
(Τ197). Όσο γιά τήν Στρύμη, δέν μνημονεύεται άπό τις πηγές τών ελληνιστικών χρόνων, ώστε
αγνοείται άν πράγματι επιβίωνε. Περισσότερες πληροφορίες γιά τό ανατολικό ιδίως τμήμα τής
παράκτιας πεδιάδας μεταξύ τής Ζώνης καί τοϋ δέλτα τοϋ Έβρου διέσωσε ό Λίβιος, ό όποιος
περιγράφει τήν επιστροφή τών ρωμαϊκών στρατευμάτων άπό τήν 'Ασία υπό τον Μάνλιο
Ούόλσωνα τό 188 π.Χ. (Τ137). Σε συνδυασμό μέ άλλες συναφείς πηγές, προκύπτει ότι στά
δυτικά τοϋ Έβρου καί τοϋ Δορίσκου πρέπει νά χωροθετηθοϋν δύο ακόμη παραθαλάσσια πολίχνια
τών Σαμοθράκων, τα Τέμπυρα καί τό Χαράκωμα (Τ231). Ά ν πρόκειται γιά σχετικά νεώτερες

1. Η. Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη, ΑΕΜΘ2 (1988) [1991] 511-13, τής Ιδίας, ΑΕΜΘ 5 (1991) [1994] 477-87·
πρβλ. TIR Philippi 34-35.
2. Βλ. κατωτέρω, σελ. 287.
3. Βλ. κατωτέρω, σελ. 136.
4. Στην κυριαρχία τοΰ Φιλίππου περιήλθαν οί σημαντικές οχυρές θέσεις τών 'Αθηναίων μεταξύ "Εβρου καί Προποντίδος
καί ό έλεγχος τής θρακικής Χερσονήσου καί τών πόλεων τής βόρειας ακτής τής Προποντίδος (ΗΜ II 264-67, 281-85
καί 554-66· Archibald 231-39· L. D. Loukopoulou καί S. Psoma, "The Thracian Policy of the Temenids" , "Αρχαία
Μακεδονία 7, υπό δημοσίευση).
5. Accame, Lega 198, μέ τήν σημ. Τ ΗΜ II266.
6. Βλ. κατωτέρω, σελ. 163 καί 324.
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εγκαταστάσεις των Σαμοθράκων,1 δεν αποκλείεται να υποδηλώνουν επέκταση της σαμοθρακικής
Περαίας προς Α κατά τους όψιμους κλασσικούς ή τους ελληνιστικούς χρόνους.2
Το Χαράκωμα μνημονεύεται αποκλειστικά άπό τον Στράβωνα, συγκεκριμένα αντίκρυ στην
Σαμοθράκη, ανάμεσα στην Τέμπυρα και τον Δορίσκο (Τ231)· ή ονομασία του παραπέμπει σέ
οχυρωμένη θέση.3 Ή Τέμττυρα4 βρισκόταν ασφαλώς επάνω ή κοντά στον μεγάλο χερσαίο οδικό
άξονα Α-Δ5 καί φαίνεται οτι διέθετε λιμένα για τήν επικοινωνία με τήν Σαμοθράκη (Τ157), ένφ
στα ανατολικά της υπήρχε στενωπός (angustiae) γυμνή άπό βλάστηση καί γι' αυτό ακατάλληλη για
οργάνωση ενέδρας (βλ. Τ137). Ή ακριβής θέση του πολιχνίου παραμένει αβέβαιη παρά τις
αριθμητικές ενδείξεις πού παρέχουν τα ρωμαϊκά δρομολόγια.6 'Αναζητήθηκε διαδοχικά σέ
απόσταση 8- 9 μιλίων (12-13 χλμ.) άπό τήν Τραϊανούπολη, έπι της ακτής καί στις εκβολές του
Έβρου,7 στην θέση τής Τραϊανουπόλεως,8 στην θέση "Τούμπανος" κοντά στίς εκβολές τοϋ
Έβρου,9 στην θέση "Πύργοι" τών Ποταμών, οπού αναφέρονται κατάλοιπα βυζαντινών χρόνων,10
ή, πιθανότερα, στην θέση τής σημερινής 'Αλεξανδρουπόλεως.11
Ωστόσο, ό αρχαιολογικός χάρτης τής περιοχής (Χάρτης 3, σελ. 135) εμπλουτίζεται αυτήν
τήν εποχή μέ μία σειρά νέων αμάρτυρων οχυρών, πού ελέγχουν τήν κοιλάδα καί τις διαβάσεις τοϋ
Νέστου. Μεταξύ αυτών καταλέγονται τα φρούρια τής Καλύβας καί τοϋ Άερικοϋ ή τής Μυρτούσας,
καί άλλα στον Δαφνώνα, τό Χιονοβούνι, τήν Πασχαλιά, τα Κομνηνά, τήν Καλλιθέα, το
Μαργαρίτι, τό Καρυόφυτο καί τό Σταυροχώρι, τα περισσότερα άπό τα όποια δεν έχουν ακόμη
ερευνηθεί ανασκαφικά.12 Τήν σημασία τής περιοχής αυτής κατά τους ελληνιστικούς χρόνους πι
στοποιεί καί ή παρουσία τοϋ "μακεδόνικου" τύπου τάφου τής Σταυρουπόλεως13 καί οι αξιόλογοι
οικισμοί πού έχουν εντοπισθεί στίς θέσεις Μύτικας Κομνηνών, Σιδηρόπετρα καί στους Μύλους
Χαλεπίου.14 Έξ άλλου, ή πόλις τών 'Αβδήρων μετεγκαθίσταται σέ νοτιότερο σημείο, άλλα τόσο τά
σπίτια πού οικοδομούνται έξω άπό τά όρια τοϋ περιβόλου της οσο καί οι οικισμοί πού
αναπτύσσονται σέ διάφορα σημεία τής χώρας της μαρτυρούν τις ασφαλέστερες συνθήκες διαβιώ
σεως καί μετακινήσεως, πού επικρατούν κατά τους χρόνους αυτούς. Σημειώνονται τά οικιστικά
κατάλοιπα πού έχουν επισημανθεί στους λόφους τοϋ Προφήτη 'Ηλία καί τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου
βορείως τής πόλεως, στον Άγιο Αθανάσιο κοντά στον Νέστο, στο ύψωμα "Μαυσωλείο" τών
Τοξοτών, στην Διομήδεια, τό Κουτσό, τό Μαγικό, τον Άγιο Νικόλαο, τήν Ανάβρα καί τον
Πετρόλοφο Μάνδρας, τήν Μέλισσα, τό Μυρωδάτο καί τήν Νέα Αμισό, ίσως καί τήν Ποταμιά.15

1. Isaac 135.
2. Βλ. κατωτέρω, Ε448 καί σελ. 552.
3. Για τήν σημασία τοϋ τοπωνυμίου, βλ. G. Seure, BCH2A (1900) 155 (= "περιχαρακωμένο στρατόπεδο") και Λαζαρίδης,
Σαμοθράκη 40 §157 (= "φρούριο"). Κατά τον Μπακαλάκη, ή ονομασία αυτή μπορεί να σχετίζεται μέ τήν ύπαρξη
κάποιας τάφρου στον "Εβρο, κοντά στίς εκβολές τοϋ οποίου πρέπει, σύμφωνα μέ τον Στράβωνα, να αναζητηθεί τό
Χαράκωμα (Μπακαλάκης, ΑρχΕρεννες 17). Ή ομώνυμη πόλις πού καταγράφεται στον κατάλογο τών θεαροδόκων τών
Δελφών (Α. Plassart, BCH 45 [1921] 18, στήλη III 72) βρισκόταν, σύμφωνα καί μέ τά συμφραζόμενα, στην μακεδόνικη
Κρηστωνία.
4. Ή ονομασία παραδίδεται καί ώς Tempyra (Τ137 καί Τ157), Timpiro (T62), ad Unimpara (T64, μέ τις παρατηρήσεις τοϋ
Detschew s.v.), Timpira (Τ195) (βλ. επίσης Τ38: Tempbra). Άπό τον Λίβιο (Τ137) χαρακτηρίζεται ώς απλός τόπος
(locus).
5. Καταλέγεται μεταξύ τών σταθμών τής Εγνατίας όδοϋ (βλ. κατωτέρω, σελ. 140).
6. Τ62: 9 μίλια δυτικώς τής Τραϊανουπόλεως καί 16 μίλια ανατολικώς τοϋ σταθμοΰ Milolito· T64: 8 μίλια δυτικώς τής
Τραϊανουπόλεως καί 7 καί 15 μίλια αντίστοιχα ανατολικώς τών σταθμών Salei (=Σάλη) καί Melalico. Βλ. κατωτέρω,
τον πίνακα τής σελ. 140.
7. G. Seure, BCH24 (1900) 155.
8. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες Τ πρβλ. Λαζαρίδης, Σαμοθράκη 40, άλλ' άντιπρβλ. P. A. Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 172-74.
9. Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη 41-42.
10. TIR Philippi, λ. Tempyra.
11. Mottas, "Thrace" 94-95. Βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω, σελ 547 κέ.
12. Βλ. ενδεικτικά Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΕΜΘ 2 (1988) [1991] 444, σχέδ. 1 καί ΑΕΜΘ 4 (1990) [1993] 633. Για τά οχυρά
τής Καλύβας καί τοϋ Άερικοϋ, βλ. κατωτέρω σελ. 282-83.
13. Βλ. Χ. Μακαρονάς, '"Ανασκαφή τοϋ παρά τήν Σταυρούπολιν-Ξάνθης μακεδόνικου τάφου", ΠΑΕ 1953 [1956] 133-40
καί, γενικότερα, Θράκη 25, σχέδ. 2 καί ΘΡΑΚΗ 90-91.
14. Βλ. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΕΜΘ 1 (1993) [1997] 607-18, είκ. 17-27 καί ΑΕΜΘ 4 (1990) [1993] 633.
15. Βλ. Ε. Σκαρλατίδου, Μνήμη Ααζαρίδη 611-28, δπου σημειώνονται οί θέσεις τών οικισμών καί ή παλαιότερη σχετική
βιβλιογραφία· επίσης, Ντ. Καλλιντζή, Συμπόσιο Πεντάζου. Στους χρόνους αυτούς ανάγεται Ισως καί ή BepyduoAis
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Την ίδια εποχή, στην ακτή τοϋ Ίσμάρου, στην ΝΔ κλιτύ τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου, δεσπόζει ή νέα
οχυρή ακρόπολη της Μαρώνειας, ένφ ή μέχρι τότε πλούσια σέ αρχαιολογικά ευρήματα παραλιακή
ζώνη μεταξύ της λίμνης Βιστονίδος και τοϋ κόλπου τοϋ Ίμερου φαίνεται να εγκαταλείπεται.1
'Αντίθετα, παρατηρείται αισθητή παρουσία περιστασιακών αρχαιολογικών ευρημάτων στα νότια
κράσπεδα της Ροδόπης, κατά μήκος της βόρειας παρυφής τοϋ κάμπου, τα όποια υποδηλώνουν
διείσδυση σέ μεγαλύτερο βάθος της ελληνικής παρουσίας αυτήν τήν εποχή καί οργάνωση τοϋ
ελέγχου τής παρώρειας ζώνης καί, κατ' επέκταση, τοϋ Δ προς Α οδικού άξονος. Επισημαίνονται
συγκεκριμένα μία σειρά άπό οχυρούς περιβόλους καί οικισμούς τοϋ 4ου-3ου π.Χ. αι. σέ θέσεις πού
ελέγχουν μεγάλα τμήματα τής πεδιάδας τής Ξάνθης-Κομοτηνής: κοντά στην Χρύσα,2 στην Λευκόπετρα,3 κοντά στον "Ιασμο,4 στον Πολύανθο,5 ίσως επίσης και στα Θάμνα.6 Στην ίδια κατά τήν
γνώμη μας περίοδο πρέπει να χρονολογηθεί καί τό ελληνικό οχυρό (καί τό Ιερό) πού ανασκάφηκε
κοντά στον Ληνό.7 Έξ άλλου, περί τα 600 μ. βορείως τοϋ χωριού Σύμβολα, στον δρόμο προς
Μικρή "Αδα, ανακαλύφθηκε πλούσιος μακεδόνικου τύπου τάφος των ελληνιστικών χρόνων8 καί
άλλοι κιβωτιόσχημοι τής ίδιας εποχής, κτερισμένοι κυρίως με όπλα.9 "Αφθονη κεραμική μεταξύ
άλλων τών ελληνιστικών χρόνων εντοπίσθηκε καί στην περιοχή τής Φωλεάς.10
Τα ανωτέρω στοιχεία προδίδουν τήν συστηματική οργάνωση άπό τους Μακεδόνες βασιλείς τής
στρατιωτικής άμυνας τής θρακικής πεδιάδας, κυρίως όμως τήν μεγάλη στρατηγική σημασία πού
αποδόθηκε στον οδικό άξονα Δ-Α· τό γεγονός επιβεβαιώνεται άπό τις ιστορικές εξελίξεις στις
όποιες αναφέρονται οι φιλολογικές πηγές.11 Συγκεκριμένα έργα οδοποιίας καί κατασκευή γεφυ
ρών κατά τήν πρώτη περίοδο μακεδόνικης κυριαρχίας στην περιοχή δέν αναφέρονται, ρητά όμως
υπογραμμίζονται οί παρεμβάσεις τοϋ Φιλίππου Ε ', τόσο έπ' ευκαιρία τών διευκολύνσεων πού ό
Άντιγονίδης βασιλεύς παρείχε στην στρατιά τοϋ Σκιπίωνος 'Ασιατικού τό 190 π.Χ., προκειμένου
να διαπεραιωθεϊ αυτή άπό τήν Μακεδονία στην Μ. 'Ασία,12 όσο καί εκείνες οι όποιες προκάλεσαν
τήν αντίδραση τών Μαρωνιτών (Τ138).13 Εύλογα παρατηρήθηκε ότι τα έργα αυτά προοιωνίζονται
τήν κατασκευή τής Εγνατίας όδοϋ.14
'Αντίθετα, ό αρχαιολογικός χάρτης τοϋ νομού Έβρου εμφανίζεται σποραδικά μόνον εμπλου
τισμένος κατά τήν περίοδο αυτήν. Οί αρχαιολογικές έρευνες επιβεβαιώνουν ασφαλώς τήν
επιβίωση ή καί ανάπτυξη ορισμένων θέσεων τής προελληνιστικής περιόδου, τής Μάκρης καί τοϋ
Δορίσκου,15 οχι όμως καί τής Ζώνης, ή όποια εμφανίζεται συρρικνωμένη.16 Ελληνιστικά έξ

Αβδηριτών τοΰ Στέφανου Βυζάντιου (Τ213), για τήν οποία τίποτε συγκεκριμένο δέν μπορεί να λεχθεί (βλ. ανωτέρω,
σελ. 126, σημ. 8).
1. Ενδείξεις συνεχείας επισημάνθηκαν μόνον στον μικρό οικισμό τών κλασσικών χρόνων πού εντοπίσθηκε στην θέση
Μικρό Καβάλλι τοΰ εγκαταλελειμμένου χωριού Άνάκιοϊ κοντά στην Πόρπη (Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 28 [1973] [1977]
"Χρονικά" 466· πρβλ. BCH102 [1978] "Chronique" 724). Για τήν επιβίωση τής πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής
("Στρύμης"), βλ. Δ. Τερζοπούλου, Συμπόσιο Πεντάζου καί κατωτέρω, σελ. 287-88.
2. Βλ. Ε. Σκαρλατίδου, Μνήμη Λαζαρίδη 616, σχ. 1.15, είκ. 18, 19,20 καί TIR Philippi 23.
3. Βλ. Δ. Τριαντάφυλλος, A4 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 807-809· Ε. Πεντάζος-Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 31 (1976)
[1984] "Χρονικά" 313-14· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 309-310.
4. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 305.
5. Βλ. κατωτέρω, σελ. 491.
6. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 309· Η Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη, Θρακική Επετηρίδα Ί
(1987-1990) 4.
7. Βλ. ανωτέρω, σελ. 134.
8. Ε. Πεντάζος-Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 31 (1976) [1984] "Χρονικά" 314· Η. Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη, ΑΕΜΘ 1
(1987) [1988] 439-51· Μπακιρτζής-Τριαντάφυλλος, Θράκη 48· ΘΡΑΚΗ 89.
9. Ά. Βαβρίτσας, ΑΔ 21 (1966) "Χρονικά" 377, πίν. 398 γ-ε· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 819820.

10. Η. Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη, Θρακική Επετηρίδα 1 (1987-1990) 4.
11. Βλ. κατωτέρω, σελ. 162 καί 323 κε.
12. Λίβ. 37. 7.
13. Βλ. αναλυτικά Λ. Λουκοπούλου, Αφιέρωμα Hammond295-301.
14. Mottas, "Thrace" 91.
15. Βλ. κατωτέρω, σελ. 564-65 καί 554-57 αντίστοιχα.
16. Βλ. κατωτέρω, σελ. 509-510.
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άλλου ευρήματα, κυρίως τάφοι σημειώνονται επίσης στην "Αλεξανδρούπολη1 καί την ευρύτερη
περιοχή της (Πόταμος2), στην Πυλαία,3 στο Τριφύλλι της Καβησσοϋ,4 σποραδικά δε και σε νέα
σημεία της κοιλάδας τοΰ Έβρου: στον Πεντάλοφο Όρεστιάδος,5 στο σπήλαιο τοΰ Κουφόβουνου
Διδυμοτείχου6 και στην 'Ιτέα Σουφλίου.7 'Ιδιαίτερα όμως αξιοσημείωτη είναι ή παρουσία δύο
κτιστών τάφων "μακεδόνικου" τύπου τοΰ 4ου-3ου π.Χ. αι. στο Έλαφοχώρι τοΰ Διδυμοτείχου8 και
στα Λαγηνά τοΰ Σουφλίου.9
771 Ή περίοδος της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Ή νέα αυτή εικόνα τοΰ οίκισμένου Ιστοΰ ενισχύεται
καί επαυξάνεται μετά τήν εμφάνιση τοΰ ρωμαϊκού παράγοντος στην περιοχή, Ιδίως μετά τήν
κατάλυση τοΰ μακεδόνικου βασιλείου και τήν ίδρυση της ρωμαϊκής επαρχίας Μακεδονίας
(Χάρτης 4, σελ. 141), ή οποία συνδέεται καί με τήν κατασκευή μεταξύ 148 καί 120 π.Χ. της
Εγνατίας όδοϋ.
Τον δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα ό γεωγράφος Κλαύδιος Πτολεμαίος μεταξύ Νέστου καί
Έβρου μνημονεύει δύο μόνον παράλιες πόλεις, τα "Αβδηρα καί τήν Μαρώνεια (Τ192), καί
τέσσερεις μεσόγειες, όλες νέες: τήν Τόπειρο, τήν Τραϊανούπολη, τήν Πλωτινόπολη καί τήν Δύμη
(Τ194- πρβλ. Τ195). Άπό αυτές, μόνον ή Τραϊανούπολις καί ή Τόπειρος (καθώς επίσης ή
Μαξιμιανούπολις πού πρέπει να ιδρύθηκε στις αρχές τοΰ 4ου μ.Χ. αι.) περιλαμβάνονται στις
επτά συνολικώς πόλεις της επαρχίας Ροδόπης, πού καταγράφονται στον Συνέκδημο τοΰ
Ίεροκλέους (Τ112).
Φιλολογικές αλλά καί επιγραφικές σήμερα πλέον μαρτυρίες διευκρινίζουν τό νομικό καθεστώς
τών προσαρτηθέντων θρακικών εδαφών. Ή Θράκη τοΰ Αιγαίου εντάχθηκε στην πρώτη μακεδόνικη
μερίδα τήν έπαύριο της καταλύσεως τοΰ Μακεδόνικου βασιλείου καί, αργότερα, τό 146 π.Χ., στην
επαρχία Μακεδονίας. Έξ αρχής ωστόσο στην άμεση ρωμαϊκή κυριαρχία υπήχθη μόνον ή μεσό
γειος παρώρεια ζώνη της πεδιάδας Ξάνθης-Κομοτηνής με τά ελληνιστικά κάστρα καί οχυρά πού
προστάτευαν τον άξονα της χερσαίας επικοινωνίας (Τ147, Τ60), καθώς επίσης, πιθανότατα, καί
τό μεγαλύτερο μέρος της πεδιάδας της 'Αλεξανδρουπόλεως. Στις μεγάλες ελληνίδες πόλεις της
ακτής, τά "Αβδηρα, τήν Μαρώνεια καί τήν Αίνο, ή Ρώμη παραχώρησε προνομιακό καθεστώς
ελευθερίας, πού γρήγορα επισφραγίσθηκε με τήν υπογραφή συμμαχίας.10 Τό προνομιακό αυτό
καθεστώς αποδεικνύεται σήμερα οτι διατήρησαν ol ελληνίδες πόλεις καί μετά τήν ίδρυση της
επαρχίας Μακεδονίας καί, μετά τό 46 μ.Χ., της επαρχίας Θράκης, τουλάχιστον ώς τήν περίοδο
τοΰ 'Αδριανού,11 ενώ κάποια σποραδικά επιγραφικά ευρήματα (Ε83, Ε207, Ε458) τεκμηριώνουν
τό ζωηρό πάντοτε ενδιαφέρον τών τελευταίων Θρακών βασιλέων για τήν περιοχή.
Σε αντιστάθμισμα, μετά τήν εγκαθίδρυση της ειρήνης τοΰ Αυγούστου, ιδίως όμως μετά τό
οριστικό τέλος τών πελατικών θρακικών βασιλείων, ή Ρώμη βρέθηκε υποχρεωμένη, για λόγους
πιθανότατα διοικητικούς καί δημοσιονομικούς, να ενισχύσει τήν ανάπτυξη νέων αστικών κέντρων
σέ στρατηγικά σημεία της μεσογειακής ζώνης, κατά μήκος της 'Εγνατίας όδοΰ. Κατά μήκος τοΰ
άξονος αύτοΰ τά ύστερο-ρωμαϊκά δρομολόγια προσθέτουν μια σειρά άπό νέα τοπωνύμια, στις
περισσότερες περιπτώσεις ποικιλοτρόπως παρεφθαρμένα (Τ62, Τ63, Τ64). Ούτε όμως ή ακριβής
χωροθέτησή τους είναι πάντοτε δυνατή, ούτε, συχνά, καί ή χρονολόγηση τής πρώτης εμφανίσεως
τους. Ή πληρέστερη εικόνα προκύπτει άπό τό Ίεροσολυμιτικο δρομολόγιο (Τ64), όπου ένδεκα νέες
1. Π. Α. Πάντος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 825.
2. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 16 καί ΑΔ 17 (1961-1962) [1963] "Χρονικά" 260· BCH101 (1977) "Chronique" 615.
3. Ά. Βαβρίτσας, ΑΔ 22 (1967) [1969] "Χρονικά" 440.
4. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 20.
5. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΕΜΘ 7 (1993) [1997] 601-618, κυρίως 605-607 και ΑΔ 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 401, πίν.
122α· AR 43 (1996-1997) 90.
6. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 25· TIR Philippin.
7.Π.Α.Πάντος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 823-825.
8. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 26-27· Πεντάζος-Τριαντάφυλλος, ΑΔ 31 (1976) [1984] "Χρονικά" 315-316, πίν. 255.
9. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 46 (1991) [1996] "Χρονικά" 334-336, πίν. 130 δ-στ.· AR 1996-1997,88.
10. Βλ. κατωτέρω, σελ. 326 καί τά σχόλια στην επιγραφή Ε168.
11. Βλ. κατωτέρω, σελ. 326-29 καί τά σχόλια στην επιγραφή ΕΙ85.
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θέσεις και οι μεταξύ τους αποστάσεις αριθμούνται στο μεταξύ Νέστου και Έβρου τμήμα της οδού:
τρεις πόλεις —Τόπειρος, Μαξιμιανούττολις (Impara/Porsulis) και Τραϊανούττολις1— και οκτώ
σταθμοί (mansiones ή mutationes) της Εγνατίας —Cosinto, Stabulo Diomedis, Tirida, Breierophara, Brendice, Micolito, Salei (πιθανώς ή Σάλη της Σαμοθρακικης περαίας), Τέμττυρα και
Δύμη.2 Στον κατάλογο αυτόν πρέπει να προστεθούν το ύδρωνύμιο Κοσσινίτης ποταμός, τό όποιο
διέσωσε ή φιλολογική παράδοση (Τ10 και Τ25) και εύλογα συνδέθηκε μέ τον σταθμό Cosinto, και
ή Καρτερά κώμη τού Στράβωνος (Τ227), πού συνήθως ταυτίζεται μέ τον σταθμό Tirida και τους
Στάβλους τού Διομήδη. Τα δεδομένα τών τεσσάρων κυριότερων πηγών άντιπαρατίθενται στον
πίνακα της σελ. 140.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον εμφανίζεται τό γεγονός οτι δύο από τις πηγές πού προαναφέρθηκαν, ό
Πευτιγγεριανός πίναξ (Τ162) και τό Δρομολόγιο τού Άντωνίνου (Τ63), καταγράφουν τώρα και
μια νέα οδό μέ άξονα από Ν προς Β κατά μήκος της κοιλάδας τού "Εβρου, οπυυ χωροθετούνται
δύο νέες πόλεις, ή Πλωτινόττολις και ή Άδριανούττολις, καί ένας έλάσσων οικισμός ή σταθμός,
Zervis, μεταξύ Δύμης και Πλωτινοπόλεως.3
Μέ ασφάλεια πλέον σήμερα αναγνωρίζεται ή θέση τών νέων πόλεων στον αρχαιολογικό χάρτη
(Χάρτης 4, σελ. 141): τής Τοπείρου, κοντά στον Παράδεισο τού νομού Καβάλας, της
Μαξιμιανουπόλεως, επτά χιλιόμετρα προς Δ τής Κομοτηνής, τής Τραϊανουπόλεως στα Λουτρά
'Αλεξανδρουπόλεως, τής Πλωτινοπόλεως στο Διδυμότειχο.4 Παρ' όλον όμως οτι τό οδόστρωμα
τής 'Εγνατίας εντοπίζεται σε πολλά σημεία τής διαδρομής της, τόσο στην πεδιάδα τής ΞάνθηςΚομοτηνής,5 όσο και σέ έκείνην τής 'Αλεξανδρουπόλεως6 και στην διάβαση τών Ζωναίων,7 ή θέση
και ή ταυτότητα τών ελασσόνων σταθμών παραμένει αμφιλεγόμενη. Τό έργο τής χωροθετήσεώς
τους δυσχεραίνεται κυρίως από τον εντυπωσιακό πολλαπλασιασμό αρχαιολογικών θέσεων και
ευρημάτων τών αυτοκρατορικών και τών παλαιοχριστιανικών χρόνων οχι μόνον κατά μήκος τού
μεγάλου οδικού άξονος, άλλα καί σέ δλο σχεδόν τό βάθος καί τό πλάτος τής ύπό μελέτην
περιοχής, 'ιδίως προς Α τής Ίσμαρίδος καί τής Κομοτηνής. Οι θέσεις στις όποιες εντοπίσθηκαν
αρχαιολογικά ευρήματα τών ρωμαϊκών καί παλαιοχριστιανικών χρόνων, όσες τουλάχιστον είναι
γνωστές άπό δημοσιευμένες εκθέσεις τής ΙΘ ' Εφορείας Προϊστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιο
τήτων, σημειώνονται στον Χάρτη 4. Συνοπτική ωστόσο παρουσίαση τών ευρημάτων καί βιβλιο
γραφικές αναφορές θα βρεϊ ô χρήστης τού παρόντος "Συντάγματος" μόνον για εκείνες, στις
όποιες βρέθηκαν ενεπίγραφα μνημεία, στα σύντομα εισαγωγικά σημειώματα πού προτάσσονται σέ
κάθε περίπτωση.8
Ή γενική πάντως εικόνα τού χάρτη επιβεβαιώνει τις πληροφορίες τών πηγών, οτι ή πρώτη
περίοδος τής ρωμαϊκής κυριαρχίας ή επικυριαρχίας στην περιοχή, ιδίως άπό τά τέλη τού 2ου καί
σέ ολην σχεδόν την διάρκεια τού Ιου π.Χ. αι., υπήρξε αβέβαιη καί επισφαλής· ακόμη καί ό
έλεγχος τής Εγνατίας, οδού μεγίστης πλέον στρατιωτικής σημασίας για τήν Ρώμη, είχε
ουσιαστικά απολεσθεί. Μόνον ή οριστική ειρήνευση τής περιοχής επί Αυγούστου καί ή ίδρυση τής
επαρχίας Θράκης επί Κλαυδίου επέτρεψαν τήν απρόσκοπτη εκμετάλλευση καί ανάπτυξη της. Ή
τύχη όμως τών μεγάλων ελληνίδων πόλεων, τών 'Αβδήρων καί τής Μαρώνειας έμελλε να κριθεί
μέ γνώμονα τήν ολοένα αυξανόμενη σημασία τής 'Εγνατίας καί τών άλλων χερσαίων αξόνων τής

1. Βλ. κατωτέρω, σελ. 261-64, 494-95 καί 531-34 αντίστοιχα.
2. Βλ. Τ62-Τ64 και τον πίνακα της σελ. 140.
3. Βλ. κατωτέρω, σελ. 576, 570 καί 591.
4. Βλ. κατωτέρω, σελ. 261-64, 494-95, 531-34 καί 570-76 αντίστοιχα.
5. Moutsopoulos, "Egnatia" 214, μέ τήν είκ. 18 (ρωμαϊκή γέφυρα κοντά στο Παλαιό "Ολβιο)· Π. Πόντος, Θρακικά Χρονικά
34 (1978) 125-126 καί Pulpudeva 4 (1983) 176.
6. Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη 94 καί 97· Moutsopoulos, "Egnatia" 218,219· P. Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 177, σημ. 138.
7. Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη 97· Moutsopoulos, "Egnatia" 219· P. Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 177, μέ τις σημειώσεις 139
καί 140 · Mottas, "Thrace" 95-96.
8. Ή ανάλυση τών πηγών καί τής έρευνας τής σχετικής μέ τήν Εγνατία οδό ξεπερνά τά όρια τοΰ παρόντος έργου. Γι' αυτό,
πέςκχν τών φιλολογικών μαρτυριών πού συμπεριλαμβάνονται γιά λόγους πληρότητος στά Φιλολογικά τεκμήρια (Τ) τής
ύπο μελέτην πεοιοχής, συστηματική συζήτηση τής βιβλιογραφίας θά βρει ό χρήστης τοΰ "συντάγματος" μόνον στο
μέτρο πού επιβάλλεται άπό τήν ανάλυση τών επιγραφικών μνημείων. Οι προτεινόμενες ταυτίσεις αποτυπώθηκαν
χαρτογραφικά —μέ τά αντίστοιχα βιβλιογραφικά λήμματα— στά έργα TIB Thrakien, TIR Philippi καί στά άρθρα τών Ν.
Μουτσόπουλου (Moutsopoulos, "Egnatia") καί Mottas (Mottas, Thrace").
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Χερσονήσου του Αίμου. Ή ίδρυση της Τοπείρου, της Τραϊανουπόλεως καί, αργότερα, της Μαξιμιανουπόλεως σήμαναν την μετακίνηση του κέντρου βάρους στα μεσογειακά εδάφη της πεδιάδας
Ξάνθης-Κομοτηνής καί την βαθμιαία άλλα οριστική περιθωριοποίηση τόσο τών θαλάσσιων επικοι
νωνιών οσο και τών παράκτιων ελληνικών πόλεων καθ' αυτών.1
Ή Εγνατία οδός μεταξύ Νεαπόλεως καί Κυψέλων
Itinerarium Antonini 331-332

Itinerarium Antonini 321-322

Itinerarium Burdigalense 602-603

Tabula
Peutingeriana

Neapolis

Neapolis

9

9

Neapolis
εσφαλμένη
εγγραφή

Acontisma

Acontisma

mansio Hercontroma

Acontisma

9
Finis Rhodopeae
et Macedoniae
18

17

mutatio Purdis

Otopiso

Topiro

civitas Epyrum

22

13

mutatio Rumbodona

Stabulo Diomedis

Cosinto

mutatio Ad Stabulo Diomedis

18

8
Topiro

10
13

10
Consinto

18

23

12

23

Impara sive Pyrsoali

Porsulis

civitas Maximianopoli

Porsulis

20

21

mutatio Breierophara

10
20

10
Brizice

Brendice

mansio Berozicha

Brenzici

12

15

12

Milolito

mutatio Melalico

Micolito

8
37

16

mutatio Salei
7

Timpiro

Traianopoli

mutatio Ad Unimpara

9

8

Traianopoli

civitas Traianopoli

16

13

23

(It.Ant. 333: 12)
29

Gypsala

Dimis

mutatio Demas

Dymis

24

12

20

(Zervis)

mansio Gipsila

(Aenos)

1. Συστηματική ανάλυση τών εξελίξεων αυτών καί τών συναφών πηγών, βλ. Loukopoulou, "Frontier"· Λ. Πολυχρονίδου-Αουκοπούλου, BF 14 (1989) 577-599, πίν. 232-36· τής ιδίας, Μνήμη Λαζαρίδη 701-715. Για τον νέο ρόλο της Μαρώνειας
κατά τήν αυτοκρατορική περίοδο, βλ. κατωτέρω, σελ. 326-29, καί τα σχόλια στίς επιγραφές Ε180 καί Ε185.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σε σχέση με άλλες περιοχές της κεντρικής και βόρειας χερσονήσου τοϋ Αίμου, ή δυτική Θράκη
άργησε να προσελκύσει το ενδιαφέρον τών Ευρωπαίων περιηγητών και τών ερευνητών. Ιδιαίτερα
αφιλόξενη λόγω τών χαμηλών, έλωδών εδαφών της εμφανιζόταν ως τον Β ' Παγκόσμιο πόλεμο ή
μεταξύ Νέστου καί Έβρου περιοχή.1
Άπό τους πολυάριθμους περιηγητές πού επισκέφθηκαν τήν περιοχή μεταξύ Θεσσαλονίκης καί
Κωνσταντινουπόλεως,2 μικρός είναι ό αριθμός εκείνων πού διέτρεξαν καί περιγράφουν τήν
περιοχή μεταξύ Νεαπόλεως-Καβάλας καί Κυψέλων,3 όπως ό Γάλλος Bertrandon de la Broquière
(1433),4 ó Giovani-Maria Angiolello άπό τήν Vicenza (1470), ό Γάλλος επίσης φυσιοδίφης Pierre
Belon (1546-1549),5 ô γεωγράφος της γαλλικής αυλής Nicolas de Nicolay (1552), ό Τούρκος
περιηγητής Έβλιγιά Τσελεπή (περ. 1640-1670),6 ό καπουκινος Robert de Dreux (1669)7, ό Paul
Lucas (1705 καί 1714),8 ό "Αγγλος όρυκτολόγος E. D. Clarke (1802),9 ό πρόξενος της Γαλλίας
στην Θεσσαλονίκη Felix de Beaujour (1817).10 Χαρακτηριστικό ωστόσο δλων είναι οτι στην ύπό
μελέτην περιοχή κινήθηκαν αποκλειστικά κατά μήκος της μεγάλης αμαξιτής οδού πού συνέδεε τήν
Κωνσταντινούπολη με τήν Θεσσαλονίκη, τήν οθωμανική διάδοχο τής ρωμαϊκής καί βυζαντινής
Εγνατίας, καί καταγράφουν κυρίως στοιχεία φυσιογνωστικού, ανθρωπογεωγραφικού, κοινωνικού
καί οικονομικού χαρακτήρος. Οι λίγες αρχαιογνωστικές πληροφορίες πού μπορεί να παρεμβάλ
λονται στην περιγραφή τους σχετικά με τις σημαντικές αρχαίες πόλεις τής περιοχής, καί οι συχνά
ανυπόστατες ταυτίσεις τόπων κατά μήκος τής οδού μέ γνωστές άπό τις πηγές αρχαίες θέσεις
βασίζονται αποκλειστικά στις ίστοριοδιφικές τους γνώσεις καί όχι σε συγκεκριμένα στοιχεία ή σέ
αυτοψία, καθώς δεν παρεξέκλιναν τής μεγάλης οδού για να αναζητήσουν τα ίχνη τους.11 Ή
κατάσταση άλλωστε τού οδικού δικτύου, ή απουσία λιμένων καί ή γενική καθυστέρηση τής
περιοχής κάθε άλλο παρά ενεθάρρυναν ή επέτρεπαν τέτοιες εξορμήσεις. Άπό τους παραπάνω,
μόνον ό Clarke,12 επισημαίνει τήν παρουσία αρχαίων μαρμάρων, εντοιχισμένων στο κάστρο
Μπουρού Καλέ (Περιθεώριον), στον βορειότατο μυχό τής Βιστονίδος λίμνης. Εξετάζοντας τα
ερείπια τής εκκλησίας τού κάστρου, παρατηρεί εκτεταμένη χρήση αρχαιότερου οικοδομικού υλικού,
αρχιτεκτονικά μέλη αρχαίων κτηρίων, μεγάλες, καλοδουλεμένες πλάκες άπό θασιακό μάρμαρο,
ακόμη καί θραύσματα ελληνικών γλυπτών, καί καταλήγει στο συμπέρασμα οτι πρόκειται για
1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 123, τον χαρακτηρισμό της ώς "αμφίβιας ακτής" από τον Schultze.
2. Βλ. τήν εξαντλητική παρουσίαση τών σχετικών κειμένων στο έργο τοϋ Tafel (βλ. κατωτέρω).
3. Συστηματική παρουσίαση τών κύριων χερσαίων καί θαλάσσιων διαδρομών πού χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τα μέσα τού
19ου αϊ. βλ. στην μελέτη του J.-Y. Marc, "L'archéologie française en Thrace", "Αρχαία Θράκη" 474-75, οπού καί ή
σχετική βιβλιογραφία.
4. Bertrandon de la Broquière, Le voyage d'Outremer et retour de Jérusalem en France par la voie de terre, pendant les
années 1432 et 1433, εκδ. Ch. Schefer (Παρίσι 1892). Στην Δυτική Θράκη αναφέρονται οί σελ. 171-81, οί όποιες
μεταφράσθηκαν στην ελληνική από τον Ά. Ά. Σταμούλη (Ά. Ά. Σ., "Ένα ταξίδι στην Θράκη στα 1433", Θρακικά 1
[1928] 116-22).
5. Pierre Belon, Les observations de plusieurs singularitez et choses mémorables, trouvées en Grèce, Asie, Iudée, Egypte,
Arabie, et autres pays estranges, rédigées en trois livres ... (Παρίσι 1555).
6. Mustafa Ben Abdalla Hadschi Chalfa, Seyahetname. Γερμανική μετάφραση τού Joseph von Hammer δημοσιεύθηκε στο
έργο τοϋ τελευταίου Rumeli und Bosnia (Βιέννη 1812). Οί αναφερόμενες στην Δυτική Θράκη σελίδες του 8ου τόμου του
έργου δημοσιεύθηκαν σέ ελληνική μετάφραση του Ί. Σπαθάρη (από το τουρκικό πρωτότυπο) στο περιοδικό Θρακικά
4 [1933] 113-28).
7. Robert de Dreux, Voyage en Turquie et en Grèce de R. P. Robert de Dreux, aumônier de l'ambassadeur de France (16651669) (Παρίσι 1925).
8. Voyage du Sieur Paul Lucas, fait par ordre du roi dans la Grèce, l'Asie Mineure, la Macédoine ("Αμστερνταμ 1714).
Πραγματοποίησε δύο ταξίδια, τό 1705 και τό 1714.
9. E. D. Clarke, Travels in various countries of Europe, Asia and Africa (Λονδίνο 1810-1823).
10. Louis-Auguste-Félix de Beaujour, Voyage militaire dans l'empire Othoman ou Description de ses frontières et de ses
principales défenses soit naturelles soit artificielles, τ. Ι-ΙΙ (Παρίσι 1829).
11. Βλ. Σ. Σαμπανοπούλου, "Αρχαία Θράκη" 149-59 καί Ι. Βιγγοπούλου, "Περιηγητικά κείμενα. Πηγές της ιστορίας της
Θράκης", Θράκη. Ιστορικές και γεωγραφικές προσεγγίσεις, "Επιστήμης Κοινωνία" ('Αθήνα 2000) 137-68.
12. Clarke 426 κέ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

143

εκκλησιαστικά κτήρια κτισμένα στα ερείπια αρχαίας ακροπόλεως, της "Βιστονίας", τήν οποία
ταυτίζει με τον σταθμό Purdis1 του "Ιεροσολυμιτικοϋ Δρομολογίου (Τ64).
Μετά τήν δημοσίευση τοΰ έργου του Felix de Beaujour, τήν δυτική Θράκη επισκέφθηκαν μεταξύ
1836 καί 1838 δύο Γάλλοι επίσης γεωλόγοι, ό Ami Boué2 και ό Auguste Viquesnel (1836-1838 και
1847-1848),3 ακολουθώντας άπό Α προς Δ τήν μοναδική αμαξιτή οθωμανική όδό, ή όποια, όπως
προαναφέρθηκε,4 ακολουθούσε χονδρικώς τα ίχνη της αρχαία Εγνατίας· κατά συνέπειαν χωρίς
να προσεγγίσουν τήν παράκτια ζώνη, ή όποια έμεινε ουσιαστικά ανεξερεύνητη καί
άχαρτογράφητη. Έξ ίσου αναποτελεσματική παρέμεινε καί ή επίσκεψη άπό θαλάσσης (με
σταθμούς στην Μάκρη, τον "Αγιο Χαράλαμπο καί τό Πόρτο Λάγος) τού βοτανολόγου Α.
Griesebach,5 ό όποιος περιορίζεται να υπογραμμίσει τήν ανάγκη αναθεωρήσεως της όλης
γεωγραφίας της αρχαίας ακτής της Θράκης προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή ταύτιση της θέσεως
καί αυτής ακόμη της Μαρώνειας.6
Στην συστηματοποίηση τών γνώσεων για τήν περιοχή συνέβαλε αποφασιστικά ή έκδοση κατά τό
επόμενο έτος (1842) της "γεωγραφικής διατριβής" τοΰ G. L. Fr. Tafel,7 ό όποιος, παράλληλα με
τήν συγκέντρωση τών συναφών φιλολογικών μαρτυριών, επιχείρησε τήν αξιοποίηση καί τον
σχολιασμό τών πληροφοριών πού παρέχουν οι περιηγητές. 'Οπωσδήποτε, καί στο σημαντικό αυτό
έργο, όπως καί σε εκείνο τοΰ Stanley Casson για τήν ιστορία καί τήν γεωγραφία τής 'Ηπείρου, της
Μακεδονίας καί τής Θράκης,8 ή διαπραγμάτευση τής υπό μελέτην περιοχής φαίνεται ότι βασί
σθηκε σέ δευτερογενή στοιχεία καί οχι σε αυτοψία. Τα προβλήματα τής ιστορικής γεωγραφίας τής
περιοχής επισημαίνονται μέ έμφαση στο έργο τοΰ μεγάλου Γερμανού γεωλόγου J. Schultze,9 ό
όποιος πραγματοποίησε δύο ταξίδια στην δυτική Θράκη.
Terra incognita ουσιαστικά έμελλε να παραμείνει ή δυτική Θράκη μέχρι τήν έπαύριο τοΰ Β '
Παγκοσμίου πολέμου καί τις δραματικές επεμβάσεις στο μέχρι τότε αφιλόξενο τοπίο πού επέτυχε
ή σύντονη παρέμβαση τού ελληνικού κράτους μέ έργα αποστραγγιστικά, διευθετήσεις ποταμών,
εκτεταμένη οδοποιία καί μέ ποικίλα αναπτυξιακά προγράμματα, πού έκτοτε βρίσκονται σέ συνεχή
εξέλιξη. Καί τούτο, παρά τό γεγονός οτι ή αφύπνιση τού ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αρχαιολόγων
για τήν "αρχαιολογία" τής Θράκης οδήγησε, ήδη άπό τό 1880, τα βήματα σπουδαίων μελετητών
(G. Deville, Α. Munro, G. Seure, S. Reinach, P. Perdrizet, Ch. Picard, Ch. Avezou, A. J. Reinach,
E. Kalinka) στις σημαντικότερες τότε προφανείς αρχαιολογικές θέσεις, στα "Αβδηρα καί τήν
Μαρώνεια. Μέ αφετηρία τήν Αθήνα ή αργότερα τήν Θάσο επισκέφθηκαν επανειλημμένα τις
περιοχές τών μεγάλων αυτών αρχαίων πόλεων μέ κύριο στόχο τήν αποτύπωση καί δημοσίευση
διάσπαρτων μνημείων, κυρίως επιγραφικών, τα περισσότερα άπό τα όποια εντοπίζονταν
χρησιμοποιημένα ώς οικοδομικό υλικό στα γειτονικά χωριά.10
1. Pyrgis κατά τον Clarke.
2. Ami Boué, La Turquie d'Europe τ. Ι-ΙΙ (Παρίσι 1840)· γερμανική μετάφραση μέ τίτλο Die Europäische Türkei, εκδόθηκε
στην Βιέννη τό 1889.
3. Α. Viquesnel, Voyage dans la Turquie d'Europe. Description physique et géologique de la Thrace, τ. Ι-ΙΙ (Παρίσι 1868), μέ
συμπληρωματικό άτλαντα, πού δημοσιεύθηκε τό 1863.
4. Βλ. ανωτέρω σελ. 124.
5. Α. Griesebach, Reise durch Rumelien und Brussa im Jahre 1839,1 (Göttingen 1841) 169 κέ.
6. Στο ίδιο έργο, σελ. 197 καί σημ. Α. Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τήν πρόοδο τής χαρτογράφησης τής περιοχής
κατά τό δεύτερο μισό τοΰ 19ου καί τίς αρχές τοΰ 20οΰ at. σημειώνει ό Μπακαλάκης ( ΠροανΕρευνες 84-86), στον
οποίο οφείλεται καί μία πρώτη σκιαγράφηση τής Ιστορίας τής έρευνας στην δυτική Θράκη.
7. G. L. Fr. Tafel, De via militari romanorum Egnatia, qua Illyricum, Macedonia et Thracia iungebantur: dissertatio
geographica (Τυβίγγη 1842· ανατύπωση στην σειρά "Variorum Reprints", Λονδίνο 1972). Βλ. επίσης τοΰ ιδίου, De
Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica (Βερολίνο 1839).
8. Stanley Casson, Macedonia, Thrace and Illyria ('Οξφόρδη 1926).
9. J. H. Schultze, Neugrìechenland; eine Landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit besonderer Berücksichtigung
der Geomorphologie, Kolonistensiedlung und Wirthschaftsgeographie, "Petermann Mitteilungen", Ergänzungsheft 233
(Γκότα 1937).
10. Βλ. AnnAssErGr 1873, 96· ß O / 5 (1881) 87 κε.· BCH8 (1884) 50 κέ.· BCH 37 (1913) 141 κέ.· BCH 66-67 (1942) 197 κέ.·
BCH 66-67 (1942) 177, μέ τήν σημ. 1. 'Αναλυτική παρουσίαση —καί συστηματική βιβλιογραφία— τών ερευνών τών
Γάλλων αρχαιολόγων στην Θράκη μετά τήν ίδρυση τής Γαλλικής 'Αρχαιολογικής Σχολής τών 'Αθηνών το 1846 βλ. στην
μελέτη τοΰ J.-Y. Marc, "Αρχαία Θράκη" 484-504.
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Ή πρώτη συστηματική αρχαιολογική περιήγηση τής Θράκης πραγματοποιήθηκε άπό τόν Albert
Dumont (Ιούνιος - Δεκέμβριος 1868), δεν περιέλαβε όμως τα εδάφη τής σημερινής ελληνικής
Θράκης, με εξαίρεση τήν κοιλάδα του κάτω ρου του Έβρου, άπό τήν Άδριανούπολη μέχρι τήν
Τραϊανούπολη καί τήν Αίνο.1 Τα επιγραφικά μνημεία πού περιήλθαν στην αντίληψη του,
αδημοσίευτα ή καί δημοσιευμένα, δημοσιεύθηκαν το 1876 σε χωριστή εκτενή μελέτη, τήν οποία ô
Dumont αποκάλεσε "ενα είδος 'Συντάγματος' τής Θράκης".2 Το πρώτο αυτό Corpus των επιγρα
φών τής Θράκης επανεκδόθηκε το 1892 σημαντικά εμπλουτισμένο με φροντίδα τοΰ Théophile
Homolle, ô όποιος μερίμνησε νά συμπεριληφθούν όσες επιγραφές τών 'Αβδήρων καί τής
Μαρώνειας είχαν εν τφ μεταξύ δημοσιευθεί άπό τους S. Reinach, Ε. Pottier καί Α. HauvetteBesnault.3
"Οπως καί σε άλλες περιπτώσεις,4 ή πρώτη ανασκαφική έρευνα στην περιοχή συνδέθηκε
μοιραία με στρατιωτικές επιχειρήσεις, συγκεκριμένα με τήν συμμετοχή αρχαιολόγων στην
κατασκευή χαρακωμάτων στην παραλία τών Ζωναίων άπό βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής, τα
όποια αποκάλυψαν τμήματα τοΰ αρχαίου νεκροταφείου τής αρχαίας Ζώνης, αλλά καί στον λόφο
τού Πολυστύλου καί τήν γύρω περιοχή, οπού οί αρχαίοι περίβολοι τής πόλεως τών 'Αβδήρων.5
'Ανασκαφές διενεργήθηκαν άπό τους Βούλγαρους επίσης στην χερσόνησο τής Μολυβωτής.6 Τα
πλούσια ευρήματα πού συγκεντρώθηκαν, γνωστά άπό τις δημοσιεύσεις τών G. Kazarow καί Β.
Filow, άπήχθησαν στην Βουλγαρία, οπού καί δημοσιεύθηκαν.7
Συστηματική αρχαιολογική παρουσία καί έρευνα στην δυτική Θράκη σημειώνεται μετά τήν
ενσωμάτωση της στο ελληνικό κράτος. Διαπρεπείς "Ελληνες επιστήμονες επισκέπτονται συχνά τήν
περιοχή για νά μελετήσουν καί νά δημοσιεύσουν τα μνημεία της Ιστορίας της,8 συχνά καί γιά νά
περισυλλέξουν αρχαιολογικό υλικό. Καί ένφ αξιόλογος αριθμός αρχαίων άρχισε νά συγ
κεντρώνεται καί νά αποθηκεύεται προς φύλαξη σε χώρους τών Γυμνασίων τής Κομοτηνής καί τής
Ξάνθης, όπως καί στο Διδυμότειχο, τό 1932-1933, μέ απόφαση τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανατίθεται στους καθηγητές Στίλπωνα Κυριακίδη καί Στυλιανό
Πελεκίδη ή πρώτη συστηματική ανασκαφή —στον προϊστορικό οικισμό τής Παραδημής.9 Σταθμό
καί ορόσημο όμως στην ιστορία τής έρευνας τής δυτικής Θράκης αποτέλεσε ô διορισμός τό 1933
στην νεοσύστατη 'Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας τοΰ Γεωργίου Μπακαλάκη, ό όποιος
ασχολήθηκε συστηματικά μέ τήν αρχαιολογία τής περιοχής, άπό τό 1937 καί μέ δημοσιεύσεις
μελετών.10
Τό πολλά υποσχόμενο ενδιαφέρον καί ή δραστηριότητα τοΰ Γ. Μπακαλάκη ανακόπηκε
δραματικά, όπως άλλωστε καί γενικότερα ή πρόοδος τής αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα, μέ
τήν κήρυξη τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου. Τήν νέα περίοδο βουλγαρικής κατοχής στην 'Ανατολική
Μακεδονία καί τήν Θράκη σημάδεψαν οί καταστροφές αρχαιοτήτων στην 'Αμφίπολη, τους
Φιλίππους, τήν Θάσο καί τήν Σαμοθράκη, ή βάναυση λεηλασία τών Μουσείων Καβάλας καί
Θάσου, καί ή διαρπαγή όλων τών αρχαίων πού φυλάσσονταν στις Συλλογές τής Κομοτηνής καί
τής Μαρώνειας, πολλά άπό τα όποια μεταφέρθηκαν στην Βουλγαρία.11 'Αξιοσημείωτη είναι ή

1. Dumont, Rapport.
2. Dumont, Inscriptions.
3. Dumont-Homolle.
4. Πρβλ. τήν περίπτωση τής Έλαιούντος στην θρακική Χερσόνησο (Loukopoulou.Tfirace Propontique 68, σημ. 6 καί 7).
5. Βλ. κατωτέρω, σελ. 516 καί 175 αντίστοιχα.
6. Βλ. κατωτέρω, σελ. 287-88.
7. G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 3-64· Β. Filow, BIAB5 (1928-1929) 1-12. Βλ. κατωτέρω, σελ. 516.
8. Κ. "Αμαντος, "Βολερόν", 'Ελληνικά 2 (1925) 124-26· Σ. Κυριακίδης, "Βυζαντινοί Μελέται IV. Το Βολερόν", ΕΕΦΣΑΠΘ
3 (1939) 3Ó2 κέξ., 360 κέξ.
9. Το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 1926-1936 (Θεσσαλονίκη 1937) 20 καί είκ. 18 καί 19.
10. Βλ. συστηματικά τήν έργογραφία του Γ. Μπακαλάκη, Κέρνος, σελ. VII-X, καί τις αναδημοσιευμένες μελέτες του ( Οίνος
Ίσμαρικός, τ. 1-2, Θεσσαλονίκη 1990).
11. 'Αφαίρεση αρχαιοτήτων από τήν Κομοτηνή αποδίδεται καί στους Γερμανούς. Βλ. Ζημίαι τών αρχαιοτήτων εκ τοϋ
πολέμου καί τών στρατών κατοχής, έκδοση τής Διευθύνσεως 'Αρχαιοτήτων καί 'Ιστορικών Μνημείων τοΰ 'Υπουργείου
Θρησκευμάτων καί 'Εθνικής Παιδείας ('Αθήναι 1946) 16, 36-38.
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περιστασιακή έκδοση βραχύβιου βουλγαρικού περιοδικού,1 στο όποιο Βούλγαροι κλασσικοί
φιλόλογοι, ό V. Besevliev και ô G. Mihailov, δημοσίευσαν τα ενεπίγραφα μνημεία πού είδαν και
μελέτησαν στο Γυμνάσιο της Κομοτηνής.2
Κατά τήν ίδια περίοδο περίπου, επιχειρήθηκε ανεξάρτητα από τους εκδότες των φορολογικών
καταλόγων της Αθηναϊκής συμμαχίας Β. D. Meritt, Η. Τ. Wade-Gery και Μ. F. McGregor,3
έργου βαρυσήμαντου για τήν Ιστορία τοΰ 5ου π.Χ. αι., μια πρώτη σύνθεση τών πενιχρών μέχρι
τότε συμπερασμάτων τής έρευνας για τήν ιστορία καί τήν γεωγραφία τής υπό μελέτην περιοχής.
Με τήν ειρήνευση τής περιοχής ô Γ. Μπακαλάκης έμελλε να συνεχίσει, με αλλεπάλληλες
επισκοπήσεις τήν επίπονη μελέτη τής τοπογραφίας καί τής Ιστορικής γεωγραφίας της, χάρη στίς
όποιες εντοπίσθηκαν σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις στον λόφο Κατσαμάκια τού Φαναριού καί
στην χερσόνησο Σ τής Μολυβωτής. Ό Ιδιος, ώς καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης, οργάνωσε καί εγκαινίασε τό 1957 τήν ανασκαφή στην τελευταία αυτή θέση,
τήν όποια ταύτισε, δημοσιεύοντας μέ θαυμαστή ταχύτητα τα συμπεράσματα τών ερευνών του, μέ
τήν αρχαία Στρύμη.4
Ή αρχαιολογική έρευνα στην δυτική Θράκη δραστηριοποιήθηκε περαιτέρω, μέ όσον δυναμισμό
επέτρεπαν οι περιορισμένες τότε σέ ανθρώπινο δυναμικό καί υλικά μέσα δυνατότητες τής
ελληνικής υπηρεσίας Αρχαιοτήτων, μετά τον διορισμό τοΰ Δημήτρη Λαζαρίδη στην Εφορεία
'Αρχαιοτήτων Καβάλας καί τήν ένταξη τών 'Αβδήρων πρώτα,5 καί αργότερα τής Μαρώνειας (από
τό 1971) καί τής "Μεσημβρίας" (από τό 1966) στο ανασκαφικό πρόγραμμα τής εν Αθήναις
'Αρχαιολογικής Εταιρείας. Στα τέλη τού έτους 1964, ή ίδρυση τού νέου Μουσείου Καβάλας
σηματοδοτεί τήν έναρξη μιας νέας εποχής για τήν αρχαιολογία τής περιοχής. Σημειώνεται οτι εκεί
συγκεντρώθηκε καί παρέμεινε μέχρι πρόσφατα τό ανασκαφικό υλικό τών 'Αβδήρων, τό όποιο
σήμερα φυλάσσεται στο νέο Μουσείο τών 'Αβδήρων. Τα ολοένα πλουσιότερα αποτελέσματα τών
ερευνών τού Δ. Λαζαρίδη καί εκείνα τών συνεργατών καί διαδόχων του στην περιοχή, ή όποια άπό
τό 1962 αποτελεί καί αυτοτελή —τήν ΙΘ ' — Εφορεία Προϊστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων
—τού 'Ανδρέα Βαβρίτσα, τής Αικατερίνης Ρωμιοπούλου, τής Χάϊδως Κουκούλη-Χρυσανθάκη, τού
Ευάγγελου Πεντάζου, τού Πάντου Πάντου, τού Διαμαντή Τριαντάφυλλου, τής Ευδοκίας
Σκαρλατίδου, τής 'Ηλέκτρας Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη, τής σημερινής Προϊσταμένης
καί Εφόρου Νικολίτσας Κοκκοτάκη καί τών συνεργατών της Κωνσταντίνος Καλλιντζή, Χρύσας
Καραδήμα, Ματθαίου Κουτσουμανή, Δημήτρη Μάτσα, Καλλίνας Ξανθοπούλου, Δόμνας
Τερζοπούλου καί Τζένης Τσατσοπούλου— έχουν συστηματικά αποτυπωθεί σέ αναλυτικές εκθέσεις,
οι όποιες δημοσιεύονται στα ΠΛΕ, το ΑΔ καί τό ΑΕΜΘ καί σέ επί μέρους δημοσιεύσεις σέ ελλη
νικά καί ξένα επιστημονικά περιοδικά ή σέ πρακτικά τοπικών ή καί διεθνών συνεδρίων, προσφέ
ροντας παράλληλα αφορμή καί επιχειρήματα για ειδικές ή γενικές μελέτες πού συχνά παρου
σιάζονται στην διεθνή βιβλιογραφία· μεταξύ αυτών καί μερικές συνθετικές, στίς όποιες συνοψί
ζονται τα αποτελέσματα τών πολύχρονων ερευνών. 'Ιδιαίτερη θέση κατέχουν μεταξύ αυτών τών
τελευταίων ol μονογραφίες Άβδηρα καί Δίκαια, Μαρώνεια καί Όρθαγορία καί Σαμοθράκη καί ή
περαία της, πού δημοσίευσε ô Δημήτρης Λαζαρίδης στην σειρά "'Αρχαίες ελληνικές πόλεις" τού
'Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής τό 1971,6 έργα ιδιαίτερα πολύτιμα για τήν πρωτότυπη καί εξαν
τλητική χαρτογραφική καί τοπογραφική υποστήριξη τους. Χρήσιμα εξ άλλου είναι τα κεφάλαια
πού αφορούν στην δυτική Θράκη στο έργο τού Β. Isaac, The Greek Settlements in Thrace Until the
Macedonian Conquest (Λέυδεν 1986),7 όπου αναλύονται συστηματικά τα δεδομένα τών φιλολο
γικών πηγών άλλα καί τα ανασκαφικά δεδομένα. Πιο πρόσφατα, τρία έργα πού εκδόθηκαν

1. Belomorski Pregled (έκδ. V. Besevliev, Ivan Dujcev, Dim. Jaranov), τ. 1 (Σόφια 1942).
2. Besevliev, V. και Mihailov, G., BelPregl 1 (1942) 318-347.
3. ATL
4. Μπακαλάκης, Στρύμη. Για τήν αξιοπιστία αυτής τής ταυτίσεως, βλ. ανωτέρω, σελ. 130 καί κατωτέρω, σελ. 287-88.
5. Άπό τό 1952· βλ. τις συναφείς εκθέσεις τοΰ Δ. Λαζαρίδη στα ΠΑΕ.
6. Ένα τέταρτο πόνημα τοΰ Λαζαρίδη μέ τίτλο Ή ενδοχώρα τής Αίγαιακής Θράκης, παραμένει αδημοσίευτο.
7. Κεφάλαια II (73- 123) καί III (124-58).
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αλλεπάλληλα επιχειρούν να δώσουν αναλυτική εικόνα διάφορων περιόδων της ιστορικής γεω
γραφίας τής περιοχής, βασισμένη σε καλής ποιότητος χαρτογραφικά υπόβαθρα.1
Το έντονο εξ άλλου ενδιαφέρον τής επιστημονικής έρευνας κίνησε εξ αρχής ή διερεύνηση τής
ιστορίας τού μεγίστης στρατηγικής σημασίας χερσαίου επικοινωνιακού άξονος πού συνέδεε σέ
ολην την διάρκεια τών Ιστορικών χρόνων την Ευρώπη με την 'Ασία: τής γνωστής ώς βασιλικής
καί, αργότερα, ώς Εγνατίας οδού. Το ενδιαφέρον αυτό αποτυπώνεται, χωρίς και να εξαντλείται,
σέ μία πλειάδα ιστορικών, αρχαιολογικών καί γενικότερα επιστημονικών μελετών,2 ή εξαντλητική
παρουσίαση τών οποίων ξεφεύγει από τα όρια ενός επιγραφικού "συντάγματος".
Τα επιγραφικά ευρήματα. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα τής αρχαίας Μαρώνειας περιέγραψε
πρώτος ό Μ. Μελίρρυτος τό 1871, δημοσιεύοντας παράλληλα νομίσματα πού τού επιδείχθηκαν
εκεί καί επιγραφές πού είδε εντοιχισμένες σέ σπίτια τού νεώτερου χωριού καί σέ διάφορα κτίσματα
στην παραλία τού 'Αγίου Χαραλάμπου.3 'Αρχαιότητες από την περιοχή, ιδίως επιγραφές,
εντοπίσθηκαν επίσης σέ αυλές καί σπίτια τών χωριών Πολύστυλο (Μπουλούστρα) καί Μαρώνεια,
οπού μεταφέρθηκαν από τα γειτονικά "Αβδηρα καί την Μαρώνεια αντίστοιχα για να χρησιμο
ποιηθούν ώς οικοδομικό υλικό, από τους Ευρωπαίους αρχαιολόγους πού προαναφέρθηκαν: τους
Γάλλους G. Deville,4 S. Reinach,5 G. Seure,6 Ch. Avezou καί Ch. Picard,7 άλλα καί άπό τον
"Αγγλο Α. Munro.8 Tò 1918, ό G. Kazarow δημοσίευε επτά νέες επιγραφές, προϊόντα τής
ανασκαφής του στο αρχαίο νεκροταφείο τού Σαπλί ντερέ,9 στον λόφο τού Πολυστύλου καί την
γύρω περιοχή, πού ό Ιδιος φρόντισε να μεταφερθούν στην Σόφια. Μεταξύ αυτών καί τά περίφημα
ψηφίσματα τών 'Αβδήρων (Ε7-Ε10) καθώς καί οί επιγραφές Ε65 καί Ε70.
Μετά την ενσωμάτωση τής Δυτικής Θράκης στο Ελληνικό κράτος, σποραδικά επιγραφικά
ευρήματα άπό διάφορες θέσεις άρχισαν να βλέπουν τό φώς κυρίως σέ άρθρα τού περιοδικού
Θρακικά άλλα καί στην 'Αρχαιολογική Εφημερίδα, στο Άρχεϊον Θρακικού Λαογραφικού και
Γλωσσικού Θησαυρού κ. ά. 'Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι oi συμβολές τών Ά. Σαμοθράκη, Γ.
Λαμπουσιάδη, Π. Πετρίδη, Κ. Κουρτίδη, Ν. Βαφείδη, Ν. Σταματιάδη, Χ. Δρακοντίδη, Γ. Ευθυ
μίου, Ά. Ποιμενίδη καί, βέβαια, οί πολυάριθμες εκείνες τοΰ Γεωργίου Μπακαλάκη, ό οποίος
διατήρησε αμείωτο τό ενδιαφέρον του για τις αρχαιότητες τής περιοχής μέχρι τον θάνατο του.
Νεώτερα σχετικά επιγραφικά ευρήματα δημοσιεύθηκαν άπό τους επίσης Γάλλους Michel Feyel10
καί Υ. Grandjean11 καί άπό τήν 'Αμερικανίδα αρχαιολόγο Daphne Hereward.12

1. TIR Philippr TIB Thrakien • Barrington Attas.
2. Ό βιβλιογραφικός κατάλογος πού παρατίθεται στην πρόσφατη μελέτη τοΰ Mottas (Mottas, "Thrace" 83, σημ. 1) για τις
επικοινωνίες τής Θράκης τοΰ Α'ιγαίου κάθε άλλο παρά εξαντλητικός είναι. Βλ. επίσης Ο. Cunz, Itineraria Romana
(Λειψία 1929)· Ν. G. L. Hammond, "The Extent of Persian Occupation in Thrace", Chiron 10 (1980) 53-61· Λαζαρίδης,
Άβδηρα· Λαζαρίδης, Μαρώνεια- Λαζαρίδης, Σαμοθράκη· Λαζαρίδης, 'Ενδοχώρα· Λ. Λουκοπούλου, Αφιέρωμα
Hammond 295-303· Loukopoulou, "Frontier"· Moutsopoulos, "Egnatia"· P. A. Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 164-78·
Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη- "Α. Ποιμενίδης, ΑΘΑΓΘ 32 (1966)45-54· τοΰ Ιδίου, Άρχεΐον Θράκης 36 (1973) 199215· TIR Philippi- TIB Thrakien- M. Zahrnt, "Die Perser in Thrakien", "Αρχαία Θράκη" 91-100.
3. Μ. Μελίρρυτος, Περιγραφή ιστορική καί γεωγραφική, υπ' εκκλησιαστικήν εποψιν, τής θεοσώστον επαρχίας Μαρώνειας
(Κωνσταντινούπολις 1871)· έπαναδημοσιεύθηκε στο περιοδικό Θρακική Επετηρίδα 1 (1980) 47-112. Περιλαμβά
νονται οί επιγραφές Ε184, Ε194, Ε210, Ε220, Ε276, Ε291, Ε292, Ε294, Ε298 καί Ε311.
4. G. Deville, AnnAssEtGr 1873, 94-99.
5. S. Reinach, BCH5 (1881) 87-95, ιδίως 88-94 (E175, E219, E280, E290, E293, E328, E346, E356)· πρβλ. τοΰ Ιδίου,
BCH8 (1884) 50-53 = Ε83. Μία από τίς επιγραφές τής Μαρώνειας (Ε175), μεταφέρθηκε μέ φροντίδα τοΰ Ιδίου στο
Μουσείο τοΰ Λούβρου, όπου καί φυλάσσεται.
6. G. Seure, BCH24 (1900) 147-59 καί BCH24 (1900) 574.
7. Ch. Avezou-Ch. Picard, BO/37 (1913) 84-154 (E7-E10, E21, E25, E36, E37, E48, E50, E65, E70, E177, E274, E286, E343,
E433).
8. A. Munro, JHS 16 (1896) 318-22, αρ. 16-26 = E172, E219, E222, E250, E278, E287, E299, E366 καί Ε370.
9. G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 3-64· Β. Filow, BIAB 5 (1928-1929) 1-12. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για τα ενεπίγραφα
μνημεία άρ. Ε416, Ε422, Ε433, Ε23, Ε82, Ε35, Ε323.
10. M. Feyel, BCH66-67 (1942/1943) 176-99 (Ε2, Ε3, Ε25, Ε28, Ε45, Ε258 καί Ε297).
11. Grandjean, Arétalogie (Ε182, Ε203, Ε205 καί Ε297).
12 D. Hereward, ΖΡΕ 17 (1975) 125-26 καί ΖΡ£25 (1977) 72-77 (Ε436, Ε438, Ε442, Ε445).
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Οί νεώτερες έρευνες έχουν πολλαπλασιάσει τον αριθμό τών επιγραφικών ευρημάτων,
ελληνικών στην συντριπτική τους πλειονότητα, από όλες τις φάσεις της μακραίωνης ιστορίας της
περιοχής. Οί περισσότερες είναι τυχαία ευρήματα, τά όποια έφερε στο φώς ή εντατική καλλιέργεια
τών αγρών στα πεδινά τής δυτικής Θράκης ή εντόπισε το ασκημένο μάτι τών αρχαιολόγων και
τών άρχαιοφυλάκων πού υπηρέτησαν και υπηρετούν στην περιοχή. Έξ άλλου, αξιόλογος αριθμός
επιγραφών, και όχι μόνον παλαιοχριστιανικών, έρχεται στο φώς κατά τίς έρευνες και τίς
ανασκαφές τών Βυζαντινολόγων τής Εφορείας Βυζαντινών και Νεωτέρων Μνημείων Καβάλας.
'Οπωσδήποτε, τό σύνολο σχεδόν τών ευρημάτων βρίσκεται σήμερα πια συγκεντρωμένο στο
Μουσείο τής Κομοτηνής, στην πλούσια αρχαιολογική Συλλογή τής Μαρώνειας, σε έκείνην τής
'Αλεξανδρουπόλεως και από τό 2001 στο νέο Μουσείο τών 'Αβδήρων καί δημοσιεύεται τακτικά
στις εκθέσεις πεπραγμένων τών τοπικών Εφορειών, εκείνης τών Προϊστορικών καί Κλασσικών
'Αρχαιοτήτων καί εκείνης τών Βυζαντινών καί Νεωτέρων Μνημείων, ή σέ επιστημονικές
δημοσιεύσεις τών αρχαιολόγων πού υπηρετούν στην περιοχή.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Ή παρούσα συλλογή συγκεντρώνει το σύνολο των αρχαίων επιγραφών, oi όποιες ανακα
λύφθηκαν στο τμήμα τοΰ ελληνικού κράτους πού περιλαμβάνεται μεταξύ τών ποταμών Νέστου και
Έβρου και ανήκει διοικητικά στους τρεις νομούς τής ελληνικής Θράκης: Ξάνθης, Ροδόπης και
Έβρου. Τα φυσικά σύνορα πού υπαγόρευσαν την νεώτερη διοικητική διαίρεση —οί ροές τών δύο
μεγάλων ποταμών, ή λιμνοθάλασσα τής Βιστονίδος και ό ορεινός όγκος τού Ίσμάρου και τών
Ζωναίων, αποτελούσαν και κατά τήν αρχαιότητα τα όρια τής χώρας τών πόλεων, oi όποιες
άνθισαν στην ευρύτερη αύτη περιοχή.
"Ετσι, οί επιγραφές πού προέρχονται από τό μεγαλύτερο —τό παράκτιο— μέρος τών νομών
Ξάνθης και Ροδόπης ανήκουν στίς πόλεις "Αβδηρα καί Μαρώνεια και στις αντίστοιχες χώρες
τους, ένφ ένας σημαντικός αριθμός επιγραφών πού βρέθηκαν στην περιοχή τής λίμνης τού
Μητρικού συνδέθηκαν μέ τήν πόλη τής χερσονήσου τής Μολυβωτής. Εξαίρεση αποτελούν
ευάριθμες επιγραφές, οί όποιες προήλθαν άπό τήν παρώρεια ζώνη τής Ροδόπης καί από τήν
παρανέστια περιοχή, οί όποιες δεν φαίνεται να άνηκαν σε καμμια φάση τής αρχαιότητος στίς
ελληνίδες πόλεις τής Θράκης τού Αιγαίου. Οί επιγραφές αυτές κατατάσσονται μέ βάση τον τόπο
ευρέσεως τους στίς αντίστοιχες κοινότητες κάθε νομού.1
Άπό τις επιγραφές τού νομού Έβρου, σαφώς διακεκριμένη ενότητα συγκροτούν οί επιγραφές
πού βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές τής Ζώνης καί στην στενή περιοχή αυτής τής πόλεως. Τα
επιγραφικά μνημεία πού προέρχονται άπό άλλες θέσεις τού ίδιου νομού δέν μπορούν μέ ασφάλεια
να συνδεθούν μέ κάποιο άπό τα γνωστά εμπόρια τών Σαμοθράκων, ή θέση τών όποιων παραμένει
υποθετική. "Ολες αυτές οί επιγραφές —εκτός άπό μεμονωμένες εξαιρέσεις2— ανήκουν στους
αυτοκρατορικούς χρόνους ή στην ύστερη αρχαιότητα καί συνδέονται μέ τις νέες πόλεις πού
ίδρυσαν οί αυτοκράτορες Τραϊανός καί "Αδριανός στην περιοχή, στίς όποιες καί έχουν αποδοθεί.
Τήν εικόνα αυτήν αποτυπώνει —μέ κατεύθυνση άπό Δ προς Α— καί ή οργάνωση τού επιγραφι
κού υλικού στο "Σύνταγμα". Για λόγους ιστορικούς άλλα καί πρακτικούς —προκειμένου τό
"Σύνταγμα" να περιλάβει τό σύνολο τών επιγραφών τής ρωμαϊκής επαρχίας Θράκης πού ανήκουν
σήμερα στην Ελλάδα— στο τέλος τών θέσεων τού σημερινού νομού Ξάνθης προστέθηκαν τα
επιγραφικά μνημεία τής Τοπείρου, πόλεως ή όποια αναπτύχθηκε κατά τους αυτοκρατορικούς
χρόνους στον κατώτατο ρού τού ποταμού Νέστου. Τα ερείπια της βρίσκονται στην δεξιά, τήν
δυτική όχθη τού ποταμού, σέ περιοχή δηλαδή πού σήμερα ανήκει στον νομό Καβάλας.3 Ή
ρωμαϊκή όμως Τόπειρος καί μέρος τουλάχιστον (τό δυτικότερο) τής χώρας της αποτελούσαν κατά
τήν αυτοκρατορική περίοδο τό δυτικότατο πέρας τής επαρχίας Θράκης.4 Έξ άλλου, στην χώρα τής
ρωμαϊκής Τοπείρου φαίνεται ότι είχε ύπαχθεϊ καί τό μεγαλύτερο μέρος —αν όχι τό σύνολο— τής
παρώρειας ζώνης τών νομών Ξάνθης καί Ροδόπης, ως τήν εποχή τουλάχιστον τής ιδρύσεως τής
Μαξιμιανουπόλεως.

1. Είναι αξιοσημείωτο δτι μετά τήν κατάλυση τοΰ μακεδόνικου βασιλείου το 167 π.Χ., ή παρώρεια αυτή στρατηγική ζώνη, ή
οποία πρέπει να υπαγόταν στον απόλυτο έλεγχο τών Μακεδόνων άπό τήν εποχή τοΰ Φιλίππου Β ', εντάχθηκε άπό τους
Ρωμαίους στο έδαφος τής πρώτης μακεδόνικης "μερίδος" —καί αργότερα τής επαρχίας Μακεδονίας— επειδή
προφανώς δέν ανήκε στην χώρα τών ελληνίδων πόλεων τής ακτής, οί όποιες ανακηρύχθηκαν ελεύθερες καί εξαιρέθηκαν
ρητά άπό τα όρια τής ρωμαϊκής κυριαρχίας (βλ. Τ60 καί Τ147. Πρβλ. Loukopoulou, "Frontier" καί κατωτέρω, τα
σχόλια στίς επιγραφές Ε168, Ε180 και Ε185).
2. Βλ. κατωτέρω τό ψήφισμα άπό τον Δορίσκο (Ε451) καί τό επιτύμβιο επίγραμμα τοΰ Απολλώνιου άπό τήν
Πλωτινόπολη (Ε465).
3. Βλ. ωστόσο Λ. Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου, BF 14 (1989) 577-99.
4. Βλ. κατωτέρω, σελ. 261-64.
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Χρονολογικά, ή συλλογή καλύπτει ολην τήν διάρκεια της ελληνικής και ρωμαϊκής
αρχαιότητος. Τα παλαιότερα επιγραφικά ευρήματα ανήκουν στους όψιμους αρχαϊκούς και τους
κλασσικούς χρόνους· το κατώτερο χρονολογικό όριο προσδιορίσθηκε στον 6ο μεταχριστιανικό
αιώνα μετά τήν συγκέντρωση και δημοσίευση τών Βυζαντινών επιγραφών τής ίδιας περιοχής από
τήν Αικατερίνη Άσδραχά. 1 Ό σ ο ν άφορα στις επιγραφές τής όψιμης αρχαιότητος, επειδή κατά τήν
δεκαετία πού παρήλθε άπό τήν δημοσίευση τους (1994) από τους Ί. Μεϊμάρη και Χ. Μπακιρτζή 2
ήλθε στο φώς ικανός αριθμός νέων ευρημάτων, κρίθηκε σκόπιμο για λόγους πληρότητος και για
διευκόλυνση τών χρηστών να συμπεριληφθεί στο "Σύνταγμα" τό σύνολο τους.
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
Στο "Σύνταγμα" έχουν συμπεριληφθεί όλες οι επί λίθου χαραγμένες επιγραφές, όσες
ανακαλύφθηκαν πριν άπό τό έτος 2004. Δέν περιλαμβάνονται χαράγματα σέ άλλη ύλη, μέταλλο ή
πηλό, ή γραπτές επιγραφές σέ πήλινα σκεύη. Έκτος συντάγματος εξ άλλου παραμένουν οι
επιγραφές πού βρέθηκαν χαραγμένες σέ έδρανα τοϋ θεάτρου τής Μαρώνειας, οι εργασίες στο
όποιο συνεχίζονται, ενα πρόσφατο επιγραφικό εύρημα (2001) από τα "Αβδηρα, πού θά δημοσιευθεί
άπό τήν υπεύθυνη αρχαιολόγο κ. Ντίνα Καλλιντζή· επίσης, ορισμένες επιγραφές άπό τό ιερό τού
Απόλλωνος στην Ζώνη, τήν συνολική δημοσίευση τοϋ οποίου προωθεί ή υπεύθυνη τής ανασκαφής
κ. Τζένη Τσατσοπούλου.
Στην συντριπτική τους πλειονότητα οι επιγραφές τοϋ "Συντάγματος" είναι συντεταγμένες στην
ελληνική γλώσσα· παρά τον μεγάλο αριθμό τών μνημείων πού ανήκουν στους ρωμαϊκούς
χρόνους, ελάχιστες έχουν αποδοθεί στην λατινική γλώσσα, μία είναι δίγλωσση λατινική και
ελληνική. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτος είναι ένας μικρός αριθμός επιγραφών, τό κείμενο τών οποίων
εμφανίζεται χαραγμένο μέ ελληνική αλφαβητική γραφή άλλα σέ γλώσσα ακατανόητη (Ε376-377,
Ε427). 01 επιγραφές αυτές παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον καί γι' αυτό παρουσιάσθηκαν
συνοπτικά στο Β ' Πανελλήνιο Συνέδριο 'Ελληνικής Επιγραφικής (Θεσσαλονίκη 2004) άπό τήν
Χρύσα Καραδήμα, μαζί μέ άλλα ανάλογα παραδείγματα, γνωστά άπό τήν Βουλγαρία, τήν
Σαμοθράκη κ. ά. Εύλογη κρίνεται, κατά τήν γνώμη μας, ή υπόθεση οτι πρόκειται για κείμενα στην
—θρακική πιθανότατα— γλώσσα τοϋ προ-έλληνικοϋ υποστρώματος τής περιοχής, τα όποια χαρά
χθηκαν σέ ειδικά διασκευασμένη ελληνική αλφαβητική γραφή, προσαρμοσμένη προφανώς στις
διαφορετικές φωνητικές απαιτήσεις τής άγνωστης γλώσσας (όπως λ.χ. στην περίπτωση τής λατινι
κής γραφής). Συστηματική μελέτη καί ανάλυση αυτών τών κειμένων αναμένεται οτι θά επιχειρηθεί
άπό τους ειδικούς μετά τήν επικείμενη δημοσίευση (μέ ευθύνη τής άνασκαφέως κ. Τζένης
Τσατσοπούλου) καί άλλων ανάλογων κειμένων, τα όποια έχουν βρεθεί κατά τήν ανασκαφή τοϋ
ίεροϋ τοϋ Απόλλωνος στην Ζώνη. 3
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 'ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ" ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
Τό πρώτο μέρος τοϋ "Συντάγματος" καταλαμβάνουν οί φιλολογικές μαρτυρίες (Τ1-Τ254) καί
τα επιγραφικά τεκμήρια (ΤΕ1-ΤΕ87). Για λόγους οικονομίας —για να αποφευχθούν οί
επαναλήψεις— προτιμήθηκε να παρουσιασθοΰν σέ ενιαίες συλλογές για τό σύνολο τής υπό μελέτη
περιοχής, οί πρώτες ταξινομημένες αλφαβητικά, κατά συγγραφέα καί έργο, τα δεύτερα σύμφωνα
μέ τον τόπο προελεύσεως τους (μέ τήν σειρά τών IG), τήν κατηγορία καί τήν χρονολογική τους
τάξη.
Ή Εισαγωγή τοϋ "Συντάγματος", πού ακολουθεί, επιχειρεί να παρουσιάσει μία συνοπτική
άλλα κατά τό δυνατόν εξαντλητική παρουσίαση τής ιστορικής ανθρωπογεωγραφίας τής περιοχής,
άπό τήν εποχή τής πρώτης εγκαταστάσεως Ελλήνων άποικων στα παράλια τοϋ Βορείου Αιγαίου

1. C. Asdracha καί Ch. Bakirtzis, ΑΔ 35 (1980) [1986] "Μελέτες" 241-82· C. Asdracha, ΑΔ 49-50 (1994-1995) [1998]
"Μελέτες" 279-347-51-52 (1996-1997) [2000] "Μελέτες" 333-386· 53 (1998) [2002] "Μελέτες" 455-521.
2. Βλ. Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
3. Βλ. κατωτέρω σελ. 509.
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μέχρι το τέλος της έλληνορρωμαϊκής αρχαιότητος. Σε αυτήν αξιοποιούνται οί μαρτυρίες των
πηγών άλλα και ή εικόνα πού προκύπτει άπό τις αρχαιολογικές έρευνες καί ανασκαφές, όπως
έχουν αποτυπωθεί σε ανακοινώσεις καί δημοσιεύσεις.
Το κύριο σώμα του "Συντάγματος" έχει διαιρεθεί σε πολιτικές (αρχαίες) καί γεωγραφικέςδιοικητικές (σύγχρονες) ενότητες. Σέ κάθε πολιτική ή γεωγραφική ενότητα προτάσσεται συνθετική
Ιστορική εισαγωγή, στην οποία καταβλήθηκε προσπάθεια να αξιοποιηθούν —οπωσδήποτε
συνοπτικά— τόσο οί φιλολογικές καί αρχαιολογικές μαρτυρίες οσο καί τα επιγραφικά τεκμήρια,
τά ήδη γνωστά άλλα καί τα νέα. 'Ανάλογη τεκμηρίωση (καί βιβλιογραφική ενημέρωση) δίδεται,
κατά τό δυνατόν, για τις ελάσσονες θέσεις, άπό τις όποιες προέκυψε μικρός μόνον αριθμός
επιγραφών. Ή πιθανή ταύτιση ορισμένων άπό αυτές συζητείται διεξοδικά άλλα δεν υιοθετείται
παρά μόνον άν έχει άδιαφιλονείκητα επιβεβαιωθεί.
Στο "Σύνταγμα" οί επιγραφές έλαβαν ενιαία, συνεχή αρίθμηση (Ε1-Ε499). Οί επιγραφές
ωστόσο κάθε πόλεως αντιμετωπίσθηκαν ως συγκροτημένη ενότητα (χωριστά οί επιγραφές κάθε
πόλεως καί εκείνες της αντίστοιχης χώρας), οργανωμένες σύμφωνα μέ τις γενικά αποδεκτές
κατηγορίες κατά τήν ακόλουθη τάξη: νόμοι, ψηφίσματα, διατάγματα Ρωμαίων αυτοκρατόρων (μέ
χρονολογική σειρά), αναθηματικές επιγραφές (κατά θεότητα, άλφαβητικώς), τιμητικές, κατάλογοι
καί οροί (μέ χρονολογική τάξη), επιτύμβια έμμετρα, επιτύμβια σέ πεζό λόγο (σύμφωνα μέ τό
τυπικό της διατυπώσεως τους καί μέ τήν χρονολογική καί αλφαβητική τάξη), λατινικές επιγραφές,
επιγραφές της όψιμης αρχαιότητος, ποικίλα καί άδιάγνωστα. Προκειμένου για επιγραφές
αβέβαιης προελεύσεως, στον αύξοντα αριθμό έχει προστεθεί αστερίσκος (*Ε..)· 'Αντίθετα, οί
επιγραφές αγνώστου προελεύσεως συναποτέλεσαν τήν ακροτελεύτια ομάδα τοϋ "Συντάγματος"
(Ε481-Ε499). Δέν έχει όμως συμπεριληφθεί στο "Σύνταγμα" μικρός αριθμός επιγραφών, πού ή
παλαιότερη βιβλιογραφία απέδιδε στον νομό Ξάνθης, άλλα ή δική μας έρευνα οδήγησε στο
συμπέρασμα οτι ή συγκεκριμένη αυτή γεωγραφική απόδοση είναι αβάσιμη.1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ
Τά επιγραφικά λήμματα τού "Συντάγματος" περιλαμβάνουν γιά κάθε επιγραφή:
(α) στοιχεία ταυτότητος (τόπος φυλάξεως καί αριθμός καταλόγου, άν υπάρχει, τόπος, χρόνος
καί στοιχεία γιά τις συνθήκες ευρέσεως, άν είναι γνωστά).
(β) Διαστάσεις τοϋ μνημείου καί περιγραφή συνοπτική, δεδομένου οτι στους πίνακες τοϋ τόμου
έχει απεικονισθεί τό σύνολο σχεδόν τών μνημείων μέ φωτογραφία είτε τοϋ ίδιου είτε
έκτύπου είτε πανομοιότυπου απογράφου (σέ περιπτώσεις επιγραφών πού έχουν απολεσθεί).
Γιά τον ίδιο λόγο δέν δίδεται λεπτομερής περιγραφή τών έπί μέρους χαρακτήρων της
γραφής, τά όποια είναι κατά κανόνα ευδιάκριτα στην φωτογραφία.
(γ) Βιβλιογραφία, οργανωμένη κατά τό "γενετικό" σύστημα: προτάσσεται ή πρώτη δημοσίευση,
ακολουθούν —σέ παρένθεση— τυχόν επανεκδόσεις ή αναδημοσιεύσεις καί, σέ χωριστή πα
ράγραφο (μέ τήν τυπική ένδειξη "Πρβλ."), δημοσιεύσεις πού περιλαμβάνουν απλά σχόλια.
(γ) Χρονολογία κατ' εκτίμηση, μέ βάση, γιά τήν συντριπτική πλειονότητα τών επιγραφών,
παλαιογραφικά, κατά τεκμήριον αβέβαια, κριτήρια. Είναι αξιοσημείωτο οτι, μέ εξαίρεση
τό διάταγμα τοϋ 'Αδριανού (βλ. Ε185), καμμία επιγραφή τής Θράκης τοϋ Αιγαίου δέν
διασώζει συγκεκριμένη χρονολογική ένδειξη.
(δ) Τό κείμενο τής επιγραφής σέ μικρογράμματη μεταγραφή, μέ τά διακριτικά σύμβολα πού
καθιέρωσε ô L. Robert (βλ. La Carie 7/9-14). 'Αποκλίνουσες γραφές, ιδίως σέ επιγραφές
ρωμαϊκών καί όψιμων χρόνων, οί όποιες καθρεπτίζουν ώς έπί τό πλείστον φωνητικά
1. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις επιγραφές πού βρέθηκαν στην Μάνδρα (D. Hereward, ZPE 25 [1977] 296) αλλά πρέπει
πιθανότατα να προέρχονται από τήν Θάσο (βλ. M.-G. Parissaki, "Mandra, Abdère et Thasos: remarques sur deux
inscriptions errantes", ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1 [2002] 107-16). Δύο άλλες επιγραφές πού αναφέρεται οτι προέρχονται άπό τήν
άταύτιστη σήμερα θέση Katri (ή Katzi) Daran (S. Reinach, "Inscriptions latines de Macédoine", BCH8 [1884] 49-50, αρ.
9, και Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 [1937] 20-21, άρ. 3, είκ. 3 αντίστοιχα) πιστεύεται οτι πρέπει να συνδεθούν μέ τήν
χώρα τών Φιλίππων (Μ.-Γ. Παρισάκη, μελέτη υπό δημοσίευση).
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φαινόμενα τής εποχής, αποτυπώνονται στην μεταγραφή χωρίς αλλαγές ή συμπληρώσεις.
Προκειμένου για μή ελληνικά ονόματα, τα όποια εμφανίζονται σε ελληνόγλωσσες επι
γραφές, εφαρμόζονται οί κανόνες τονισμού τής ελληνικής γλώσσας, όταν ή μορφή στην
οποία παραδίδονται δεν επιτρέπει αμφιβολίες· σέ διαφορετική περίπτωση δέν επιχειρείται ô
τονισμός τους.
(ε) Κριτικό υπόμνημα, με μικρότερα στοιχεία.
(στ) Τεκμηρίωση των προτεινόμενων συμπληρώσεων, με αναφορά παραλλήλων, οπού είναι
δυνατόν.
(ζ) Πραγματολογικά σχόλια και παρατηρήσεις, κατά κανόνα σύντομα. Εκτενέστερη διαπρα
γμάτευση υπάρχει μόνον κατ' εξαίρεση, σέ περιπτώσεις σημαντικών ή πολυσυζητημένων
επιγραφών.
Αντίθετα μέ τήν συνήθη πρακτική, τα κύρια ονόματα δέν σχολιάζονται εδώ. Λόγω τής
Ιδιαίτερης σημασίας πού τους αποδίδεται, αποτέλεσαν τό αντικείμενο συστηματικής μελέτης τής
ερευνήτριας Μαρίας-Γαβριέλλας Παρισάκη και θα παρουσιασθούν σέ χωριστό τόμο, συνοδευτικό
τού "Συντάγματος", ό όποιος θα δημοσιευθεί τους αμέσως προσεχείς μήνες.1
Τό "Σύνταγμα" συμπληρώνουν ευρετήρια κυρίων ονομάτων, ελληνικού καί λατινικού λεξιλο
γίου, κατάλογοι πινάκων καί εικόνων καί πίνακες αντιστοιχιών.

1. Μ. Γ. Παρισάκη, Προσωπογραφία καί 'Ονομαστικό τής Θράκης τοϋ Αιγαίου (υπό εκτύπωση).
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ΑΒΔΗΡΑ
'Αποικία τών Κλαζομενίων και αργότερα τών Τηίων, ή πόλις των 'Αβδήρων χωροθετεΐται άπό
τις αρχαίες πηγές στην ακτή τοϋ Βορείου Αιγαίου.1 Παρά τίς σαφείς μαρτυρίες για τήν προέλευση
τών πρώτων αποίκων, το όνομα της πόλεως2 εικάζεται φοινικικής προελεύσεως, άφοΰ στίς πηγές
παραδίδονται δύο ομώνυμες πόλεις τών Φοινίκων στην δυτική Μεσόγειο.3 Ώς στοιχείο ενισχυτικό
της ερμηνείας αυτής προβάλλεται και ή μαρτυρία τοϋ Ηροδότου για τήν παρουσία Φοινίκων στην
γειτονική Θάσο.4 Ή ταύτιση τών 'Αβδήρων μέ τον αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή τοϋ
ακρωτηρίου Μπουλούστρα,5 στο μέσον περίπου της αποστάσεως μεταξύ τών σημερινών εκβολών
τοϋ Νέστου ποταμού καί της Βιστονίδος λίμνης, θεωρείται σήμερα απολύτως ασφαλής.
'Ανασκαφικές καί επιφανειακές έρευνες επιβεβαίωσαν τήν παρουσία στην ευρύτερη περιοχή
εγκαταστάσεων εγχώριων, θρακικών πιθανότατα, πληθυσμών πριν άπό τήν άφιξη τών πρώτων
Ελλήνων αποίκων.6 Ό Στράβων (Τ227) αναφέρει τους Βίστονες, τήν παρουσία τών οποίων
απηχεί ή ονομασία της γειτονικής Βιστονίδος λίμνης καί ό σχετικός μέ τήν ίδρυση της πόλεως
άθλος τοϋ Ηρακλέους·7 σέ άλλο χωρίο (Τ232α) συνδέει τήν περιοχή μέ τους Σαπαίους, πού
παλαιότερα ονομάζονταν Σίντιες, Σίντοι ή Σάϊοι. Ό Πίνδαρος εξ άλλου, περιγράφει τίς σκληρές
συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων αποίκων καί Παιόνων (Τ163).8
Στην μυθολογική περί ιδρύσεως τών 'Αβδήρων παράδοση, θέση μέ ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της
πρώιμης χρονολογήσεώς του στίς αρχές τοϋ 5ου π.Χ. αι. κατέχει ό δεύτερος παιάν τοϋ Πινδάρου,
οπού ώς μόνος ιδρυτής της αποικίας τών 'Αβδήρων αναφέρεται ό "Αβδηρος, γιος τοϋ Ποσειδώνος

1.Τ90,Τ197,Τ198,Τ199, Τ152, Τ165, Τ168, Τ192,Τ227, Τ230.
2. Έκτος από το αναφερόμενο σέ πληθώρα φιλολογικών, επιγραφικών καί νομισματικών πηγών δνομα "Αβδηρα (λατ.
Abdera), το έθνικόν Άβδηρ(ε)ίτη5 (λατ. Abderites) καί τήν "Αβδηρί-πδα χώρα, στίς πηγές παραδίδονται επίσης οί τύποι
"Αβδερακαί "Αβδερϊται (ΤΕ6, ΤΕ16, ΤΕ18, ΤΕ19, ΤΕ20, ΤΕ21, ΤΕ25),Αΰδηρα (Τ113 πρβλ. Τ234 καί 235),
"Αβδηροί (Τ 7 8 καί Τ97), ίσως καί Άβδαρα (ΤΕ 52).
3. Για τήν πρώτη —στην βόρεια ακτή της 'Αφρικής κοντά στην Καρχηδόνα— βλ. Πτολ. 4.3.9, ένφ για τήν δεύτερη —αποικία
τών Φοινίκων στην νότια ακτή της 'Ιβηρικής χερσονήσου— βλ. Τ 6 5 ) καί Στράβ., 3.4.3 (C 157). 'Από τήν οεύτερη αυτή
πόλη παραδίδονται καί νομίσματα μέ το όνομα γραμμένο σέ φοινικικό αλφάβητο· βλ. RE 1.1 (1893) 26, λ. Abdira (J.
Schmidt) καί 23, λ. Abdera (2) (Ε. Hübner) αντίστοιχα, καθώς καί τίς σχετικές αναλύσεις τών Isaac (76-77), Α. J.
Graham (JHS 112 [1992] 44-45) καί Κ. Chryssanthaki (REG 114 [2001] 386). Σύμφωνα μέ τήν επικρατέστερη
ετυμολογία, ώς πρώτο συνθετικό αναγνωρίζεται τό ουσιαστικό Abd (φοιν. δούλος), ένψ ή κατάληξη παραπέμπει σέ
άλλα φοινικικής προελεύσεως τοπωνύμια τοϋ ελλαδικού χώρου (πρβλ. Κύθηρα). Για ένα σύντομο σχολιασμό τών
παλαιότερων απόψεων τού Σαμσάρη, πού θεωρεί τό τοπωνύμιο ελληνικής προελεύσεως (Σαμσάρης, 'Εξελληνισμός
240, σημ. 6- πρβλ. Τ71), καί τοϋ Wilamowitz, πού τό θεωρεί θρακικό καί τό συσχετίζει μέ τό επίθετο τού 'Απόλλωνος
Δηραινός ή Δηρηνός (βλ. Τ163- U von Wilamowitz-Moellendorf, Sappho und Simonides [Βερολίνο 1919] 255 κέ.), βλ. Α. J.
Graham, JHS 112 (1992) 44-45.
4. Βλ. Ήρόδ. 2.44.3-4 καί 6.47.1-2. Για τήν ύπαρξη μεταλλείων στην ευρύτερη περιοχή πού θα μπορούσε νά δικαιολογήσει
τήν παρουσία αύτη, βλ. Α. J. Graham, JHS 112 (1992) 45· ποέπει, δμως, να σημειωθεί δτι οί μέχρι σήμερα ανασκαφικές
έρευνες δέν έχουν φέρει στο φώς κανένα στοιχείο πού να επιβεβαιώνει τήν υπόθεση περί φοινικικής δραστηριότητας
στο Βόρειο Αιγαίο.
5. Σπανιότερη ή γραφή Μπαλούστρα (Σαμσάρης, 'Εξελληνισμός 77, σημ. 5· Χ. Μπακιρτζής, ΠΑΕ 1982, 18).
6. Για τίς προϊστορικές θέσεις της περιοχής, βλ. ανωτέρω, τον Χάρτη 1 (ανωτέρω, σελ. 125 καί Ch. Koukouli-Chrysanthaki,
Thracia Pontica 3 (1985) 86, ένψ για τίς θέσεις της εποχής τοϋ Σιδήρου, πού σχετίζονται μέ τήν δραστηριότητα τών
Θρακών, βλ. Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 7 (1987-1990) 297-322 καί Δ. Τριαντάφυλλος καί Κ. Καλλιντζή,
ΑΕΜΘ 12 (1998) [2000] 1-10. Τήν εγκατάσταση Θρακών στον χώρο της μεταγενέστερης αποικίας υποστήριξαν
ορισμένοι μελετητές (Σαμσάρης, 'Εξελληνισμός 73) μέ βάση τίς μαοτυρίες τοϋ Στράβωνος (Τ227) καί τοϋ Πομπωνιου
Μέλα (Τ152), άλλα οί ανασκαφικές έρευνες τών τελευταίων χρονών δέν έχουν φέρει στο φώς στοιχεία ικανά νά
επιβεβαιώσουν τήν άποψη αυτή.
7. Για τους σχετικούς μέ τήν ίδρυση μύθους, βλ. κατωτέρω.
8. Βλ. κατωτέρω, σελ. 159.
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και τής Θρονίας (Τ163).1 Ωστόσο, ιδιαίτερα διαδεδομένη στην φιλολογική παράδοση εμφανίζεται
και ή σύνδεση τής ιδρύσεως τών Αβδήρων μέ τον δγδοο άθλο του Ηρακλέους καί με τήν σύλληψη
τών τεσσάρων άνθρωποβόρων αλόγων του βασιλέως τών Βιστόνων Διομήδους (Τ19, Τ20, Τ69·
πρβλ. Τ99). Σύμφωνα μέ τήν επικρατέστερη παραλλαγή τοΰ μύθου αυτού, ή πόλις Ιδρύθηκε άπό
τον Ηρακλή στο σημείο ταφής του φίλου καί συνοδού του Άβδήρου, ο όποιος κατασπαράχθηκε
από τα άλογα πού είχε αναλάβει να φυλάξει* έτσι, ô Ηρακλής εμφανίζεται ώς κτίστης τών
'Αβδήρων καί ό νΑβδηρος ώς επώνυμος ήρως.2 Τό κοινό σε όλες τις παραλλαγές στοιχείο τής
παρουσίας τού 'Αβδήρου καί τής επισήμανσης τής λοκρικής του καταγωγής ερμηνεύθηκε ώς
απόηχος μιας πρώτης προσπάθειας εγκαταστάσεως Μυκηναίων.3 Ή μέχρι σήμερα ανασκαφική
έρευνα δέν έχει επιβεβαιώσει καμμία άπό τις υποθέσεις αυτές.
Κοινή σε όλες τις παραλλαγές εμφανίζεται καί ή αντίσταση τοΰ προ-ελληνικού πληθυσμιακού
στοιχείου, έντονα παρούσα καί στην ιστορική περί ιδρύσεως τής αποικίας παράδοση. Ή πολύτιμη
για τήν πρώτη άποικιστική προσπάθεια τών Ελλήνων μαρτυρία τοΰ Ηροδότου (Τ81) καί οι
χρονολογικές ενδείξεις τού Εύσεβίου (Τ72) καί τοΰ Σολίνου (Τ199) ανάγουν τήν ίδρυση τών
'Αβδήρων στα μέσα περίπου τού 7ου π.Χ. αι. —περί τό 654 π.Χ.4— καί τήν αποδίδουν σέ Κλαζομενίους αποίκους υπό τήν ηγεσία τού Τιμησίου.5 Οί νεώτερες αρχαιολογικές έρευνες επιβεβαίω
σαν τό γενικότερο χρονολογικό πλαίσιο τής πρώτης αυτής εγκαταστάσεως καί τήν ιωνική
προέλευση τών αποίκων, άλλα ή συνεχής χρήση τών νεκροταφείων σέ ολη τήν διάρκεια τού 6ου
π.Χ. αι. φαίνεται να διαψεύδει τήν παράδοση περί άμεσης έξοντώσεως τών άποικων υπό τα
πλήγματα επιθετικών θρακικών φύλων τής περιοχής.6 Μέ τα δεδομένα τών νεώτερων ερευνών
ερμηνεύθηκε ευχερέστερα καί ή μαρτυρία τού Ηροδότου για λατρεία τού Τιμησίου ώς ήρωοςοίκιστού καί στην νεώτερη αποικία τών Τηίων,7 ένφ ή μελέτη τού σκελετολογικού υλικού αποκά
λυψε καί τις σοβαρές συνέπειες τής αναμενόμενης στην έλώδη αυτή περιοχή ελονοσίας.8 Ό
συνδυασμός, επομένως, τών δυσμενών συνεπειών πού αναμφίβολα συνεπάγονταν τό νοσηρό
περιβάλλον άφ' ενός καί ή επιθετικότητα τών τοπικών θρακικών φύλων άφ' ετέρου ενισχύει τήν
υπόθεση οτι ή πρώτη κλαζομενιακή εγκατάσταση αποδυναμώθηκε σταδιακά.9
1. Πρβλ. τήν μαρτυρία τοΰ Ψευδο-Σκύμνου (Τ198) καί τους μνημονευόμενους από τον Φιλόστρατο ετήσιους αγώνες προς
τιμήν τοΰ ήρωος (Τ251). "Αλλοι συγγραφείς εμφανίζουν τον "Αβδηρο ώς γιο τοΰ Έρμη (Τ69· πρβλ. Τ99 καί 211),
Λοκρό τήν καταγωγή (Τ 2 Ο ).
2. Τήν μεταγενέστερη σύνδεση τοΰ 'Ηρακλέους μέ τον μΰθο υποστήριξε ό Ε. J. P. Raven, NC 1967, 293-94, επικαλούμενος
τήν απουσία του τόσο από τον δεύτερο παιάνα τοΰ Πινδάρου (Τ163) δσο καί από τις πρώτες απεικονίσεις τοΰ όγδοου
άθλου. Τήν πρώτη εμφάνιση τοΰ Ηρακλέους στην πίσω οψη νομίσματος τών 'Αβδήρων έπί άρχοντος Φιλδδος τό 362
π.Χ. επισημαίνει καί ή Κ. Chryssanthaki (Chryssanthaki 193). Έξ άλλου, στο απόσπασμα τοΰ Πινδάρου Τ164 ό
Διομήδης χαρακτηρίζεται ώς βασιλεύς τών Κικόνων, θρακικοΰ φύλου, ή δράση τοΰ οποίου τοποθετείται κατά κανόνα
ανατολικά καί όχι δυτικά τής Βιστονίδος λίμνης- διαφορές παρουσιάζει καί ή μαρτυρία τοΰ Στράβωνος (Τ227), πού
εμφανίζει ώς ιδρυτές τών 'Αβδήρων τους ίδιους τους Βίστονες, καθώς καί τοΰ Σολίνου (Τ199) καί τοΰ Μαρτιανοΰ
Καπέλλα (Τ151), οί όποιοι αποδίδουν τήν ίδρυση τής πόλεως στην αδελφή τοΰ βασιλέως Διομήδους.
3. Βλ. Ε. Σκαρλατίδου, Θρακική Επετηρίδα 5 (1984) 147-48 καί Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 1 (1987-1990)
299 καί 312. Στην ευρύτερη περιοχή οέν έχουν εντοπισθεί κατάλοιπα μυκηναϊκών χρόνων, παρά την άποψη δτι ή θέση
τής Μάνδρας πληροί τις προϋποθέσεις για μία εγκατάσταση Μυκηναίων (Ch. Koukouli-Chrysanthaki, Thracia Pontica 3
[1985] 87-88· πρβλ. Κ. Chryssanthaki, REG 114 [2001] 385, σημ. 16).
4. Βλ. R. Μ. Cook, JHS 66 (1946) 67-98, κυρίως σελ. 77. 'Εγκυρότερη θεωρείται ή χρονολόγηση τοΰ Εύσεβίου (Α. J.
Graham, JHS 112 [1992] 46). Για τήν άποψη δτι ή πρώτη αυτή αποικία υπήρξε αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί
όχι οργανωμένη επιχείρηση τών Κλαζομενίων, βλ. Λαζαρίδης, "Αβδηρα 7 §34 καί, πιο πρόσφατα, Κ. Chryssanthaki,
REG 114 (2001) 388.
5. Στον οικιστή τών 'Αβδήρων αναφέρονται επίσης μεταγενέστερες φιλολογικές πηγές, βλ. Τ11, Τ171 καί Πλουτ. Περί
Πολυφιλίας 96b • πρβλ. Α. Demandt, RE Suppl. 14 (1974) 796, λ. Timesios (2) καί Α. J. Graham, JHS 112 (1992) 46. Για
τό όνομα Τιμήσιος, πού στις μεταγενέστερες πηγές άπαντα ώς Τιμησίας, καί για τήν διάδοση του στις ιωνικές κυρίως
περιοχές, βλ. Hatzopoulos, Lysimaque 20, σημ. 1.
6. Γιά τα αρχαιολογικά κατάλοιπα πού συνδέονται μέ τήν πρώτη αποικία τών 'Αβδήρων, βλ. κατωτέρω, σελ. 176.
Παλαιότερα υποστηρίχθηκε πιθανή διακοπή τής συνέχειας μεταξύ πρώτου καί τρίτου τετάρτου τοΰ 6ου π.Χ. ai. στον
χώρο τοΰ αρχαϊκού νεκροταφείου δσο καί στην περιοχή τοΰ βόρειου περιβόλου (Ε. Σκαρλατίδου, ΑΕΜΘ 2 [1988]
[1991] 459 καί 464, καί Ch. Koukouli-Chrysanthaki, "Cemeteries" 47). Βλ. όμως τά νεώτερα συμπεράσματα τής έρευνας
στο άρθρο τής Ε. Skarlatidou, Klazomenai, Teos and Abdera 258.
7. Τ 81· πρβλ. Τ233. Βλ. επίσης Χρ. Βεληγιάννη, Αρχαία Θράκη 691-92 καί Chryssanthaki 15, μέ τήν σημ. 17.
8. Βλ. Ε. Σκαρλατίδου, "Καύσεις" 340, πού στηρίζεται στις όστεολογικές παρατηρήσεις τοΰ Ά. Άγγελαράκη. Γιά τις
ανασκαφές τών αρχαιότερων αυτών νεκροταφείων, βλ. κατωτέρω, σελ. 176.
9. 'Υποστηρίχθηκε από τον Β. Isaac, μέ βάση τό περίφημο ελεγείο τοΰ 'Αρχιλόχου πού αναφέρεται σέ μάχη μεταξύ Θασίων
καί Σαϊων (ΡLG αρ. 6), καθώς καί τήν μαρτυρία τοΰ Στράβωνος (Τ232ο), δτι τό θρακικό αυτό φΰλο ήταν
εγκατεστημένο στην περιοχή τών 'Αβδήρων καί στά νησιά γύρω άπό τήν Λήμνο, ότι στο διάστημα μεταξύ τής
εγκαταστάσεως τών Κλαζομενίων καί εκείνης τών Τηΐων στην περιοχή δραστηριοποιήθηκαν οί Θάσιοι (Isaac 79-80·
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'Οπωσδήποτε, ενα δεύτερο κύμα 'Ιώνων αποίκων, προερχόμενο από τήν γειτονική των
Κλαζομενών πόλη της Τέω, ήλθε να ενισχύσει τήν αποικία στα μέσα τοϋ 6ου π.Χ. αι. (545 π.Χ.),
όταν, σύμφωνα μέ τον Ηρόδοτο (Τ81), ή μικρασιατική αυτή πόλη εγκαταλείφθηκε άπό το σύνολο
των κατοίκων της στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τον περσικό ζυγό.1 Πολύτιμες πληρο
φορίες για τους αγώνες τών νέων αποίκων κατά τών Θρακών προσφέρει καΐ πάλι ό αποσπασμα
τικός και δυσερμήνευτος δεύτερος παιαν τοϋ Πινδάρου,2 ένψ σημαντικό τεκμήριο για τήν ραγδαία
ανάπτυξη και τήν οικονομική ευρωστία τών 'Αβδήρων λίγα μόνο χρόνια μετά τήν εγκατάσταση
τών Τηΐων αποτελεί ή έναρξη κοπής νομισμάτων, ή οποία τοποθετείται σήμερα περί τό 520/15
π.Χ.3 Ή επιλογή κοινού έμιπροσθοτύπου για τα νομίσματα τών 'Αβδήρων και της Τέω, άλλα καί
μεταγενέστερες φιλολογικές καί επιγραφικές μαρτυρίες αποκαλύπτουν τις στενές σχέσεις πού
καλλιέργησε ή αποικία μέ τήν μητρόπολη της άπό τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεως της καί σε ολη
τήν διάρκεια της αρχαιότητας.4
Τα "Αβδηρα, όπως καί ολόκληρη ή θρακική ακτή τοϋ βόρειου Αιγαίου, περιήλθαν υπό τον
έλεγχο τών Περσών λίγο μετά τήν εκστρατεία τοϋ Δαρείου κατά τών Ευρωπαίων Σκυθών (512
π.Χ.) καί τις επιχειρήσεις στην περιοχή τοϋ στρατηγού του Μεγαβάζου μέ ισχυρές στρατιωτικές
δυνάμεις.5 Στην περίοδο της επαναστάσεως τών πόλεων της 'Ιωνίας πιστεύεται ότι αναφέρεται ή
πληροφορία τοϋ Ηροδότου οτι οί Θάσιοι, διαβληθέντες υπό τών άστυγειτόνων, υποχρεώθηκαν από
τον Δαρείο να καταστρέψουν τα τείχη της πόλεως τους καί να μεταφέρουν τα πλοία τους στο
λιμάνι τών 'Αβδήρων (Τ83). "Αν καί oi "γείτονες" τών Θασίων δέν κατονομάζονται, ή ευθύνη
αποδόθηκε δικαιολογημένα στους 'Αβδηρίτες.6 Ή εντολή, εξ άλλου, για μεταφορά τών θασιακών
πλοίων στα "Αβδηρα ενισχύει τήν υπόθεση οτι ή πόλη αυτή έμεινε πιστή στους Πέρσες καί οτι
χρησιμοποιήθηκε ώς βάση τών επιχειρήσεων τους στην περιοχή.7 Στον Ηρόδοτο (Τ90· πρβλ. Τ160
καί Τ248) οφείλεται ή πληροφορία οτι ή στρατιά τοϋ Ξέρξη διέσχισε τήν χώρα τών 'Αβδήρων κατά
τήν εκστρατεία τοϋ 480 π.Χ., όταν ή πόλη υποχρεώθηκε να συμμετάσχει στο βαρύτατο, σύμφωνα
μέ τις πηγές, κόστος τής φιλοξενίας τών στρατευμάτων (Τ92).8 Ό ηττημένος Πέρσης βασιλεύς
φιλοξενήθηκε στα "Αβδηρα καί κατά τήν υποχώρηση τοϋ 479 π.Χ., προσέφερε μάλιστα ώς
ανταμοιβή στην πόλη χρυσό ξίφος καί χρυσοποίκιλτη τιάρα (Τ96).
πρβλ. τις σχετικές μέ τήν έλλειψη επαρκών και Ικανοποιητικών στοιχείων παρατηρήσεις τών Α. J. Graham, JHS 112
[1992] 48 καί Chryssanthaki 151, σημ. 77). Ή άποψη αυτή, όμως, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τήν ανεύρεση
στα "Αβδηρα δύο επιγραφών τών ύστερων αρχαϊκών χρόνων χαραγμένων σέ θασιακό αλφάβητο (Ε13 καί Ε30).
1. Ή μαρτυρία τού Στράβωνος (Τ233), δτι μέρος τών αποίκων επανήλθε αργότερα στην Τέω, φαίνεται να επιβεβαιώνεται
τόσο από τον δεύτερο παιάνα τού Πινδάρου (Τ163 έπ. α ' στίχ. 28-34) —δπου τα "Αβδηρα αναφέρονται ώς ματρός δέ
μάτ£ρ— δσο καί από τήν ερμηνεία της προβληματικής εκφράσεως συν θετοΐσιν Τηΐοισιν, πού συμπληρώνεται στο
κείμενο τών άρών τής Τέω (ΤΕ84, Γ' 6-7). Για τις σχετικές συζητήσεις καί τον παλαιότερο προβληματισμό τής
έρευνας,βλ. G. Huxley, Studies Dow(1984) 149-52· Α. J. Graham, JHS III (1991) 176-78 καί JHS 112 (1992) 53 καί
Chryssanthaki (2000) 153-54.
2. T163, έπ. β' 59-70· (πρβλ. T244) αναφέρονται οί συγκρούσεις μέ τους Παίονες, ή αρχική απόκρουση τους πέρα άπό
τον "ΑΘω, ή επιστροφή τους καί ή τελική νίκη τών αποίκων στην σύγκρουση τοϋ Μελαμφύλλου κοντά στα "Αβδηρα (βλ.
συστηματικά Radt, Paian 58-65· το συγκεκριμένο τοπωνύμιο άπαντα επίσης στον Πλίνιο, Τ166). Οί συγκρούσεις
αυτές χρονολογούνται συνήθως στην προ τού 512 π.Χ. περίοδο, οπότε ή περιοχή περιήλθε στην κυριαρχία τών Περσών
(Α. J. Graham, JHS 112 [1992] 49-51). Οί αναφερόμενες στον ίδιο παιάνα (Τ163, στίχ. 73-79 καί στρ. γ' 102-106)
συγκρούσεις μεταξύ Τηΐων καί Θρακών στην περιοχή τού Παγγαίου καί κοντά σέ κάποιον ποταμό —ίσως τον Νέστο—
σχετίζονται ενδεχομένως μέ προσπάθειες τών νέων αποίκων να επεκτείνουν τήν χώρα τους (Ααζαρίδης, Άβδηρα 22
§109, Σαμσάρης, Εξελληνισμός 51 καί Α. J. Graham, JHS 112 [1992] 62-64· ό τελευταίος χρονολογεί μέ επιφύλαξη τις
τελευταίες αυτές συγκρούσεις περί τό 470-460 π.Χ.). Για τήν έκταση τής χώρας τών 'Αβδήρων λίγα χρόνια μετά τήν
ίδρυση τής αποικίας, βλ. κατωτέρω, σελ. 167-68.
3. Chryssanthaki 150-57, δπου καί εξαντλητικός σχολιασμός τών παλαιότερων απόψεων (κυρίως May, Abdera 49-51: περί
τό 540-35 π.Χ.· Price-Waggoner, Asyut 37: περί τό 530 π.Χ.· Jeffery, LSAG 364: περί τό 525 π.Χ., μέ βάση τα σχήματα
τών γραμμάτων). Ή έξ αρχής κοπή νομισμάτων μεγάλης ονομαστικής αξίας (δκταδραχμων καί τετραδράχμων) προδίδει
τον εμπορικό προσανατολισμό τής πόλεως, αλλά ή προέλευση τού χρησιμοποιούμενου για την κοπή νομισμάτων
μετάλλου παραμένει άγνωστη, δεδομένου δτι στην περιοχή τών 'Αβδήρων δέν έχει διαπιστωθεί ύπαρξη μεταλλείων
(Isaac 74). Πιθανότερη θεωρείται ή ανάπτυξη ενός δικτύου συναλλαγών μέ τους Θράκες τής ενδοχώρας (Ch. KoukouliChrysanthaki, Thracia Pontica 3 [1985] 90 καί Chryssanthaki 130· βλ. επίσης κατωτέρω, σελ. 172-73).
4. Βλ. ιδίως L. Loukopoulou καί M.-G. Parissaki, Klazomenai, Teos and Abdera 305-310 καί κατωτέρω, σελ. 165.
5. Ήρόδ. 5.2: Ώς δέ έχειρώθη ή Πέρινθος, τ\λαυνε τον στρατον ό Μεγάβαζος δια της Θρηίκης, ττδσαν ττόλιν καί ττδν ϋθνος τών
ταύτη οικημένων ήμερούμενος βασΛέΐ ταϋτα γαρ οί ένετέταλτο ΕΚ Δαρείου, Θρηίκην καταστρίφεσοαι. Γΐά τήν εκστρατεία τού

Δαρείου κατά τών Σκυθών τής Ευρώπης καί τήν χρονολόγηση της, βλ. Briant 154-56, μέ τήν σχετική βιβλιογραφία.
6. Βλ. ενδεικτικά Pouilloux 57 καί Isaac 89.
7. Βλ. Chryssanthaki 161-62.
8. Πρβλ. τήν μαρτυρία τού Ηροδότου 7.118 για ανάλογη υποχρέωση τής γειτονικής Θάσου.
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"Αν καί βασικά ερωτήματα σχετικά με τήν μορφή και τήν διάρκεια της περσικής κυριαρχίας
στην περιοχή παραμένουν αναπάντητα,1 ή απελευθέρωση των ελληνίδων πόλεων τοϋ βόρειου
Αιγαίου συνδέεται ασφαλώς με τήν δράση τών 'Αθηναίων καί τήν ανάκτηση της Ήϊόνος άπό τον
Κίμωνα το 475 π.Χ.2 Μέ τήν ταραγμένη περίοδο πού ακολούθησε τήν οριστική αποχώρηση τών
Περσών εικάζεται οτι σχετίζεται ή ασαφής αναφορά στον δεύτερο παιάνα τοϋ Πινδάρου για
κάποια στάσιν, πού προκλήθηκε από τήν παρουσία στην πόλη έπηλύδων (σχόλιο στους στίχ. 48-50
τοϋ Τ163), όπως καί οι περίφημες "άρές" της Τέω, στις όποιες περιλαμβάνονται μέτρα για τήν
διασφάλιση της εσωτερικής σταθερότητας σέ μητρόπολη καί αποικία (ΤΕ84).3 Τέλος, πολύτιμες
πληροφορίες για τήν Ιστορία της πόλεως κατά τους χρόνους της περσικής κυριαρχίας προσφέρει
καί ή μελέτη της νομισματοκοπίας της. Ή σημαντική παρουσία νομισμάτων της δεύτερης
περιόδου (500-480 π.Χ. περίπου) σέ θησαυρούς της Ανατολής μαρτυρεί τις έντονες καί στενές
συναλλαγές τών 'Αβδήρων μέ τό περσικό βασίλειο,4 ενώ ή χρήση σταθμητικοϋ κανόνος συμβατού
μέ τον περσικό για αρκετές δεκαετίες μετά τήν αποχώρηση τών Περσών από τό βόρειο Αιγαίο
υποδηλώνει τήν συνέχιση τών επαφών αυτών.5
Στα χρόνια μετά τήν απελευθέρωση της Ήϊόνος τοποθετείται καί ή ένταξη τών 'Αβδήρων στην
Α' 'Αθηναϊκή Συμμαχία, στους φορολογικούς καταλόγους τής οποίας άπαντα συστηματικά άπό τό
454 π.Χ.6 Τό αρχικό ποσό τών 12 ταλάντων καί 5.120 δραχμών, πού προκύπτει άπό τον κατάλογο
τοϋ 454/3 π.Χ. (ΤΕ2), αυξάνεται σέ 15 τάλαντα για τα έτη μεταξύ 452/1 καί 433/2 π.Χ.(ΤΕ4,
ΤΕ18),7 για να μειωθεί σέ 10 τό 432/1 (ΤΕ19). Στην περίφημη τάξιν φόρου τοϋ 425 π.Χ., δμως, ή
πόλις καλείται να καταβάλει άπό κοινού μέ τήν γειτονική Δίκαια τό τεράστιο ποσό τών 75
ταλάντων (ΤΕ22). Οί λόγοι πού οδήγησαν στις μεγάλες αυτές αυξομειώσεις παραμένουν
άγνωστοι καί οδήγησαν στην διατύπωση ποικίλων υποθέσεων.8 Βέβαιο πάντως είναι οτι ή μεγάλη
ακμή τών 'Αβδήρων κατά τον 5ο π.Χ. αι. βασίζεται σέ λεπτές ισορροπίες μεταξύ τών μεγάλων
δυνάμεων πού δρουν στην περιοχή, καθώς, πέραν τών ηγεμονικών βλέψεων τής 'Αθήνας,
ιδιαίτερα αισθητή γίνεται κατά τους χρόνους αυτούς καί ή επιρροή τοϋ νεοσύστατου γειτονικού
βασιλείου τών Όδρυσών (Τ56 καί Τ108). Παρά τήν μαρτυρία τοϋ Θουκυδίδη οτι ή κυριαρχία τοϋ
Σεύθη Α ' εκτεινόταν ώς τήν χώρα τών 'Αβδήρων καί οτι πολλές ελληνικές πόλεις κατέβαλλαν
στον Όδρύση βασιλέα σημαντικά ποσά σέ χρυσό καί άργυρο (Τ108), ή συνεχιζόμενη πλούσια
δραστηριότητα τοϋ νομισματοκοπείου τής πόλεως μαρτυρεί τήν μεγάλη οικονομική άνθηση της.9
1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 159.
2. Βλ. γενικά Meiggs, Empire 69, Ζ. Η. Archibald, CAH VI (1994') 454 και Chryssanthaki 165· προγενέστερη χρονολογία,
πριν από τήν κατάληψη της Ήϊόνος, πρότεινε ό Α. W. Gomme, Commentary 1290-91.
3. Για τις διαφορετικές απόψεις, πού έχουν διατυπωθεί σχετικά μέ τήν χρονολόγηση τής στάσεως καί τήν ταυτότητα τών
εμπλεκόμενων παρατάξεων, βλ. τήν εμπεριστατωμένη ανάλυση τοΰ Radt (Paian 49-52). Σέ αντίθεση μέ τους πρώτους
εκδότες τοΰ παιάνος, πού θεώρησαν τήν στάσιν εσωτερική, ό Radt επισήμανε οτι ό ορός επηλυς αναφέρεται σέ
εξωτερικό παράγοντα καί συνέδεσε το χωρίο μέ τήν παρουσία περσικής φρουράς καί τήν πιθανή εξέγερση τών
Αβδηριτών εναντίον της· πρβλ. δμως τό σχόλιο τοΰ Α. J. Graham (JHS 112 [1992] 53, σημ. 58) για τις ερμηνευτικές
δυσκολίες τοΰ χωρίου. Για τήν σύνδεση τής περσικής φρουράς μέ τον αναφερόμενο στις "άρές" τής Τέω αίσυμνήτη, βλ.
Chryssanthaki 162-63.
4. Βλ. κατωτέρω, σελ. 174, σημ. 1.
5. Ή χρήση τοΰ συγκεκριμένου σταθμητικοϋ κανόνος τοποθετείται στις τέσσερεις πρώτες περιόδους τής νομισματοκοπίας
τών 'Αβδήρων καί πιστεύεται οτι λήγει μέ τήν πιθανή εφαρμογή τοΰ ψηφίσματος τοΰ Κλεάρχου τό 425 π.Χ. Για τήν
σχετική συζήτηση καί τήν παρουσίαση τών νεώτερων απόψεων τής έρευνας ώς προς τήν χρονολόγηση τοΰ Άθηναϊκοΰ
ψηφίσματος καί τήν διακοπή τής αυτόνομης νομισματοκοπίας τών πόλεων τής 'Αθηναϊκής Συμμαχίας, βλ.
Chryssanthaki 180-83.
6ΤΕ2,ΤΕ4,ΤΕ6-ΤΕ8, ΤΕ10.ΤΕ13, ΤΕ15, ΤΕ16, ΤΕ18-ΤΕ22.
7. Τό ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ τών πόλεων τοΰ θρακικού φόρου καί αντιστοιχεί στο 1/8 τοΰ συνολικοΰ ύψους
του. Μετά τό 446 π.Χ. —οπότε αυξήθηκε δραστικά ό φόρτος τής Θάσου— τα "Αβδηρα βρίσκονται στην δεύτερη θέση.
Στο σύνολο τών 250 πόλεων τής 'Αθηναϊκής Συμμαχίας, τα "Αβδηρα καταλέγονται μεταξύ τών πόλεων πού κατέβαλλαν
τον υψηλότερο φόρο μετά τήν Αίγινα (30 Τ) καί τήν Θάσο (30 Τ), μαζί μέ τήν Πάρο (15 Τ) καί τό Βυζάντιο (15 Τ). Βλ.
σχετικά Λαζαρίδης, Άβδηρα 1 §3.
8. Για ανάλογες αυξομειώσεις στον φόρο τής γειτονικής Μαρώνειας, βλ. κατωτέρω, σελ. 320. Παρά τις επί μέρους παραλ λαγές τών απόψεων, ή μείωση τοΰ 432/1 π.Χ. πιστεύεται δτι συνδέεται σέ γενικές γραμμές μέ τήν δραστηριότητα τοϋ
Νυμφοδώρου καί τήν αύξηση τής επιρροής τοΰ βασιλείου τών Όδρυσών (ATL III, 311· Isaac 102· Α. J. Graham, JHS
112 [1992] 61-62· Ch. Veligianni, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1 [1995] 145-49· Chryssanthaki 74-75). Στις απόψεις αυτές πρέπει νά
προστεθεί καί ό σχετικός μέ τήν ορθή συμπλήρωση τοΰ καταλόγου τοΰ 425 π.Χ. (ΤΕ22) προβληματισμός (Α. J.
Graham, JHS 112 [1992] 59-60).
9. Τήν πιθανότητα καταβολής φόρου εκ μέρους τών 'Αβδήρων επανέλαβε —μέ επιφύλαξη— ό Α. J. Graham (JHS 112
[1992] 61-62· πρβλ. contra, Ch. Veligianni, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1 [1995] 139-41 καί Chryssanthaki 177-78). Τεκμήριο, πάντως,
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Ενδεικτική της πολιτικής πού διαμορφώθηκε για τήν διατήρηση ευνοϊκής ισορροπίας
δυνάμεων κατά τήν περίοδο αυτήν είναι ή προσωπικότητα και ή δράση τοΰ 'Αβδηρίτη
Νυμφοδώρου, πού χρονολογείται στά πρώτα χρόνια τοΰ Πελοποννησιακού πολέμου (Τ95 και
Τ107). Εχθρός αρχικά, άλλα αργότερα πρόξενος των Αθηναίων και συγγενής εξ αγχιστείας τοΰ
βασιλέως των Όδρυσών Σιτάλκη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην σύναψη συμμαχιών μεταξύ
'Αθηναίων και Όδρυσών τό 431 π.Χ. αλλά και μεταξύ τών 'Αθηναίων και τοΰ βασιλέως τών
Μακεδόνων Περδίκκα λίγο αργότερα.1 'Οπωσδήποτε, αρχαιολογικές ενδείξεις και επιγραφικά
τεκμήρια άπό τα "Αβδηρα καί από τήν Αθήνα προδίδουν τήν ισχυρή επιρροή τών Αθηνών κατά
τήν περίοδο αυτήν,2 ένφ οι συνεχιζόμενες αθρόες εκδόσεις νομισμάτων, οι υψηλές επιδόσεις της
πόλεως στα γράμματα καί τις επιστήμες3 καί ή μαρτυρία τοΰ Διόδωρου, πού αναφέρει τα "Αβδηρα
ως μία άπό τις ισχυρότερες πόλεις της Θράκης στά τέλη τοΰ 5ου π.Χ. αι. (Τ57), ενισχύουν τήν
εικόνα της ακμής καί τοΰ πλούτου της πόλεως κατά τους χρόνους αυτούς.
Τήν εικόνα ανατρέπουν οι διεθνείς εξελίξεις καί οι νέες δυνάμεις πού δραστηριοποιούνται στην
περιοχή κατά τήν διάρκεια τοΰ Πελοποννησιακού πολέμου. Μέ τήν αποδυνάμωση της αθηναϊκής
παρουσίας μετά τήν σικελική εκστρατεία καί τήν αποστασία τής Θάσου, τα "Αβδηρα περνούν τό
411 π.Χ. στην σφαίρα επιρροής τής Σπάρτης για να επανέλθουν λίγα χρόνια αργότερα —τό 408
π.Χ.— ύπό τον έλεγχο τών 'Αθηναίων μέ επέμβαση τοΰ Θρασυβούλου (Τ57).4 Ή κηδεμονία τών
Σπαρτιατών στά "Αβδηρα αποκαθίσταται μετά τήν ήττα τών 'Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς τό
φθινόπωρο τοΰ 405 π.Χ.5 Στο γενικότερο πνεύμα τής σπαρτιατικής πολιτικής τών χρόνων αυτών
είναι πιθανό οτι επιβλήθηκε στην πόλη πολίτευμα ολιγαρχικό. Ή ακριβής διάρκεια τής νέας
σπαρτιατικής ηγεμονίας στά "Αβδηρα δεν είναι γνωστή. 'Αναφέρεται, όμως, ότι τό 389 π.Χ. ô
Θρασύβουλος αποκατέστησε τήν αθηναϊκή επιρροή στην Θάσο, τήν Σαμοθράκη καί τις γειτονικές
περιοχές, ένφ τό 386 π.Χ., μέ τήν ειρήνη τοΰ 'Ανταλκίδα οί ελληνικές πόλεις ανακηρύχθηκαν
ελεύθερες καί αυτόνομες.6 Τα νέα δεδομένα στον πολιτικό άλλα καί τον εμπορικό προσανα
τολισμό τών 'Αβδήρων πιστεύεται οτι αντανακλά ή νομισματοκοπία τής πόλεως. Σύμφωνα μέ τις
νεώτερες απόψεις τής έρευνας, μετά άπό διακοπή δέκα περίπου χρόνων πού αποδίδεται στην
εφαρμογή τοΰ αθηναϊκού ψηφίσματος για τήν θέσπιση ενιαίων μέτρων καί σταθμών,
εγκαινιάζεται μία νέα περίοδος (5η περίοδος: 415-395 π.Χ.), ή όποια χαρακτηρίζεται άπό τήν
χρήση νέου σταθμητικοϋ κανόνος7 καί τήν εισαγωγή νέου εικονογραφικού τύπου στην οπίσθια όψη
τών νομισμάτων,8 τα όποια απουσιάζουν πλέον άπό τους θησαυρούς τής 'Ανατολής.9 Περί τό 395
τών εμπορικών καί διπλωματικών επαφών πού αναπτύσσονται κατά τους χρόνους αυτούς μεταξύ 'Αβδήρων καί
θρακικής ενδοχώρας αποτελεί καί ή μαρτυρία τοΰ Θουκυδίδη γιά τήν απόσταση μεταξύ 'Αβδήρων καί "Ιστρου
ποταμού (Τ 108).
l.Tò όνομα Νυμφόδωρος απαντά σέ δύο επιγραφές τής πόλεως, Ε32 καί Ε15, τοΰ δεύτερου τετάρτου καί τοΰ τέλους
τοΰ 5ου π.Χ. αι. αντίστοιχα. Τό Ιδιο δνομα, καθώς καί εκείνο τοΰ πατέρα του Πύθη (Τ95) απαντούν σέ νομίσματα τών
'Αβδήρων, πού χρονολογούνται τό 446/5 καί 449/8 π.Χ. αντίστοιχα. 'Αναλυτικότερα γιά τήν δράση τοΰ Νυμφοδώρου,
βλ. Isaac 99-104, Α. J. Graham, JHS 112 (1992) 66-67 καί Chryssanthaki 173-76.
2. Για τήν ανεύρεση αττικών αγγείων στα νεκροταφεία τών 'Αβδήρων, βλ. κατωτέρω, σελ. 180-81. Τήν παρουσία ενός
'Αθηναίου στά "Αβδηρα μαρτυρεί πιθανώς ή επιγραφή Ε 5 8 ενώ τήν παρουσία καί δραστηριοποίηση 'Αβδηριτών στην
'Αθήνα πιστοποιούν οί επιγραφές TEI, ΤΕ26, ΤΕ28, ΤΕ30 καί ΤΕ31.
3. Βλ. κατωτέρω, σελ. 174-75.
4. Μέ τήν αποκατάσταση τής αθηναϊκής παρουσίας στην περιοχή πιστεύεται οτι συνδέεται ψήφισμα τών 'Αθηναίων τοΰ
έτους 407/406 π.Χ. (ΤΕ25·πρβλ. Chryssanthaki 184).
5. 'Αποστολή 'Αβδηρίτη πρεσβευτή στον βασιλέα τής Σπάρτης ΤΑγι, γιο τοΰ 'Αρχιδάμου (427-401 π.Χ.), αναφέρει ό
Πλούταρχος (Τ172).
6. Βλ. Ξεν., 'Ελλ. 5.1.7 καί 5.1.31 αντίστοιχα.
7. Θεωρώντας τον σταθμητικό αυτόν κανόνα αίγινητικό καί χρονολογώντας στο 411/10 π.Χ. τήν έναρξη τής 6ης περιόδου, ό
May απέδωσε τήν μεταβολή σέ στροφή τών 'Αβδηριτών προς τους Πελοποννησίους μετά τήν αποτυχία τών 'Αθηναίων
στην Σικελική εκστρατεία (May, Abdera 179 κέ.). Οί συσχετισμοί αυτοί ακυρώνονται μετά τήν νέα —χαμηλότερη—
χρονολόγηση τής 6ης περιόδου από τήν Chryssanthaki, ή οποία επισημαίνει οτι ό νέος κανών δέν είναι ό α'ιγινητικός
αλλά ένας κοινός κατά τους χρόνους αυτούς, πού χρησιμοποιείται μέχρι καί τήν λήξη τής 8ης περιόδου (415-350 π.Χ.)
τόσο στά "Αβδηρα οσο καί στην γειτονική Μαρώνεια. Τήν παρουσία του ερμήνευσε όχι ώς έκφραση άντι-αθηναϊκής
πολιτικής διαθέσεως αλλά ώς ένδειξη μιας πιθανής οικονομικής συμφωνίας μεταξύ τών δύο πόλεων (Chryssanthaki 8284 καί 184). Έν τούτοις, οί πηγές δέν παρέχουν καμμία άμεση ή έμμεση μαρτυρία για κοινή πολιτική τών δύο πόλεων
κατά τό διάστημα αυτό, ένφ τήν υπόθεση αποδυναμώνει ή μαρτυρία γιά σύμπραξη τών Μαρωνιτών μέ τους Τριβαλλούς
κατά τήν επίθεση τοΰ 375 π.Χ. (βλ. κατωτέρω).
8. Chryssanthaki 185-86.
9. Βλ. κατωτέρω, σελ. 174, σημ. 1. Στην περίοδο αυτήν, αντιθέτως, ανήκουν τα άβδηριτικά τετράδραχμα πού βρέθηκαν στον
θησαυρό Sokolovci άπότό Smoljan τής νότιας Βουλγαρίας (IGCH 708· βλ. καί Chryssanthaki 73-74).
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π.Χ., εξ άλλου, χρονολογείται και ή πρώτη κοπή χάλκινων νομισμάτων, πού δεν αποσκοπεί στο
εξαγωγικό εμπόριο άλλα στην κάλυψη των εσωτερικών αναγκών της πόλεως.
Σοβαρό πλήγμα μέ βαρύτατες και μακροχρόνιες συνέπειες για τήν πόλη υπήρξε ή επιδρομή
των Τριβαλλών το 376/5 π.Χ. (Τ12, Τ58, Τ234-235).1 Ά ν και μέ διαφορές στις έπί μέρους
λεπτομέρειες, όλες οι σχετικές πηγές μεταφέρουν τήν εικόνα της εκτεταμένης καταστροφής και τοϋ
ολοκληρωτικού αφανισμού τοΰ ανδρικού πληθυσμού τών 'Αβδήρων. Ή μαρτυρία τού Διόδωρου
(Τ58), οτι ή έκβαση τής δεύτερης καί καθοριστικής για τήν τύχη της πόλεως μάχης κρίθηκε από
τήν αιφνίδια μεταστροφή τών συμμάχων ττλησιοχώρων Θρακών,2 καθώς καί αυτή τού σχολιαστή
τού Παναθηναϊκού τού 'Αριστείδη (Τ234-Τ235), ό όποιος αναφέρει σύμπραξη τών Μαρωνιτών
μέ τους Τριβαλλούς, μπορούν να ερμηνευθούν —άν θεωρηθούν αξιόπιστες— ώς ενδεικτικές τών
ανταγωνισμών πού μπορούσαν να αναπτυχθούν στις σχέσεις τών πόλεων τού βορείου Αιγαίου.
'Από τήν τελική καταστροφή έσωσε τα "Αβδηρα ό 'Αθηναίος στρατηγός Χαβρίας, ό όποιος, περιο
δεύοντας στο Βόρειο Αιγαίο για τήν ενίσχυση τής Β' 'Αθηναϊκής Συμμαχίας, επενέβη
έγκαθιστώντας φρουρά στην πόλη (Τ58).3 Ή είσοδος τών 'Αβδήρων στην νεοϊδρυθείσα συμμαχία
επιβεβαιώνεται από τήν αναγραφή τού ονόματος τής πόλεως στην στήλη τού ψηφίσματος τού
'Αριστοτέλους (ΤΕ27), ένφ τήν ίδια εποχή (375 π.Χ.) χρονολογείται και τό ψήφισμα τών
'Αθηναίων προς τιμήν τού 'Αβδηρίτη Κωμαίου (ΤΕ28). 'Οπωσδήποτε, καί σέ αντίθεση προς τήν
γειτονική Μαρώνεια, ή οικονομική καί πολιτική σημασία τών 'Αβδήρων φαίνεται οτι συρρικνώ
νεται προοδευτικά. 'Ενδεικτική θα μπορούσε να θεωρηθεί καί ή πλήρης απουσία τών 'Αβδήρων
άπό τις αρχαίες πηγές, οι όποιες περιγράφουν τα εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα, πού έλαβαν
χώρα στο βόρειο Αιγαίο κατά τις δύο επόμενες δεκαετίες, όταν ή προσπάθεια τών 'Αθηναίων να
έπανεδραιώσουν τήν παρουσία τους στην περιοχή προσέκρουσε στην ραγδαία ανερχόμενη δύναμη
τών Μακεδόνων.4
Ή ακριβής χρονολόγηση καί ό προσδιορισμός τών συνθηκών κάτω άπό τις όποιες τα Άβδηρα
περιέρχονται στην κυριαρχία τού Φιλίππου Β' είναι ασαφείς. Ή παρουσία τοΰ Μακεδόνος
βασιλέως στα ανατολικά τού Νέστου σημειώνεται για πρώτη φορά κατά τήν διάρκεια τής
εκστρατείας τού Θηβαίου Παμμένους στην Ασία τήν άνοιξη τού 352 π.Χ., όταν διασχίζει
ανενόχλητος τήν χώρα τών 'Αβδήρων λεηλατώντας την κατά τήν επιστροφή του (Τ174).5 Κατά τήν
διάρκεια τών εκστρατειών πού πραγματοποιεί ό Φίλιππος εναντίον τής Θράκης μέ στόχο να
πλήξει τα συμφέροντα τών Αθηναίων άλλα καί τών Όδρυσών στην περιοχή, τα Άβδηρα
περιέρχονται στον οριστικό του έλεγχο, πιθανότατα τό 347/46 π.Χ. Τήν ίδια περίπου εποχή (346/45
π.Χ.) οι Αθηναίοι τιμούν καί παρέχουν καταφύγιο στον φυγάδα Αβδηρίτη Διοσκουρίδη Διονυσοδώρου καί στους αδελφούς του (ΤΕ30), μέλη πιθανότατα τής φιλαθηναϊκής παρατάξεως, πού
εγκατέλειψαν τήν πόλη τους μετά τήν κατίσχυση τών Μακεδόνων.6
Τήν ανεπάρκεια τών σχετικών φιλολογικών μαρτυριών ήλθε νά αντισταθμίσει ή αρχαιολογική
έρευνα καί ή μελέτη τής νομισματοσκοπίας τών 'Αβδήρων. Πράγματι, μέ βάση τις νέες άναθεω-

1. Για το θρακικό αυτό φύλο, ή δράση τοΰ οποίου τοποθετείται στην ΒΔ Θράκη, βλ. Fanula Papazoglou, The Central Balkan
Tribes in Pre-Roman Times ("Αμστερνταμ 1978) 9-86 (κυρίως σελ. 11-15) καί πιο πρόσφατα, Ν. Theodossiev, North
western Thrace from the fifth to first centuries B.C., "BAR International Series" 859 ('Οξφόρδη 2000), κυρίως σελ. 7879. Ή πληροφορία τοΰ Διόδωρου (Τ 5 8), δτι αιτία τής επιδρομής υπήρξε ή σιτοδεία καί σκοπός της ô πορισμός
τροφίμων, επιτρέπει τήν ακριβέστερη χρονολόγηση τής επιδρομής στους εαρινούς καί θερινούς μήνες.
2. Σχετικά μέ τήν ταυτότητα αυτών τών συμμάχων, βλ. Chryssanthaki 197-98, σημ. 267.
3. Ώς εκδήλωση ευγνωμοσύνης για τήν ευεργετική επέμβαση τών 'Αθηναίων μπορεί Ισως νά ερμηνευθεί ή ανάθεση χρυσού
στεφάνου άπό τους 'Αβδηρίτες τό 370/369 π.Χ. στην 'Ακρόπολη τών 'Αθηνών, όπως αναφέρει κατάλογος τών
ίεροποιών τής 'Αθηνάς (ΤΕ29).
4. Ή εικόνα αυτή ωστόσο έρχεται σέ αντίθεση μέ τήν σχετική ευμάρεια πού επισημαίνει ή αρχαιολογική έρευνα στα
νεκροταφεία τοΰ 4ου π.Χ. αι., ιδίως προς τό τέλος του (αδημοσίευτη παρατήρηση τής Κ. Καλλιντζή).
5. Για τις απόψεις τις σχετικές μέ τήν χρονολόγηση τής καταλήψεως τών 'Αβδήρων από τον Μακεδόνα βασιλέα, βλ. τήν
αναλυτική παρουσίαση τοΰ J. Bliquez, Eranos 79 (1981) 65-79. Λεπτομέρειες σχετικά μέ τήν διαπραγμάτευση πού
ακολούθησε, βλ. κατωτέρω, σελ. 323.
6. Τήν ιδιαίτερη σημασία τοϋ ψηφίσματος αύτοΰ για τον προσδιορισμό τοΰ έτους τής υπαγωγής τών 'Αβδήρων στην
μακεδόνικη κυριαρχία υπογράμμισε ό Bliquez, δ.π. 69-70.
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ρημένες χρονολογήσεις των νομισματικών σειρών, διαπιστώνεται σύντομη διακοπή της νομισματοκοπίας τών 'Αβδήρων μεταξύ 350 και 346/5 π.Χ., ή οποία πρέπει να συνδέεται μέ τήν κατάληψη
της πόλεως άπό τον Φίλιππο.1 Χαρακτηριστική της επαναλειτουργίας τοϋ νομισματοκοπείου είναι
ή εικονογραφική διαφοροποίηση στον όπισθότυπο τών νέων σειρών, μέ τήν εμφάνιση της κεφαλής
τοϋ 'Απόλλωνος πού θα κυριαρχήσει στίς μεταγενέστερες κοπές.2 Βαρυσήμαντα, εξ άλλου, είναι
καί τα ανασκαφικά δεδομένα άπό τα όποια προκύπτει ότι κατά τήν ίδια αυτή περίοδο (περί τα
μέσα τοϋ 4ου π.Χ. ai.) ή αρχαϊκή καί κλασσική πόλη εγκαταλείφθηκε —προφανώς ώς αποτέλεσμα
γεωμορφολογικών μεταβολών άπό προσχώσεις τοϋ Νέστου πού είχαν αχρηστεύσει τον λιμένα
της— καί μετεγκαταστάθηκε μερικές εκατοντάδες μέτρα νοτιότερα, πλησιέστερα στο ακρωτήριο
Μπουλούστρα, σε νέα θέση πού οχυρώθηκε μέ εκτεταμένο αμυντικό περίβολο.3 Μέ δεδομένη τήν
οικονομική δυσπραγία πού ακολούθησε τήν επιδρομή τών Τριβαλλών, ή εξέλιξη αυτή, πού
Ισοδυναμεί ουσιαστικά μέ επανίδρυση της πόλεως, προϋποθέτει τήν ύπαρξη ενός ενιαίου καί, κατά
συνέπειαν, φιλόδοξου καί δαπανηρού οικοδομικού προγράμματος. Ή απάντηση δεν αποκλείεται
να πρέπει να αναζητηθεί σέ δυναμική πρωτοβουλία τοϋ Φιλίππου, ή όποια θα δικαιολογούσε καί
τήν σταθερή έκτοτε προσήλωση τών 'Αβδήρων στην μακεδόνικη φιλία καί συμμαχία.4
Ή διέλευση της στρατιάς τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου τήν άνοιξη τοϋ 334 π.Χ. άπό τήν περιοχή
τών 'Αβδήρων μαρτυρεί (Τ31 καίΤ153 5 ) τον ρόλο πού ή πόλις θα διαδραματίσει κατά τις
επόμενες δεκαετίες, όταν ή στρατηγική σημασία της Θράκης τοϋ Αιγαίου —καί ιδιαίτερα της όδοϋ
πού συνδέει τήν Μακεδονία μέ τον Ελλήσποντο— θα ενισχυθεί μέ τήν επέκταση τών Μακεδόνων
στην 'Ανατολή.6 Μετά τον θάνατο τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, τα "Αβδηρα εντάσσονται στο κράτος
τοϋ Λυσιμάχου μέχρι τον θάνατο του καί τήν διάλυση τοϋ βασιλείου του τό 281 π.Χ. 'Αλλά μέ
εξαίρεση τήν αναφορά τοϋ Λουκιανού σέ κάποια εμπύρετη νόσο πού μάστιζε τους κατοίκους της
πόλεως τήν εποχή εκείνη (Τ148), συγκεκριμένες πληροφορίες για τήν ιστορία τών 'Αβδήρων κατά
τους χρόνους αυτούς δεν διασώθηκαν.7
Στα ταραγμένα χρόνια μετά τον θάνατο τοϋ Λυσιμάχου, τα Άβδηρα —ακολουθώντας τήν τύχη
ολόκληρης της περιοχής— εμπλέκονται στον σκληρό ανταγωνισμό τών ελληνιστικών βασιλείων
για τον έλεγχο της νευραλγικής αυτής ζώνης. Αρχικά ή Θράκη περιέρχεται στον έλεγχο τοϋ Πτολε
μαίου Κεραυνοϋ, ό όποιος σκοτώνεται τό 279 π.Χ. σέ μάχη εναντίον τών Γαλατών. Ακολουθεί

1.Ή διακοπή τοποθετείται (Chryssanthaki 83) μεταξύ της 7ης (360-350 π.Χ.) καί της 8ης περιόδου (346/5-336 π.Χ.). Ή
παλαιότερη άποψη τού May, ότι μετά τήν μακεδόνικη κατάκτηση ή δραστηριότητα τοϋ νομισματοκοπείου τών
Αβδήρων περιορίσθηκε σέ κοπές χάλκινων καί αργυρών νομισμάτων μικρής ονομαστικής αξίας πού εξυπηρετούσαν
μόνο τις εσωτερικές ανάγκες της πόλεως (May, Abdera 289-90), αναθεωρήθηκε ήδη άπό τον Th. R. Martin (Martin
184-95, κυρίως 190-92).
2. Βλ. Chryssanthaki 207-208. 'Ιδιαίτερα επισημαίνεται δτι στα νομίσματα της 8ης περιόδου (346/5-336 π.Χ.) απαντούν καί
ονόματα αρχόντων πού θά μπορούσαν νά θεωρηθούν μακεδόνικης προελεύσεως, όπως 'Αρχέλαος καί Παυσανίας (Κ.
Chryssanthaki, REG 114 [2001] 400-401). Στην αρχή τής 8ης περιόδου τοποθετείται καί ή πρώτη κοπή χρυσού
νομίσματος, πού αποδίδεται στίς έκτακτες ανάγκες, τις όποιες δημιούργησε ή κατασκευή τού νότιου περιβόλου.
Παλαιότερη πρόταση συνδέσεως τής κοπής τών χρυσών νομισμάτων με τήν οικονομική κρίση πού προκάλεσε ή
επιδρομή τών Τριβαλλών (May, Abdera 265, 269-70) αποδυναμώθηκε εξ αίτιας τών νέων αναθεωρημένων
χρονολογήσεων.
3. Βλ. κατωτέρω, σελ. 178-80.
4. Chryssanthaki 16 καί τής Ιδίας, REG 114 (2001) 397-400.
5. Κατά τήν Chryssanthaki, τό απόσπασμα Τ153 μαρτυρεί τήν συνεχιζόμενη σχέση τών 'Αβδήρων μέ τους Πέρσες, ένψ σέ
αυτό θά μπορούσε νά διαγνώσει κανείς καί τήν ύπαρξη άντι-μακεδονικών στοιχείων στην πόλη (Chryssanthaki 223).
6. Στα χρόνια τής βασιλείας τού 'Αλεξάνδρου Γ' —καί, συγκεκριμένα, στο διάστημα 336-311 π.Χ.— τοποθετούνται
σήμερα τα νομίσματα τής 9ης περιόδου τής νομισματοκοπίας τών 'Αβδήρων. Στην ίδια περίοδο ανήκουν δύο κοπές
χρυσών νομισμάτων, μία στην άρχη τής περιόδου —πού ίσως συνδέεται μέ τήν έναρξη τής εκστρατείας τού 'Αλεξάνδρου
στην 'Ανατολή— καί μία μεταγενέστερη —πού μπορεί ίσως νά αποδοθεί στα προβλήματα πού δημιουργήθηκαν μεταξύ
τών Διαδόχων μετά τον θάνατο τού Μακεδόνος βασιλέως. Στο διάστημα μεταξύ 338/6-311 π.Χ. εξ άλλου—καί δχι τό
360-350 π.Χ., δπως υποστηρίχθηκε παλαιότερα— πρέπει νά χρονολογηθεί καί τό μοναδικό προς τό παρόν νόμισμα
πού αντί για όνομα άρχοντος φέρει τό δνομα τού άγνωστου κατά τα άλλα βασιλέως Σπόκη. Ή νέα αυτή χρονολόγηση
αποκλείει τήν παλαιότερη υπόθεση κυριαρχίας τού Σπόκη επί τών 'Αβδήρων, αφού κάτι τέτοιο θά ήταν αδιανόητο τα
πρώτα χρόνια τής μακεδόνικης κυριαρχίας (Κ. Chryssanthaki, Proc. 8th Intern. Congr. ofThracology [2002] 423-24).
7. Τό έτος 332/1 π.Χ. χρονολογείται ψήφισμα τών 'Αθηναίων προς τιμήν κάποιου 'Αβδηρίτη (ΤΕ31). Στο διάστημα 311280 π.Χ. τοποθετείται ή 10η περίοδος κοπής νομισμάτων. "Αν καί ή εικονογραφία τους ακολουθεί αυτήν τής
προηγούμενης περιόδου, κατά τήν περίοδο αυτήν κάνουν τήν πρώτη εμφάνιση τους τα μονογράμματα καί τό ρόπαλο,
σύμβολο στενά συνυφασμένο μέ τον Ηρακλή καί τήν μακεδόνικη κυριαρχία· πρβλ., όμως, καί τήν μακραίωνη σύνδεση
του Ηρακλέους μέ τα Άβδηρα στους σχετικούς μέ τήν ίδρυση τής πόλεως μύθους (ανωτέρω, σελ. 158).
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σύντομη περίοδος αβεβαιότητος μέχρι τήν αποφασιστική συντριβή των επιδρομέων στην περιοχή
της Λυσιμαχείας, τό 277 π.Χ., και τήν άνοδο στον θρόνο τοϋ Αντιγόνου Γόνατα. Ή τύχη της
θρακικής ακτής τοϋ Αιγαίου κατά τους χρόνους αυτούς παραμένει αβέβαιη, αν και ενίοτε
εικάζεται οτι το 279/8 π.Χ. τα "Αβδηρα περιήλθαν υπό τον έλεγχο του, ένψ τα υπόλοιπα εδάφη
προς τα ανατολικά παραχωρήθηκαν στον Άντίοχο Α '. Στην πολυτάραχη αυτή περίοδο πιστεύεται
οτι ανήκει νόμος τών 'Αβδήρων πού προβλέπει αδρή αμοιβή σέ οποίον καταδώσει συνομωσία για
τήν ανατροπή τοϋ ισχύοντος καθεστώτος (Ε2), καθώς καί το ψήφισμα για τήν αποδοχή τών
τελουμένων στους Δελφούς Σωτηρίων (Ε4), τό όποιο μαρτυρεί τήν απήχηση πού είχε στα "Αβδηρα
ή συντριβή τών Γαλατών επιδρομέων. Με τήν υποδοχή όσων έρχονταν να αναγγείλουν στα
Άβδηρα τήν τέλεση τών Σωτηρίων καί τών Πυθίων στους Δελφούς ήσαν επιφορτισμένοι τρεις
'Αβδηρίτες, πού πιστεύεται οτι αναφέρονται στον περίφημο κατάλογο τών Δελφικών θεωροδόκων
τοϋ 230-220 π.Χ. (ΤΕ52).
Με τήν λήξη τοϋ Γ ' Συριακού πολέμου, ή Θράκη τοϋ Αιγαίου περιέρχεται ύπό τον έλεγχο τοϋ
Πτολεμαίου Γ ' Ευεργέτη (246-222 π.Χ.) καί στην συνέχεια τοϋ γιου του Πτολεμαίου Δ ' Φιλοπάτορος (221-203 π.Χ.). Άπό τις πτολεμαϊκές κτήσεις προς Α τοϋ Νέστου ό Πολύβιος κατονομάζει
ρητά μόνον τήν Μαρώνεια καί τήν Αίνο (Τ175),1 αφήνοντας ανοικτό τό ενδεχόμενο τα Άβδηρα
να είχαν διαφορετική τύχη.2 'Οπωσδήποτε, ή σταδιακή παρακμή της πτολεμαϊκής δυνάμεως επί
Πτολεμαίου Δ ' καί ή ανάρρηση στον θρόνο τοϋ ανήλικου Πτολεμαίου Ε ', μέσα σέ κλΧμα έντονων
ανακτορικών συνωμοσιών, οδήγησε στην χαλάρωση τοϋ ελέγχου τών απώτερων κτήσεων τοϋ
βασιλείου καί αφύπνισε τις επεκτατικές βλέψεις τοϋ βασιλέως τών Μακεδόνων Φιλίππου Ε ' αλλά
καί τοϋ Άντιοχου Γ ' της Συρίας.3 Πρώτος κινήθηκε στην περιοχή ό Φίλιππος, πραγματοποιώντας
δύο εκστρατείες τό 202 καί τό 200 π.Χ. Έν τούτοις, στην σχετική μέ τις επιχειρήσεις έκθεση τοϋ
Λιβίου (Τ132 καί Τ133) αναφέρονται μόνον ή Μαρώνεια καί ή Αίνος, ένφ απουσιάζουν τα
Άβδηρα. Ή γενικότερη επεκτατική πολιτική τοϋ Άντιγονίδη βασιλέως προκάλεσε τήν ανησυχία
καί, τελικά, τήν στρατιωτική επέμβαση τής Ρώμης μέ τήν κήρυξη τοϋ Β ' Μακεδόνικου Πολέμου τό
200 π.Χ. καί τήν συντριβή τοϋ Φιλίππου Ε' στις Κυνός Κεφαλές τό 197 π.Χ. Σύμφωνα μέ τους
ορούς τής συνθήκης ειρήνης τοϋ 196 π.Χ., οι τρεις ελληνίδες πόλεις τοϋ βορείου Αιγαίου προς Α
τοϋ Νέστου —Άβδηρα, Μαρώνεια καί Αίνος— ανακηρύσσονται ελεύθερες (Τ176), ή ελευθερία
τους όμως διαρκεί μικρό μόνο χρονικό διάστημα, αφού ô Φίλιππος φαίνεται οτι ανέκτησε τον
έλεγχο τής περιοχής μέ νέα εκστρατεία τό 190 π.Χ.4 "Ηδη όμως ή κάμψη τής μακεδόνικης δυνά
μεως αφήνει τό πεδίο ανοικτό στον Άντίοχο Γ ' για τήν πραγμάτωση τών δικών του φιλοδοξιών.
Μετά τό πέρας τοϋ Γ ' Άντιοχικοϋ πολέμου καί τήν υπογραφή τής συνθήκης τής Άπαμείας τό 188
π.Χ., ή Ρώμη αποδίδει τήν ελευθερία σέ όσες θρακικές πόλεις είχαν εγκαίρως απομακρύνει τις
σελευκιδικές φρουρές, ρητά όμως αναφέρονται μεταξύ αυτών μόνον ή Μαρώνεια καί ή Αίνος
(Τ135). Πράγματι, παρουσία σελευκιδικών στρατευμάτων μαρτυρεϊται στην Μαρώνεια,5 ένφ
αντιθέτως για τα Άβδηρα θεωρείται πιθανό οτι παρέμειναν κατά τό διάστημα αυτό υπό τον
έλεγχο τοϋ Μακεδόνος βασιλέως.6 Οι συνεχείς πιέσεις πού εξακολουθούν νά ασκούνται στις
μεταξύ Νέστου καί Έβρου πόλεις τοϋ βορείου Αιγαίου καί ή πολυετής διαμάχη μεταξύ τοϋ
Φιλίππου Ε ' καί τοϋ βασιλέως τοϋ Περγάμου Ευμενούς Β ', πού επιδιώκει νά εξαργυρώσει τήν

1. Για το ψήφισμα τής Σαμοθράκης ΤΕ63, πού μαρτυρεί οτι τήν στρατιωτική καί διοικητική εξουσία τών πτολεμαϊκών
κτήσεων τοΰ βορείου Αιγαίου ασκούσε ένας στρατηγός, βλ. κατωτέρω, σελ. 324.
2. Βλ. Κ. Chryssanthaki, "Les monnaies Iagides en Egée..." (ύπό έκδοση). Κατά τον Ph. Gauthier (///storia 28 [1979] 81-82), ό
έλεγχος τών Λαγιδών έφθανε προς Δ "τουλάχιστον μέχρι τήν Μαρώνεια". Γεγονός είναι οτι στα "Αβδηρα δεν έχει μέχρι
σήμερα διαπιστωθεί καμμία ασφαλής μαρτυρία για λατρεία τών Αιγυπτίων Θεών (για τήν επιγραφή τής Μάνδρας, βλ.
κατωτέρω, σελ. 170, σημ. 6), ένφ —και σε αντίθεση προς τήν γειτονική Μαρώνεια— ανύπαρκτη φαίνεται καί ή
παρουσία ονομάτων χαρακτηριστικών τοϋ πτολεμαϊκοΰ βασιλικού οίκου, όπως Πτολεμαίος ή Βερενίκη.
3. Για το κλίμα τών χρόνων αυτών, βλ. τήν συνοπτική παρουσίαση τοϋ Ed. Will (HPMH ΐΓ 99, 102-103 καί 121-22).
4. Μ. Β. Hatzopoulos, PulpudevaA (1983) 84.
5. Βλ. το επίγραμμα Ε215.
6. Πρβλ. τήν περιγραφή τής διελεύσεως τής ρωμαϊκής στρατιάς από τήν χώρα τών Αβδήρων καθ' όδόν προς (καί από) τήν
'Ασία τό 189 καί 188 π.Χ. αντίστοιχα (Τ136 καί Τ137).
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σταθερή φιλο-ρωμαϊκή του πολιτική μέ εδαφικά ανταλλάγματα στην Θράκη,1 παρακολουθούνται
καλύτερα στην ίστορία της γειτονικής Μαρώνειας.2 'Αξιοσημείωτο είναι πάντως οτι, όταν υπό τήν
πίεση της Ρώμης ό Φίλιππος υποχρεώνεται για μία ακόμη φορά να αποσυρθεί από τήν περιοχή τό
183 π.Χ., οι πηγές (Τ142, Τ143) αναφέρουν και πάλι μόνον τήν Μαρώνεια και τήν Αΐνο.Άκόμη
καί υπό τίς δυσμενείς αυτές συνθήκες, γεγονός παραμένει οτι ό Άντιγονίδης βασιλεύς δεν παύει
να αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα στην περιοχή μέχρι τον θάνατο του.
Τήν τύχη τών 'Αβδήρων κατά τήν διάρκεια τοϋ Γ ' Μακεδόνικου πολέμου καί τών επιχειρήσεων
της Ρώμης εναντίον τού Περσέως σημάδεψε ή κατάληψη καί καταστροφή της πόλεως από τον
Ρωμαίο στρατηγό Λεύκιο Όρτήνσιο τό θέρος τοϋ 170 π.Χ. Οί απαιτήσεις τού Ρωμαίου στρατηγού
για καταβολή 100.000 δηναρίων καί 50.000 μοδίων σίτου, ή αποστολή αντιπροσωπείας 'Αβδηριτών
στην Ρώμη προκειμένου να καταγγείλουν τίς επιθετικές ενέργειες του, ή πολιορκία καί κατάληψη
τών 'Αβδήρων από τα ρωμαϊκά στρατεύματα μέ τήν υποστήριξη τοϋ βασιλέως τοϋ Περγάμου
Ευμενούς Β ' καί ή τελική επέμβαση της Συγκλήτου, ή οποία χαρακτήρισε τήν επίθεση ως bellum
iniustum καί έστειλε δύο Ρωμαίους πρεσβευτές για να εκτιμήσουν καί να επανορθώσουν τίς
σοβαρές συνέπειες περιγράφονται αναλυτικά από τον Τίτο Λίβιο (Τ144) καί τον Διόδωρο
Σικελιώτη (Τ59). Ή απόφαση της Συγκλήτου αφήνει ίσως να διαφανεί ή πρόθεση τής Ρώμης να
παραβλέψει τήν μέχρι τότε φιλομακεδονική ώς φαίνεται πολιτική τών 'Αβδηριτών, ενώ ή
πληροφορία τοϋ Διόδωρου (Τ59) οτι ή πόλη καταλήφθηκε μετά άπό προδοσία επιφανούς πλουσίου
'Αβδηρίτη, στον όποιο είχε ανατεθεί ή υπεράσπιση τμήματος τών τειχών, ερμηνεύεται ώς ένδειξη
τής παρουσίας φιλο-ρωμαϊκών στοιχείων σε αυτήν. 'Οπωσδήποτε, καί παρά τίς διεκδικήσεις πού
θα εγείρει ό βασιλεύς τοϋ Περγάμου επί τών γειτονικών πόλεων τής Μαρώνειας καί τής Αίνου
μετά τήν μάχη τής Πύδνας τό 168 π.Χ. καί τήν οριστική κατάλυση τοϋ μακεδόνικου βασιλείου,3 οί
τρεις πόλεις τής Θράκης τοϋ Αιγαίου ανακηρύσσονται ελεύθερες από τον Λ. Αιμίλιο Παύλο στην
Σύνοδο τής Άμφιπόλεως τήν άνοιξη τοϋ 167 π.Χ. καί εξαιρούνται άπό τά εδάφη τής πρώτης
μακεδόνικης μερίδος, στην οποία υπήχθησαν ο'ι κτήσεις τών Άντιγονιδών προς Α τοϋ Νέστου (Τ60
καί Τ147).
Ή προνομιακή αυτή διευθέτηση δέν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τήν εκδήλωση επεκτατικών
βλέψεων εις βάρος τής χώρας τών Αβδήρων εκ μέρους άλλου συμμάχου τών Ρωμαίων, τοϋ
βασιλέως τών Θρακών Κότυος. Τήν εδαφική ακεραιότητα τών 'Αβδήρων ανέλαβαν να
υπερασπισθούν ενώπιον τής Συγκλήτου για λογαριασμό τής παλαιάς τους αποικίας πρεσβευτές
άπό τήν μητροπολιτική Τέω, οί όποιοι τιμήθηκαν μέ ψήφισμα τών 'Αβδηριτών (Ε5).4 Στην ίδια
περίοδο πιστεύεται οτι πρέπει να χρονολογηθεί καί δεύτερο ψήφισμα τών 'Αβδηριτών τιμητικό τών
Τηίων, τό όποιο αναφέρεται στις οδυνηρές περιπέτειες τής πόλεως κατά τήν πολιορκία τοϋ
Όρτηνσίου (Ε6). Παρά τήν αμφισβητούμενη χρονολόγηση τοϋ πρώτου καί τήν αποσπασματική
διατήρηση τοϋ δευτέρου πού καθιστούν επισφαλή τήν Ιστορική τους ερμηνεία, τά δύο αυτά
ψηφίσματα υπογραμμίζουν τίς στενές σχέσεις πού ή αποικία διατηρούσε μέ τήν μητρόπολη της
πολλούς αιώνες μετά τήν ίδρυση της.5 'Οπωσδήποτε, ή νεώτερη προσέγγιση τών Άβδηριτικών
αυτών ψηφισμάτων ενισχύει τήν υπόθεση οτι συνθήκη συμμαχίας ανάλογη μέ έκείνην πού
προσφέρθηκε στους Μαρωνϊτες συνήφθη τήν ίδια εποχή μεταξύ Ρώμης καί 'Αβδήρων, καί οτι,
όπως ή Μαρώνεια —πιθανότατα δέ καί ή Αίνος—, τά Άβδηρα εξασφάλισαν προνομιακό
καθεστώς ελευθερίας καί άνεισφορίας.6
Άν ο'ι πολιτικές τύχες τών Αβδήρων καί τής Μαρώνειας παρουσιάζουν ομοιότητες, διαμετρικά
αντίθετη εμφανίζεται ή οικονομική ίστορία τών δύο πόλεων κατά τήν περίοδο πού ακολούθησε τήν

1. Για τήν ίστορία τής μεταξύ Νέστου καί Έβρου περιοχής τού βορείου Αιγαίου μετά τήν υπογραφή τής συνθήκης τής
Άπαμείας, βλ. αναλυτικά Loukopoulou, "Frontier" ο 1-100.
2. Βλ. κατωτέρω, σελ. 326.
3. Βλ. κατωτέρω, σελ. 326.
4. Βλ. κατωτέρω, τα σχόλια τής επιγραφής.
5. Βλ. επίσης ανωτέρω, σελ. 159 καί σημ. 4.
6. Βλ. κατωτέρω, τά σχόλια στις επιγραφές Ε168 —Ιδίως τήν προταθείσα από τον Stern συμπλήρωση τοϋ στίχου 7— καί
Ε185.
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κατάλυση του μακεδόνικου βασιλείου. Τήν έπαύριο της καταστροφής των Αβδήρων, ή έκδοση
αυτόνομων νομισμάτων διακόπτεται οριστικά· ή συνεχιζόμενη κοπή μικρής αξίας χάλκινων
νομισμάτων αποσκοπεί στην κάλυψη εσωτερικών αποκλειστικά αναγκών, τήν ίδια εποχή πού τα
περίφημα αργυρά τετράδραχμα τών νομισματοκοπείων της Θάσου και της Μαρώνειας —ή κοπή
τών οποίων αρχίζει, κατά τήν επικρατούσα άποψη, κατά τήν περίοδο αυτήν— κυριαρχούν στην
χερσόνησο τού Αίμου.1 Τήν παρατεινόμενη δεινή οικονομική κατάσταση τών Αβδήρων
αντανακλούν ψήφισμα τού τέλους τοϋ 2ου ή τών αρχών τού Ιου π.Χ. αι. πού αναφέρεται στους
ευνοϊκούς ορούς αποπληρωμής ενός δημοσίου δανείου (Ell) και ή διακοπή εκδόσεως ακόμη και
χάλκινων νομισμάτων της πόλεως κατά τήν ίδια περίπου περίοδο.2 Τήν πρώιμη εμφάνιση και
ενεργό δραστηριοποίηση Ρωμαίων πολιτών στα "Αβδηρα άλλα και τήν προσπάθεια της πόλεως να
ενισχύσει τους δεσμούς της μέ τον νέο κυρίαρχο της ελληνικής 'Ανατολής αποκαλύπτουν τρία
ψηφίσματα προς τιμήν Ρωμαίων πολιτών (Ε8-Ε10), καθώς και ή επιτύμβια επιγραφή ενός
'Ιταλικού (Ε72).
Για τήν στάση τών 'Αβδήρων κατά τήν διάρκεια τών Μιθριδατικών πολέμων, οί πληροφορίες
είναι ασαφείς.3 Μία πηγή ήσσονος σημασίας αναφέρει οτι τό 86 π.Χ. τα Άβδηρα αντιστάθηκαν
στην πολιορκία τοϋ γιου τοϋ βασιλέως τοϋ Πόντου, ό όποιος τελικώς υποχώρησε μέ τήν έλευση τών
ρωμαϊκών στρατευμάτων τοϋ Λ. Βαλέριου Φλάκκου και τήν κατάληψη τών Φιλίππων (Τ39),4 ενώ
στην περίφημη άλλα αποσπασματική επιστολή τοϋ ανθυπάτου της Μακεδονίας Γναίου Κορνηλίου
Δολαβέλλα προς τους Θασίους αναφέρεται ή αποστολή 'Αβδηριτών πρεσβευτών στον ύπατο Λεύκιο
Κορνήλιο Σύλλα (ΤΕ74). 01 περισσότεροι μελετητές αποδέχονται τήν αξιοπιστία της φιλολογικής
μαρτυρίας και υποστηρίζουν οτι ή επιστολή τοϋ Δολαβέλλα προβλέπει ανταμοιβή τών 'Αβδηριτών
ανάλογη μέ εκείνη τών Θασίων (πρβλ. Τ35).5
Κατά τό δεύτερο μισό τοϋ Ιου π.Χ. αι. αυξάνεται σημαντικά ή δύναμη τοϋ γειτονικού θρακικού
φύλου τών Σαπαίων, οί όποιοι αναπτύσσουν στενές σχέσεις μέ τους Ρωμαίους και εξελίσσονται σε
φορέα της ρωμαϊκής πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή. Όπως προκύπτει από τήν περιγραφή τών
κινήσεων τών ρωμαϊκών στρατευμάτων πριν άπό τήν μάχη στους Φιλίππους τό 42 π.Χ., οί
Ρωμαίοι στηρίζονται στους Σαπαίους βασιλείς —και όχι στις ελληνίδες πόλεις τών θρακικών
ακτών— προκειμένου να πορευθούν μέ ασφάλεια κατά μήκος τής 'Εγνατίας οδού στην μεταξύ
Νέστου και Έβρου ζώνη τοϋ Αιγαίου (Τ22).6 Τό ακανθώδες ερώτημα πού αφορά τις σχέσεις τών
'Αβδήρων μέ τήν νέα ρυθμιστική και άμεσα γειτονική δύναμη θέτει ή επιγραφή Ε83 προς τιμήν
τοϋ βασιλέως Τοιμητάλκη Γ' (38-46 μ.Χ.) και ή αύξηση τής κυκλοφορίας τών νομισμάτων
Σαπαίων βασιλέων στην πόλη.7 'Οπωσδήποτε, ή μετατροπή τής Θράκης σε ρωμαϊκή επαρχία επί
Κλαυδίου τό 46 μ.Χ. και ή ένταξη σε αυτήν όλων τών προς Α τοϋ Νέστου θρακικών εδαφών
σηματοδοτεί τό οριστικό τέλος τοϋ θρακικού πελατειακού βασιλείου. Και μετά τήν νέα αυτή
διευθέτηση ωστόσο, τα Άβδηρα, δπως άλλωστε και οί άλλες ελληνίδες πόλεις τής Θράκης τοϋ
Αιγαίου, φαίνεται οτι διατήρησαν τό προνομιακό καθεστώς τής ελευθερίας καί, πιθανότατα, τής
άνεισφορίας πού είχαν εξασφαλίσει τήν έπαύριο τής καταλύσεως τής μακεδόνικης κυριαρχίας.8
1. Βλ. κατωτέρω, σελ. 333.
2. Chryssanthaki 566-67.
3. Για τον ρόλο τής Θράκης στους Μιθριδατικούς πολέμους γενικότερα, βλ. Ε. S. Gaggero, Pulpudeva2 (1976) 294-305.
"Αν καί ή άντι-ρωμαϊκή πολιτική τοΰ βασιλέως τοϋ Πόντου βρήκε σημαντική απήχηση στην Θράκη, υπήρξαν περιοχές
πού, δπως φαίνεται, παρέμειναν πιστές στους Ρωμαίους· μέ τό μέρος τής Ρώμης τάχθηκε μέ βεβαιότητα ή Θάσος, ή
οποία ανταμείφθηκε μέ τήν ανάκτηση τής περαίας της (βλ. Dunant-Pouilloux 44, σημ. 4, επιγραφή άρ. 174=ΤΕ74).
4. Πλουτ., Σύλλας 11.4 καί Άππ. 12.6.41.
5. Βλ. Dunant-Pouilloux 49 καί 54, Λαζαρίδης, "Άβδηρα 18 §93, Ε. S. Gaggero, Pulpudeva 2 (1976) 303, καί, πιο πρόσφατα,
Bernhardt, Polis 56, σημ. 288, Callatay, Histoire 315, σημ. 237 καί 320, Chryssanthaki 565-66 καί F. Canali de Rossi, Atti
XI Congr. Intern, di Epigrafia Greca e Latina, Roma 1997 (Ρώμη 1999) 323, σημ. 32. Για τήν στάση καί τήν τύχη τών
'Αβδηριτών καί τών Μαρωνιτών τό 88 π.Χ., βλ. Κ. Clinton, Chiron 33 (2003) 386-87 μέ τήν ανάλυση τών νέων στοιχείων
πού προέκυψαν από τήν δημοσίευση νέου ψηφίσματος τής Μαρώνειας (κατωτέρω Ε180).
6. Για τήν καθοριστική συμμετοχή τών Σαπαίων βασιλέων στα γεγονότα πού προηγήθηκαν τής μάχης τών Φιλίππων , βλ. Μ.
Γ. Παρισάκη, ΗΟΡΟΣ14-17 (2000-2003) 345-62.
7. Για τήν αύξηση τής κυκλοφορίας τών νομισμάτων τοΰ Τοιμητάλκη Α' (10 π.Χ.-12 μ.Χ.) στα "Αβδηρα, βλ. πρόσφατα Κ.
Chryssanthaki, Proc. 8th Intern. Congr. of Thracology (2002) 424-25.
8. 'Αξιοσημείωτο είναι οτι στον κατάλογο τών ελεύθερων πόλεων πού παραδίδεται από τον Πλίνιο (Τ165), μνημονεύονται
μόνον τα "Αβδηρα.
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Μετά από μακρά διακοπή της λειτουργίας του, το νομισματοκοπείο των 'Αβδήρων εκδίδει μικρά
χάλκινα νομίσματα πού εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των επαρχιακών νομισματικών
εκδόσεων τών αυτοκρατορικών χρόνων. Και στις δύο όψεις τους απεικονίζονται οι κεφαλές τών
Ρωμαίων αυτοκρατόρων κατά τήν βασιλεία τών οποίων πραγματοποιείται ή κοπή.1
Τήν σταδιακή πορεία της απομόνωσης και της συρρίκνωσης πού ακολουθεί ή πόλις κατά τους
αυτοκρατορικούς χρόνους φαίνεται οτι διέκοψε μόνον ή περίοδος της βασιλείας τοϋ 'Αδριανού. Τό
κείμενο διατάγματος αύτοΰ τού αύτοκράτορος πού βρέθηκε στην Μαρώνεια (Ε185) επιβεβαιώνει
τήν διέλευση τού αύτοκράτορος άπό τήν περιοχή τό 131 μ.Χ. και τήν θετική ανταπόκριση σέ
αιτήματα τών δύο πόλεων. Μέ τήν περίσταση αυτήν ασφαλώς συνδέονται καί οι δύο τιμητικές τοϋ
'Αδριανού επιγραφές πού βρέθηκαν στους Τοξότες (Ε78 καί Ε79) καί αναφέρονται σέ αυτο
κρατορική παρέμβαση για τήν αποκατάσταση της πατρίου χώρας τών 'Αβδήρων. Ό χαρακτηρισμός
"Αδριανεων πού συνοδεύει τό εθνικό Άβδηριται, αποτελεί ασφαλώς ένδειξη της μεγάλης ευγνω
μοσύνης προς τον αυτοκράτορα.
Μέ τήν διοικητική μεταρρύθμιση τοϋ Διοκλητιανοϋ, ή νότια Θράκη εντάσσεται στην επαρχία
Ροδόπης. Τα "Αβδηρα, όμως, δέν αναφέρονται πλέον στις φιλολογικές πηγές τών ύστερων
ρωμαϊκών καί τών πρώιμων βυζαντινών χρόνων, άν καί τα αρχαιολογικά κατάλοιπα μαρτυρούν
οτι ή πόλη δέν έπαυσε να υφίσταται.2 "Εχει όμως εισέλθει σέ μακρά περίοδο παρακμής, ή οποία
πρέπει να συνδέεται τόσο μέ τήν γενικότερη ιστορική συγκυρία, οσο καί μέ τά συνεχιζόμενα
προβλήματα πού προκαλούν οι πλημμύρες τοϋ Νέστου ποταμού καί ή σταδιακή έπίχωση τών
λιμανιών της. Ή πόλις συρρικνώνεται προοδευτικά καί κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους
περιορίζεται στον λόφο της αρχαίας ακροπόλεως, ενώ ή περιοχή τοϋ νότιου περιβόλου
χρησιμοποιείται πλέον ώς νεκροταφείο.3 Ή ονομασία Πολύστυλον, πού παραδίδεται στις πηγές
άπό τον 6ο μ.Χ. αι. (Τ113), αποτελεί τήν τελευταία ανάμνηση της αρχαίας ακμής της πόλεως.
Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ
"Αν καί αβέβαιη ώς προς τά ακριβή της όρια καί υποκείμενη σέ ποικίλες μεταβολές κατά τήν
διάρκεια τών αιώνων, ή ζωτική για τήν ύπαρξη καί ακμή της πόλεως Άβδηρϊτις χώρα φαίνεται οτι
εδραιώθηκε άπό τους πρώτους κιόλας χρόνους ιδρύσεως της αποικίας.4 Σέ γενικές γραμμές
εικάζεται οτι εκτεινόταν άπό τήν Βιστονίδα λίμνη στά ανατολικά εως τον Νέστο ποταμό στα
δυτικά, καί άπό τό Αιγαίο πέλαγος στά νότια μέχρι τον ποταμό της Ξάνθης, τις νότιες υπώρειες
της Ροδόπης μέχρι τό χωριό Τοξότες καί τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο Ξάνθης-Καβάλας προς
τά βόρεια.5
Ό ορισμός της Βιστονίδος λίμνης ώς ανατολικού συνόρου της Άβδηρίτιδος χώρας βασίσθηκε
στην μαρτυρία τοϋ Ψευδο-Σκύμνου (Τ198) άλλα καί στην παρατήρηση οτι σέ οικοδομήματα καί σέ
επιτύμβια μνημεία τών ύστερων αρχαϊκών καί κλασσικών χρόνων χρησιμοποιήθηκε πωρόλιθος

1. Ή πρώτη κοπή ανάγεται στά χρόνια τοϋ Τιβερίου (14-37 μ.Χ.) —πριν δηλ. άπό τήν ίδρυση της ρωμαϊκής επαρχίας
Θράκης— καί ακολουθούν κοπές επί Κλαυδίου (41-54 μ.Χ.), Νέρωνος (54-68 μ.Χ.), Βεσπασιανού (69-79 μ.Χ.),
Τραϊανού (98-117 μ.Χ.), 'Αδριανού (117-138 μ.Χ.) καί Άντωνίνου Ευσεβούς (138-161 μ.Χ.). Για τήν πιθανή κοπή
νομισμάτων καί επί Φαυστίνας της Νεώτερης, βλ. Chryssanthaki 586, σημ. 29. Ή απόδοση αυτών τών νομισμάτων στά
Άβδηρα στηρίζεται στην παρουσία τού εθνικού. Γιά τήν ερμηνεία της οριστικής εγκατάλειψης τού συμβόλου τού
γρυπός, βλ. Chryssanthaki 586-87.
2. Ιδιαίτερα σημειώνεται ή απουσία τών 'Αβδήρων άπό τον Συνέκδημο τοϋ Ίεροκλέους (Τ112) —πού στην επαρχία τής
Ροδόπης αναφέρει τήν Αίνο, Μαξιμιανούπολη, Τραϊανούπολη, Μαρώνεια, Τόπειρο, Νικόπολη καί Κερεόπυργο— καί
τις Notìtiae, όπου ό Κερεόπυργος απουσιάζει άλλα αναφέρονται τά Κύψελα καί η Άναστασιούπολις. Ή απουσία τής
πόλεως αποδόθηκε άπό ορισμένους μελετητές σέ πιθανή μετονομασία της. Κατά τον Α. Η. Μ. Jones (Jones, Cities 2425), μπορεί Ισως νά ταυτισθεί μέ τήν Άναστασιούπολη (άντιπρβλ. ομως TIBThrakien 394-95, δπου ή
Άναστασιούπολις υποστηρίζεται οτι πρέπει νά ταυτισθεί μέ τό Περιθεώριο καί νά τοποθετηθεί στην περιοχή τής
Βιστονίδος λίμνης).
3. Βλ. κατωτέρω, σελ. 181.
4. Βλ. κατωτέρω σελ. 168, σημ. 7.
5. Πρώτος επιχείρησε τον προσδιορισμό τής χώρας τών 'Αβδήρων ό Δ. Λαζαρίδης(Λαζαρί<5τ?£, Άβδηρα 2 §5-9)· ή άποψη
του υιοθετήθηκε από τους μεταγενέστερους μελετητές· βλ. Σαμσάρης, 'Εξελληνισμός 62-63, Ε. Σκαρλατίδου, Θρακική
Επετηρίδα 5 (1984) 150 καί τής ιδίας, Μνήμη Λαζαρίδη 611· πρβλ. Α. J. Graham, JHS 112 (1992) 52-53, Chryssanthaki
16 καί τήν πρόσφατη μελέτη τής Κ. Καλλιντζή, Συμπόσιο Πεντάζον.
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από τα λατομεία της Μάνδρας, πού βρίσκονται 7 περίπου χλμ. ΒΑ των αρχαίων 'Αβδήρων.1 Σε
μαρτυρίες των πηγών (Τ160, Τ198, Τ90) αλλά και στην γεωμορφολογία της περιοχής βασίζεται
καί ή τοποθέτηση τοϋ δυτικού συνόρου της χώρας κατά μήκος τοϋ κάτω ρού τού ποταμού Νέστου.2
Έν τούτοις, οι παρατηρήσεις τού Ηροδότου (Τ94), οτι ό ποταμός ερρεε έξω άπό τα τείχη τής
πόλεως, καθώς επίσης εκείνες τού Θεοφράστου (Τ106) καί τού Στράβωνος (Τ227) για μεταβολές
τής κοίτης καί συχνές πλημμύρες, επιβάλλουν κάποιες επιφυλάξεις ώς προς τον ακριβή
προσδιορισμό τού συνόρου προς τήν κατεύθυνση αύτη καί, ιδιαίτερα, στην περιοχή τών εκβολών.3
Μεγαλύτερες δυσκολίες παρουσιάζει ό προσδιορισμός τού βορείου συνόρου, αφού προς τήν
κατεύθυνση αυτήν oi πληροφορίες τών αρχαίων πηγών κρίνονται ανεπαρκείς. Ό γραμματικός
'Αριστοφάνης (Τ25) καί ό Αιλιανός (Τ10) αναφέρουν οτι ό Κοσσινίτης ποταμός —πού συνήθως
ταυτίζεται μέ τον σημερινό ποταμό τής Ξάνθης4— διέσχιζε τήν χώρα τών 'Αβδήρων καί χυνόταν
στην Βιστονίδα λίμνη, ενώ ή άγνωστη κατά τα άλλα Βεργεττολις 'Αβδηριτών τού Στεφάνου Βυζαν
τίου (Τ213) υποστηρίχθηκε οτι, για λόγους ετυμολογικούς, πρέπει να αναζητηθεί κοντά στους
πρόποδες τής Ροδόπης.5 'Ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες, αντιθέτως, προκύπτουν άπό τήν
επιφανειακή έρευνα στην πεδιάδα τής Ξάνθης πού οδηγεί σταδιακά στον εντοπισμό σημαντικού
αριθμού θέσεων. "Αν καί οι θέσεις αυτές χρονολογούνται μετά τον 4ο π.Χ. αι.,6 οί περισσότεροι
μελετητές συμφωνούν σήμερα μέ τήν τοποθέτηση τού βορείου συνόρου τής χώρας τών 'Αβδήρων
κοντά στις νότιες υπώρειες τής Ροδόπης.7
Ή ζωτικής σημασίας για τήν χερσαία σύνδεση Εύρώπης-Άσίας βασιλική οδός —ή μετέπειτα
'Εγνατία— φαίνεται οτι οδήγησε στην σταδιακή απεξάρτηση κατά τους ελληνιστικούς καί τους
ρωμαϊκούς χρόνους τής ζώνης κατά μήκος τών υπωρειών τής Ροδόπης άπό τον έλεγχο τών
'Αβδήρων. Άπό τήν κριτική ανάλυση τών ιστορικών πηγών διαφαίνεται οτι τον ουσιαστικό έλεγχο
στην στρατηγική αυτή ζώνη ανέλαβαν άπό τήν εποχή τού Φιλίππου Β ' οί Μακεδόνες βασιλείς καί,
αργότερα, οί Ρωμαίοι.8 Ό έλεγχος τών τελευταίων ενισχύθηκε δραστικά μετά τήν μετατροπή τής
Μακεδονίας σε ρωμαϊκή επαρχία τό 146 π.Χ., καί τήν κατασκευή τής 'Εγνατίας οδού ώς σημαν
τικής στρατιωτικής αρτηρίας. Μέ τήν επανίδρυση τής Τοπείρου τήν εποχή τού Τραϊανού,9 τα
"Αβδηρα φαίνεται οτι απώλεσαν καί επισήμως τό βορειότερο τμήμα τής χώρας τους. Μόνον μέ
αυτοκρατορική παρέμβαση, έπί 'Αδριανού, ανέκτησε ή έλληνίς πόλις τα απολεσθέντα εδάφη — ή,
πιθανότερα, μέρος αυτών τών εδαφών.10

1. Βλ. το επιτύμβιο Ε30, άλλα καί γλυπτά τού 6ου π.Χ. ai. ( Ch. Koukouli-Chrysanthaki, Thracia Pontica 3 [1985] 89). Ό
Ιδιος πωρόλιθος χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή τών τειχών καί σέ ορισμένα κτίσματα τοϋ νότιου περιβόλου στα
μέσα τοΰ 4ου π.Χ. αι. (Λαζαρίδης, "Αβδηρα 2 § 6).
2. Άπό τον Πίνδαρο (Τ163, στροφ. γ' 1) αναφέρονται συγκρούσεις τών αποίκων μέ τους παλαιότερους θρακικούς
πληθυσμούς κοντά σέ ποταμό (βλ. ανωτέρω, σελ. 159, σημ. 2.
3. Κατά τον Λαζαρίδη διαπιστώθηκε ή ύπαρξη στομίου παλαιότερης εκβολής τοΰ ποταμού ανατολικότερα τοϋ σημερινού
(Λαζαρίδης, "Αβδηρα 3 §13). Σημειώνεται, πάντως, δτι ενδείξεις για μεταβολή τής κοίτης ορισμένων ποταμών τής
περιοχής διαθέτουμε δχι μόνο για τον Νέστο άλλα καί για άλλες περιπτώσεις (Δ. Τριαντάφυλλος καί Κ. Καλλιντζή,
ΑΕΜΘ 12 [1998] [2000] 1 γιά τον ποταμό τής Ξάνθης Κόσσυνθο).
4. Λαζαρίδης, "Αβδηρα 2 §7.
5. P. A. Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 166 §8. Γιά τήν πρόταση ταύτισης τής Βεργεπόλεως μέ τά αρχαία κατάλοιπα στην θέση
Κουτσό καί τίς σχετικές ανασκαφές, βλ. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 810-13, πίν. 600,
σχέδ. 5-6, Ε. Σκαρλατίδου, Μνήμη Λαζαρίδη 616, σχ. 1.14, TIR Philippi 33-34 καί TIB Thrakien 330.
6. Βλ. Ε. Σκαρλατίδου, Μνήμη Λαζαρίδη 611-28, όπου αναφέρεται παρουσία μικρών οικισμών στις θέσεις Τοξότες, Νέα
'Αμισός, Διομήδεια, Χρύσα, Κουτσό, Μέλισσα κ.ά. Τίς εγκαταστάσεις αυτές συνδέει μέ τήν παρατηρούμενη κατά τον
4ο π.Χ. αι. επέκταση τής πόλεως έξω άπό τά τείχη της. Γιά τίς πιο πρόσφατες έρευνες στην χώρα τών 'Αβδήρων, βλ. Ντ.
Καλλιντζή, Συμπόσιο Πεντάζου.
7. Ή αρχική χώρα τής πόλεως τών Κλαζομενίων πρέπει να έφθανε τουλάχιστον περί τά 2 χλμ. βορείως τοΰ αρχαϊκού
περιβόλου, αφού εκεί βρίσκεται ô τύμβος τής ανασκαφής τής Παληόχωρας, όπου εντοπίσθηκαν ευρήματα τής
περιόδου αυτής (Ch. Koukouli-Chrysanthaki, Thracia Pontical [1985] 89). Ενδείξεις γιά τήν παρουσία τών
Κλαζομενίων προέκυψαν επίσης στην θέση Ψηλά Βούρλα (Κ. Καλλιντζή, ΑΔ 55 [2000] "Χρονικά"· υπό δημοσίευση).
Υπογραμμίζεται δμως (Ε. Σκαρλατίδου, Μνήμη Λαζαρίδη 617-18) καί ή σημασία πού πρέπει να είχε για τους Τηΐους
καί τήν ανάπτυξη τής αποικίας τους ή προσέγγιση τών νότιων υπωρειών τής Ροδόπης καί ή ανάπτυξη ειρηνικών
σχέσεων μέ τους Θράκες τής ενδοχώρας.
8. Βλ. ανωτέρω, σελ. 138 καί 140-41.
9. Βλ. κατωτέρω, σελ. 263.
10. Βλ. Ε78 καί Ε79 καί ανωτέρω, σελ. 167.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες, κατάλοιπα ίερών και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, ή
εικονογραφία των νομισμάτων, ή μελέτη των άνθρωπωνυμίων αλλά και οι συσχετισμοί μέ τήν
μητρόπολη Τέω φωτίζουν τήν θρησκευτική ζωή της πόλεως και αποκαλύπτουν τήν λατρεία
πλήθους θεοτήτων.
Πολύτιμες πληροφορίες για τους αρχαϊκούς καί κλασσικούς χρόνους παρέχουν ο Πίνδαρος
(Τ163) καί οι περίφημες "άρές" της Τέω (ΤΕ84). Στον δεύτερο παιάνα του Πινδάρου αναφέρεται
ή λατρεία του Απόλλωνος μέ το χαρακτηριστικό επίθετο Δηρηνόξ ή Δηραινός,1 της Αφροδίτης2 καί
της Εκάτης,3 ένφ στις "άρές των Τηίων" αναφέρονται οι κοινές τόσο στην μητρόπολη οσο καί
στην αποικία εορτές του Διός (Ζηνός εορτή), τα 'Ανθεστήρια καί τα Ηράκλεια.4 Σέ πηγές τοϋ 5ου
π.Χ. αι. μνημονεύεται άλσος των Νυμφών στην κορυφή λόφου, στο εσωτερικό της πόλεως (Τ122)5
καί ή τέλεση Θεσμοφορίων προς τιμήν της Δήμητρας (ΤΙ),6 ένφ στα πρώτα χρόνια της ιδρύσεως
της αποικίας ανάγεται καί ή λατρεία της 'Αθηνάς έτπ-ττυργίτιδος (Τ104)7. Τις μαρτυρίες τών
αρχαίων συγγραφέων συμπληρώνει ή επιγραφή Ε14, πού χρονολογείται στα τέλη τοϋ 5ου π.Χ. αι.
καί αναφέρει λατρεία της Εστίας καί της Πυθίας (Αρτέμιδος;).
Μέ τήν ιδρυτική περίοδο τών 'Αβδήρων συνδέονται καί οι λατρείες τών μυθικών καί ιστορικών
οικιστών της, τοϋ Άβδήρου καί τοϋ Κλαζομενίου Τιμησίου.8 Προς τιμήν τοϋ πρώτου, μάλιστα,
αναφέρεται οτι τελούνταν ετήσιοι αγώνες πάλης, παγκρατίου καί πυγμής, ένφ αποκλείονταν ol
ιππικοί αγώνες, επειδή θα θύμιζαν τον φόνο τοϋ ήρωος από τα άλογα τοϋ Διομήδους (Τ251).
Στον "Αβδηρο υποστηρίχθηκε οτι μπορεί να αναφέρεται καί ή επωνυμία ήρω$ Μεσοττολίτης Έπήνωρ
της αναθηματικής επιγραφής Ε16.9 Πανάρχαιες καταβολές πρέπει να έχει καί ή αναφορά σέ
ετήσιο καθαρτήριο λιθοβολισμό ώνητοΟ φάρμακου (Τ123 καί Τ238- πρβλ. Τ156). 10 Ό Στράβων,
τέλος, αναφέρει οτι κατά τον 4ο π.Χ. ai. ô Παρμενίων έκτισε στα "Αβδηρα ναό προς τιμήν τοϋ
'Ιάσονος (Τ232).
Όπωσδήποτε, τήν σημαντικότερη θέση στην θρησκευτική ζωή της πόλεως από τους πρώτους
χρόνους της ιδρύσεως της κατέχουν, καθώς φαίνεται, οι λατρείες τοϋ Διονύσου καί τοϋ
'Απόλλωνος. Ή παρουσία τοϋ πρώτου —ιδιαίτερα ισχυρή σέ ολόκληρη τήν Θράκη— εμφανίζεται
σταθερή σέ ολην τήν διάρκεια της αρχαιότητας. Τό σύμβολο του (βότρυς) απεικονίζεται ήδη στα
πρώτα νομίσματα της πόλεως. Προς τιμήν του τελούνταν τα 'Ανθεστήρια καί, ιδίως, τα
Διονύσια,11 μέ παρουσία στο θέατρο καί τιμητικές εκδηλώσεις για επισήμους ξένους, ένφ στο

1. Τ163, στρ. α'5· πρβλ. Τ239 καί Τ243. Το επίθετο θεωρείται συνήθως παράγωγο άγνωστου τοπωνυμίου (Σαμσάρης,
'Εξελληνισμός 114 καί 253). Κατ' άλλους, σχετίζεται μέ κάποια προγενέστερη θρακική θεότητα πού ταυτίσθηκε μέ τον
'Απόλλωνα (Danov, Altthrakien 162-63· contra Α. J. Graham, JHS 112 [1992] 67).
2. Τ163, στρ. α' 5. Ή μορφή της θεάς αναγνωρίζεται σέ ορισμένες κοπές νομισμάτων της πόλεως άλλα καί σέ ειδώλια
ελληνιστικών χρόνων (Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1952, 266-67, είκ. 10· τοϋ Ιδίου, ΠΑΕ 1955, 163-64 · πρβλ. Isaac 107).
3. Τ16 3, στρ. γ ' 78. Ή παρουσία της λατρείας αυτής φαίνεται να επιβεβαιώνεται καί από τήν μελέτη τών ονομάτων (πρβλ.
τήν παρουσία τοΰ ονόματος Έκαταΐοΐ καί τήν σχετική παρατήρηση τοϋ Isaac 107-108)· παλαιότερη άποψη τής έρευνας
οτι ή Εκάτη μπορεί να ταυτισθεί μέ τήν Βενδΐδα δέν φαίνεται να επιβεβαιώνεται (Α. J. Graham, JHS 112 [1992] 67).
4. ΤΕ84, Β, στίχ. 32-34 καί Γ, όψη Δ, στίχ. 6-11. Για τήν σύνδεση τοΰ Ηρακλέους μέ τους ιδρυτικούς μύθους τών
'Αβδήρων, βλ. ανωτέρω, σελ. 158.
5. Για τήν αμφιλεγόμενη γνησιότητα καί αξιοπιστία τής σχετικής πηγής, βλ. Ααζαρίδης, "Αβδηρα 41 §206. Τήν σημασία
ωστόσο τής λατρείας τών Νυμφών ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους επιβεβαιώνει τό ονομαστικό τής πόλεως, βλ.
Τ107, Τ95 καί Ε15 (συμπλήρωση), Ε31, Ε32.
6. Ώς ιερό τής Δήμητρας καί τής Κόρης ερμηνεύθηκαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα καί τα κεραμεικά ευρήματα πού
βρέθηκαν στην περιοχή τοΰ βορείου περιβόλου (βλ. κατωτέρω, σελ. 178).
7. Τό επίθετο τής θεάς συνδέθηκε μέ τους πύργους, διαίρεση πολιτών γνωστή άπό τήν μητρόπολη Τέω (Δ. Λαζαρίδης,
Άβδηοα 27 §138· Ε. Σκαρλατίδου, Θρακική Επετηρίδα 5 [1984] 158). "Αγαλμα 'Αθηνάς Προμάχου απεικονίζεται
στην πίσω όψη νομίσματος τής 6ης περιόδου (395-360 π.Χ.· βλ. Chryssanthaki 189-90), ένφ ή θεα απεικονίζεται καί σέ
αρκετά ειδώλια πού έχουν φέρει στο φώς οι ανασκαφές σέ διάφορα σημεία τής πόλεως άλλα καί στο εργαστήριο
κοροπλαστικής (ΠΑΕ 1952,268).
8. Για τον Τιμήσω βλ. Τ 81 καί ανωτέρω, σελ. 158.
9. 'Απεικονίσεις τοΰ ήρωος προτάθηκε να αναγνωρισθούν σέ νομίσματα τών αρχών τοΰ 4ου π.Χ. ai. (Chryssanthaki 266-67·
π^βλ. όμως May, Abdera 194 καί 211, αρ. 281: απεικόνιση τοΰ Νέστου), επί Άδριανοΰ καί επί Άντωνίνου τοΰ
Ευσεβούς (Chryssanthaki 625 καί 636-37 αντίστοιχα).
10. Βλ. L. Deubner, Studi Italiani di Filologia Classica 11 (1934) 185-92.
11. 'Ανθεστήρια: TE84, Β, στίχ. 32-33 καί Γ, δψη Δ, στίχ. 6-8. Διονύσια: Ε7, στίχ. 23.
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ιερό του θεού "δημοσιεύονταν" τα ψηφίσματα προξενιάς.1 'Αντιθέτως, παρά τήν πρώιμη αναφορά
του στον δεύτερο παιάνα του Πινδάρου,2 ή μορφή του 'Απόλλωνος εμφανίζεται συστηματικά στα
νομίσματα τών 'Αβδήρων μετά τα μέσα του 4ου π.Χ. αι. και δέν αποκλείεται να συνδέεται με τήν
κατίσχυση της μακεδόνικης κυριαρχίας.3
Μαρτυρίες τών ελληνιστικών χρόνων τεκμηριώνουν τίς λατρείες τοϋ Έρμη,4 της Τύχης, τοϋ
Διός Αυκείου και τοϋ Ποσειδώνος.5 'Απροσδιόριστος παραμένει ό χρόνος της εισαγωγής τής
αρχαιολογικά τεκμηριωμένης λατρείας τής Κυβέλης, ίσως και τοϋ "Αττιδος,6 ενώ στους ρωμαϊ
κούς χρόνους καθιερώνεται ασφαλώς καί ή λατρεία τοϋ Διός Ελευθερίου και τής Ρώμης, ό Ιερεύς
τών οποίων καταλαμβάνει τον τίτλο τοϋ επωνύμου.7
Κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους δραστηριοποιούνται στην περιοχή καί οι θρησκευτικές
οργανώσεις. 'Επιγραφικά τεκμηριωμένη είναι ή ύπαρξη θρησκευτικού συλλόγου με συνμύστες καί
άρχιβουκόλον, πού κατασκευάζει μάγαρον για τήν τέλεση τών λατρευτικών πρακτικών προς τιμήν
τοϋ Διονύσου (Ε18). Μεταξύ τών επιγραφών τής ύστερης αρχαιότητας ξεχωρίζει αναθηματική
στον Δία "Υψιστο, πιθανώς άπό άτομο σημιτικής προελεύσεως (Ε19).
ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το πολίτευμα τών 'Αβδήρων εμφανίζεται ώς κατά βάσιν δημοκρατικό.8 Το κείμενο τών
περίφημων "άρών" τής Τέω (ΤΕ84) παρέχει ασφαλείς ενδείξεις οτι στην αποικία τών 'Αβδήρων
μεταφυτεύθηκαν, με εύλογες προσαρμογές, οι θεσμοί τής μητροπόλεως. Ρητά αναφέρεται ή
παρουσία καί στις δύο πόλεις "κοινού" (ξυνόν) καί σώματος (βουλής;), πού αριθμούσε 500 μέλη
στα "Αβδηρα έναντι 2009 στην Τέω (ΤΕ84, Γ' όψη Α, στίχ. 17-22) καί ήταν υπεύθυνο μεταξύ
άλλων γιά τήν προστασία τοϋ πολιτεύματος άπό επίδοξους αίσυμνήτας. Στην ίδια επιγραφή
(ΤΕ84, Γ' όψη Δ, στίχ. 12) άλλα καί σε ψήφισμα τών μέσων τοϋ 3ου π.Χ. αι. άπό τους Δελφούς
(Ε4, στίχ. 6 καί 7) ώς ανώτατοι εκτελεστικοί άρχοντες αναφέρονται οι τιμοΰχοι, γνωστοί καί αυτοί
στην μητροπολιτική Τέω. Οι βασικοί αυτοί θεσμοί πρέπει να ευθυγραμμίσθηκαν με τους
αθηναϊκούς μετά τήν είσοδο τής πόλεως στην αθηναϊκή συμμαχία.10 Στο πρώτο μισό τοϋ 2ου π.Χ.
αι., στην θέση τών τιμούχων αναφέρονται οί νομοφύλακες (Ε7-Ε10), υπεύθυνοι γιά τον έλεγχο τών
εισαγόμενων προς ψήφιση προτάσεων, γιά τήν ομαλή λειτουργία τής 'Εκκλησίας τοϋ δήμου καί
γιά τον έλεγχο τών πράξεων τών αρχόντων. Προβληματική καί πιθανότατα ανακριβής κρίνεται ή
αναφορά σε όψιμες πηγές γιά τήν παρουσία βασιλέως στα "Αβδηρα.11 Τήν διαίρεση τοϋ σώματος
τών πολιτών κατά το πρότυπο τής μητροπόλεως Τέω μαρτυρεί ή επιγραφή Ε16, όπου το όνομα
τοϋ άναθέτη συνοδεύεται άπό το χαρακτηριστικό όνομα γένους ή φυλής Εύρυσθενίδης.
1. Ε8, στίχ. 32-33. Για τήν χωροθέτηση τοΰ ίεροΰ τοϋ Διονύσου στην πεδινή έκταση τοΰ δυτικού τμήματος τής πόλεως,
δπου βρέθηκε ή επιγραφή Ε17, βλ. τα σχόλια τής επιγραφής.
2. Τ163, στρ. α' 5.
3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 163. Για τήν μεταγενέστερη προβολή τοΰ 'Απόλλωνος στον θρησκευτικό βίο τής πόλεως, βλ. Isaac 8384, δπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. Για τήν σχέση τοϋ γρυπός τόσο μέ τον 'Απόλλωνα δσο καί μέ τον Διόνυσο,
βλ. Chryssanthaki 143-44.
4. Ό Έρμης απεικονίζεται σέ ειδώλια πού βρέθηκαν στις ανασκαφές (Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1950, 300 καί ΠΑΕ 1971, 647,
πίν. 86β), καθώς καί στον όπισθότυπο νομισμάτων τής πόλεως (Chryssanthaki 202-203).
5. Λαζαρίδης, "Αβδηρα 27 §139. Ή μόνη ουσιαστική ένδειξη για τήν παρουσία τής λατρείας τοϋ Ποσειδώνος στα "Αβδηρα
παρέχεται από τα νομίσματα (Chryssanthaki 238). Βλ. επίσης Τ238 καί τό σχετικό σχόλιο τοΰ P. Carlier, La royauté en
Grèce avant Alexandre (Strasbourg 1984) 477-78.
6. 'Αναφέρονται πώρινο ανάγλυφο (Δ. Ααζαρίδης, ΠΑΕ 1955, 162-63, πίν. 52δ καί 54α αριστερά) καί ειδώλια τής θεάς
(τοϋ ιδίου, ΠΑΕ 1950, 299), πού χρονολογούνται στους ελληνιστικούς χρόνους. Στην περίοδο τής πτολεμαϊκής
κυριαρχίας θεωρήθηκε δτι θα μπορούσε να αποδοθεί ή εισαγωγή τής λατρείας τής "Ισιδος καί τοϋ Σαράπιδος, πού
μαρτυρεΐται σέ αναθηματικό ενεπίγραφο βάθρο από τήν Μάνδρα· βλ., δμως, κατωτέρω, σελ. 256, σημ. 1 για τήν
απόδοση τής επιγραφής αυτής στην Θάσο.
7. Βλ. κατωτέρω, σελ. 171, καθώς καί τα σχόλια τών επιγραφών Ε21 καί Ε22.
8. Ή ομαλή λειτουργία τοϋ πολιτεύματος φαίνεται οτι διαταράχθηκε κατά τήν περίοδο τής περσικής παρουσίας στις
πόλεις τοΰ βορείου Αιγαίου στα τέλη τοϋ 6ου καί τίς αρχές τοΰ 5ου π.Χ. ai. (βλ. ανωτέρω, σελ. 160), κατά τήν περίοδο
τής σπαρτιατικής κυριαρχίας στα τέλη τοϋ ίδιου αιώνος (βλ. ανωτέρω, σελ. 161) καί κατά τήν ταραγμένη περίοδο τών
διενέξεων πού ακολούθησαν τον θάνατο τοΰ 'Αλεξάνδρου Γ ' (βλ. ανωτέρω, σελ. 163-64).
9. Κατ' άλλους 600· γιά τήν σχετική συζήτηση, βλ. D.M. Lewis, ZPE 47 (1982) 71-72.
10. Στα ψηφίσματα πάντως τοΰ 2ου καί Ιου π.Χ. ai. αναφέρονται ή βουλή καί ό δήμος τών 'Αβδηριτών (βλ. λ.χ. Ε7-Ε10 καί
Ε 5). Τήν συνεχιζόμενη παρουσία βουλής κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους τεκμηριώνει ή επιγραφή Ε67.
11. Βλ. Τ234. Βλ. Chryssanthaki 198, σημ. 269.
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Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες πού διαθέτει ή έρευνα για τήν επώνυμη αρχή των Αβδή
ρων. Παλαιότερη άποψη, οτι επώνυμος άρχων από τα πρώτα χρόνια τής ιστορίας τής αποικίας
ήταν ό ιερεύς τοϋ Απόλλωνος —άποψη πού βασιζόταν στην πεποίθηση οτι ό 'Απόλλων ήταν και ό
πολιούχος θεός τής πόλεως— σήμερα δέν γίνεται πλέον αποδεκτή.1 Πιο συμβατή με τα σημερινά
δεδομένα εμφανίζεται ή σύνδεση τού επωνύμου με τον ιερέα τοϋ Διονύσου,2 αξίωμα πού —όπως
προκύπτει από το ψήφισμα Ε8 (στίχ. 27)— σέ περιόδους μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας
μπορούσε να ανατεθεί στον Ιδιο τον θεό. Έξ άλλου, στην επιγραφή Ε5 (στίχ. 35), ώς επώνυμος
άρχων τής πόλεως αναφέρεται ô ιερεύς τού Ήρα[κλέους;], ένψ κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους το
αξίωμα κατείχε ό ιερεύς τοϋ Διός και τής Ρώμης (Ε21 και Ε22).3
Ή προώθηση των εξωτερικών υποθέσεων τών 'Αβδήρων ανατίθεται σέ πρεσβευτές,4 ένψ ό
τίτλος τού προξένου απονέμεται σέ ξένους πολίτες πού έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην
πόλη. Δύο επιγραφές τών Δελφών (ΤΕ52 και Ε4) μαρτυρούν τήν παρουσία στα "Αβδηρα
θεωροδόκων, πολιτών επιφορτισμένων μέ τήν υποδοχή τών θεωρών πού ανήγγειλαν στην πόλη τήν
διοργάνωση τών Πυθίων και αργότερα τών Σωτηρίων.
Επιγραφή πού χρονολογείται στον 2ο μ.Χ. ai. αναφέρει τό αξίωμα τού έξεταστού (Ε21). 'Από
τους οικονομικούς άρχοντες τής πόλεως γνωστοί είναι οι άργυροταμίαι (Ε4, στίχ. 10), ό έττ'ι τών
χρημάτων (Ε9, στίχ. 32) και ό άγορανόμος (σχόλια στην επιγραφή Ε3).5 Στα νομίσματα τής
πόλεως αναγράφονται συστηματικά τα ονόματα τών υπευθύνων τού νομισματοκοπείου.6 Έξ
άλλου, σέ ψηφίσματα τής πόλεως αναφέρονται ό δημόσιος κήρυξ καί ό ιεροκήρυξ7 και σέ
επιγραφή τών αυτοκρατορικών χρόνων μνημονεύεται ώς επιμελητής ό curator statuae (E25).
'Εξαιρετικά ανεπτυγμένη εμφανίζεται καί ή νομοθεσία τής πόλεως, οι απαρχές τής οποίας
πρέπει επίσης να ανάγονται στην μητροπολιτική παράδοση. Πράγματι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει τό γεγονός οτι αρκετές γενεές μετά τήν ίδρυση τών 'Αβδήρων κρίσιμοι νόμοι τής Τέω
(ΤΕ84) προβλέπεται να ισχύουν καί στην αποικία τών 'Αβδήρων, προφανώς για να
αντιμετωπισθούν παράλληλα προβλήματα υψίστης σημασίας ή, πιθανότερα, για να αποκλεισθεί
τό ενδεχόμενο οι κατηγορούμενοι για εγκλήματα εσχάτης προδοσίας κατά τού πολιτεύματος να
αναζητήσουν καταφύγιο στην αποικία. 'Από τήν μεταγενέστερη νομοθεσία τών 'Αβδήρων
αναφέρεται νόμος τού 5ου π.Χ. αι. πού παρέπεμπε σέ δίκη όσους πολίτες είχαν κατασπαταλήσει
τήν πατρική τους περιουσία,8 ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις τού 4ου π.Χ. αι. για τήν αγορα
πωλησία άνδραπόδων καί υποζυγίων (Ε3), καθώς καί νόμος για τήν προστασία τού πολιτεύματος
από πιθανές συνωμοσίες (Ε2).9
"Αν καί είναι σαφές οτι τα Άβδηρα καταλέγονται στις μεγαλύτερες πόλεις τής Θράκης τού
Αιγαίου, ό πληθυσμός τους δέν είναι δυνατόν να υπολογισθεί μέ ακρίβεια.10 "Οπως συνάγεται
1. Τήν άποψη αυτή είχε πρώτος υποστηρίξει ô Strack, πιστεύοντας οτι το δνομα τοϋ θεού αναγραφόταν στα νομίσματα τής
πόλεως (Strack II 1,6· πρβλ. Λαζαρίδης, "Αβδηρα 27 §140 και Λαζαρίδης, 'Ενδοχώρα 61). Για τον πολιούχο θεό τών
'Αβδήρων, βλ. ανωτέρω, σελ. 169-70. Παλαιότερη άποψη τοϋ J. Bousquet (BCH 64-65 [1940-1941] 103) για τήν ύπαρξη
•πρυτάνεων κατά τό πρότυπο τής Τέω, δέν στηρίχθηκε σέ καμμία άμεση ή έμμεση μαρτυρία και δέν βρήκε καμμία
απήχηση (βλ. τό κριτικό υπόμνημα καί τα σχόλια τής επιγραφής Ε4).
2. Βλ. Chryssanthaki 142-43 καί κατωτέρω, σελ. 204.
3. Γενικά για τον θεσμό τών επωνύμων αρχόντων στα "Αβδηρα, βλ. R. Sherk, ΖΡΕ 88 (1991) 225.
4. Βλ. Ε 5. Στον στίχ. 44-48 αναφέρεται καί ειδικό κονδύλιο τής πόλεως για τήν κάλυψη τών εξόδων τους.
5. Βλ. επίσης τό ενεπίγραφο χάλκινο σταθμίο πού δημοσίευσε ό Δ. Τριαντάφυλλος (ΑΔ 29 [1973-1974] [1980] "Χρονικά"
791, πίν. 582α· πρβλ. SEG 30 [1980] 662).
6. Για τήν θέση αυτών τών υπευθύνων, βλ. Chryssanthaki 141-46, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Σέ ορισμένες κοπές
εικάζεται ή παρουσία καί δεύτερου υπευθύνου (Chryssanthaki 139, σημ. 29).
7. Ε5, στίχ. 31 καί Ε7, στίχ. 25, Ε8,στίχ.23, Ε9, στίχ. 22 αντίστοιχα.
8. Τήν απαγόρευση αυτήν φαίνεται οτι αντιμετώπισε ό Δημόκριτος, ό όποιος κατόρθωσε τελικά να εξασφαλίσει τήν ταφή
του διαβάζοντας στους Αβδηρίτες τό έργο του "Μέγας Διάκοσμος" (Τ3).
9. Βλ. επίσης ανωτέρω, σελ. 164.
10. Όλες οί διαθέσιμες πληροφορίες —ή μαρτυρία τοΰ 'Ηροδότου ότι τα "Αβδηρα αποικίσθηκαν από τό σύνολο τών
κατοίκων τής Τέω (Τ 81), ή αντιστοιχία τοΰ πληθυσμού Τέω καί Αβδήρων, όπως αυτή προκύπτει άπό τήν επιγραφή
ΤΕ84, Γ, όψη Α, στίχ. 16-22 (πρβλ. D.M. Lewis, ZPE Al [1982] 71 κέ.), ή αντιπαραβολή τοΰ φόρου πού οί δύο πόλεις
κατέβαλλαν στην 'Αθηναϊκή συμμαχία, οί σχετικές μέ τήν επίθεση τών Τριβαλλών τό 376/375 π.Χ. καί τήν πολιορκία
τού 170 π.Χ. έμμεσες πληροφορίες, ή έκταση τής τειχισμένης πόλεως (βλ. κατωτέρω, σελ. 179-80), καί τό μέγεθος τής
Άβδηρίτιδος χώρας (βλ. ανωτέρω, σελ. 167-68) καί, γενικότερα, ή ακμή καί ή σπουδαιότητα τής πόλεως— ενισχύουν
τήν άποψη οτι κατά τήν περίοδο τής ακμής τους τα "Αβδηρα πρέπει να διέθεταν πληθυσμό τής τάξεως τών 20.000-
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άπο τις φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες, τον κύριο όγκο του πληθυσμού αποτελούσαν
"Ιωνες άποικοι άπο τήν Τέω, αλλά καί επιζήσαντες Κλαζομένιοι.1 Σκοτεινό, εξ αιτίας της πενίας
τών σχετικών ενδείξεων, παραμένει τό θέμα της τύχης τού προελληνικού πληθυσμού της
περιοχής.2 Ή σχετικά πλουσιότερη, άλλα πάντως περιορισμένη καί όψιμη μαρτυρία τών κυρίων
ονομάτων, εξετάζεται συστηματικά σέ ειδική μελέτη.3 Αξιοσημείωτο είναι δτι άπο τά ονόματα δέν
ανιχνεύεται εγκατάσταση Μακεδόνων άπο τό δεύτερο μισό τού 4ου π.Χ. αι.,4 ενώ σημειώνεται καί
ή περιορισμένη παρουσία λατινικών επιγραφών άλλα καί 'Ιταλικών καί φορέων τής ρωμαϊκής
πολιτείας γενικότερα.5
Βασικό τομέα τής δραστηριότητας τών 'Αβδηριτών καί σημαντικό παράγοντα τής οικονομικής
τους ανάπτυξης αποτέλεσε ή καλλιέργεια τής εύφορης πεδιάδας, πού περιέβαλλε τήν πόλη καί
εξασφάλιζε αφθονία γεωργικών προϊόντων, κυρίως αμπέλου καί σιτηρών, οχι μόνο γιά εσωτερική
κατανάλωση άλλα καί γιά εξαγωγή.6 Σημαντική θέση φαίνεται οτι κατείχε ή αλιεία τόσο στην
θαλάσσια περιοχή μεταξύ 'Αβδήρων καί Μαρώνειας (Τ2, Τ5 καί Τ6) οσο καί στην Βιστονίδα
λίμνη (Τ24). Τά πλούσια εδάφη τής χώρας τών 'Αβδήρων προσφέρονταν εξ άλλου καί γιά τήν
ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας, καί ιδιαίτερα γιά τήν εκτροφή ίππων καί πάσης φύσεως υποζυγίων7
ενδεικτική είναι ή σύνδεση μέ τήν ευρύτερη περιοχή τών περίφημων ίππων τού Διομήδους, κυρίως
όμως ή ύπαρξη νόμου τών αρχών τού 4ου π.Χ. αι., ρυθμιστικού τών αγοραπωλησιών
άνδραπόδων καί υποζυγίων, από τον όποιο συνάγεται οτι λειτουργούσε στα "Αβδηρα
πολυσύχναστη αγορά (Ε3).
Τήν ύπαρξη τοπικής βιοτεχνικής παραγωγής αποκαλύπτει ό εντοπισμός εργαστηρίων8 καί ή
μελέτη τών κινητών ευρημάτων,9 ή παραγωγή τών οποίων φαίνεται οτι αποσκοπούσε πρωτίστως
στην κάλυψη εσωτερικών αναγκών.
'Οπωσδήποτε, oi οικονομικές δραστηριότητες πού προαναφέρθηκαν δέν αρκούν γιά να
δικαιολογήσουν τήν μεγάλη οικονομική ανάπτυξη τής πόλεως άπο τις πρώτες δεκαετίες τής
ιδρύσεως της. Ή απαράμιλλη ποιότητα τών πρώτων νομισματικών εκδόσεων σέ συνδυασμό μέ τήν
υψηλή ονομαστική τους άξια καί τήν ευρύτατη διάδοση τους στην 'Ανατολή, καθώς καί τό μεγάλο
30.000 κατοίκων (Λαζαρίδης, Άβδηρα 33-34 §167-68 —δπου αναφέρονται και οί παλαιότεροι υπολογισμοί τών Eug.
Cavaignac και Κ. καί J. Beloch— πρβλ. Ε. Σκαρλατίδου, Θρακική Επετηρίδα 5 [1984] 154-55 και Σαμσάρης,
'Εξελληνισμός 167).
1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 158-59.
2. Ό γάμος τής αδελφής τοϋ 'Αβδηρίτη Νυμφοδώρου μέ τον βασιλέα τών Όδρυσών Σιτάλκη (Τ 10 7), εντάσσεται σέ
διαδεδομένο κατά τον 6ο καί τον 5ο π.Χ. ai. σχήμα έπιγαμίας μεταξύ Ελλήνων αριστοκρατών καί μελών βαρβαρικών
ηγεμονικών οίκων (πρβλ. τήν περίπτωση τοΰ γάμου τοϋ Φιλαΐδη Μιλτιάδη μέ τήν κόρη τοϋ Θρακός βασιλέως Όλόρου
Ήγησιπύλη [Ήρόδ. 6.39.2 καί Πλούτ. Κίμ. 4]) καί δέν αποτελεί ένδειξη ευρύτερων έπιγαμιών κατά τους
μεταγενέστερους χρόνους (Σαμσάρης, 'Εξελληνισμός 126).
3. Μέχρι τήν δημοσίευση τοΰ προσωπογραφικού καί ονοματολογικού υλικού τής Θράκης τού Αιγαίου (βλ. ανωτέρω, σελ.
153), βλ. προσωρινά Σαμσάρης, 'Εξελληνισμός 274, M.-G. Parissaki, Proc. 8th Intern. Congr. of Thracology (2002) 46368 καίΐ7ΐ£ Ιδίας, Συμπόσιο Πεντάζον.
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 163, σημ. 2 γιά τήν παρουσία λίγων μόνο χαρακτηριστικών μακεδόνικων ονομάτων στα νομίσματα τής
πόλεως, πού χρονολογούνται στα χρόνια αμέσως μετά τήν μακεδόνικη κατάκτηση.
5. Βλ. κατωτέρω, τά σχόλια στην επιγραφή Ε 7 2.
6. Πρβλ. τους χαρακτηρισμούς τού Πινδάρου γιά τα "Αβδηρα (Τ163, έπ. α,' Θραϊκίαν γαΐαν άμιτελόεσσάν τε και εύκαρπον
καί έπ. β' : χθόνα πολύδωρον). Ή άφθονη παραγωγή σιτηρών προκύπτει από τά αίτια τής επιθέσεως τών Τριβαλλών τό
376/375 π.Χ. (Τ58), τις απαιτήσεις τοΰ Όρτηνσίου τό 170 π.Χ. (Τ144) καί τό ψήφισμα Ε8, στίχ. 29. Καί τά δύο
προϊόντα, εξ άλλου, απεικονίζονται σέ νομίσματα τής πόλεως.
7. Βλ. κυρίως Λαζαρίδης, "Αβδηρα 6 §25-29.
8. Εργαστήριο κοροπλαστικής στην περιοχή τοΰ βόρειου περιβόλου (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1988, 148 [πρβλ.
"Εργον 1988, 107], ΠΑΕ 1992, 163-64 [πρβλ. "Εργον 1992, 70, είκ. 89])· κατάλοιπα μεταγενέστερου μεταλλουργικού
κλιβάνου στο εσωτερικό νεωσοίκου τού βόρειου περιβόλου (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1993, 135-36 [πρβλ.
"Εργον 1993, 67, είκ. 75])· ίσως εργαστήριο επεξεργασίας πορφύρας στον λόφο τού 'Αγίου Παντελεήμονος (Δ.
Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1976Α, 137).
9. 'Επισημαίνονται εργαστήρια παραγωγής σαρκοφάγων κλαζομενιακοΰ τύπου (Ch. Koukouli-Chrysanthaki, BCH 94 [1970]
327-60 καί Δ. Τριαντάφυλλος, Αρχαία Θράκη 741-74), κατασκευής επιτύμβιων στηλών μέ άνθεμωτές επιστέψεις κατά
τά ιωνικά πρότυπα (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Κέονος 72-79) καί παραγωγής εμπορικών αμφορέων, δπως μαρτυρούν
οί λαβές που φέρουν σφραγίδα μέ έμβλημα τον γρυπά καί ενίοτε τά αρχικά AB (C. Peristeri-Otatzi, BCH Suppl. 13
[1986] 491-96). Γιά τό δραστήριο κατά τους ελληνιστικούς χρόνους εργαστήριο κοροπλαστικής, βλ. Λαζαρίδης,
Ειδώλια. Κατά τήν ίδια αυτή περίοδο πιστεύεται οτι λειτουργούσε στην πόλη εργαστήριο παραγωγής ανάγλυφης
κεραμικής (Λ. Κρανιώτη, Αρχαία Θράκη 789-806), ένφ τά ανάγλυφα τοΰ Μουσείου τής Σόφιας Κ21α (Ε6 5) καί τοΰ
Μουσείου Κομοτηνής ΑΓΚ 4449 αποδίδονται σέ εργαστήριο παραγωγής ανάγλυφων μέ έφιππες μορφές, πού
λειτούργησε κατά τους Ιο π.Χ.-Ιο μ.Χ. α'ι. (Ε. Σκαρλατίδου, Αρχαία Θράκη 775-88).
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υψος τών εισφορών της πόλεως στην Αθηναϊκή συμμαχία1 προδίδουν οτι τά "Αβδηρα διέθεταν —η
απέκτησαν ενωρίς— πρόσβαση σε πηγή ή πηγές πολύτιμων υλών, πιθανότατα πολύτιμων
μετάλλων, τα όποια διακινούσαν στην Εγγύς Ανατολή αποκομίζοντας τεράστια οφέλη. Τέτοιες
πηγές δεν διαπιστώνονται στην προς Α του Νέστου Θράκη του Αιγαίου, ένφ τήν εκμετάλλευση τών
πλούσιων μεταλλείων της περιοχής μεταξύ Νέστου και Στρυμόνος μονοπωλούσε ή μεγάλη αντί
ζηλος τών Αβδήρων, ή Θάσος. 'Απομένει, κατά συνέπειαν, να διερευνηθεί αν ή πηγή τού πλούτου
τών 'Αβδήρων βρισκόταν στην απώτερη ενδοχώρα της Θράκης, μέ τήν οποία ή πόλις μαρτυρεΐται
οτι είχε συνάψει στενότατους δεσμούς. Έπισφράγισμα αυτών τών δεσμών αποτελεί ή είσοδος τού
'Αβδηρίτη Νυμφοδώρου στην οικογένεια, τήν αυλή και τον κύκλο τών στενών συμβούλων τού
βασιλέως τών Όδρυσών Σιτάλκη πού εξασφάλισε στην πόλη τών 'Αβδήρων, πέραν τών οικονο
μικών προϋποθέσεων πού διαφαίνονται άπο τις παραπάνω επισημάνσεις, τήν ευκαιρία να
πρωταγωνιστήσει, αναλαμβάνοντας πολιτικές πρωτοβουλίες για τήν εξισορρόπηση τών
συμφερόντων τών μεγάλων ηγεμονικών δυνάμεων της εποχής.2
"Αλλος τομεύς εμπορικής δραστηριότητος τών 'Αβδηριτών, όπως και άλλων έληνικών πόλεων
τού Βορείου Αιγαίου και τού Ευξείνου, πρέπει να ήταν το εμπόριο δούλων, τους οποίους
προμηθεύονταν άπο τήν θρακική ενδοχώρα και διοχέτευαν στις ελληνικές αγορές.3 Τήν σημασία
του για τήν τοπική οικονομία τεκμηριώνει ή έκδοση ειδικού νόμου για τίς αγοραπωλησίες
άνδραπόδων και υποζυγίων (Ε3).
ΝΟΜΙΣΜΑ
Τήν αυτόνομη νομισματοκοπία τών 'Αβδήρων μελέτησε αρχικά ό J. Μ. F. May για το χρονικό
διάστημα άπο τήν εμφάνιση τών πρώτων νομισμάτων —πού τοποθέτησε το 540/35 π.Χ.— μέχρι
τήν μακεδόνικη κατάκτηση τών μέσων τού 4ου π.Χ. αι. Ή πρόσφατη επανεξέταση της νομισματοκοπίας της πόλεως άπό τήν Κατερίνα Χρυσανθάκη έπεξέτεινε τό χρονικό πλαίσιο μέχρι καΐ
τον 2ο μ.Χ. αι. και συμπεριέλαβε τήν μελέτη και τών χάλκινων κοπών. Στηριζόμενη στα
ανασκαφικά ευρήματα και στην παρουσία τών άβδηριτικών νομισμάτων στους θησαυρούς,
επιβεβαίωσε τήν κατάταξη τού May άλλα προσέθεσε νέες κοπές και οδήγησε στην αναθεώρηση τών
χρονολογήσεων τους.4
Ό εικονιζόμενος στον έμπροσθότυπο τών νομισμάτων τών 'Αβδήρων γρύψ διαφοροποιείται
άπό τό αντίστοιχο σύμβολο της μητροπολιτικής Τέω μέ τήν απεικόνιση του προς τά αριστερά. Σε
αντίθεση μέ τήν σταθερότητα τού έμπροσθοτύπου, τήν πίσω όψη τών νομισμάτων καταλαμβάνει
ποικιλία παραστάσεων,5 ένφ αξιοσημείωτη είναι και ή αναγραφή τών ονομάτων τών εκάστοτε
υπευθύνων γιά τήν κοπή αρχόντων.6 Άπό τήν έναρξη της νομισματοκοπίας —πού τοποθετείται
σήμερα περί τό 520/15 π.Χ.— και μέχρι τήν λήξη της στις αρχές τού Ιου π.Χ. αι. αναγνωρίζονται
13 περίοδοι κοπής νομισμάτων,7 στις όποιες περιλαμβάνονται νομίσματα αργυρά (άπό τήν 1η εως
τήν 11η), χρυσά (κατά τήν 8η και 9η) καί χάλκινα (άπό τήν 6η εως τήν 13η). Μέ βάση τίς

1. Βλ. ανωτέρω σελ. 160.
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 160-61. Για τίς σχέσεις τών πόλεων της Θράκης τού Αιγαίου μέ τήν θρακική ενδοχώρα, δπως αυτές
φωτίσθηκαν μετά τήν πρόσφατη ανακάλυψη τοΰ εμπορίου της Πιστίρου καί της πολύτιμης επιγραφής πού βρέθηκε
στο γειτονικό Βετρέν, βλ. L. Loukopoulou, BCH 123 (1999) 359-71 καί κατωτέρω, σελ. 322.
3. Βλ. Υ. Garlan, Slavery in Ancient Greece (Cornell Univ. 1988) 46 καί σημ. 33, μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία.
4. Βλ. May, Abdera καί Chryssanthaki αντίστοιχα.
5. Για τήν άποψη οτι οί εικονογραφικοί τύποι τοΰ όπισθοτύπου συνδέονται μέ τό δνομα τοΰ εκάστοτε άρχοντος τοΰ
νομισματοκοπείου, βλ. Chryssanthaki 187.
6. Τά ονόματα αυτά άπαντοΰν συνήθως στον όπισθότυπο άπό τήν δεύτερη περίοδο καί εξής (περ. 500/480 π.Χ.), αρχικά
συντομογραφημένα καί άπό τήν τέταρτη περίοδο ολόκληρα, ενίοτε μέ τήν πρόθεση ΕΠΙ. Φαίνεται οτι ή θητεία τών
αρχόντων διαρκούσε ενα έτος. "Ηδη πριν άπό τήν εμφάνιση τών πρώτων ονομάτων, άπαντοΰν καί δευτερεύοντα
σύμβολα, συνήθως στον έμπροσθότυπο· κατά τον May (May, Abdera 86), τά σύμβολα αυτά δεν αντιπροσώπευαν τον
ενιαύσιο άρχοντα αλλά κάποιον άλλον αξιωματούχο. Τό έθνικόν 'Αβδηριτών άπαντα συντομογραφημένο (AB, ΑΒΔΗ)
ήδη από τίς αρχές τοΰ 5ου π.Χ. α'ι.
7. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα αναγνωρίζονται τρεις μικρές περίοδοι διακοπής τής λειτουργίας τοΰ
νομισματοκοπείου· μία μεταξύ τής 2ης καί 3ης περιόδου (480-75 π.Χ.), πού συνδέεται μέ τήν ήττα τοΰ Ξέρξη καί τοΰ
Μαρδονίου καί τήν αναδιοργάνωση τοΰ νομισματοκοπείου (βλ. άνωτέοω, σελ. 159), μία μικρή διακοπή περί το 425
π.Χ., Ισως εξ αιτίας τής εφαρμογής τοΰ αθηναϊκού ψηφίσματος γιά την επιβολή ενιαίων μέτρων καί σταθμών (βλ.
ανωτέρω, σελ. 161-62), καί μία τρίτη μετά τήν κατάληψη τής πόλεως άπό τον Φίλιππο Β ' (βλ. ανωτέρω, σελ. 162-63).
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νεώτερες απόψεις, βασικό χαρακτηριστικό τών επτά πρώτων περιόδων υπήρξε ή ταυτόχρονη χρήση
διαφορετικών σταθμητικών κανόνων για τα μεγάλα (όκτάδραχμα και τετράδραχμα) και τα
μικρότερα νομίσματα της πόλεως (δραχμές, τετρώβολα, τριώβολα, διώβολα, όβολοί και ήμιωβόλια), πού οφείλεται στον διαφορετικό προορισμό τους για εξωτερικές ή εσωτερικές συναλλαγές
αντίστοιχα. Ή μελέτη τών θησαυρών, πού περιέχουν νομίσματα τών 'Αβδήρων, φωτίζει τό μέγεθος
τών συναλλαγών αυτών και καθιστά εναργή τον σταδιακό εμπορικό αναπροσανατολισμό της
πόλεως άλλα και τήν μείωση τοϋ όγκου τών συναλλαγών.1 Τις επαφές και τις εμπορικές
συναλλαγές τών 'Αβδήρων φωτίζουν επίσης τα ξένα νομίσματα, πού βρέθηκαν κατά τις
ανασκαφές της πόλεως.2
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Στις ιωνικές καταβολές τών 'Αβδηριτών μπορούν να αποδοθούν οι ιδιαίτερα αξιόλογες
επιδόσεις τους στην ποίηση, τήν φιλοσοφία και τις επιστήμες άπό τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεως
της αποικίας μέχρι καί τους ελληνιστικούς χρόνους.
Μεταξύ τών Τηΐων πού εγκατέλειψαν τήν πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στην ίδρυση τών
'Αβδήρων αναφέρεται ό μελικός ποιητής 'Ανακρέων.3 Τήν στενή του σχέση μέ τα "Αβδηρα μαρτυρεί
τό επίγραμμα Τ17 άλλα καί ό γνωστός στίχος του "Αβδηρα καλή Τηΐων ά-π-οικίη (Τ16), πού διέσωσε
ô Στράβων (Τ233).4 Άπό τα "Αβδηρα καταγόταν καί ό κορυφαίος σοφιστής τοϋ 5ου π.Χ. αι.
Πρωταγόρας,5 ένφ στο δεύτερο μισό τοϋ Ιδιου αιώνος τοποθετείται ή δράση τοϋ φιλοσόφου
Λευκίππου, διδασκάλου τοϋ Δημοκρίτου.6 Ή σημαντικότερη πνευματική προσωπικότητα της
πόλεως όμως υπήρξε αναντίρρητα ό Ιδιος ό Δημόκριτος.7 Άπό τις σχετικές μέ τήν πόλη τών
'Αβδήρων μαρτυρίες αξιοσημείωτη είναι ή πληροφορία οτι ανάλωσε τήν πατρική του περιουσία,
προκαλώντας τήν εφαρμογή σχετικού νόμου της πόλεως (Τ3).8 Ό ομώνυμος άρχων, πού
αναφέρεται σέ νόμισμα της 5ης περιόδου και φέρει ως σύμβολο μία λύρα, ταυτίζεται ενίοτε μέ τον
γνωστό φιλόσοφο.9 Στην σχολή τοϋ Δημοκρίτου ανήκει ό φιλόσοφος Άνάξαρχος, ό επικαλούμενος
εύδαιμονικός, ό όποιος θεωρείται διδάσκαλος τοϋ ιδρυτή τοϋ σκεπτικισμού Πύρρωνος τοϋ Ηλείου.
Ή στενή του σχέση μέ τον 'Αλέξανδρο Γ ', τον όποιο καί συνόδευσε στις εκστρατείες του, τοποθετεί
τήν δράση του στο δεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.10 Στα τέλη τοϋ 4ου καί στις αρχές τοϋ 3ου π.Χ.
αι. τοποθετείται καί ή δράση τοϋ φιλοσόφου Εκαταίου, μαθητή τοϋ Πύρρωνος τοϋ
1. Για τήν λεπτομερή παρουσίαση τών θησαυρών αυτών, βλ. Chryssanthaki 26-129, κυρίως σελ. 26 και 123-25 καθώς καί
σελ. 126-29 για πίνακες σχετικούς μέ τήν γεωγραφική καί χρονολογική κατανομή τους. 'Αργυρά νομίσματα τοΰ 6ου καί
τοϋ πρώτου μισού τοΰ 5ου π.Χ. αι. (μέχρι περί το 460 π.Χ.) βρίσκονται κατά κύριο λόγο σέ θησαυρούς τής 'Ανατολής
καί τής Αιγύπτου. Ή ανεύρεση στις περιοχές αυτές νομισμάτων μεγάλου βάρους δχι μόνο τών 'Αβδήρων αλλά καί
άλλων θρακικών πόλεων δηλώνει κίνηση προς τήν κατεύθυνση αυτή, πού μπορεί να αποδοθεί σέ εμπορικούς λόγους ή
νά συνδεθεί μέ τήν παρουσία τών Περσών στην Θράκη (καταβολή φόρου) (May, Abdera 2-4 καί αναλυτικότερα,
Chryssanthaki 50 καί 123-24). Τα αργυρά νομίσματα τοΰ 4ου αι. περιορίζονται σέ θησαυρούς τής Θράκης, ενώ
θησαυροί μέ χάλκινα νομίσματα τών 4ου-1ου π.Χ. ai. προέρχονται είτε από τα ίδια τά "Αβδηρα, είτε από τις γειτονικές
της πόλεις καί περιλαμβάνουν νομίσματα τής ευρύτερης περιοχής (π.χ. Θάσου, Μαρώνειας, Βυζαντίου, 'Απολλωνίας
τοΰ Πόντου, Χερσονήσου, Παρίου).
2. Chryssanthaki κεφ. 6, καί ιδιαίτερα τά ιστογράμματα τής σελ. 690, ε'ικ. 1.
3. Βλ. Ο. Crusius, RE 1.2 (1894) 2035-50, λ. Anakreon (1) καί OCD* 79-80 (C. Carey).
4. Για τήν χρονολογική σύγχυση στην μαρτυρία τής Σούδας σχετικά μέ τήν συμμετοχή τοΰ 'Ανακρέοντος στην ίδρυση τής
αποικίας, βλ. Chryssanthaki 151-52.
5. Οί σχετικές μέ τον Πρωταγόρα φιλολογικές
μαρτυρίες παρατίθενται στο έργο τών Η. Diels καί W. Kranz, Die Fragmente
der Vorsokratiker(Βερολίνο 19526)· πρβλ. Κ. von Fritz, REXXIIIl (1957) 908-21, λ. Protagoras (1)· IEE τ. Γ' 2 (1972)
454-55 ('Ι. Θεοδωρακόπουλος) καί OC& 1264-65 (C. C. W.Taylor), όπου καί νεώτερη βιβλιογραφία.
6. Ή σύγχυση πού χαρακτηρίζει τις αρχαίες πηγές σχετικά μέ τήν δράση καί τά έργα του άφορα καί στον τόπο καταγωγής
του, άφοΰ άλλοτε χαρακτηρίζεται ως 'Αβδηρίτης καί άλλοτε ως Έλεάτης ή Μιλήσιος (Η. Diels καί W. Kranz, δ. π. γιά
τις φιλολογικές μαρτυρίες, καί τά σχετικά λήμματα στην REXW2 (1925) 2266-77, λ. Leukippos(13) (J. Stenzel) καί στο
OCD* 848 (D. J. Furley).
7. Βλ. E. Wellmann, RE VI (1903) 135-40, λ. Demokritos (6)· IEE τ. Β ('Αθήνα 1971) 436-37 (Ί. Θεοδωρακόπουλος) καί
OCE? 454-55 (D. J. Furley), όπου καί νεώτερη βιβλιογραφία.
8. Βλ. ανωτέρω, σελ. 171.
9. Νομίσματα τής Ιδιας περιόδου πού φέρουν τό δνομα τοΰ άρχοντος Πυθαγόρα εμφανίζουν ώς συνοδευτικό σύμβολο τήν
κεφαλή ανδρός προχωρημένης ηλικίας. 'Υποστηρίχθηκε από τον Η.Β. Mattingly (Klio 59 [1977] 98- πρβλ. Isaac 103,
σημ. 163 καί 165) δτι υπεύθυνος καί τής κοπής αυτής υπήρξε ίσως ό Δημόκριτος, ό όποιος έγραψε πραγματεία γιά τον
Πυθαγόρα.
10. Γιά τις σχετικές μέ τον Άνάξαρχο φιλολογικές μαρτυρίες, βλ. Η. Diels καί W. Kranz, δ. π., καί τά σχετικά λήμματα στην
RE 1.2 (1894) στ. 2079 (1) (J. Kaerst) καί στο OC& 86 (D. Ν. Sedley).
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Ηλείου.1 Μέ τήν σχολή τοϋ Δημοκρίτου, τέλος, συνδέεται και ό μαθηματικός και αστρολόγος
Βίων, ή δράση τοϋ οποίου τοποθετείται συνήθως στις αρχές τοϋ 4ου π.Χ. αι.2
Στις αρχαίες πηγές αναφέρεται επίσης ό Αβδηρίτης Διοκλείδης, ό όποιος κατασκεύασε τήν
μηχανή πού χρησιμοποίησε ό Δημήτριος Πολιορκητής κατά τήν πολιορκία της Ρόδου (Άθήν. 5.40).
'Από τήν μοναδική αυτή μαρτυρία προκύπτει οτι έζησε στα τέλη τοϋ 4ου και στις αρχές τοϋ 3ου
π.Χ. αι.3 Ώς Αβδηρίτης —άλλοτε όμως και ώς Σάμιος, εξ αιτίας τοϋ τόπου διαμονής του—
αναφέρεται ô επικός ποιητής Νικαίνετος, ή δράση τοϋ οποίου τοποθετείται στο δεύτερο μισό τοϋ
3ου π.Χ. αι. και τοϋ οποίου σώζονται ελάχιστα επιγράμματα.4
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΑΒΔΗΡΑ
Κατά τους νεώτερους χρόνους, πρώτος επισκέφθηκε τον χώρο και έδωσε σύντομη περιγραφή
του ό Reinach το 1881· τό 1887 ό αυστριακός W. Regel πρότεινε τήν ταύτιση της πόλεως και
παρουσίασε μελέτη για τα τοπογραφικά της ζητήματα.5 'Ακολούθησε κατά τό πρώτο μισό τοϋ 20ου
αιώνος ή δημοσίευση σέ σειρά άρθρων τών επιγραφικών κυρίως ευρημάτων άπό τήν περιοχή, τα
όποια κατά κανόνα εντοπίζονταν εντοιχισμένα σέ σπίτια τοϋ παρακείμενου χωριού.6
Ωστόσο, άν εξαιρεθεί ή αποκάλυψη αρχαίου κτηρίου στον λόφο τοϋ Πολυστύλου κατά τήν
εκτέλεση οχυρωματικών έργων άπό τους Βουλγάρους τό 1918,7 συστηματικές ανασκαφές
ξεκίνησαν μόλις στα μέσα τοϋ 20ου αί. υπό τήν διεύθυνση τοϋ τότε Εφόρου Αρχαιοτήτων
'Ανατολικής Μακεδονίας καΐ Θράκης Δ. Ι. Λαζαρίδη μέ τήν υποστήριξη της 'Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Ή πρώτη περίοδος συστηματικών ανασκαφών διήρκεσε ουσιαστικά άπό τό 1950 μέχρι
τό 1966 καί σποραδικά μέχρι τό 1979· κατά τό διάστημα αυτό ή έρευνα επικεντρώθηκε στην
περιοχή τοϋ "νοτίου περιβόλου" —δηλαδή στην πόλη τών ύστερων κλασσικών, ελληνιστικών καί
ρωμαϊκών χρόνων— και οδήγησε στην δημοσίευση μιας σειράς προσωρινών ανασκαφικών
εκθέσεων, τοϋ σχετικού τόμου τών Αρχαίων 'Ελληνικών Πόλεων καθώς καί ενός βιβλίου για τό
τοπικό εργαστήριο κοροπλαστικής.8 Μία δεύτερη σημαντική ανασκαφική περίοδος ξεκίνησε τό
1981 καί διήρκησε μέ κενά μέχρι τό 1993 ώς συνεργασία τής Εφορείας Προϊστορικών καί
Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων Κομοτηνής καί τής Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων Καβάλας —μέ
τήν 'Αρχαιολογική Εταιρεία κατά τα έτη 1982-1984 καί 1987-1993— υπό τήν γενική εποπτεία τής
Χάϊδως Κουκούλη-Χρυσανθάκη καί μέ τήν συνεργασία πολλών αρχαιολόγων.9 Κατά τήν περίοδο
αυτήν τό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον σημαντικότατο χώρο τοϋ "βορείου περιβόλου", όπου
εντοπίζεται ή πρώτη πόλη τών Κλαζομενίων καί Τηΐων, καθώς καί στο νεκροταφείο τής αποικίας
τών Κλαζομενίων, 10 ενώ, μετά τήν ένταξη τών 'Αβδήρων στα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά
προγράμματα, ανασκαφές στον "νότιο περίβολο" διενεργούνται μέ στόχο τήν διαμόρφωση καί
αξιοποίηση τοϋ χώρου. Πολύτιμα στοιχεία φέρνουν επίσης στο φώς οι σωστικές ανασκαφές, ιδίως

1. Βλ. F. Jacoby, RE VII 2 (1912) 2750-69, λ. Hekataios (4) καί πιό πρόσφατα OC& 671 (Κ. Meister), δπου καί
προγενέστερη βιβλιογραφία. Ή περίπτωση τοϋ Αβδηρίτη Άσκανίου (Διογένους Λαέρτιου, Βίοι 9. 61) κρίνεται
έξοβελιστέα· βλ. Η. von Arnim, RE 112 (1896) 1614, λ. Askanios (8).
2. Διογ. Λαέρτ., Βίοι4. 58 καί Στράβ. 1.2.21 (C29). Βλ. τα σχετικά λήμματα στην RE IUI (1897) 486-87 (11) (Fr. Hultsch)
καί, πιο πρόσφατα, το άρθρο τοϋ Α. Szabo, Αρχαία Θράκη 735-39.
3. Ed. Schwartz, RE VI (1903) 791, λ. Diokleides (3).
4. E. Diehl, RE XVII1 (1936) 245-46 (2) καί OCJ53 1040 (A. D. E. Cameron).
5. Βλ. S. Reinach, BCH5 (1881) 94-95 καί W. Regel, AM 12 (1887) 161-167 αντίστοιχα.
6. Βλ. Ch. Avezou καί Ch. Picard στο BC7/37 (1913) 117-41 (επιγραφές E7-E10, E21, E25, E36, E37, E48, ESO,
E65 καί Ε70). Ό Βούλγαρος αξιωματικός G. Kazarow, κατά τήν διέλευση τών στρατευμάτων κατοχής από τήν
περιοχή περισυνέλεξε καί μετέφερε στο 'Αρχαιολογικό Μουσείο τής Σόφιας τις επιγραφές Ε7-Ε10, Ε23, Ε65 καί
Ε70 (βλ. JdlAA 33 [1918] 47-51). Βλ. επίσης J. Bousquet, BCH62 (1938)51-54 (επιγραφή Ε18), Μ. Feyel στο BCH6667 (1942-1943) 176-96 (επιγραφές Ε2, Ε 3, Ε28 καί Ε45). Σημειώνεται, πάντως, οτι ή πρώτη επιγραφή τών Αβδήρων
πού έγινε γνωστή στην βιβλιογραφία είναι τό αντίγραφο τοϋ ψηφίσματος Ε5, πού είχε σταλεί στην Τεω· εντοπίσθηκε σέ
πηγάδι τής περιοχής τό 1880 καί δημοσιεύθηκε άπο τους Ε. Pottier καί Am. Hauvette-Besnault (BCH 4 [1880] 47-59).
7. Βλ. G. Kazarow, JdlAA 33 (1918) 48· τό συγκεκριμένο κτήριο χαρακτηρίζεται ώς "granarium", χωρίς να αναφέρεται
χρονολόγηση ή ακριβές σημείο ανευρέσεως.
8. Βλ. τις αναλυτικές εκθέσεις τών ανασκαφών στο 'Εργον, στα ΠΑΕ καί τοΑΔ, οί όποιες μνημονεύονται κατωτέρω.
9. Βλ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΙΑΑΕρευνα 43-44.
10. Κατά τήν ίδια περίοδο ξεκίνησε καί ή συστηματική ανασκαφή τών βυζαντινών καταλοίπων, πού βρίσκονται έπί τοϋ
λόφου τοϋ Πολυστύλου.
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στην περιοχή τών νεκροταφείων της πόλεως. Ή ίδρυση στα "Αβδηρα 'Αρχαιολογικού Μουσείου, το
όποιο εγκαινιάσθηκε στις 20 Ιανουαρίου τοΰ 2000, επέτρεψε τελικά τήν συγκέντρωση και
συνθετική παρουσίαση τοΰ διάσπαρτου μέχρι τότε αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής.1
ΗΠΟΑΙΣ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ
Παρά τήν αποσπασματική μορφή τών ερευνών και τον προσωρινό χαρακτήρα τών
αποτελεσμάτων, ή μέχρι σήμερα ανασκαφική έρευνα τών 'Αβδήρων έχει συμβάλει κατά τρόπο
αποφασιστικό οχι μόνο στην καλύτερη γνώση της πολεοδομικής εξέλιξης τής πόλεως αλλά και
στην πληρέστερη κατανόηση τής ιστορίας της. "Οπως αναφέρθηκε ήδη, κατά τήν διάρκεια τών
αρχαίων χρόνων τα "Αβδηρα αναπτύχθηκαν διαδοχικά σε δύο προσκείμενα περιτειχισμένα
οικιστικά κέντρα: τό βορειότερο, πού απετέλεσε τον αρχικό πυρήνα τής αρχαϊκής και κλασσικής
πόλεως, και τό νοτιότερο, πού περιέκλεισε τήν πόλη τών ύστερων κλασσικών, ελληνιστικών και
ρωμαϊκών χρόνων.
Ό βόρειος περίβολος (τομεύς II στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τής σελ. 177), πού ορίζει τήν
θέση πού επέλεξαν oi πρώτοι Κλαζομένιοι και αργότερα οί Τήϊοι άποικοι για να κτίσουν τήν
αποικία τους, ήταν αρχικά παραθαλάσσιος και βρισκόταν στον μυχό φυσικού κόλπου.2 Με βάση
τα ανασκαφικά δεδομένα, πιστεύεται οτι ή πόλις πού αναπτύχθηκε στην περιοχή τοΰ περιβόλου
αυτού γνώρισε δύο κύριες οικιστικές φάσεις· μία πρωϊμότερη άπό τό δεύτερο μισό τού 7ου μέχρι
και τις αρχές τού 6ου π.Χ. αι., πού αντιστοιχεί στην αποικία τών Κλαζομενίων, και μία δεύτερη
στο δεύτερο μισό τοϋ 6ου και στον 5ο π.Χ. αι., πού αντιστοιχεί στην αποικία τών Τηΐων.
Πρώτη οικιστική φάση - Ή αποικία τών Κλαζομενίων. Τό πρώτο τείχος τής πόλεως κατασκευ
άσθηκε στο τρίτο τέταρτο τοΰ 7ου π.Χ. αι. και καταστράφηκε περί τα τέλη τοΰ 6ου ή τις αρχές τοΰ
5ου.3 Είχε πάχος 4,5 μ. περίπου καΐ περιέκλειε οικίες τοΰ τύπου τοΰ μεγάρου, ορισμένες αψιδω
τές στην μία στενή πλευρά.4 Άπό τους χώρους ταφής, πού συνδέονται με τήν πρώτη αυτή φάση,
ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ή νεκρόπολη πού εντοπίσθηκε περί τα 250 μ. άπό τήν βορειο
δυτική γωνία τοϋ βόρειου περιβόλου (τομεύς Κ στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τής σελ. 177)·5 τά
σχετικά πλούσια κτερίσματα στο εσωτερικό τών τάφων μαρτυρούν τις επαφές τών πρώτων
αποίκων με τον χώρο τοϋ ανατολικού Αιγαίου.6 Άπό τήν μελέτη τών οστών προέκυψε οτι τό 81.2%
τών ταφών ανήκε σε νεογέννητα και βρέφη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ή αιτία θανάτου
αποδόθηκε σε κάποια επιδημική νόσο, πιθανώς ελονοσία.7

1. Βλ. Δ. Τριαντάφυλλος, Ντ. Καλλιντζή και Ν. Σουλάκης, "Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων", ΑΕΜΘ 13 (1999) [2001] 114.
2. Για τα αποτελέσματα τής γεωμορφολογικής έρευνας, βλ. Α. Ψιλοβίκος και Γ. Συρίδης, Αρχαία Θράκη 707-714· πρβλ. Χ.
Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1982, 1-2, τής ίδιας, Thracia Pontica 3 (1985) 84, σημ. 12 και ΑΕΜΘ 1 (1987) [1988]
409 και 411-12.
3. Για τήν ανασκαφική έρευνα τοΰ αρχαϊκού περιβόλου, βλ. τις προσωρινές εκθέσεις τής Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη στα
ΠΑΕ 1982, 3-6, παρ. πίν. Α', τετρ. ΕΙ (πρβλ. Έργον 1982, 12-13, εικ. 2)· 1983Α, 5-7, πίν. 5-8 (πρβλ. Έργον 1983, 16)·
1984Α, 3-6, πίν. 3β-5 (πρβλ. Έργον 1984, 12-13, ε'ικ. 12)· 1987, 177-83, είκ. 1, πίν. 123-28 (πρβλ. Έργον 1987, 13-15,
είκ. 1)· ΑΕΜΘ 1 (1987) [1988] 409-12, είκ. 1-12· ΠΑΕ 1988, 146· 1989, 224-25, πίν. 155β-56α (πρβλ. Έργον 1989, 99102)· Έργον 1990, 948-102, είκ. 137-41· ΠΑΕ 1991, 195-97, πίν. 122-23 (πρβλ. Έργον 1991, 70-74, είκ. 111-17). Για
τήν χρονολόγηση και μία πιο συνθετική παρουσίαση, βλ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΊΑΑΕρευνα 48-49, είκ. 5-10· τής
ίδιας, Αρχαία Θράκη 716-20, σχέδ. 2, είκ. 1-14. και Klazomenai, Teos andAbdera 238-42.
4. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1991, 197 και τής ιδίας, "Nécropoles" 38-39, είκ. 6-7.
5. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1982,5-9, είκ. 2, πίν. 5-6α (πρβλ. Έργον 1982, 13-14, είκ. 3)· Ε. Σκαρλατίδου, ΑΕΜΘ
1 (1987) [1988] 421-29, Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1983Α, 10-12, είκ. 4, πίν. 14-15 (πρβλ. Έργον 1983, 18, είκ.
3)· 1984Α, 6-8, είκ. 1, πίν. 6-7 (πρβλ. Έργον 1984, 13-14, είκ. 3)· 1987, 183-85, πίν. 134 (πρβλ. Έργον 1987, 17-18, είκ.
6) καί, πιο συνθετικά, Ε. Skarlatidou, Thracia Pontica 3 (1985) 99-108, τής ίδιας, "Καύσεις" 331-43 και Klazomenai,
Teos and Abdera 249-59. "Ενας δεύτερος χώρος εντοπίσθηκε περί το 1 χλμ. ΒΔ τοΰ βόρειου περιβόλου στην θέση
Παλιόχωρα (τομεύς Π στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τής σελ. 177) καί χρονολογήθηκε στο δεύτερο μισό τοΰ 7ου καί
τις αρχές τοΰ 6ου π.Χ. αι. (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1984Α, 8-11, πίν. 7β-14 [πρβλ. Έργον 1984, 14-15, είκ. 4]
καί Λ. Κρανιώτη, ΑΕΜΘ 1 [1987] [1988] 431-38), ένας τρίτος στην θέση Χορτολίβαοο τοΰ αγροκτήματος Βελόνης,
(Ντ. Καλλιντζή, ΑΕΜΘ 11 [1997] [1999] 633-44), ένψ στα τέλη τοΰ 7ου π.Χ. αί. χρονολογήθηκε καί ένας ταφικός
πίθος, πού ήλθε στο φώς εξω από τήν ΝΑ γωνία τοΰ βόρειου περιβόλου, στην περιοχή τοΰ θεάτρου (Χ. ΚουκούληΧρυσανθάκη, ΙΑΑΕρευνα 53-54, είκ. 22-23, σχέδ. 1, θέση Π καί τής ιδίας, "Nécropoles" 40, είκ. 10). Για μία συνθετική
παρουσίαση τών νεκροταφείων τής πρώτης αυτής περιόδου, βλ. Κ. Kallintzi, Klazomenai, Teos andAbdera 271-74.
6. Ch. Koukouli-Chrysanthaki, "Nécropoles" είκ. 14-16 καί Ε. Skarlatidou, Klazomenai, Teos and Abdera 249-59.
7. Για τις Ιστορικές προεκτάσεις τής παρατηρήσεως αυτής, βλ. σελ. 158.

Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τών Αβδήρων (ΙΘ ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων).
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Δεύτερη οικιστική φάση - ή αποικία τών Τηΐων. "Ενας νέος οχυρός περίβολος ανοικοδομήθηκε
κατά το τρίτο τέταρτο του 5ου π.Χ. αι.1 στην γραμμή περίπου τοϋ αρχικού άλλα με σαφώς μικρό
τερο πάχος (1,90-2,00 μ.) και παρέμεινε σε χρήση μέχρι τήν εγκατάλειψη του γύρω στα μέσα τοΰ
4ου π.Χ. αι. Σε μικρή απόσταση εξω από τήν ΒΔ γωνία του αποκαλύφθηκε χώρος αφιερωμένος
στην λατρεία κάποιας γυναικείας θεότητας σχετικής με το νερό, ίσως της Δήμητρας καί της
Κόρης· ερευνήθηκαν τρεις έσχάρες-βωμοί καί αποθέτης επί άνδήρου στο όποΧο οδηγούσε
μνημειακή κλίμακα, ένφ ήλθε στο φως καί αξιόλογος αριθμός αγγείων καί ειδωλίων πού
χρονολογούνται από τό δεύτερο μισό τού 6ου μέχρι καί τα τέλη τού 4ου καί τις αρχές τού 3ου π.Χ.
αι.2 Σημαντική υπήρξε καί ή ανεύρεση τών καταλοίπων ενός οικοδομήματος πού ερμηνεύθηκε ώς
νεώσοικος,3 καθώς καί δύο κτηρίων δημόσιου χαρακτήρα.4 Στην ίδια φάση αποδίδονται επίσης
κατάλοιπα οικιών με περίστυλη εσωτερική αυλή, τού τύπου πού άπαντα καί στα σπίτια τού
μεταγενέστερου "νότιου περιβόλου",5 καθώς καί oi πρωϊμότεροι άπό τους τύμβους τού εκτετα
μένου νεκροταφείου, πού απλώνεται στα Β, ΒΑ καί ΒΔ τής πόλεως.6 Ή οικιστική χρήση τού
χώρου συνεχίσθηκε καί μετά τήν μεταφορά τής πόλεως στην περιοχή τού νότιου περιβόλου, άλλα
άπό τα τέλη τού 3ου εως καί τις αρχές τοϋ 2ου π.Χ. αι. χρησιμοποιήθηκε ώς χώρος ταφής, πριν
εγκαταλειφθεί οριστικά.7
Γιά τήν εικόνα τής πόλεως κατά τήν δεύτερη φάση τής ιστορίας της πολύτιμες είναι οι
πληροφορίες πού περιέχονται στα κείμενα τοϋ 'Ιπποκράτους. Στα περιστατικά τών ασθενών πού
εξέτασε στα τέλη τοϋ 5ου π.Χ. αι. αναφέρονται τό τείχος καί ή αγορά (Τ122), ή παλαίστρα
(Τ117), τό τέμενος τών Νυμφών καί ή πηγή τοϋ Έρμαΐδα (Τ122), καθώς καί ονόματα οδών,
συγκεκριμένα τής άνω αγωγής (Τ116) καί τής Ιερής όδοΟ (Τ114). Οι Θρηΐκιες πύλες (Τ115) τοπο
θετούνται εύλογα στην βόρεια πλευρά τοϋ περιβόλου8.
Ό νότιος περίβολος (τομεύς Ι στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τής σελ. 177) κατασκευάζεται
περί τά μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι. καί σηματοδοτεί τήν μεταφορά τής πόλεως στην αμέσως
προσκείμενη νοτιότερη περιοχή.9 Γιά τήν κατασκευή του χρησιμοποιείται πωρόλιθος άπό τά
λατομεία τής γειτονικής Μάνδρας, ενώ ή ομοιόμορφη ψευδοϊσόδομη τοιχοδομία σε ολο του τό
μήκος10 προδίδει τήν εφαρμογή ενός ενιαίου οικοδομικού προγράμματος.11 Πύργοι υψώνονται
1. Χρονολογική ένδειξη προσέφερε ή ανασκαφή ενός πηγαδιού ανάμεσα στις δύο φάσεις, βλ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη,
ΠΑΕ 1984Α, 4, πίν. 3β (πρβλ. "Εργον 1984, 13, είκ. 2)· τής Ιδίας, ΙΑΑΕρευνα 50, είκ. 10 και Αρχαία Θράκη 719. Ό
εντοπισμός εξ άλλου ενός "στρώματος πλημμύρας τής θάλασσας" ανάμεσα στα δύο τείχη μαρτυρεί το είδος τών
δυσκολιών πού έπρεπε νά αντιμετωπίσει ή πόλη από τά πρώτα χρόνια τής ύπαρξης της (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη,
ΠΑΕ 1987, 182 [πρβλ. "Εργον 1987, 15] καί ΑΕΜΘ 1 [1987] [1988] 412).
2. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1982, 3, είκ. 1, πίν. 3-4, είκ. 1 (πρβλ. "Εργον 1982, 13)· 1983Α, 7, πίν. 8 (πρβλ. Έργον
1983, 16)· 1987, 180-82, πίν. 128-30 (πρβλ. Έργον 1987, 14-16, είκ. 2-4)· 1988, 143-45, πίν. 98-100 (πρβλ. Έργον
1988, 103-106, είκ. 84)· 1989, 222-23, πίν. 152-54 (πρβλ. Έργον 1989, 97-99, είκ. 94)· 1992, 165-66 καί, γενικότερα,
Αρχαία Θράκη 720, είκ. 14-16. Μεταξύ τών ευρημάτων αναφέρονται χαρακτηριστικά ειδώλια ενθρονης γυναικείας
μορφής και ή ανεύρεση 10.000 καί πλέον μικρών υδριών.
3. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1991, 193-95, πίν. 119-21 (πρβλ. Έργον 1991, 71-72, είκ. 113-14)· ΠΑΕ 1992, 162-63
(πρβλ. Έργον 1992, 69) καί, γενικότερα, Αρχαία Θράκη 720-21, είκ. 18 καί Klazomenai, Teos and Abdera .242-47.
4. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1991, 200-201, πίν. 129β καί 131α (πρβλ. Έργον 1991, 76, είκ. 120) καί ΑΑ 47 (1992)
[1997] "Χρονικά" 488-89 αντίστοιχα.
5. Βλ. Ε. Σκαρλατίδου, ΑΕΜΘ 2 (1988) [1991] 459-70· Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1989,227-32, πίν. 158-61 (πρβλ.
Έργον 1989, 105)· Ε. Σκαρλατίδου, ΑΕΜΘ 3 (1989) [1992] 569-76· 6 (1992) [1995] 685-94· Χ. ΚουκούληΧρυσανθάκη, ΠΑΕ 1991, 201-10, πίν. 131-41 (πρβλ. Έργον 1991, 76). Γιά τον τύπο τών οικιών τοΰ νότιου περιβόλου,
βλ. κατωτέρω, σελ. 180.
6. Για τό νεκροταφείο τών τύμβων, βλ. κατωτέρω, σελ. 180.
7. Γιά τήν χρήση τοΰ χώρου ώς νεκροταφείου, βλ. κατωτέρω, σελ. 181.
8. Ή παλαιότερη χωροθέτηση (Λαζαρίδης, "Αβδηρα 39-40 §198) κοντά σέ περιοχή τοΰ θεάτρου πού έφερε το τουρκικό
τοπωνύμιο "Ντεμίρ καπού" (=Σιδηρόπορτα), πρέπει νά εγκαταλειφθεί μετά τήν άνέρευση τοΰ "βορείου περιβόλου".
9. Τήν ανάγκη μεταφοράς πιστεύεται ότι επέβαλαν οί πλημμύρες τοΰ Νέστου καί ή σταδιακή αχρήστευση τοΰ δυτικοΰ
λιμένος τής αρχαϊκής πόλεως εξ αίτιας τών συνεχών προσχώσεων. Γιά τον πιθανό συσχετισμό μέ δραματικές για τήν
Ιστορία τής πόλεως εξελίξεις, βλ. ανωτέρω, σελ. 163. Για μία πρόσφατη συνθετική παρουσίαση τών αρχιτεκτονικών
καταλοίπων τοΰ νοτίου περιβόλου, βλ. D. Triandaphyllos, Klazomenai, Teos and Abdera 261-69.
10. Τό συνολικό μήκος τής ανατολικής, βόρειας καί δυτικής πλευράς τοΰ νότιου περιβόλου υπολογίζεται σέ 4.965 μ.·2
αργότερα περιέλαβε καί τήν περιοχή τοΰ θεάτρου καί έφθασε τά 5.340 μ., περικλείοντας έκταση έμβαδοΰ 1,12 χλμ
(περ. 1305 Χ 895 μ.). Δέν έχει εντοπισθεί —καί ίσως δέν υπήρχε— νότιο σκέλος προς τήν πλευρά τής θάλασσας. Τό
πάχος τοΰ τείχους κυμαίνεται μεταξύ 1,80 καί 2,35 μ.
11. Τήν ενιαία τοιχοδομία σέ διαφορετικά τμήματα τοΰ περιβόλου είχε ήδη επισημάνει ό Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1966, 64.
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κατά διαστήματα εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερη άμυνα,1 ένφ από τίς πΰλες τοΰ τείχους
ξεχωρίζει ή λεγόμενη "δυτική", που διακρίνεται για τον μνημειακό της χαρακτήρα.2 Ή θέση των
Προυρίδων πυλών τοΰ Καλλιμάχου (Τ238) παραμένει άγνωστη. 'Από τους δύο φυσικούς όρμους,
πού σχηματίζονται στην ανατολική καί δυτική πλευρά τοΰ νέου περιβόλου, σημαντικότερος
φαίνεται δτι υπήρξε ό δυτικός, κοντά στον λόφο τοΰ Πολυστύλου.3
Ή παρουσία λόφου στο κέντρο περίπου τής έκτασης πού περικλείει ό νέος περίβολος διαιρεί
τήν πόλη σε δύο τμήματα, δυτικό καί ανατολικό, στο πρώτο από τα όποια συγκεντρώνονται τα
περισσότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.4 Στα ΝΔ, επί τοΰ λόφου τοΰ Πολυστύλου, τοποθετείται ή
ακρόπολις τής αρχαίας πόλεως, παρά το γεγονός οτι ο'ι μέχρι σήμερα ανασκαφές σποραδικά μόνο
κατάλοιπα τών χρόνων αυτών έχουν φέρει στό φώς.5 Άπό τα τμήματα τών οδών καί τα κατά
λοιπα τών τοίχων πού έχουν εντοπισθεί στό εσωτερικό τής πόλεως μαρτυρειται ή χρήση τοΰ
ίπποδαμείου πολεοδομικού συστήματος.6
Μέ τον νότιο περίβολο τής πόλεως σχετίζονται προφανώς ô μαρτυρούμενος στην επιγραφή Ε7
(στίχ. 29-30) ναός τοΰ Διονύσου καί ό αναφερόμενος άπό τον Στράβωνα ναός τοΰ Ιάσονος
(Τ232). Άπό τα οικοδομήματα δημοσίου χαρακτήρος ξεχωρίζει τό θέατρο, καί αυτό γνωστό άπό
τήν επιγραφή Ε7 (στίχ. 23), ένφ χωρίο τοΰ Φιλογέλωτος (TUO) αναφέρει τήν ύπαρξη γυμνασίου.
Ά ν καί τα αρχιτεκτονικά του κατάλοιπα χρονολογούνται στον 2ο π.Χ. αι., ή κατασκευή του
εικάζεται αρχαιότερη.7 Κτήριο πού ερευνήθηκε άπό τον Λαζαρίδη στις δυτικές πλαγιές τοΰ
κεντρικού λόφου πιστεύεται οτι στέγαζε —εκτός άπό οικίες— καταστήματα καθώς καί εργαστήριο
κοροπλαστικής. Στην ερμηνεία αυτή οδήγησε ό χαρακτήρας τών ευρημάτων, συγκεκριμένα
σημαντικός αριθμός καί ποικιλία ειδωλίων, καθώς καί μήτρες για τήν κατασκευή τους. Ή
κατασκευή του τοποθετείται στα μέσα τοΰ 4ου π.Χ. αι. καί ή εγκατάλειψη του στους ρωμαϊκούς
χρόνους, ίσως εξ αιτίας πυρκαϊας.8 Ή πιθανή αυτή ταύτιση τοΰ κτηρίου συνεπάγεται τήν
τοποθέτηση τής εμπορικής αγοράς τής πόλεως τών ελληνιστικών χρόνων στην ευρύτερη περιοχή.9
Στα δημόσια οικοδομήματα τών ρωμαϊκών χρόνων προστίθενται τα λουτρά, πού ερευνήθηκαν
1. Κατάλοιπα πύργων έχουν εντοπισθεί σέ διάφορες θέσεις μέ λιγότερη ή περισσότερη βεβαιότητα. Για τους δύο πύργους
εκατέρωθεν τής δυτικής πύλης, βλ. κατωτέρω, σημ. 2· ένας τρίτος πύργος έχει εντοπισθεί στο ανατολικό σκέλος τοΰ
τείχους κοντά στο έξωκκλήσι τοΰ 'Αγίου Ιωάννου, βλ. Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1966, 63-64, πίν. 55β- 58β (πρβλ. "Εργον
1966, 59-60, είκ. 62-64)· ΑΑ 21 (1966) [1968] "Χρονικά" 364, πίν. 384α· ΑΑ 22 (1967) [1969] "Χρονικά" 433-34, πίν.
318α-γ. Δύο πύργοι κλασσικών χρόνων εντοπίσθηκαν στα βαθύτερα στρώματα τής ακροπόλεως τοΰ Πολυστύλου, βλ.
Χ. Μπακιρτζής, ΠΑΕ 1983Α, 13, πίν. 16α (πρβλ. "Εργον 1983, 19, είκ. 5). Για τήν έρευνα καί άλλων σημείων τοΰ
περιβόλου κατά τό 1993, βλ. Ντ. Καλλιντζή, ΑΑ 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 389, πίν. 119α καί της Ιδίας, ΑΕΜΘ 7
(1993) [1997] 627-36.
2. Για τήν ανασκαφή τοΰ χώρου, βλ. Δ. Λαζαρίδης, ΑΑ 20 (1965) [1968] "Χρονικά" 453-56, σχέδ. 1-2, πίν. 535-38· ΠΑΕ
1966, 61-62, είκ. 1, πίν. 44-46 (πρβλ. "Εργον 1966,54-55, είκ. 57-58)· ΑΑ 22 (1967) [1969] "Χρονικά" 433, σχέδ. 8-9,
πίν. 317· ΠΑΕ 1971, 63-65, είκ. 1, πίν. 79-84 (πρβλ. "Εργον 1971, 65-70, είκ. 77-84)· ΠΑΕ 1976, 135, πίν. ΙΟΟβ (πρβλ.
"Εργον 1976, 64, είκ. 60)· ΑΑ 32 (1977) [1984] "Χρονικά" 257-58, πίν. 153γ-δ· ΠΑΕ 1979, 104, πίν. 72α (πρβλ. "Εργον
1979, 8-9, είκ. 18)· Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1982, 16-17, πίν. 8β (πρβλ. "Εργον 1982, 13). Μία δεύτερη πύλη
εντοπίσθηκε κάτω άπό τήν πύλη τής βυζαντινής ακροπόλεως στην δυτική πλευρά τοΰ λόφου τοΰ Πολυστύλου (Χ.
Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1982,2, πίν. 2 [πρβλ. "Εργον 1982, 11] καί ΠΑΕ 1983Α, 1, είκ. 1, πίν. 1 [πρβλ. "Εργον
1983, 15, είκ. 1]).
3. Για τήν αποτελεσματικότερη προστασία τοΰ δυτικού λιμένος είχε κατασκευασθεί λιμενοβραχίων μήκους 170 μ. άπό
γρανιτικούς ογκολίθους, ο όποιος κατέληγε σέ κυκλικό πύργο (Λαζαρίδης, "Αβδηρα 40-41 §202-203, Θράκη, είκ. τής
σελ. 63). 'Ανάλογη κατασκευή προστάτευε τον δρμο τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου, που άποτελοΰσε το ανατολικό λιμάνι
(Λαζαρίδης, "Αβδηρα 41 §204-205 καί ΑΑ 21 [1966] [1968] "Χρονικά" 364-65, πίν. 384γ-δ).
4. Ή διαίρεση τής πόλεως σέ δύο τμήματα πιστεύεται δτι αντανακλάται στό απόσπασμα τοΰ Φιλογέλωτος (Τ 10 9)· βλ. καί
W.Regel, AM 12 (1887) 165.
5. Βλ. Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1954,169· για τους πύργους τοΰ κλασσικοΰ περιβόλου πού έφεραν στό φώς οι ανασκαφές τοΰ
1983, βλ. ανωτέρω, σημ. 1,
6. W. Hoepfne^aì E. L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland (Βερολίνο 1986) 197-204, είκ. 194.
7. Τό θέατρο εντοπίσθηκε τό 1965 στα ΒΔ τοΰ νότιου περιβόλου. 'Ανασκαφικές έρευνες αποκάλυψαν μέρος τοΰ κοίλου,
άλλα οί εκτεταμένες καταστροφές πού υπέστη κατά τήν διάρκεια τών αιώνων είχαν ως αποτέλεσμα τήν διατήρηση
λίγων μόνον σειρών πώρινων λιθοπλίνθων άπό τήν υποδομή τών εδωλίων (Δ. Λαζαρίδης, ΑΑ 21 [1966] [1968]
"Χρονικά" 359-61, σχέδ. 1-2, πίν. 382· Κ.Α. Dimadis, BSt 15 [1974] 308-321· Λαζαρίδης, "Αβδηρα 38 §193 καί Δ.
Τριαντάφυλλος, Αρχαιολογία 13 [1984] 32-33).
8. Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1950, 294-300, είκ. 2-7 καί ΠΑΕ 1952, 260-73, είκ. 1-21, καθώς καί τήν σύντομη αναφορά τοΰ
ιδίου, ΑΑ 17 (1961-62) [1963] "Χρονικά" 247. Ή ακριβής χρονολόγηση τοΰ κτηρίου δέν είναι σαφής. Ό Λαζαρίδης
στις εκθέσεις τών ανασκαφών αναφέρει τα τέλη τοΰ 3ου π.Χ. αι.· ενώ στό βιβλίο του Ειδώλια (1960) 81, τά τέλη τοΰ
4ου π.Χ. Ό J. W. Graham, AJA 16 (1972) 299 προτείνει τά μέσα τοΰ 4ου π.Χ. Για τό στρώμα καταστροφής, βλ. Δ.
Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1952, 266.
9. Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1952,273 καί τοϋ ιδίου, Ειδώλια (1960) 72-76.
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βορείως τοϋ λόφου τοϋ Πολυστύλου καί νοτίως της δυτικής πϋλης τοϋ τείχους άλλα έξω άπό τήν
γραμμή τών τειχών.1
Κατάλοιπα οικιών και οικοδομικών τετραγώνων έχουν ανασκαφεί σέ διάφορα σημεία τοϋ
δυτικοϋ τμήματος τοϋ νότιου περιβόλου. Οί οικίες τών 'Αβδήρων ανήκουν στον τύπο τής
"προστάδος", μέ τους στεγασμένους χώρους να αναπτύσσονται γύρω άπό μία πλακόστρωτη αυλή.2
Φαίνεται οτι γνώρισαν διάφορες φάσεις καί επισκευές, πού σεβάσθηκαν όμως τις ρυμοτομικές
αρχές τής πόλεως.3 Σέ γενικές γραμμές, οί οικίες τών ελληνιστικών χρόνων βρίσκονται στα
κατώτερα στρώματα καί συχνά εδράζονται έπί τοϋ στερεού εδάφους. Για τήν κατασκευή τους
έχουν χρησιμοποιηθεί λιθόπλινθοι άπό πωρόλιθο, ψαμμόλιθο, ασβεστόλιθο ή σχιστόλιθο καί ή
τοιχοδομία τους είναι επιμελής. Οί τοίχοι τών ρωμαϊκών οικιών, τουλάχιστον τής νεώτερης
σχετικά φάσεως, βρίσκονται συνήθως σέ μικρό βάθος καί είναι πρόχειρης κατασκευής μέ αργούς
λίθους. Ενίοτε έχουν χρησιμοποιηθεί λιθόπλινθοι αρχαιότερων κτηρίων καί ώς θεμέλιο οί τοίχοι
τών παλαιότερων οικιών. Οί οικίες τών ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων διαφέρουν μεταξύ
τους καί ώς προς το μέγεθος.4 Τήν ύπαρξη διαφόρων οικοδομικών φάσεων στην περιοχή τοϋ
νότιου περιβόλου επιβεβαίωσε καί ή ανασκαφική έρευνα τοϋ οδοστρώματος στην περιοχή τής
"δυτικής πύλης". Τό πλάτους περ. 6 μ. οδόστρωμα άπό πατημένο χώμα ανυψώθηκε κατά τους
ρωμαϊκούς χρόνους, ένω προστέθηκε καί κτιστός αποχετευτικός αγωγός πλάτους 1,10 μ. Ή
στήριξη τοϋ ρωμαϊκού αγωγού επάνω σέ σαθρό στρώμα άμμου, αποτελεί πιθανώς ένδειξη
κάποιας πλημμύρας ανάμεσα στις δύο οικοδομικές φάσεις.5
Παρά τήν μεταφορά τής πόλεως στην περιοχή τοϋ νότιου περιβόλου, ό τόπος ταφής παρέμεινε
μέχρι καί τις αρχές τοϋ 3ου π.Χ. αι. αμετάβλητος. Τό νεκροταφείο τών τύμβων επεκτάθηκε στα Β,
ΒΔ καί ΒΑ τοϋ παλαιού περιβόλου-6 μερικοί τύμβοι καλύπτουν μία μόνον ταφή, στις περισσότερες
περιπτώσεις, όμως, πρόκειται για τάφους οικογενειακούς. Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους
φαίνεται οτι κυριαρχούν οί ταφές σέ άγγεϊα (αμφορείς καί πιθάρια) καί, λιγότερο, οί καύσεις·
κατά τον 5ο καί 4ο π.Χ. αι. οί λακκοειδεϊς ταφές καί καύσεις, καθώς επίσης οί πήλινες καί
λίθινες λάρνακες· κατά τους ελληνιστικούς χρόνους οί κιβωτιόσχημοι καί κεραμοσκεπεϊς τάφοι, τα
ταφικά άγγεϊα καί, λιγότερο, οί καύσεις.7 Άπό τήν ευρύτερη περιοχή τοϋ νεκροταφείου τών τύμβων
προέρχονται αρκετές άπό τις επιτύμβιες στήλες, άν καί καμμία μέχρι σήμερα δέν έχει βρεθεί in
situ (βλ. Ε31-Ε34, Ε39, Ε40, Ε43, Ε44, Ε49, Ε56-Ε57). Μεταξύ τών κινητών ευρημάτων
ξεχωρίζουν κυρίως τοπικά καί ιωνικής επιδράσεως άγγεϊα, ένφ σέ λίγες περιπτώσεις

1. Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1954, 164-66, σχέδ. 2, είκ. 6 (πρβλ. "Εργον 1954, 23)· 1976Α, 131-33, πίν. 95-96 (πρβλ. "Εργον 1976,
64-66)· βλ. καί Λαζαρίδης, "Αβδηρα 39 §197.
2. Βλ. J. W. Graham, AJA 76 (1972) 295-310.
3. 'Ανάμεσα στα σημαντικότερα κατάλοιπα αναφέρεται ή λεγόμενη "οικία τών δελφινιών", πού γνώρισε δύο οικοδομικές
φάσεις: μία στους ελληνιστικούς χρόνους, μέ τήν οποία συνδέεται καί αξιόλογο ψηφιδωτό δάπεδο μέ παράσταση
δελφινιών, καί μία στους ρωμαϊκούς (Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1955, 161-62, πίν. 53(3 καί 55α δεξιά [πρβλ. "Εργον 1955, 51 53, είκ. 50]· 1956, 139-40 [πρβλ. "Εργον 1956,53]· 1966, 63, πίν. 55α [πρβλ. "Εργον 1966, 56, είκ. 59]· 1971, 65-67, είκ.
2, πίν. 85-86 [πρβλ. "Εργον 1971, 72-75, είκ. 85-91]· 1979, 105-106, πίν. 71β, 72β, 73 [πρβλ. "Εργον 1979, 9]· ΑΑ 19
[1964] [1967] "Χρονικά" 376, πίν. 436β-γ καί ΑΑ 22 [1967] [1969] "Χρονικά" 433, πίν. 317β). Δύο ανάλογες φάσεις
φαίνεται οτι γνώρισε καί το οικοδομικό τετράγωνο στα νότια τής "οικίας τών δελφινιών" (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη,
ΠΑΕ 1983Α, 1-3, είκ. 2, πίν. 3 [πρβλ. "Εργον 1983, 15, είκ. 2]), ένφ ανάλογη εικόνα προέκυψε καί κατά τήν ανασκαφή
τής λεγόμενης "κλασσικής οικίας" στο κέντρο περίπου τοϋ δυτικού τμήματος τής πόλεως (Δ. Λαζαρίδης, ΑΑ 20
[1965] [1968] "Χρονικά" 456-57, πίν. 545-52, ΠΑΕ 1954, 167-68· 1955, 160-61, πίν. 52α-γ, 53α [πρβλ. "Εργον 1955,
50-51]· 1966, 62-63, πίν. 53-54 [πρβλ. "Εργον 1966, 57-59, είκ. 61]). Στον απαλλοτριωμένο σήμερα αγρό Γεωργίου
Γεωργιάδη άνεσκάφη μέρος ενός ακόμη ενδιαφέροντος οικοδομήματος, τό δάπεδο του οποίου καλυπτόταν από σειρά
ήμίτομων όξυπύθμενων αμφορέων μέ τό στόμιο προς τα κάτω (Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1956, 139, πίν. 46α-β [πρβλ. "Εργον
1956,52, είκ. 51] καί ΑΑ 20 [1965] [1968] "Χρονικά" 457-58, πίν. 553α).
4. 'Υπολογίζεται δτι κατά τους ελληνιστικούς χρόνους τό εμβαδόν τους έφθανε περί τα 200 τ.μ., ένφ κατά τους ρωμαϊκούς
τό μέγεθος τους υπερδιπλασιάζεται (Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1971, 67-68 [πρβλ. "Εργον 1971, 75]).
5. Βλ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1982, 16 καί, γενικά, Λαζαρίδης, "Αβδηρα 40 §199.
6. Σέ μία πρώτη προσπάθεια χαρτογραφήσεως τό 1982 καταμετρήθηκαν περί τους 200 τύμβους (Χ. ΚουκούληΧρυσανθάκη, ΠΑΕ 1982,1, πίν. 1), ενώ τό 1991 αναφέρθηκαν περί τους 500 (Ch. Koukouli-Chrysanthaki, "Nécropoles"
48). Μέχρι τό 1997 είχαν ερευνηθεί ανασκαφικά οί 22 (Ντ. Καλλιντζή, Αρχαία Θράκη 828, σημ. 112).
7. Για τα έθιμα ταφής, βλ. Ντ. Καλλιντζή, Αρχαία Θράκη 807-39· τής ιδίας, Klazomenai, Teos and Abdera 274-79 καί Ch.
Koukouli-Chrysanthaki, "Nécropoles"48-63.
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άπαντα αττική κεραμική. Κατά τους τελευταίους χρόνους τοϋ 3ου και κατά τον 2ο π.Χ. αι.
—μετά τήν μεταφορά της πόλεως— ώς νεκροταφείο χρησιμοποιείται καί ή περιοχή τοϋ βόρειου
περιβόλου. Μέχρι στιγμής έχουν ανασκαφεί περί τους 54 τάφους, αλλά εικάζεται οτι το
νεκροταφείο επεκτείνεται προς τα Β καί Δ.1
Κατά τους 3ο-4ο μ.Χ. αι. μία ακόμη μεγάλη πλημμύρα τοϋ Νέστου οδηγεί στην εγκατάλειψη
τοϋ τείχους άλλα καί τοϋ ίπποδαμείου συστήματος στο εσωτερικό του. Στην περιοχή της δυτικής
πύλης κτίζονται διάσπαρτα οικίες πού χρησιμοποιούν το προγενέστερο οικοδομικό υλικό· 2 άλλα,
όταν τελικά ό οικισμός συρρικνώνεται καί μεταφέρεται στον παρακείμενο λόφο τοϋ Πολυστύλου,
τα σπίτια τής δυτικής πύλης εγκαταλείπονται οριστικά καί ή περιοχή μετατρέπεται σέ νεκροταφείο.
"Αν καί ή χρονολόγηση των τάφων είναι εξαιρετικά δυσχερής λόγω τής απουσίας κτερισμάτων, ή
παρουσία εγχάρακτων σταυρών υποδηλώνει οτι οι νεκροί ήσαν χριστιανοί. Οί περισσότεροι τάφοι
είναι κιβωτιόσχημοι, προσανατολισμένοι άπό Δ προς Α, καί για τήν κατασκευή τους
χρησιμοποιείται καί πάλι τό οικοδομικό υλικό τών προγενέστερων χρόνων. 3 Στην πρακτική αυτή
οφείλεται καί ή ανεύρεση στην περιοχή τών επιγραφών Ε38, Ε66.4
ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΞΑΝΘΗΣ

Στην ενότητα πού ακολουθεί έχουν περιληφθεί ολα τα επιγραφικά μνημεία πού προέρχονται
άπό τον ευρύτερο χώρο τοϋ νομού Ξάνθης.5 Στα "Αβδηρα έχουν αποδοθεί 83 συνολικά επιγραφές·
άπό αυτές, οί περισσότερες προέρχονται άπό τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο ( E l l , E12, Ε14Ε17, Ε 1 9 , Ε 2 2 , Ε 2 3 , Ε 2 6 , Ε 2 9 , Ε 3 8 , Ε 5 1 - Ε 5 3 , Ε 5 8 - Ε 6 0 , Ε 6 3 , Ε 6 6 - Ε 6 9 , Ε 7 1 - Ε 7 4 ,
Ε77) ή άπό τό εκτεταμένο νεκροταφείο τών τύμβων, πού εκτείνεται προς Β τής αρχαίας πόλεως
(Ε31-34, Ε 3 9 - Ε 4 0 , Ε 4 3 - Ε 4 4 , Ε49, Ε56 καί Ε57), άλλες (Ε1-Ε3, Ε 7 - Ε 1 0 , Ε 1 8 , Ε 2 1 ,
Ε25, Ε28, Ε36-Ε37, Ε45, Ε48, Ε50 καί Ε64-Ε65, Ε70) βρέθηκαν χρησιμοποιημένες ώς
οικοδομικό υλικό στον γειτονικό νεώτερο οικισμό (σημ. "Αβδηρα, πρώην Μπουλούστρα). Τό σύνολο
συμπληρώνουν δεκαπέντε επιγραφές, οί συνθήκες ευρέσεως τών οποίων δέν είναι επακριβώς
γνωστές ( Ε 1 3 , Ε 2 0 , Ε 2 4 , Ε 2 7 , Ε 3 0 , Ε 3 5 , Ε 4 1 , Ε 4 2 , Ε 4 6 - Ε 4 7 , Ε 5 4 , Ε 6 1 , Ε 6 2 , Ε 7 5 Ε76), τρία ψηφίσματα τής πόλεως, τα όποια είναι γνωστά άπό αντίγραφα πού βρέθηκαν σέ
άλλες πόλεις (Ε4 άπό τους Δελφούς καί Ε5-Ε6 άπό τήν μητρόπολη τών 'Αβδήρων Τέω), καθώς
καί ένας μικρός αριθμός επιγραφών, οί όποιες ανακαλύφθηκαν σέ διάφορες θέσεις τής χώρας
τών 'Αβδήρων, συγκεκριμένα στους Τοξότες (Ε78-Ε79), στο Πόρτο Λάγος (Ε80-Ε81), στην
Γενισέα (Ε82), καί σέ μία ακόμη θέση πού σήμερα δέν μπορεί να προσδιορισθεί (Ε83). Με βάση
τέλος τεχνοτροπικά κυρίως κριτήρια στα "Αβδηρα αποδόθηκε ένα επιτύμβιο άγνωστου
προελεύσεως: *Ε55.
1. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1982, 4-5· 1983Α, 7, πίν. 9 (πρβλ. "Εργον 1983, 16-17)· ΠΑΕ 1987, 182-83, πίν. 131-33
(πρβλ. Έργον 1981, 16-17, είκ. 5, 7)· ΑΕΜΘ 1 (1987) [1988] 410 και 412-13, είκ. 13-16· ΠΑΕ 1988, 145-46, πίν. 102
(πρβλ. Έργον 1988, 106, είκ. 85)· Χρ. Σαμίου, ΑΕΜΘ 2 (1988) [1991] 471-87· Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΠΑΕ 1989,
223-24, 225, πίν. 155-56 (πρβλ. Έργον 1989, 102-103)· Έργον 1990, 104, είκ. 142, ΠΑΕ 1991, 197-99, πίν. 124β και
126 (πρβλ. Έργον 1991, 75)· 1992, 163-65, πίν. 68-69 (πρβλ. Έργον 1992, 70-72, είκ. 90-95). Για τήν γενική περιγραφή
τοΰ χώρου, βλ. Ch. Koukouli-Chrysanthaki, "Nécropoles" 64-68, Chrysiis Samiou, Klazomenai, Teos and Abdera 291-303
καί Κ. Kallintzi, Klazomenai, Teos and Abdera 279-80. Πιθανή θέση νεκροταφείου τοΰ 2ου π.Χ. αι. έχει επίσης
εντοπισθεί σέ απόσταση 1500 μ. περίπου, στην θέση Χορτολίβαδο (Κ. Καλλιντζή, ΑΔ 52 [1997] [2003] 864).
2. Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1966, 61, πίν. 41-43 (πρβλ. Έργον 1966, 54-55, είκ. 57) καί ΠΑΕ 1976Α, 134-35, πίν. 100α (πρβλ.
Έργον 1976, 66) για ανασκαφές μεταγενέστερων οικιών.
3. Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1976Α, 133-34, πίν. 97-99 (πρβλ. Έργον 1976, 66, είκ. 61)· 1978, 76-79, είκ. 1, πίν. 64-69 (πρβλ.
Έργον 1978, 25)· 1979, 101-105, είκ. 1, πίν. 70-71 (πρβλ. Έργον 1979, 9)· ΑΔ 22 (1967) [1969] "Χρονικά" 429-30,
σχέδ. 5, πίν. 316δ-ε· 32 (1977) [1984] "Χρονικά" 257, πίν. 153α-γ· 36 (1981) [1988] "Χρονικά" 349-51. Στην ίδια εποχή
ανήκουν καί οί τάφοι, πού ερευνήθηκαν στην περιοχή νοτίως τοΰ λόφου τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος (Δ. Λαζαρίδης,
ΠΑΕ 1976Α, 136-37, πίν. 104 [πρβλ. Έργον 1976, 66-647, είκ. 62-63] καί A4 19 [1964] "Χρονικά" 376-77). Για μία
συνθετική παρουσίαση τοΰ χριστιανικού νεκροταφείου, βλ. Κ. Kallintzi, Klazomenai, Teos and Abdera 280.
4. Για τό Πολύστυλο τών βυζαντινών χρόνων, βλ. ενδεικτικά Χ. Μπακιρτζής, ΠΑΕ 1982, 18-26, πίν. 9-14 (πρβλ. Έργον
1982, 13, είκ. 6)· 1983Α, 13-19, παρ. πίν. 1, πίν. 16-19 (πρβλ. Έργον 1983, 18-19, είκ. 5-6) καί 1984Α, 12-17, πίν. 15-17
(πρβλ. Έργον 1984, 15-16, είκ. 5-6) καί, γενικότερα, Χ. Μπακιρτζής καί Δ. Τριαντάφυλλος, Θράκη (1988) 32-33· Χ.
Μπακιρτζής, ΙΑΑΕρευνα 179-80, TW Thrakien 408-10 καί Αβδηρα/Πολύστυλον 62-89.
5. Βλ. όμως ανωτέρω (σελ. 150), οσα αφορούν τήν ένταξη στην Ιδια ενότητα τών επιγραφών τής Τοπείρου (κατωτέρω, σελ.
261 κέ.) ώς δυτικότατης πόλεως τής ρωμαϊκής επαρχίας Θράκης.
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Οί επιγραφές πού συγκεντρώθηκαν με τον τρόπο αυτόν αποδίδουν σε πλήρη ή αποσπασματική
μορφή τρεις νόμους (Ε1-Ε3), εννέα ψηφίσματα (Ε4-Ε12), επτά αναθηματικές (Ε13-Ε19) και
επτά τιμητικές επιγραφές (Ε20-Ε26) καί 47 επιτύμβιες, πού καλύπτουν ολη τήν διάρκεια της
αρχαιότητας (Ε27-Ε73). "Ενας μικρός αριθμός επιγραφών παραμένει άδιάγνωστου χαρακτήρος
(Ε74-Ε77). 'Ορισμένες από τις επιγραφές πού εντοπίσθηκαν καί δημοσιεύθηκαν στα τέλη τοϋ
19ου καί στις αρχές τοϋ 20ου αι. χάθηκαν ατυχώς στην δίνη τών πολέμων (Ε18, Ε25, Ε28,
Ε36, Ε50 καί Ε83) 1 , ένφ σημαντικά μνημεία άπήχθησαν από τους Βουλγάρους καί φυλάσ
σονται σήμερα στο 'Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας (Ε7-Ε10, Ε23, Ε65, Ε70, Ε82). 'Από
τις υπόλοιπες επιγραφές, πού αρχικά συγκεντρώνονταν στο υπόγειο τοϋ Δημοτικού Σχολείου
'Αβδήρων, καί αργότερα στα 'Αρχαιολογικά Μουσεία Καβάλας καί Κομοτηνής, μικρός μόνο
αριθμός παραμένει ακόμη εκεί (Ε30, Ε67 καί Ε80 στο πρώτο καί Ε81 στο δεύτερο). 01
υπόλοιπες επιγραφές έχουν πλέον συγκεντρωθεί στην έκθεση ή στις αποθήκες τοϋ νέου
'Αρχαιολογικού Μουσείου 'Αβδήρων.
Σε μία δεύτερη ενότητα ταξινομήθηκαν οί επιγραφές πού βρέθηκαν στην ρωμαϊκή πόλη της
Τοπείρου καί τήν χώρα της. 'Ανέρχονται σε 21 καί προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο τοϋ
οικισμού καί τών νεκροταφείων του (Ε84-Ε96) ή από θέσεις πού προφανώς σχετίζονται μέ αυτόν
(Ε97-Ε104). Τέλος, μία μικρή ξεχωριστή ενότητα αποτέλεσαν οι δύο επιγραφές πού προέρχονται
άπό τήν παρανέστια περιοχή καί, συγκεκριμένα άπό τα κάστρα της Καλύβας (Ε105) καί τοϋ
'Αερικού (Ε106).

Ι.Παρά τις προσπάθειες μας, δέν στάθηκε δυνατό να εντοπισθούν καί οί επιγραφές Ε2 9, Ε5 8 καί Ε73, καθώς καί οί
επιγραφές Ε78-Ε79 από τους Τοξότες, αν καί πρόκειται για πιο πρόσφατα ευρήματα.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΝΟΜΟΙ
El. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5524 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ726).
Άπότμημα μεγάλου λίθου από τοπικό ψαμμίτη. Εντοπίσθηκε εντοιχισμένο στην οικία Πανταλόγλου στην σημερινή κοινότητα Αβδήρων. Τό έτος ανευρέσεως δέν αναφέρεται.
Ή επιμελής εργασία της αριστερής επιφάνειας και ή ήμικυλινδρική διαμόρφωση τής πίσω
όψεως οφείλονται πιθανώς σέ δεύτερη χρήση. Στις πλάγιες πλευρές διακρίνονται ίχνη δύο τουλά
χιστον τόρμων για τήν σύνδεση παρακείμενων δόμων. "Ισως ή επιγραφή βρισκόταν αρχικά
χαραγμένη στους τοίχους μνημειώδους οικοδομήματος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,24x0,235x0,555. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,04. Διάστιχο:
0,01-0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 1.
'Αδημοσίευτη.
Τέλη τοϋ πρώτου τετάρτου τοϋ 5ου π.Χ. al.
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Παρά τήν αποσπασματική διατήρηση, εντύπωση προκαλούν οι μνημειώδεις διαστάσεις τοϋ
λίθου και τής επιγραφής, οι πρώιμοι χαρακτήρες των γραμμάτων καί ή στοιχηδόν διάταξη.
Πρόκειται ασφαλώς για κείμενο δημόσιου χαρακτήρος, χαραγμένο πιθανότατα στον τοίχο
μεγάλου οικοδομήματος τής πόλεως. Για τήν χρονολόγηση των γραμμάτων, πρβλ. τίς επιγραφές
τής γειτονικής Θάσου, οπού τό χαρακτηριστικό Ρ φαίνεται οτι δέν άπαντα πλέον μετά τό 480/70
π.Χ. (Pouilloux 445), άλλα καί τις επιγραφές τής Τέω, κυρίως τις περίφημες "άρές" (ΤΕ84), οί
όποιες χρονολογούνται στο πρώτο μισό τοϋ 5ου π.Χ. Ό συσχετισμός με τά συγκεκριμένα κείμενα
τής Τέω —τά όποια περιέχουν πολλές καί σημαντικές αναφορές στα "Αβδηρα— επιτρέπει τήν
υπόθεση οτι τό ακρωτηριασμένο κείμενο τών 'Αβδήρων, πέραν τής χρονολογικής, δέν αποκλείεται
να είχε καί θεματική συνάφεια μέ τις "άρές".
1. Προκειμένου για επιγραφές αβέβαιης προελεύσεως, στον αύξοντα αριθμό προστέθηκε αστερίσκος (*Ε..).
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Ε2. Νόμος για την προστασία τον πολιτεύματος
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5903 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ179). Το μνημείο εντοπίσθηκε το
1937 στην Μπουλούστρα (σημ. "Αβδηρα), εντοιχισμένο σέ εξωτερικό τοίχο της οικίας
Κωνσταντίνου Δημητρακοπούλου.
'Ορθογώνια πλάκα από μάρμαρο, κατά πασαν πιθανότητα θασιακό. Ελλιπής το άνω και
κάτω μέρος. 'Αποκρούσεις και φθορές κατά τις ακμές. Σέ ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα κατά το
δεξιό μέρος, ή επιγραφή έχει καταστεί δυσανάγνωστη λόγω φθορών καί ιζημάτων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,31x0,43x0,145. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,027. Διάστιχο:
0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 1.
Βιβλιογραφία: M. Feyel, BCH 66-67 (1942-1943) 189-95, άρ. 3, πίν. 9.2 (Pouilloux 142, σημ. 1).
Πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1943, 43 και 1956, 162α· Λαζαρίδης, "Αβδηρα 12, § 58·
Chryssanthaki 232-33 καί 398-99.
"Αρχές τον 3ον π.Χ. αι.

4

8

[ος αν επανάστασιν]
επιβουλει/ομέν[ην]
επί "Αβδηρα κατείπηι
καί φανηι άληθ[ής ου]σα, ό μεν ελε[υθερος]
λήψεται παρά της
πόλεως τάλαντον,
[ό δέ δούλος;
]

Στίχ. 1: κάποια διατύπωση πού θα περιλάμβανε ουσιαστικό θηλυκοΰ γένους, όπως μήνυσις ή εισαγγελία,
κατά τ ο ν Feyel. Στίχ. 2: έπιβουλε[υ]ομ[εν . . .] Ô Feyel. Στίχ. 1-2: [εάν εισαγγελία περί των] | επίβουλε [υ] ομ[ένω ν]
Ô Pouilloux. Στίχ. 3: επί "Αβδηρα ΚΑΤΑ. . . . Ó Feyel' επί "Αβδηρα κατα[βληθηι] ό Pouilloux. Στίχ. 5: ό μεν έλέ[γξα$]
ό Feyel καί ô Pouilloux. Στίχ. 6: λήψεται πα[ρά] -της ό Feyel.

Στίχ. 1-3: οι συμπληρώσεις πού προτάθηκαν άπό τον Pouilloux βασίσθηκαν στην μεγάλη
συνάφεια τού άβδηριτικού κειμένου με τον πληρέστερα σωζόμενο θασιακό νόμο περί εσχάτης
προδοσίας, πού βρέθηκε τό 1949 καί δημοσιεύθηκε άπό τον ίδιο τό 1954 (Pouilloux 139 κέ., άρ. 18
Ι). Οι προτεινόμενες εδώ διαφοροποιήσεις υπαγορεύθηκαν άπό τό γεγονός οτι ή προταθείσα άπό
τον Pouilloux συμπλήρωση τού ρήματος καταβληθήι δέν μπορεί να οικονομηθεί στο υπολειπόμενο
κενό τού στίχου 3· με 18 γράμματα, θα υπερέβαινε τον μέγιστο αριθμό γραμμάτων (14-15) τών
υπόλοιπων στίχων. 'Οπωσδήποτε, τα εξίτηλα σχεδόν ίχνη τών τελευταίων γραμμάτων τού στίχου 3
δέν αποκλείουν τήν συμπλήρωση κατείπηι, ή όποια όμως υπαγόρευσε καί τήν αναδιατύπωση τών
στίχων 1-2, με βάση πάντοτε τό παράλληλο κείμενο τού θασιακού νόμου.
Στίχ. 5: ή προταθείσα άπό τον Feyel συμπλήρωση της μετοχής ελέγξας στην θέση τού πρώτου
σκέλους της εισαγόμενης αντιθέσεως (ό μεν) αναφέρεται στον μηνυτή καί στην αμοιβή του. Στην
περίπτωση αυτή, τό δεύτερο σκέλος (στίχ. 8: [ό δέ ;] ) πρέπει να νοηθεί οτι αφορούσε στους ενόχους
καί τήν ποινή τους. 'Αντίστοιχες όμως ρήτρες σέ άλλους συναφείς νόμους (βλ. κατωτέρω)
χρησιμοποιούν τό ίδιο αντιθετικό σχήμα οχι για να αντιπαραθέσουν τον μηνυτή (ή τον τυραν
νοκτόνο) προς τον ένοχο —ή τήν αμοιβή προς τήν ποινή— άλλα για νά διαφοροποιήσουν τις
νομοθετούμενες αμοιβές ανάλογα μέ τό νομικό καθεστώς τού μηνυτού. Τό πρώτο σκέλος άφορα
κατά κανόνα στην περίπτωση πού ό μηνυτής —ή ό τυραννοκτόνος— είναι πολίτης (OGIS 218. α
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§1.3: εναρχος· IG XII 9. 190. 6: πολίτης· πρβλ. Pouilloux αρ. 18 Ι. 1-2): γι* αυτόν προβλέπεται
χρηματική αμοιβή (στον νόμο τοϋ Ίλίου OGIS 218. α §1. 4-9 τιμάται επί πλέον με τις μέγιστες
τιμές). Τό δεύτερο σκέλος, στον νόμο της Θάσου άφορα στην περίπτωση πού αυτός είναι δούλος: σέ
αυτόν, επί πλέον της χρηματικής αμοιβής προσφέρεται καί ή ελευθερία (Pouilloux άρ. 18 Ι. 2: ήν
δέ δδλος κατείπηι, κα'ι ελεύθερος έστω - πρβλ. Π. 10: αν δε δόλος κατείπηι, τό τε χρήμα ισχέτω, καί

ελεύθερος εοτω.). Ό νόμος τοϋ Ίλίου διαφοροποιεί στο δεύτερο σκέλος, μετά τους πολίτες καί πριν
από τους δούλους, τήν περίπτωση όπου ό τυραννοκτόνος ήταν ξένος: σέ αυτόν, επί πλέον τής
αμοιβής καί των τιμών, χορηγείται ή πολιτεία καί τό δικαίωμα εγγραφής σέ φυλή τής επιλογής
του (OGIS 218. α §1. 9-12· πρβλ. τήν ανταμοιβή πού επιφύλαξαν οι Αθηναίοι στους μετοίκους, οί
όποιοι συνέπραξαν στην ανατροπή των τριάκοντα τυράννων τό 401/400 π.Χ. [Tod, GUI αρ. 100]).
Ό πρώτος εκδότης Feyel αναγνώρισε εξ αρχής οτι ή σωζόμενη ρήτρα αποτελεί μέρος
βαρυσήμαντου νόμου τών 'Αβδήρων περί εσχάτης προδοσίας καί αναφέρεται στην αμοιβή τοϋ
μηνυτοϋ-καταδότη, ό όποιος καταγγέλλει συνομωσία κατά τοϋ πολιτεύματος. 'Αποφασιστικά
επιχειρήματα θεωρήθηκαν αφ" ενός ή εξαίρετη ποιότητα τοϋ υποβάθρου, τό μέγεθος τών γραμμά
των καί ή επιμελής χάραξη, κυρίως όμως τό μεγάλο ΰψος τής προσφερόμενης αμοιβής (τάλαντον).
Πράγματι, ανάλογου ύψους αμοιβή είναι γνωστή άπό επιγραφικές αλλά καί φιλολογικές πηγές
μόνον γιά τυραννοκτόνους ή για τήν αποκάλυψη συνομωσίας (βλ. τα σχόλια τοϋ Ph. Gauthier
[BullEpigr 1989, 254] στην επιγραφή τής Θάσου SEG 38 [1988] 851).
Νόμοι γιά τήν προστασία τοϋ πολιτεύματος εκδόθηκαν άπό σημαντικό αριθμό ελληνίδων
πόλεων ορισμένοι άπό αυτούς διασώθηκαν αυτούσιοι (βλ. πρόσφατα D. Knoepfler, BCH 122
[2001] 195-238 καί BCH 123 [2002] 149-204), άλλων ή ύπαρξη είναι αποκλειστικά γνωστή άπό
περισσότερο ή λιγότερο εκτενείς αναφορές στις φιλολογικές πηγές (βλ. τήν σύντομη αναφορά στον
νόμον περί εισαγγελίας τοϋ Σόλωνος (Άριστοτ., Ά0. Πολ. 8. 4-5) καί τό διεξοδικότερο κείμενο
παρεμφερούς αθηναϊκού νόμου πού διασώζει ό 'Ανδοκίδης [Περί τών μυστηρίων, 96-98]). 'Αμοιβή
ταλάντου προέβλεπε γιά τους τυραννοκτόνους αθηναϊκό ψήφισμα τοϋ 5ου π.Χ. αι. πού παρωδεί
ται άπό τον 'Αριστοφάνη (Άριστοφ.,Όρνιθες 1072-75· πρβλ. Σχόλ.), άλλα καί νόμος τοϋ Ίλίου
τών άρχων τοϋ 3ου π.Χ. αι. (OGIS 218 = IK 3 [Mon] 25). Έξ άλλου, υψηλά χρηματικά ποσά
—κατώτερα πάντως τοϋ ταλάντου— προβλέπονται ώς αμοιβή καί στους δύο νόμους άπό τήν
Θάσο (Pouilloux 139, άρ. 18 Ι καί Π, με πλούσια βιβλιογραφία· γιά τήν χρονολόγηση καί τό ιστο
ρικό τους πλαίσιο, βλ. M. Brunet, Mélanges Yvon Garlan 238-39), πιθανότατα δέ καί σέ νόμο άπό
τήν Ερέτρια (IG XII 9. 190· πρβλ. D. Knoepfler, BCH 125 [2001] 195-238 καί 126 [2002] 149204).
Νομοθεσία γιά τήν προστασία τοϋ πολιτεύματος πρέπει να είχε θεσπισθεί στα "Αβδηρα ήδη άπό
τα τέλη τοϋ 6ου ή τις αρχές τοϋ 5ου π.Χ. αι. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούν τα περίφημα κείμενα
τών "άρών τής Τέω" (Teiorum dirae), δύο διαδοχικών νόμων τής Τέω, μητροπόλεως τών 'Αβδήρων
(ΤΕ84), πού αποσκοπούσαν στην πρόληψη στάσεων καί τήν αποτροπή εγκαθιδρύσεως τυραννίδος
καί χρονολογούνται στην αμέσως μετά τα Μηδικά χρονική περίοδο: ή ισχύς συγκεκριμένων
διατάξεων τοϋ σχετικά νεώτερου δεύτερου νόμου επεκτείνεται ρητώς πέραν τής Τέω καί στην
αποικία της, τα "Αβδηρα (ΤΕ84 Γ, όψη Α καί Β). Τό γεγονός αυτό οδηγεί στην υπόθεση οτι
ταυτόσημος νόμος είχε πιθανότατα ψηφισθεί —με τις απαραίτητες προσαρμογές— καί στην
αποικία, ένφ ή περαιτέρω ανάλυση τών κειμένων έδειξε οτι μητρόπολις καί αποικία διέθεταν
πιθανότατα δημοκρατικό πολίτευμα καί νομοθεσία, κοινούς πολιτικούς καί θρησκευτικούς
θεσμούς, ισχυρό δήμο καί βουλή μέ νομοθετική εξουσία επί πολιτικών θεμάτων (βλ. ανωτέρω, σελ.
170, οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία).
'Οπωσδήποτε, ή επιγραφή πού βρέθηκε στα "Αβδηρα ανήκει σέ πολύ μεταγενέστερους χρόνους.
Μέ βάση τα σχήματα τών γραμμάτων, ό πρώτος εκδότης της Feyel, τήν συνέδεσε μέ τήν
ταραγμένη γιά τήν περιοχή περίοδο πού ακολούθησε τον θάνατο τοϋ Λυσιμάχου τό 281 π.Χ. καί
μέ τις βλέψεις τών ελληνιστικών βασιλέων γιά τον έλεγχο τής στρατηγικής σημασίας παράκτιας
ζώνης τοϋ βορείου Αιγαίου, οί όποιες τροφοδότησαν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ τών
πολιτικών παρατάξεων στο εσωτερικό τών πόλεων (βλ. ανωτέρω, σελ. 163-64). "Αν όμως ή γραφή
τοϋ νόμου τών 'Αβδήρων ανάγεται μέ βεβαιότητα στις πρώτες δεκαετίες τοϋ 3ου ή στις τελευταίες
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τοϋ 4ου π.Χ. αί., ή λιτότητα της διατυπώσεως και ή απαραγνώριστη ομοιότητα με το κείμενο των
δύο θασιακών νόμων οδηγεί στην υπόθεση δτι, ανεξαρτήτως τοϋ χρόνου της χαράξεως (ή
έπαναχαράξεως) τοϋ κειμένου στην σωζόμενη στήλη, ό νόμος μπορεί Ισως να χρονολογηθεί, όπως
oi θασιακοί, στο τέλος τοϋ 5ου π.Χ. αί. Δέν αποκλείεται μάλιστα κοινό πρότυπο της σχετικής με
τήν διασφάλιση τοϋ πολιτεύματος νομοθεσίας τόσο στην Θάσο οσο καί στα "Αβδηρα να ήταν ô
συναφής νόμος των Αθηνών (βλ. ανωτέρω), τοϋ οποίου το πνεύμα καί το γράμμα διέσωσε, όπως
αναφέρθηκε, ή φιλολογική παράδοση.
Ή πιθανή εξάρτηση —ή πιστή αντιγραφή— περί τα τέλη τοϋ 5ου π.Χ. αί. της θασιακής ή καί
της άβδηριτικής νομοθεσίας άπό τήν αθηναϊκή σέ θέματα προστασίας τοϋ πολιτεύματος δέν
εκπλήσσει. Εντάσσεται στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου αυτής πού χαρακτηρίζεται άπό
τήν ενίσχυση της επιρροής καί της επιβολής της αθηναϊκής ηγεμονίας στα μέλη της Συμμαχίας
υπό τήν πίεση των δυσμενών συγκυριών, οι όποιες επέβαλλαν αυστηρό έλεγχο τών εσωτερικών
εξελίξεων στις συμμαχίδες πόλεις. Είναι όμως αξιοσημείωτο οτι επιβεβαιώνεται άπό τό κείμενο
ενός δεύτερου νόμου (Ε3) πού βρέθηκε στα "Αβδηρα υπό ανάλογες συνθήκες.

Ε3. Νόμος περί αγοραπωλησίας δούλων καί υποζυγίων
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5553 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ184). Εντοπίσθηκε άπό τον Feyel τό
1937 σέ οικία τοϋ χωριού Μπουλούστρα (σημ. "Αβδηρα), άλλα σύμφωνα μέ μαρτυρίες τών
κατοίκων είχε βρεθεί στο "Κάστρο" (Πολύστυλον) ή στην αμέσως γειτονική περιοχή, άπό οπού
προέρχονται καί οί επιγραφές Ε28 καί Ε45.
Άπότμημα πλάκας άπό μάρμαρο, κατά πάσαν πιθανότητα θασιακό, άποκεκρουμένο τήν άνω,
κάτω καί δεξιά πλευρά· ή επιφάνεια τοϋ λίθου έχει υποστεί σημαντικές φθορές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,22x0,27x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,012. Διάστιχο: 0,0040,005. Γραφή στοιχηδόν.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 1.
"Οπως φαίνεται άπό τήν πρόσφατη φωτογραφία πού εδώ δημοσιεύεται, άπό τήν εποχή της
πρώτης δημοσιεύσεως της επιγραφής ό λίθος έχει διαβρωθεί βαθύτατα, μέ αποτέλεσμα να μή
προσφέρεται για συμπληρωματικές αναγνώσεις (στον Πίνακα 1 αναπαράγεται επίσης τό απόγρα
φο τοϋ Feyel). Στο κείμενο πού δημοσιεύεται εδώ προτείνονται μικρές μόνον, άλλ' ασφαλείς καί
καθοριστικές κατά τήν γνώμη μας για τήν καλύτερη κατανόηση τοϋ περιεχομένου συμπληρώσεις,
οί όποιες προέκυψαν από τήν αξιοποίηση σχολίων τοϋ Τριανταφυλλόπουλου σέ συνδυασμό μέ τήν
προσεκτική αυτοψία τοϋ λίθου. "Εχει εξ άλλου προστεθεί ενδεικτικά ένας (τουλάχιστον) πρώτος
στίχος, μέ συνέπεια τήν συνακόλουθη αναπροσαρμογή της αρίθμησης τών στίχων καί τών
αναφορών σέ αυτούς τόσο στο κριτικό υπόμνημα οσο καί στα σχόλια.
Βιβλιογραφία: M. Feyel, BCH 66-67 (1942-1943) 180-88, άρ. 2, πίν. 9.1 (J. καί L. Robert,
BullEpigr 1943, 43).
Πρβλ. Ρ. Louis, ΤΙΝΝΟΣ", RPhil 83 (1957) 63-65 (J. καί L. Robert, BullEpigr 1958, 138)· Ί .
Τριανταφυλλόπουλος, Έφημερίς 'Ελλήνων Νομικών 35 (1968) 6, άρ. 1, 20-32 (J. καί L. Robert,
BullEpigr 1968, 115)· E. Jakab, Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im
griechischen und römischen Recht 90-93 (SEG41 [1997] 1026).
Προ τοϋ 350 π.Χ.
[
- - όστις αν εξ]
[àyopjas άνδράποδον [ή βουν ή Ί'ππον ή]
[ήμ]ίονον ή ονον ή γϊνον [πέρα, είδώς]
4 [πρ]ολεγετω τοις ώνεομέν[οις τήν νόσον] vac?
[ή δ]ότω εγγύη(ν). εάν δε μή προ[ειπών ττε]ράσηι, εγΥύην εχέτω, άνδ[ραπόδου μεν],
της ί[ερ]ή$ νόσου ενιαυτό[ν, φθόης δε]-
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8 κα μη[ν]ας, δυσεντερίης τρ[ιάκοντα ήμέ]ρας, πυρετού τέσσερας ή[μέρα$], vacat ??
βοός τε [κ]α\ ϊ π π ο υ και ήμ[ιόνου καί όνου]
και γίνου, [ύ]πνώδεος ττέ[ντε ημέρας, π ο ] c 15
12 [5]aXyÎTis [δέ]κα, Ν[
·
]
[ήμ]έρας [
-]

Στίχ. 1-2: . . . . ΑΣ άνδράποδον [βοΰν ή ϊππον ή] Ó Feyel (σελ. 187)· [ίάν τις vel όστις αν εξ | άγορ]5ς

άνδράττοδον [ή βοΰν ή ππτον ή] ό Τριανταφυλλόπουλος (σελ. 2 4 ) · . . . .ΑΣ άνδράποδον
ήμ]ίονον ή ôvov ή γϊνον

ή Jakab. Στίχ. 3:

Ó Feyel καί ή Jakab" ήμ]ίονον ή övov ή γϊνον [άποδιδώται vel άποδώται ve/πωλήι;]

ό Τριανταφυλλόπουλος (σελ. 24). Στίχ. 4: πρ]ολεγέτω τοις ώνεομέν[οις

δ Feyel καί ή Jakab. Στίχ. 5: ..ΟΤ .

êyyuiy έαν δε μή πρί[ηται vel έαν δέ μη πριν + άτταρέμφατον ρήματος ό Feyel (σελ. 187-88)· εάν δε μη ΓΡΙ ή Jakab,

πιθανώς έκ παραδρομής, δεδομένου δτι στην συζήτηση φαίνεται να υιοθετεί την ανάγνωση τοϋ Feyel. Στίχ. 56: [άγο]|ράσηι vel [ένεχυ]|ράσηι εγγύην έχέτω, άνδ[ραπόδου ;] δ Feyel (σελ. 188) κ α ί ή Jakab* [πε]|ρδσηι ((5.

πέρνυμι) δ Τριανταφυλλόπουλος. Στίχ. 7-8: της ί[ερ]ή[ς] νόσου, ένιαυτό[ν

. δέ]|κα μή[ν]ας· δ Feyel. Στίχ.

8-9: δυσεντερίης, τρ[εΐς μήναςήμε]ρας Ó Feyel καί ή Jakab. Στίχ. 9: πυρετού, τέσσερας ή[μέρας - - Ó Feyel καί
ή Jakab. Στίχ. 10: βόος τε [κ]αι 'ίππου και ήμ[ιόνου ? - - Ô Feyel καί ή Jakab" βόος τε [κ]αί ί π π ο υ και ήμ[ιόνου και
όνου καί γίνου] Ó Τ ρ ί α ν τ α φ υ λ λ ό π ο υ λ ο ς (σελ. 25). Στίχ. 11: καί ϊ [ π ] π ο υ [ύ]πνώδεος πέ[ντε ημέρας vel μήνας] Ô

Feyel (σελ. 188)· καί ϊ[π]που [ύ]πνώδεος ΓΕ - - ή Jakab, πιθανώς εκ παραδρομής· στον λίθο όμως διακρίνεται Ν
(γ[ί]νου) στην θέση όπου ό Feyel διάβαζε Π (ϊ[π]που). Στίχ. 11-12:. αλγίης ..ΚΑΙΝ . Γ ô Feyel· [όσφ|υ]αλγίης vel
[πο|δ]αλγίης vel [χει|ρ]αλγίης vel [ώ|μ]αλγίης δ Τριανταφυλλόπουλος, επισημαίνοντας δμως την απαίτηση για
συλλαβική τομή.
Ό λ ο ι οι προγενέστεροι μελετητές υπογράμμισαν την συνεπή σε όλες τις περιπτώσεις συλλαβική
τομή, άλλα θεώρησαν άγνωστο καί πιθανότατα "ίκανόν" (Τριανταφυλλόπουλος) το αρχικό μήκος
των στίχων.
Στίχ. 1-3: ή συμπλήρωση προτάθηκε με αδικαιολόγητες επιφυλάξεις άπό τον Τριανταφυλλόπουλο. Ή απαρίθμηση (μέ σύνδεση διαζευκτική) στους πρώτους στίχους όλων των
"εμπορευμάτων" πού καλύπτονται άπό τον νόμο είναι περισσότερο άπό εύλογη (πρβλ. στίχ. 10-11).
Προσφέρει όμως ώς πρόσθετο πλεονέκτημα καί τον ασφαλή προσδιορισμό τοϋ συνολικού μήκους
των στίχων της επιγραφής (28 ±2 γράμματα, λαμβανομένης ύπ' οψη τής συλλαβικής τομής),
πράγμα πού δεν είχε συνειδητοποιήσει ό διαπρεπής νομικός. Το νέο αυτό δεδομένο αξιοποιήθηκε
περαιτέρω για τήν ασφαλέστερη συμπλήρωση των κενών στους επόμενους στίχους. Για τήν
σημασία τοϋ ορού yïv(v)os ("είδος ήμιόνου κατώτερης ποιότητος" κατά τον Feyel 187), βλ. κυρίως
Louis 63-65 ("ίππος ή όνος μικρότερος σε μέγεθος τοϋ φυσιολογικού, λόγω βλάβης κατά τήν
διάρκεια τής κυοφορίας"· πρβλ. J. καί L. Robert, BuIlEpigr 1958, 138 μέ συμπληρωματικά
τεκμήρια, σχόλια καί βιβλιογραφία).
Στίχ. 3: ή επιλογή των προτεινόμενων λέξεων είναι ενδεικτική. Αντί πωλήι, δεν αποκλείεται να
είχε εδώ χρησιμοποιηθεί ό τύπος περαι (ρ. ττέρνυμι), μέ τήν ίδια σημασία. Ή λογική αυτή
συμπλήρωση είχε αντιμετωπισθεί άπό τον Τριανταφυλλόπουλο μέ επιφυλάξεις λόγω τού
σωζόμενου ίχνους άδιάγνωστου γράμματος πού διακρίνεται στην φωτογραφία στο πέρας τού
στίχου. Κατά τήν γνώμη μας, ή φθορά τού λίθου στο σημείο αυτό και ή ποιότητα τής φωτογραφίας
δέν μπορούν να αποκλείσουν οτι μπορεί νά πρόκειται για τυχαία ίχνη. Γιά ανάλογη χρήση τής
μετοχής είδώς, βλ. ενδεικτικά IG IX 2. 1109, στίχ. Ι 28-29 (2ος π.Χ. αι.) : εάν δέ τις <τών>
καταγραφέντων ειδώς μή τταραγένηται, άττοτεισάτω ....
Στίχ. 5: ή αρχή τού στίχου συμπληρώθηκε μέ βάση τον υποχρεωτικό συλλαβισμό, τήν ανάγκη
αντιστοιχίας προς τήν προστακτική τού στίχου 4, άλλα καί τα άμυδρώς διαφαινόμενα γράμματα
ΔΟΤΩ. Τα τελευταία σωζόμενα γράμματα τού στίχου, πού διαβάζονται μέ βεβαιότητα ώς ΠΡΟ
(αντί ΠΡΙ ή ΓΡΙ), επιτρέπουν τήν συμπλήρωση τής μετοχής προειττών (πρβλ. ττρολεγέτω στον στίχο
4), ενφ γιά το ρήμα πού ακολουθεί υιοθετήθηκε το προταθέν άπό τον Τριανταφυλλόπουλο (σελ. 24-
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25) ττεράσηι. Ή πρόταση τοϋ Feyel για το σημείο αυτό, άγοράσηι ή ένεχυράσηι αποκλείσθηκε,
επειδή το νοούμενο υποκείμενο ρήματος καί μετοχής είναι προφανώς τό Ιδιο: ό πωλητής. Τό
πλήρες νόημα τής πρώτης περιόδου έχει ώς ακολούθως: "οποίος πωλεί [στην αγορά] δούλο ή
υποζύγιο, οφείλει να προείπει στους (επίδοξους) αγοραστές [τυχόν ελάττωμα] (τοϋ πωλουμένου),
αν (τό) γνωρίζει, ή να παρέχει εγγύηση". Ό πωλητής δηλαδή, οφείλει να δηλώνει εκ τών προτέρων
τυχόν άδηλο ελάττωμα τοϋ πωλουμένου άνδραπόδου ή υποζυγίου, εφ' όσον τό γνωρίζει.
Διαφορετικά — άν δηλ. δεν γνωρίζει ή δεν επιθυμεί να δηλώσει εκ τών προτέρων— είναι σε κάθε
περίπτωση υποχρεωμένος να προσφέρει εγγύηση οτι τό πωλούμενο είναι υγιές.
Στίχ. 6: υιοθετείται ή προταθείσα άπό τον Feyel συμπλήρωση άνδ[ραπόδου], χωρίς όμως τήν
παρεμβολή ισχυρής στίξεως μετά τήν προστακτική έχέτω. Κατά τήν γνώμη μας, ή αιτιατική
έγγύη(ν) αποτελεί κατηγορούμενο τοΰ εδώ απρόσωπου έχέτω (= έγγύη έστω, δηλ. να υπάρχει
εγγύηση), ένφ οι αιτιατικές πού ακολουθούν (ένιαυτόν, μήνας, ημέρας) είναι τα αντικείμενα τοϋ ίδιου
ρήματος. Τό πλήρες νόημα τοϋ υποθετικού λόγου αποκαθίσταται ώς ακολούθως: "άν (ό πωλητής)
πωλήσει χωρίς να έχει προείπει (τυχόν ελάττωμα τοϋ πωλουμένου), να υπάρχει εγγύηση,
(προκειμένου μέν) για άνδράποδο, για ιερή νόσο ένα έτος, για ...". Σημειώνεται οτι ή συμπλήρωση
τοϋ συνδέσμου μέν στο τέλος τοϋ στίχου 6 δεν είναι υποχρεωτική.
Στίχ. 7: ή έξίτηλη στον λίθο γενική τοϋ δεύτερου κατά σειράν —καί βαρύτητα— νοσήματος
πρέπει να περιλάμβανε 5 γράμματα. Μεταξύ τών νόσων πού αναφέρονται στο συναφές κείμενο
Πλατωνικού νόμου (βλ. κατωτέρω), πιθανότερη φαίνεται ή φΟόη (=φθίση), βαρύτατη κατάσταση
πού δικαιολογεί τήν παρεχόμενη εγγύηση δέκα μηνών.
Στίχ. 11: αντί τής γενικής ϊπττου στον λίθο διαβάζεται γίνου- εξ άλλου ô ίππος ώς πιθανός
φορεύς των νοσημάτων πού καταγράφονται στους επόμενους στίχους έχει ήδη αναφερθεί στην
κατάλληλη θέση τοϋ προηγούμενου στίχου. Ή νέα αυτή ανάγνωση αποκαθιστά καί τήν ορθή
ονομασία τής πρώτης επόμενης νόσου (ύπνώδης, ενν. κατάσταση καί οχι 'ίππος ύπνώδης, όπως
αντιλαμβανόταν ό Feyel) καί επιβεβαιώνει οτι άφορα ολα τα είδη τών υποζυγίων καί οχι
αποκλειστικά τους ίππους, όπως υπέθεταν οι παλαιότεροι μελετητές.
Στίχ. 12: άπό τα πολυάριθμα νοσήματα σε -αλγίη πού συνέλεξε ό Τριανταφυλλόπουλος (σελ.
27) άπό τις αρχαίες πηγές, πιθανότερο φαίνεται οτι πρέπει εδώ να αναφερόταν κάποια άπό τις
παθήσεις τών οστών (λ.χ. άρθραλγίη, ίσχιαλγίη, όσφυαλγίη, ποδαλγίη), οι όποιες αποτελούν
ουσιαστική αναπηρία για τα υποζύγια καί τα καθιστούν ανίκανα για εργασία. Με δεδομένη τήν
απαίτηση για συλλαβική τομή, πιθανότερη φαίνεται εδώ ή συμπλήρωση [πο]δαλγίης.
Στην ουσιαστική κατανόηση τοϋ ακρωτηριασμένου κειμένου συνέβαλε ό συσχετισμός του μέ
χωρίο τοϋ Πλάτωνος, πού υποδείχθηκε στον Feyel άπό τον Fr. Sokolowski καί τό όποιο
αναφέρεται σε γνωστό αθηναϊκό νόμο (Πλάτ. Νόμοι 11.915e-916c· πρβλ. Ύπερείδ., Κατ* Άθηνογ.
7.1 καί Σούδα, s.v. έναγωγή [βλ. αναγωγή] οΐκέτου). 'Αντίθετα όμως μέ τον αθηναϊκό νόμο, ό
όποιος άφορα αποκλειστικά στις αγοραπωλησίες άνδραπόδων, ό νόμος τών Αβδήρων ρυθμίζει τις
αγοραπωλησίες άνδραπόδων άλλα καί συγκεκριμένων κατηγοριών υποζυγίων : βοών, ίππων,
γίνων, ήμιόνων καί όνων (res mancipi se moventes κατά τό κλασσικό Ρωμαϊκό δίκαιο). Θεσπίζεται
ή υποχρεωτική πρόρρησις καί, σε περίπτωση μή προρρήσεως, ή παροχή έγγύης εκ μέρους τοϋ
πωλητού γιά συγκεκριμένα ελαττώματα (δηλ. νοσήματα ή αναπηρίες) τοϋ πωλουμένου καί,
συνακόλουθα, τό δικαίωμα τοϋ αγοραστού να κινήσει διαδικασία αναγωγής (ακυρώσεως δηλαδή
τής αγοραπωλησίας ή αποζημιώσεως), άν τα "ελαττώματα" εκδηλωθούν μέσα σε ορισμένη γιά
κάθε περίπτωση χρονική προθεσμία. Ρητά αναφέρονται μέ φθίνουσα σειρά βαρύτητος ή Ιερή νόσος
(επιληψία), ή δυσεντερία, ό πυρετός, ή ύπνώδης κατάσταση καί κ ά π ο ι α αδιευκρίνιστη -αλγίη. Τ ά

χρονικά περιθώρια γιά τήν εκδήλωση κάθε νόσου ακολουθούν τήν ίδια φθίνουσα σειρά: άπό ένα
έτος γιά τήν περίπτωση τής βαρύτατης ιερής νόσου μέχρι 4 ήμερες γιά πυρετό κ.ο.κ.
Άπό τό κείμενο πού προτείνεται έδώ γίνεται προφανές οτι:
— υποχρέωση παροχής έγγύης υπήρχε μόνον σε περίπτωση μή προρρήσεως, δηλαδή άν ό
πωλητής, έστω καί μέ καλή πίστη, προσέφερε τό πωλούμενο ώς υγιές. Μέ άλλα λόγια, παροχή
εγγυήσεως γιά τά ελαττώματα πού προσδιορίζονται στους στίχους 7 κέ. καί, κατά συνέπειαν,
δικαίωμα αναγωγής προέβλεπε ό νόμος γιά όλες τις πωλήσεις τών συγκεκριμένων εμπορευμάτων,
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άνδραπόδων και υποζυγίων, έκτος αν ό πωλητής είχε προείπει στον αγοραστή γνωστό σέ αυτόν,
έστω και άδηλο ή λανθάνον, ελάττωμα τοϋ πωλουμένου. Σέ τέτοιες περιπτώσεις είναι προφανές
οτι δέν υπήρχε λόγος να παρέχεται εγγύηση, και ό αγοραστής δέν είχε δικαίωμα να διεκδικήσει
αποζημίωση ή ακύρωση της πωλήσεως, άφοϋ γνώριζε έκ των προτέρων οτι αγόραζε ελαττωματικό
εμπόρευμα.
— άνδράποδα και υποζύγια αντιμετωπίζονται ισότιμα από τον νόμο —προφανώς και από το
εμπόριο—, διαφοροποιούνται όμως ώς προς τά ανεπιθύμητα ελαττώματα, για τά όποια
προβλέπεται παροχή έγγύης.
"Αγνωστη οπωσδήποτε παραμένει ή μορφή της παρεχόμενης έγγύης — δηλαδή αν πρόκειται
για έγγύην δι' εγγυητών ή μέ εγγυοδοσία έκ μέρους τοϋ πωλητή (βλ. Τριανταφυλλόπουλος 30-31),
Ιδίως σέ περιπτώσεις πού ô τελευταίος είναι ξένος, δηλ. μή πολίτης (βλ. Jakab)— καθώς επίσης
και ol λεπτομέρειες της αποζημιώσεως τοϋ αγοραστή, πού ίσως θα περιλαμβάνονταν στην χαμένη
σήμερα συνέχεια τοϋ κειμένου.
Ή επιγραφή των 'Αβδήρων επιβεβαιώνει τήν σημαντική θέση τοϋ εμπορίου Θρακών κυρίως
δούλων στην οικονομία των ελληνικών αποικιών της Θράκης (πρβλ. Άντιφ. 5.20). Οι συναφείς εξ
άλλου μέ τήν ίδρυση τών 'Αβδήρων παραδόσεις καί ή γεωμορφολογία της Άβδηρίτιδος χώρας δέν
αφήνουν αμφιβολία για τήν μεγάλη ανάπτυξη πού πρέπει να έλαβε ή κτηνοτροφία, μεγάλων ιδίως
ζώων, στις εύφορες καί πλούσια αρδευόμενες πεδιάδες τοϋ σημερινού νομού Ξάνθης, όπως
άλλωστε καί στίς πρόσχωρες περιοχές της γειτονικής Μαρώνειας (πρβλ. τήν απεικόνιση ίππων
στα νομίσματα αυτής τής πόλεως, κατωτέρω σελ. 333). Το κείμενο της επιγραφής αποτελεί σαφή
ένδειξη για τήν ύπαρξη σημαντικής αγοράς —ή παρουσία άγορανόμων στα "Αβδηρα είναι γνωστή
άπό ενεπίγραφο χάλκινο σταθμίο τών αρχών τοΰ 3ου π.Χ. αι., βλ. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29
(1973-1974) [1980] "Χρονικά" 791, πίν. 582α (SEG 30 [1980] 662)—ίσως καί πανηγύρεως στα
"Αβδηρα. Ή έκδοση τού συγκεκριμένου ειδικού νόμου δέν υπάρχει αμφιβολία οτι απέβλεπε στην
ενίσχυση τοϋ κύρους τής αγοράς τών 'Αβδήρων, παρέχοντας προστασία στους αγοραστές,
εγχώριους καί, κυρίως, ξένους. Πράγματι, αντίθετα μέ τήν άποψη πού υποστήριξε ή Jakab, οι
υποχρεούμενοι να παράσχουν τήν εγγύην πωλητές δέν μπορεί, κατά τήν γνώμη μας, να ήσαν
ξένοι (δηλ. μή Αβδηρίτες), καθώς είναι προφανές οτι άπό τά "εμπορεύματα" πού κάλυπτε ό
νόμος, τά πάσης φύσεως υποζύγια πρέπει να ήσαν προϊόντα τής άβδηριτικής κτηνοτροφίας, ένφ
καί ή διακίνηση τών δούλων —τουλάχιστον άπό τις εστίες τους στην θρακική ενδοχώρα ώς τά
"Αβδηρα— πρέπει να γινόταν άπό 'Αβδηρίτες εμπόρους, οί όποιοι στην συνέχεια διέθεταν τά
άνδράποδα σέ ξένους έμπορους πού συνέρρεαν ώς αγοραστές στην αγορά τών 'Αβδήρων. Μέ
αυτήν τήν έννοια, ό νόμος τών 'Αβδήρων αποσκοπούσε ουσιαστικά στην προστασία τών (ξένων)
αγοραστών σέ βάρος ή μέ κίνδυνο τών (Αβδηριτών) πωλητών. Εύνοοΰσε όμως σέ τελική ανάλυση
τό άβδηριτικό εμπόριο, καθιστώντας τήν αγορά τής πόλεως ασφαλέστερη καί, κατά συνέπειαν,
περισσότερο ελκυστική για τους ξένους, ιδίως άν ol γειτονικές ανταγωνιστικές αγορές τής
Μαρώνειας, τής Αίνου καί τών σαμοθρακικών εμπορίων δέν έφήρμοζαν ανάλογη νομοθεσία.
(Άντιπρβλ. τήν εύστοχη ανάλυση τοϋ Τριανταφυλλόπουλου [σελ. 37-39] για τίς διαμετρικά
αντίθετες ρυθμίσεις [IGLS VII. 4028 II 25: χωρίς τέλους ή επήρειας ή απαιτήσεως, δηλ. χωρίς
υποχρέωση παροχής εγγυήσεων καί χωρίς δικαίωμα διεκδικήσεως αποζημιώσεως] πού ίσχυαν για
αγοραπωλησίες δούλων καί ζώων στην Βαιτοκαίκη τής Συρίας, κώμη τής Άράδου καί σπουδαίο
κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου).
Ή μεγάλη συνάφεια τοϋ άβδηριτικοϋ νόμου μέ εκείνον πού προέβλεπε το 'Αθηναϊκό δίκαιο τοϋ
5ου π.Χ. αι. (βλ. τήν συστηματική ανάλυση τών σχετικών φιλολογικών καί λεξικογραφικών
τεκμηρίων άπό τον Τριανταφυλλόπουλο· πρβλ. J. καί L. Robert, BulIEpigr 1968, 115) οδηγεί στην
υπόθεση ότι τά "Αβδηρα, ώς σημαντικό καί σταθερό μέλος τής 'Αθηναϊκής συμμαχίας, είχαν
υιοθετήσει τήν σχετική αθηναϊκή νομοθεσία (Τριανταφυλλόπουλος 21-22). Δέν αποκλείεται
μάλιστα ή εισαγωγή τοϋ νόμου να έγινε κατ' απαίτηση τών 'Αθηναίων, δεδομένου οτι οί ίδιοι καί
οί σύμμαχοι τους ήσαν ασφαλώς οί κυριότεροι πελάτες τοϋ άβδηριτικοϋ εμπορίου καί είχαν ώς έκ
τούτου κάθε συμφέρον να αξιώσουν τήν καλύτερη δυνατή διασφάλιση τών συμφερόντων τους ώς
αγοραστών.
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Ή χρονολόγηση τοϋ κειμένου άπό τον Feyel "στην προ τοϋ 350 π.Χ. περίοδο" βασίσθηκε σε
παλαιογραφικά κριτήρια και σε παραβολή με επιγραφές της Θάσου- ιδιαίτερα υπογραμμίσθηκε ή
χάραξη τοϋ κειμένου στοιχηδόν αλλά με συλλαβικές τομές καί, Ιδίως, ή σποραδική παρουσία
ιωνικών διαλεκτικών χαρακτήρων, πού πιστεύεται οτι εκλείπουν οριστικά μετά τα μέσα τοϋ 4ου
π.Χ. (βλ. Feyel 182: "le dialecte ionien est déjà contaminé par la koiné"). 'Αν ό νόμος τών
'Αβδήρων ανήκει πράγματι στο δεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι. πρέπει να αποδοθεί σε μία
προσπάθεια τών 'Αβδηριτών να αναζωογονήσουν τήν αγορά τους καί τήν βαρεία τρωθεισα
οικονομία τους μετά τήν επιδρομή τών Τριβαλλών. 'Ανάλογη όμως προσπάθεια δικαιολογείται καί
κατά το πρώτο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι., όταν ό σκληρός ανταγωνισμός τών Μαρωνιτών για τον
έλεγχο τοϋ εμπορίου της Θράκης (Λ. Λουκοπούλου, "Ή Μαρώνεια καί το κράτος τών Όδρυσών :
ή μαρτυρία τοϋ Vetren", Συμπόσιο Πενταζου [υπό εκτύπωση]) επέβαλλε τήν λήψη δραστικών
μέτρων προκειμένου να ενισχυθεί ή ελκυστικότητα της άβδηριτικής αγοράς.
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ε4. Ψήφισμα τών Αβδήρων για τήν αποδοχή της εορτής τών Σωτηρίων τών Δελφών
Μουσείο Δελφών 6377 (Α) καί 2872 (Β). Καί τα δύο θραύσματα εντοπίσθηκαν στον
αρχαιολογικό χώρο τών Δελφών, το θραύσμα Β το 1895 στην περιοχή επάνω άπό το θέατρο, ενψ
το θραύσμα Α το 1938 κάτω άπό τον ανώνυμο αιολικό θησαυρό (άρ. 12) πού βρίσκεται στο
υψηλότερο τμήμα τοϋ πρώτου σκέλους της ιεράς οδού.
Μαρμάρινη στήλη, άπό τήν όποια διατηρούνται δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους θραύσματα. Το
πρώτο (Α) σώζει μέρος άπό τήν αριστερή πλευρά της στήλης, το δεύτερο (Β) μέρος της δεξιάς.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: Α: 0,16x0,175x0,042· Β: 0,11x0,115x0,042. Ύψος
γραμμάτων: 0,006-0,007 (0,004-0,005 για τά μικρότερα στρογγυλά γράμματα). Διάστιχο: 0,006.
Έκτυπο, φωτογραφίες. Πίναξ 2.
Βιβλιογραφία: J. Bousquet, BCH 64-65 (1940-41) 100-107, άρ. C, είκ. 7 (J. καί L. Robert,
BullEpigr 1942, 80· SEG 24 [1969] 382· G. Nachtergael, Les Galates en Grèce et les Soteria de
Delphes 331, 445-47, άρ. 26).
Πρβλ. M. Feyel, BCH 66-67 (1942-43) 196, σημ. 2· G. Gottlieb, Timuchen 24-28· L. Robert,
"Décret de Lébédos pour un juge de Samos", Hellenica XI-XII (1960) 213, σημ. 4· SEG 27
(1977) 115,322.
Μέσα τοϋ 3ου π.Χ. ai.
A [
]ΔΩΛ[
εύσε][βεί]ας ένεκεν τή[ς προς TOUS θεούς και
- - και εύνοιας τής]
προς τήν ττόλιν έλέ[σθαι δε τον δημον θεωρούς τρεις εις Δελφούς εκ πάντων]
4 'Αβδηριτών, επί μεν το[ΰ παρόντος ως άν κυρωθήι το ψήφισμα, εις δε τό λοιπόν]
ως άν επανγείλωσιν ο[ί θεωροί οί παρά Αιτωλών της δε αποστολής αυτών επι]μελείσθωσαν οί τιμουχοι 0 [
]OIQj[καί άπο]λογισάσθωσαν τήι πάλει δου[ναι δέ και εκέχειρον τους τι]μούχους τοις
8 επανγέλλουσι Θεωροϊς τοις [παρά Αιτωλών δσον καί τοις τ]α Πύθια έπανγέλλουσιν, καί πορεϊον εθ[ιμον έκάστωι αυτών
δραχμ]άς· άργύριον δε
εις ταύτα δ[ου]ναι τους άργ[υροταμίας
·] καλεσάτω δέ κα[\]
9_1
°
τους θεωρούς επί τήν κοινήν έστίαν άναγ]γελθήναι δέ τους
Β [
12 [στεφάνους εν τώι άγώνι τών Διονυσίων (;)· άναγράψαι δέ τάδε το ψ]ήφισμα είστή[λας λιθίνας δύο και στήσαι τήν μέν εν τήι άγοραι, τήν δέ εν τώι Ίερώι του Ά]πόλ[λωνος του εν Δελφοϊς - ]
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Στίχ. 2: τή[ς προς τους θεούς καί φιλοτιμίας προς τήν πατρίδα] συμπλήρωσε ό Bousquet, άλλα με επιφύλαξη
λόγω τοΰ μήκους. Στίχ. 5: [... οί παρά τών Αιτωλών] ό Bousquet. Στίχ. 6-7: o[i επί πρυτάνεως? ]0Ι0| [
και
άπο]λογισάσθωσαν ό Bousquet" [... της δε αποστολής αυτών έπι]μελείσθωσαν οί τιμοΰχοι. [Τα δέ άναλώματα τα εις

ταϋτα γιν]όμε[να άπο]λογισάσθωσαν τήι πόλει ô Feyel, προτείνοντας διαφορετική ανάγνωση τών ενδιαμέσως
σωζόμενων γραμμάτων. Στίχ. 8: τοις [παρά τών Αιτωλών ...] ô Bousquet. Στίχ. 10: τους άργ[υροταμίας τους επί
τών ίερών(;)·] προτείνει ό Bousquet. Στίχ. 11: [ό πρύτανις ; ] συμπληρώνει ô Bousquet μέ επιφύλαξη. Στίχ. 1214: [... άναγράψαι δέ τόδε τό ψ]ήφισμα είστή[λην λιθίνην κα'ι στήσαι τους πρώτους εσομένους vel Sim.) θεωρούς εν
τώι ίερώι του Ά]πόλ[λωνος του έν Δελφοΐς] Ó Feyel.

Πρόκειται για αντίγραφο ψηφίσματος της πόλεως τών 'Αβδήρων σχετικό μέ τήν αποδοχή
συμμετοχής στον εορτασμό τών Σωτηρίων, που αναδιοργανώθηκαν ώς πανελλήνια εορτή τό 246/5
π.Χ. από τήν πόλη τών Δελφών και τήν Αίτωλική Συμπολιτεία. 'Ανάλογα ψηφίσματα διασώζονται
από τήν 'Αθήνα, τήν Χίο, τήν Τήνο, μία ακόμη νήσο τών Κυκλάδων καί τήν Σμύρνη (βλ.
Nachtergael αρ. 21-25 και 27) καί χρονολογούνται μέ βάση τήν αρχή τοϋ αναφερόμενου στο
αθηναϊκό ψήφισμα επωνύμου άρχοντος Πολύευκτου (Nachtergael 211-35· πρβλ. Will, HPMHV
258 καί J.B. Schölten, Aetolian Foreign Relations During the Era of Expansion, ca. 300-217 B.C.
[Ann Arbor 1987] 509). Τα Σωτήρια συνδέονται μέ τήν απομάκρυνση τοϋ γαλατικοϋ κινδύνου άπό
τους Δελφούς τό 279 π.Χ. καί ή αποδοχή τους άπό τα "Αβδηρα μπορεί να αποδοθεί στην απήχηση
πού είχαν καί έκεΐ οί νίκες εναντίον τών άπό βορρά βαρβάρων.
Τα δύο θραύσματα προέρχονται από τό κάτω μέρος τοϋ λίθου καί διασώζουν τις αποφάσεις τις
σχετικές μέ τήν παροχή τιμών στους Αιτωλούς θεωρούς, τήν επιλογή καί αποστολή 'Αβδηριτών
θεωρών καί τήν δημοσίευση τοϋ ψηφίσματος. Οί αναφερόμενοι στους στίχ. 6 καί 7 τιμοΰχοι
εμφανίζονται ώς υπεύθυνοι για τήν χορήγηση τών κονδυλίων πού συνεπάγεται ή αποστολή
θεωρών (έξοδα ταξιδιού, πιθανή θυσία στο Ιερό τών Δελφών)· αντίθετα, στους αργυροταμίες,
σύμφωνα μέ τήν προτεινόμενη συμπλήρωση τοϋ στίχ. 10, ανατίθεται ή κάλυψη τοϋ καθιερωμένου
πορείου, δηλ. τών οδοιπορικών για τον επαναπατρισμό τών Αιτωλών. Για τους τιμούχους, βλ. G.
Gottlieb, Timuchen 24-28 μέ τήν βιβλιοκρισία τοϋ L. Robert (Gnomon 1971, 39-41=OMS VI, 65457) καί, πιο πρόσφατα, C. Dobias-Lalou, "Τιμάοχος et ses avatars", Logopédìes 63-75. Για τήν
αντικατάσταση τους πριν άπό τις αρχές τοΰ 2ου π.Χ. αι. άπό τους νομοφύλακες, οί όποιοι
αναλαμβάνουν ανάλογες αρμοδιότητες, βλ. τις επιγραφές Ε7-Ε10, καθώς καί οσα σημειώνονται
στην Εισαγωγή (σελ. 170).
Στον στίχ. 11 ô Bousquet συμπληρώνει ώς επώνυμο άρχοντα τών 'Αβδήρων τον πρύτανη, μέ
μοναδικό κριτήριο τήν παρουσία του στην Τέω· πρβλ. όμως τό ψήφισμα Ε5 (στίχ. 35), όπου ή
επώνυμη αρχή στα "Αβδηρα ανήκει σέ Ίερεα (βλ. γενικότερα ανωτέρω, σελ. 171). Ή προταθείσα
άπό τον Bousquet συμπλήρωση τοϋ στίχου 12, σχετικά μέ τήν τοποθέτηση τοϋ ψηφίσματος στην
αγορά τών 'Αβδήρων, βασίσθηκε σέ ανάλογη αναφορά τοϋ ψηφίσματος Ε5 καί στο υπολογιζόμενο
μήκος τοϋ στίχου. Είναι όμως αξιοσημείωτο οτι σέ άλλα ψηφίσματα τοΰ 2ου π.Χ. α'ι. (βλ.
κατωτέρω Ε7-Ε10) ώς τόπος δημοσιεύσεως τών ψηφισμάτων ορίζεται τό ιερό τοΰ Διονύσου. Ή
διαφορετική συμπλήρωση τοϋ Feyel στηρίζεται στο επιχείρημα οτι ολα τα σχετικά μέ τα Σωτήρια
ψηφίσματα βρέθηκαν στους Δελφούς καί οτι τό συγκεκριμένο περιεχόμενο τους δέν προϋποθέτει
απαραιτήτως καί τήν δημοσίευση αντιγράφου σέ δημόσιο χώρο τών πόλεων πού τα εξέδωσαν.
Ε5. Ψήφισμα τών 'Αβδηριτών προς τιμήν Τηίων πρεσβευτών
Μουσείο Σμύρνης. Εντοπίσθηκε τό 1880 στην περιοχή τής Τέω, εντοιχισμένο στα θεμέλια τοϋ
πηγαδιού Vali-Kouissou (Balli-Kuyu κατά τον Herrmann), προς Ν τοϋ Sévri-Hissar (Seferihisar
κατά τον Herrmann), στα ΝΔ τής Σμύρνης.
Μαρμάρινη στήλη. Προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί, ή πλάκα κόπηκε καθ'ϋψος σέ δύο
σχεδόν ισομεγέθη τεμάχια, μέ αποτέλεσμα να απολεσθεί τό κείμενο τών ενδιάμεσων στίχων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,95x0,25 (τό κάθε τεμάχιο)χ0,30. Ύψος γραμμάτων καί
διάστιχο δέν αναφέρονται.
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Στον Πίνακα 2 αναπαράγεται ή φωτογραφία πού δημοσιεύθηκε από τον Herrmann (αριστερό
μισό της επιγραφής).
Βιβλιογραφία: E. Pottier και Am. Hauvette-Besnault, BCH 4 (1880) 47-59 (χωρίς εικόνα)·
(SyW 228· Dumont-Homolle 442-44, άρ. 110b4· Michel 244-45, άρ. 325· Syll2 303 και Addenda
σελ. 816 [κείμενο τού Holleaux]· SylP 656· IGRR IV 1558· P. Herrmann, ZPE 7 (1971) 72-77
[χωρίς πλήρες κείμενο, άλλα με σημαντικές προτάσεις βελτιώσεως σέ συγκεκριμένα σημεία·
πρβλ. J. και L. Robert, BullEpigr 1971, 564]· Ager 493-6, αρ. 169· Canali de Rossi, Le
ambascerie 291-94, άρ. 337· Eilers 114-19, 238-39, άρ. ClOl· ISE III, άρ. 183· M. Manov,
Arheologia [Sofia] 43.3 [2002] 28-34).
Πρβλ. A. Wilhelm, GGA 1898, 226-27· Β. Haussoullier, Revue Critique 28 (1900) 27
(βιβλιοκρισία τού Syll2 και αναφορά των απόψεων τού Foucart)· M. Holleaux, "Curae
Epigraphicae", REA 3 (1901) 130, σημ. 1 (="Inscriptions de Magnésie du Méandre", Etudes
d'épigraphie et d'histoire grecques I [1968] 324, σημ. 3)· A. Wilhelm, "Berichtungen", AM 39
(1914) 185-86· τού ιδίου, Neue Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde VI 1916 (Wien 1921)
33* R. Laqueur, Epigraphische Untersuchungen zu den griechischen Volksbeschlüssen (Λειψία
και Βερολίνο 1927) 73-75, άρ. 5· L. Robert, BCH 59 (1935) 498, 507-13 (=OMS I 311, 320-26)·
J. και L. Robert, BullEpigr 1938, 354· D. Magie, "Rome and city-states of western Asia Minor
from 200 to 133 B.C.", Anatolian Studies Presented to W.H Buckler (Μάντσεστερ 1939) 177-78·
J. και L. Robert, BullEpigr 1939, 31· L. Robert, Hellenica V (1948) 57-58· A. Wilhelm,
Griechische Inschriften Rechtlichen Inhalts ('Αθήναι 1951) 79· SEG 13 (1956) 408· L. Robert,
"Recherches épigraphiques, VII. Décret de la confédération lycienne à Corinthe", REA 62
(1960) 327, σημ. 2 (=OMS II 843, σημ. 2)· J. και L. Robert, BullEpigr 1961, 389· SEG 19 (1963)
687· Siebert, Metropolis 178· R. Bogaert, Banques et banquiers dans les cités grecques (Λέϋντεν
1968) 118-19· M. Gelzer, The Roman Nobility (μετ. R. Seager) ('Οξφόρδη 1969) 89· L. Robert,
Annuaire de Γ Ecole Pratique des Hautes Etudes, IVe Section 1968-1969, 161-62 (=OMS IV
306)· J. και L. Robert, BullEpigr 1969, 379· L. Robert, "Théophane de Mytilène à
Constantinople", CRAI 1969, 43· E. Condurachi, Latomus29 (1970) 581-94· J. και L. Robert,
BullEpigr 1970, 386· J. και L. Robert, BullEpigr 1972, 270· L. και J. Robert, JSav 1976, 21213, σημ. 237· J. και L. Robert, BullEpigr 1977, 286· G. Chiranky, Athenaeum N.S. 60 (1982)
470-81· SEG 32 (1982) 1206· Loukopoulou, "Frontier" 65-66 και σημ. 22· Α. Μ. Eckstein,
"Rome, the war with Perseus and third party mediation", Historia 37 (1988) 425, 443· N.
Ehrhardt, Eos 76 (1988) 300-301· SEG 38 (1988) 723· J. Touloumakos, "Zum römischen
Gemeindepatronat im griechischen Osten", Hermes 116 (1988) 307-309· SEG 38 (1988) 1976· L.
Moretti, "I Grece a Roma", Opuscula Instituti Romani Finlandiae 4 (1989) 12· SEG 39 (1989)
1064· L. και J. Robert, Claros I: Décrets hellénistiques, fase. I (Παρίσι 1989) 35-36· A. J.
Graham, JHS 112 (1992) 69, σημ. 164· J. Linderski, "Ambassadors go to Rome", Les relations
internationales. Actes du Colloque de Strasbourg 15-17 Juin 1993 (Παρίσι 1995) 474-76· SEG 45
(1995) 2232· SEG 45 (1995) 2261· Kallet-Marx, Hegemony 163, 166-67· SEG 45 (1995) 2303· J.L. Ferrary, Actes du Xe Congrès International d'épigraphie grecque et latine, Nîmes 1992
(Παρίσι 1997) 209· SEG 46 (1996) 2340· F. Canali de Rossi, Atti XI Cong. Intern, di Epigrafia
Greca e Latina, Roma 1997 [1999] 318-19 και 323· Chr. Marek, Tyche 12 (1997) 169-77, πίν.
13· SEG 47 (1997) 1646· Ph. Gauthier, Topoi 8 (1998) 315· Chryssanthaki 562-64· BullEpigr
2002,7.
166-160π.Χ.
Ό δήμος ό Άβ[δηριτών]
ΆμύμοΜεγάθυνα Έτημον Άθη4
κούρου.
ναίου.
Επειδή χρείας τώι δήμ[ωι γενο]μένης πρεσβείας είς
'Ρώμην υπέρ της πατρίο[υ χώρας], περί ής επιδους αξίω
μα βασιλεύς Θρακών Κότ[υς τήι συ]γκλήτωι δια τε του υίου
8 αυτού καί τών άμ' εκείν[ωι έξ]αποσταλέντων υπ' [αυ]του πρεσβευτών ήτει τ[ήν π]άτριον ημών χώραν,

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

193

α'ιρεθέντες πρεσβευτα[ί υ π ό τ ο ] υ δήμου του Τηΐων Άμύμων τε 'Επικούρου και Μ[εγάθυμ]ος 'Αθηναίου, άνδρες
καλοί καί αγαθοί και αξ[ιοι της ϊδ]ίας πατρίδος και ευνοι
τώι ήμετέρωι δήμωι, οϊτ[ινες τη] ν π α σ α ν σπουδήν τε καί
φιλοτιμίαν είσήνεγκαν, [προθ]υμίας ουδέν ελλείπον
τες, εν τε γ α ρ ταϊς συνεδ[ρίαις τ]aïs γενομέναις υπέρ της
χ ώ ρ α ς π α σ α ν επίνοιαν π [ α ρ έ σ χ ] ο ν τ ο χάριν του μηθέν π [ α ] ραλειφθήναι τ ω ν δυναμ[ένων επα]νορΘώσαι τ α π ρ ά γ μ α τ α , άρίστην άμα και σωτήριον ύ[πέρ τ ω ] ν απορούμενων αεί π ρ ο [ σ ] τιθέντες γνώμην, εις τε ['Ρώμην π]ρεσβεύσαντες υπέρ του
δήμου ψυχικήν άμα καί σω[ματικήν] ύπέμειναν κ[α]κοπαθίαν,
έντυγχάνοντες μέν τοϊ[ς ηγούμενοι]s 'Ρωμαίων και έξομηρευόμενοι διά της καθ' ήμέρα[ν καρ]τερήσεως, παραστησάμενοι δέ τους π ά τ ρ ω ν α ς της [πόλ]εως εις την υπέρ του ήμετέρου δήμου βοήθειαν, τ[ους δέ προ]νοούμενους του αντιδίκου
ημών κα'ι προστατουντα[ς διά της τ ] ώ ν π ρ α γ μ ά τ ω ν παραθέσειώς τε και της καθ' ήμέρα[ν γενομέν]ης εφοδείας επί τ ώ ν άτρί
ων έφιλοποιουντο· περί δ[ή τούτων έ']δοξεν τήι βουλήι κα'ι τώι δήμωι τώι 'Αβδηριτών έπαιν[έσαι το]υς προγεγραμμενους άν
δρας και καλεϊσθαι εις προ[εδρίαν κατ'] ενιαυτόν Διονυσίων τώι άγώνι έ'ως άν ζώσιν, και σ[τεφανοϋσ]Θαι χρυσώι στεφάνωι ες άεί,
την άναγγελίαν ποιουμέν[ου του] κήρυκος, διότι ό δήμος στεφανοί χρυσώι στεφάνωι Ά[μύμονα Έ]πικούρου Τήϊον αρετής ένε
κεν και εύνοιας της εις έα[υτόν, και Με]γάθυμον 'Αθηναίου Τήϊον χρυ
σώι στεφάνωι αρετής ενε[κεν κα'ι εύν]οίας τής εις ε α υ τ ό ν οί δέ νομοφύλακες οί έπ'ι 'ιερέως ΗΡΑ[
ά ν ] α γ ρ α ψ ά τ ω σ α ν τόδε τ ο ψήφισμα εις στήλην λευκού λίΘ[ου κα'ι στησά]τωσαν εν τώι έπιφανεστάτωι τ ό π ω ι τής άγορας· ϊνα [δέ Τήϊοι γ]ινώσκωσιν τήν του δήμου
προθυμίαν, ην έχει προς τ[ους καλούς] κα'ι αγαθούς τ ώ ν ανδρών, έ(λ)έσθωσαν ο'ι νομοφύλακ[ες πρεσβε]υτάς δύο προς Τηΐους, οϊτ[ιν]ες
άποδημήσαντες εις Τε[ων κα'ι δό]ντες τόδε το ψήφισμα π α ρ α κ α λέσουσιν Τηΐους π ρ ο σ α γ γ [ ε ϊ λ α ι τάς ε]ψηφισμένας ύ π ό του δήμου η
μών τοϊς πολίταις α υ τ ώ ν [τιμάς κα'ι σ ] υ γ χ ω ρ ή σ α ι τοις πρεσβευταϊς
στήσαι στήλην λευκού λίθ[ου εν τώι ε]πιφανεστάτωι τόπωι, εν ήι κα'ι
άναγραφήσεται τόδε τ ο ψή[φισμα· το δ]έ γενόμενον άνάλωμα εις
τε τήν στήλην κα'ι τήν άναγ[ραφήν] του ψηφίσματος ά π ο γ ρ α ψ ά μενοι τήι πόλει ο'ι πρεσβε[υταί, δ π ω ] ς άμείβωνται, κομισά[σ]θωσαν
ά π ό τής τραπέζης, θεμεν[ων αύτοϊς] τό διπλάσιον τ ώ ν νομοφυλάκων ά π ό τ ώ ν εις τάς πρεσβ[είας· το δέ] ψήφισμα τόδε εΤναι εις εύχαριστίαν του δήμου* ε['ιρέθησα]ν πρεσβευτα'ι Ηρακλεί
δης Άλκίφρονος, Άλκ[ίφρων Δη] μητριού.

Το κείμενο τών πρώτων εκδοτών διόρθωσαν σέ αρκετά σημεία οί Dittenberger, Wilhelm, Holleaux, Foucart
καί Robert, άλλα αυτοψία τοΰ λίθου έγινε μόνον το 1966 και 1969 από τον Herrmann. Αυτοψία εκ μέρους
μας δέν στάθηκε δυνατή.
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Στίχ. 2-4: Τα ονόματα τών τιμωμένων βρίσκονται χαραγμένα εντός στεφάνου. Στίχ. 9: ήτειτ[ο τήν π]άτριον
οί πρώτοι εκδότες (πρβλ. Dumont και Homolle και Manov)· ήτει τ[ήν π]άτριον ô Dittenberger (Syll). Στίχ. 10:
αίρεθέντες πρεσβευτα[\ εκ το]ο δήμου πρότεινε ό Siebert (178, σημ. 2)· απορρίφθηκε από τον Robert (JSav).
Στίχ. 12: άξ[ιοι σφετέρ;]ας πατρίδος οί πρώτοι εκδότες (πρβλ. Manov)· άξ[ιοι της ï5i]aç πατρίδος ό Wilhelm
(πρβλ. Robert, BCH59 [1935] 508, σημ. 2)· τήν συμπλήρωση επιβεβαίωσε ό Herrmann, ό όποιος διέκρινε τα
γράμματα ΙΑΣ έπί τοΰ λίθου. Στίχ. 13: oï[s προσήκε;]ν οί πρώτοι εκδότες· εύνοι | τώι ήμετέρωι δήμωι ο[ντες, τή]ν
πδσαν σπουδήν τε καΊ | φιλοτιμίαν είσήνεγκαν ô Dittenberger (Syll·), αποδέχθηκαν ol μεταγενέστεροι καί
πρόσφατα ό Manov άλλα OIT στον λίθο, παρατήρησε ό Herrmann. Στίχ. 14: [προθυμ]ίας στο απόγραφο, άλλα
[προθυ]μίας στην μικρογράμματη μεταγραφή οί πρώτοι εκδότες· τήν ανάγνωση τοΰ απογράφου υιοθέτησαν οί
μεταγενέστεροι. Περισσότερα γράμματα διέκρινε έπί τοΰ λίθου ό Herrmann. Στίχ. 17-18: ά|ρατήν οί πρώτοι
εκδότες· ά|ρίστην πρότεινε ό Robert (BCH59 [1935] 509* πρβλ. Gauthier [BullEpigrlOOl], καί Eilers), άλλα δέν
μπόρεσε να επιβεβαιώσει ή αυτοψία τοΰ Herrmann, λόγω φθοράς τοΰ λίθου. Στίχ. 18: [πραγμάτω]ν οί πρώτοι
εκδότες· [περί τώ]ν άπορουμένων ό Dittenberger (SyW· πρβλ. Manov)· διόρθωσε κατόπιν αυτοψίας ό Herrmann.
Στίχ. 18-19: π[ρο]|τιθέντες στο απόγραφο, άλλα προ|τιθέντες στην μικρογράμματη μεταγραφή οί πρώτοι
εκδότες. Τήν ανάγνωση τοΰ απογράφου υιοθέτησαν οί μεταγενέστεροι. Διόρθωσε ò Herrmann βάσει
παραλλήλων. Στίχ. 19: εις Τη[ίους, καΊ π]ρεσβεύσαντες ΟΙ π ρ ώ τ ο ι εκδότες· εις τή[ν

, καί π]ρεσβεύσαντες Ó

Dittenberger (Syll)· εις τε ['Ρώμην π]ρεσβεύσαντες διόρθωσε ό Wilhelm (GGA)· τήν συμπλήρωση επιβεβαίωσε ή
αυτοψία τοΰ Herrmann. Στίχ. 20: καί σω[τήριον] ύπέμειναν ίδιοπάθιαν οί πρώτοι εκδότες· καΊ σω[ματικήν]
ύπέμειναν ίδιοπάθ(ε)ιαν ό Dittenberger (Syll·), (κακ)οπάθ(ε)ιαν (GGA) καί [κ]α[κ]οπαθίαν (Syll3)· διόρθωσε ό
Wilhelm (πρβλ. Robert (BCH59 [1935] 509, σημ. 4) καί επιβεβαίωσε ή αυτοψία τοΰ Herrmann. Στίχ. 21: τοΐ[ς
πρώτο-Js 'Ρωμαίων οί πρώτοι εκδότες (πρβλ. Manov)· τήν υιοθετούμενη εδώ συμπλήρωση πρότεινε ό Robert
(BCH59 [1935] 509) μέ βάση παλαιότερη πρόταση τοΰ Holleaux (πρβλ. Canali de Rossi 1997· ή διόρθωση δέν
θεωρήθηκε απαραίτητη από τον Geizer (89, σημ. 243). Στίχ. 22: καθ' ήμέρα[ν προσκυν]ήσεως οί πρώτοι εκδότες
(πρβλ. Manov)· ήμέρα[ν άπαντ]ήσεως ό Robert (REA 1960, 327, σημ. 2)· νέα ανάγνωση τοΰ Herrmann μέ
αυτοψία τοΰ λίθου. Στίχ. 22-23: καταστήσαμε|voi οί πρώτοι εκδότες· διόρθωσε ό Herrmann· δέν αποδέχεται ό
Canali de Rossi (1997). Στίχ. 23: της [πατρί]δος οί πρώτοι εκδότες (πρβλ. Manov)· διόρθωσε ό Herrmann. Στίχ.
24: βοήθειάν τ[ε και προ]νοουμένους οί πρώτοι εκδότες· τ[ούς προ]νοούμενους ô Dittenberger (Syll·)· τ[ούς δέ
προ]νοούμενους ό Foucart (πρβλ. Syll3)· τ[ινάς τε προ]νοούμενους ό Robert (BCH 59 [1935] 512-13· πρβλ. Eilers)·
Στίχ. 25-26: προστατοΰντα[ς ήμετέρ;]ων πραγμάτων παραθέσει,| ώστε ΟΙ π ρ ώ τ ο ι εκδότες - προστατοοντα[ς αύτου,

πολλ]ών πραγμάτων παραθέσει,| ώστε ό Dittenberger (Syll·)· διόρθωσαν οί Holleaux (Syll2, Addenda 816) καί
Foucart (πρβλ. Syll·)· παραθέσε{ι}ως ό Eilers. Στίχ. 26: τήν υιοθετούμενη εδώ συμπλήρωση πρότειναν μέ
επιφύλαξη οί πρώτοι εκδότες καί υιοθέτησαν οί μεταγενέστεροι- της καθ' ήμέρα[ν μετέχοντ]|(ε)ς έφοδείας ό
Dittenberger (Syll·). Στίχ. 26-27: άτρε[ί]|ων οί πρώτοι έκδοτες (πρβλ. Manov)· άτρέ|ων οί μεταγενέστεροι. Ή
ανάγνωση άτρίων οφείλεται στον Foucart (πρβλ. Robert, BCH 59 [1935] 509, σημ. 1) καί επιβεβαιώθηκε από
τον Herrmann. Στίχ. 27: έφιλοπο(ν)οοντο ό Dittenberger (Syll·). Στίχ. 27: περί δ[έ τούτων ε]δοξεν οί πρώτοι
εκδότες. Στίχ. 30: [στεφανοΰσ]θαι ό Dittenberger (Syll·). Στίχ. 30: εν άγ[ώνι] στο τέλος τοΰ στίχου οί πρώτοι
εκδότες (πρβλ. Manov)· διόρθωσε ό Herrmann. Στίχ. 33: έα[υτόν, Μεγ]άθυμον οί πρώτοι εκδότες, αποκλίνοντας
από τήν μεγαλογράμματη μεταγραφή, οπού αποδίδεται τό Γ. Στίχ. 35: έπ'ι Ιερέως Η[....] οί πρώτοι εκδότες· νέα
ανάγνωση μέ αυτοψία από τον Herrmann. Στίχ. 36: λίθ[ου καΊ άναθέ]τωσαν οί πρώτοι εκδότες (πρβλ. Manov).
Στίχ. 37:ϊνα [πάντες κο]ινώς ΐδωσιν οί πρώτοι εκδότες· ϊνα [πάντες κο]ινώς (ε)ίδώσιν ö Dittenberger (Syll·)· 'ίνα
[πάντες γ]ινώσ[κ]ωσιν ό Wilhelm (1914, 186" πρβλ. Dittenberger [Syll3] καί Manov)· [γ]ινώσκωσιν ό Robert
(BCH59 [1935] 509, σημ. 4)· ϊνα [δέ Τήϊοι γ]ινώσκωσιν ό Herrmann για λόγους συντακτικούς- δέν υιοθέτησε ό
Canali de Rossi (1997). Στίχ. 38-39: καί αγαθούς ... αν [καί σπευ;]|δέσθωσαν οί πρώτοι εκδότες- προς τ[ούς
καλούς] και αγαθούς [τών] άν[δρών. Καί έ]|(λ)έσθωσαν ό Dittenberger (Syll·)· αποδέχθηκαν οί υπόλοιποι·
διόρθωσε ό Herrmann, ό όποιος σημειώνει οτι στον λίθο έχει χαραχθεί Δ αντί για Λ. Στίχ. 40: άναδόντες vel
άποδόντες πρότεινε ό Holleaux, μέ βάση τό υπάρχον κενό. Στίχ. 41: προσαγγ[εΐλαι έ]ψηφισμένας οί πρώτοι
εκδότες· τό άρθρο προσέθεσε ό Dittenberger (Syll·). Στίχ. 42-43: τοις πρεσβε[υσιν άνα]|στήσαι οί πρώτοι
εκδότες- τοις πρεσβε[υταϊς]| στήσαι ό Dittenberger (Syll·)· τα ελλείποντα γράμματα συμπλήρωσε μέ αυτοψία ό
Herrmann. Στίχ. 43: έν [ήι]| άναγραφήσεται οί πρώτοι έκδοτες- νέα ανάγνωση τοΰ λίθου άπό τον Herrmann.
Στίχ. 44-45: έπί| τε τήν στήλην κα'ι έπ'ι άναγ[γελίαν τήν] του ψηφίσματος οί π ρ ώ τ ο ι εκδότες - έπ'ι άναγ[ραφήν] τοΰ

ψηφίσματος ô Dittenberger (Syll·· πρβλ. Canali de Rossi 1997)· εις | τε τήν στήλην ... διόρθωσε ό Herrmann. Στίχ.
45-46: άπο[....]|μενοι οί πρώτοι εκδότες, άπο[λογισά]μενοι συμπλήρωσε ô Wilhelm (GGA) καί επανέρχεται ό
Manov διόρθωσε ό Herrmann. Στίχ. 46: πρεσβε[υτα'ι Τηίου;]ς οί πρώτοι εκδότες- πρεσβε[
] ό Dittenberger
(Syll·)· οί πρεσβε[υταί, δπω]ς ό Wilhelm (GGA). Στίχ. 46: κομι[ζόμενοι] οί πρώτοι εκδότες· κομι[
] ό
Dittenberger (Syll·)· κομιζόντων] ό Wühlern (GGA καί Syll2· πρβλ. Manov)· κομι[σάσθων] ό Ιδιος αργότερα
(Neue Beiträge VI, 33)· διόρθωσε ό Herrmann. Στίχ. 47: θεμέν[ων. . . ] οί πρώτοι εκδότες· θεμέν[ων αύτοΐς] ό
Dittenberger (GGA)· θεμέν[ων έφόδιον:] ô Robert (BCH 59 [1935] 509, σημ. 2). Στίχ. 47-48: νομοφυλάκ|ων οί
πρώτοι έκδοτες (πρβλ. Canali de Rossi 1997)· διόρθωσε ò Herrmann μέ τό επιχείρημα τοΰ συνεποΰς σέ ολο τό
κείμενο συλλαβισμοΰ. Στίχ. 49: χωρίς συμπλήρωση οί πρώτοι εκδότες· συμπλήρωσε ô Dittenberger (Syll·).
Στίχ. 50: χωρίς συμπλήρωση τοΰ κυρίου ονόματος οί πρώτοι εκδότες· συμπλήρωσε μέ επιφύλαξη ô
Dittenberger (Syll·)· αποδέχθηκαν οί υπόλοιποι.
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Οι αναφερόμενοι πρεσβευτές τής Τέω δέν είναι γνωστοί άπό άλλου, άλλα τα ονόματα
Μεγάθυμος καί Αμύμων μαρτυροϋνται στις πόλεις τής Ιωνίας (στην Τέω ή στις γειτονικές της
περιοχές· βλ. R. Demangel και Α. Laumonier, BCH46 [1922] 319-23, άρ. 3, στήλ. Α ' , στίχ. 18:
Μεγάθυμος Μηδείου), ένφ τό όνομα Άμύμων άπαντα στις γειτονικές Ερυθρές (βλ. BMCIonia 135,
άρ. 135· πρβλ. IErythrai [IKl] 76, στίχ. 10).
Για την ερμηνεία τοΰ ορού αξίωμα στους στίχ. 6-7, βλ. οσα σημειώνουν ήδη οι Pottier καί
Hauvette-Besnault, BCH 4 (1880) 53, σημ. 3.
Για τους νομοφύλακες των 'Αβδήρων καί για τις αρμοδιότητες τους, όπως περιγράφονται στους
στίχ. 34-35, 39 καί 47-48, βλ. τα σχόλια στην επιγραφή Ε7.
Προβληματική είναι ή συμπλήρωση τοΰ στίχου 35. Τό δνομα τοΰ επωνύμου άρχοντος (ασφαλώς
τοΰ ιερέως τοϋ Διονύσου) δέν μπορεί νά συμπληρωθεί μέ απόλυτη βεβαιότητα, τό πιθανότερο όμως
είναι οτι καί στην περίπτωση αυτή (πρβλ. κατωτέρω Ε8, στίχ. 31-32) ή επώνυμη αρχή είχε
ανατεθεί σέ κάποια θεότητα, συγκεκριμένα πιθανώς στον Ηρακλή· Ισχυρή κατά τήν γνώμη μας
ένδειξη οτι δέν πρόκειται για κάποιο θεοφόρο άνθρωπωνύμιο αποτελεί τό γεγονός οτι δέν υπάρχει
χώρος για τήν αναγραφή του κατά κανόνα απαραίτητου πατρώνυμου. "Ετσι ενισχύεται ή υπόθεση
οτι το ψήφισμα για τους Τηίους πρέσβεις εκδόθηκε, όπως καί εκείνο για τον Ρωμαίο Μάρκο
Ούάλλιο (Ε8), σέ περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας, όταν θεοί καλούνταν νά επωμισθούν
τα βάρη τής πολυδάπανης επώνυμης αρχής. Κατά συνέπειαν, δέν αποκλείεται νά ψηφίσθηκε
λίγους μήνες πριν ή, πιθανότερα, μετά τό ψήφισμα για τον Ρωμαίο ευεργέτη τής πόλεως.
Άπό τήν επιγραφή προκύπτει ή ύπαρξη ειδικού κονδυλίου για τήν κάλυψη αναγκών σχετικών
μέ τήν αποστολή πρεσβειών (στίχ. 48)· για τήν διαδικασία αναλήψεως τοϋ απαιτούμενου ποσού
άπό τήν δημόσια τράπεζα τών 'Αβδήρων, βλ. R. Bogaert, Banques et banquiers dans les cités
grecques 118-19. Ώς τόπος εκθέσεως τοϋ ψηφίσματος στα "Αβδηρα ορίζεται τό επιφανέστατο
σημείο τής αγοράς (στίχ. 36-37), αντίθετα μέ τά ψηφίσματα γιά τους Ρωμαίους ευεργέτες, οπού ή
αναγραφή προβλέπεται νά γίνει στο ιερό τοΰ Διονύσου (βλ. Ε8, στίχ. 32-33).
Γιά τό εμφανιζόμενο γιά πρώτη φορά στην Ελληνική ουσιαστικό άτριον (στίχ. 26-27), βλ. οσα
σημειώνουν σχετικά οι πρώτοι έκδοτες Pottier καί Hauvette-Besnault (57, σημ. 1). άλλα καί ô R.A.
Tybout, "Malerei und Raumfunktion im zweiten Stil", Functional and Spatial Analysis of Wall
Painting, Proc.ofthe Fifth Intern.Cong. on Ancient Wall Painting, "Αμστερνταμ 1992 [Leiden 1993]
46-48 (5EG 43 [1993] 854).
To βαρυσήμαντο αυτό κείμενο, τό όποιο φωτίζει τις σχέσεις τής αποικίας μέ τήν μητρόπολη της
αλλά, κυρίως, τις νέες ισορροπίες πού διαμορφώνονται μεταξύ Ελλήνων, Θρακών καί Ρωμαίων
μέ τήν επέκταση τών τελευταίων στην ελληνική 'Ανατολή, έχει συζητηθεί ευρύτατα. Ή επιγραφή
βρέθηκε στην Τέω άλλ' αποτελεί αντίγραφο ψηφίσματος τοϋ δήμου καί τής βουλής τών 'Αβδήρων
καί αναφέρεται μέ ευγνωμοσύνη στην διαμεσολάβηση Τηίων πρεσβευτών στην Ρώμη γιά τήν
προστασία τών συμφερόντων τών 'Αβδήρων άπό εδαφικές διεκδικήσεις πού ήγειρε σέ βάρος τής
χώρας των ό βασιλεύς τών Θρακών Κότυς. Σύμφωνα μέ τό κείμενο τοϋ ψηφίσματος, τις
απαιτήσεις τοϋ τελευταίου —πού διατύπωσε ενώπιον τής ρωμαϊκής συγκλήτου αντιπροσωπεία μέ
επικεφαλής τον γιό του— άντέκρουσαν μέ επίπονη καί επίμονη προσπάθεια οι δύο τιμώμενοι
Τήιοι πρεσβευταί μέ τήν βοήθεια καί τών πατρώνων πού ή πόλις τους διέθετε στην Ρώμη.
'Οπωσδήποτε, ή αδυναμία ασφαλούς χρονολογήσεως δέν επέτρεψε τήν οριστική ιστορική
ερμηνεία τής επιγραφής. Οι πρώτοι εκδότες ταύτισαν τον Κότυ μέ τον σύμμαχο τοϋ Περσέως
βασιλέα τών Όδρυσών καί χρονολόγησαν τά αναφερόμενα στην επιγραφή γεγονότα περί τό 166
π.Χ., λίγους μήνες μετά τήν μάχη τής Πύδνας καί τό Συνέδριο τής Άμφιπόλεως, τήν ίδια περίπου
εποχή πού ό "Ατταλος —αδελφός τοϋ βασιλέως Ευμενούς τοϋ Περγάμου— διεκδικούσε άπό τήν
ρωμαϊκή Σύγκλητο τήν Αίνο καί τήν Μαρώνεια (βλ. σελ. 164-65· γιά τον βασιλέα τών Θρακών καί
τον αναφερόμενο στις πηγές γιό του Βεϊθυ, βλ. ενδεικτικά U. Kahrstedt, RE XI.2 [1922] 1552, λ.
Kotys [2] καί J. Kaerst, RE III. 1 [1897] 543, λ. Bithys [3] αντίστοιχα). Ή χρονολόγηση αυτή έγινε
ευρύτερα αποδεκτή (Touloumakos, Ehrhardt, Marek, Loukopoulou καί Manov) καί υποστηρίχθηκε
ιδιαίτερα άπό τον Condurachi. "Αν καί ό Κότυς υπήρξε μέχρι τέλους πιστός καί σταθερός
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σύμμαχος τοϋ Περσέως, οι πηγές υπογραμμίζουν οτι ή ρωμαϊκή Σύγκλητος, αποδεχόμενη τις
εξηγήσεις του και πιθανώς προσβλέποντας στην εξασφάλιση ενός πιστού συμμάχου στην Θράκη,
τοϋ επιφύλαξε ευνοϊκή μεταχείριση (Πολύβ. 30.17, Λίβ. 45.42.6-12· πρβλ. τήν πολιτική ανάλυση
των αποφάσεων της Συγκλήτου από τον Chiranky [462-70]). Ή Loukopoulou μάλιστα επισήμανε
οτι οι διεκδικήσεις τοϋ Κότυος σε βάρος της χώρας τών 'Αβδήρων προϋπέθεταν τήν άμεση
γειτνίαση τών 'Αβδήρων με τήν επικράτεια τού Κότυος, και υπέθεσε οτι ό τελευταίος θα είχε ήδη
προσαρτήσει κάποιες εκτάσεις στις παρυφές της Ροδόπης προς Α τού Νέστου, οι όποιες άνηκαν
παλαιότερα στους Σαπαίους και είχαν περιέλθει —τουλάχιστον εν μέρει— στην κυριαρχία τών
Άντιγονιδών (για τήν περιοχή δράσεως τών Όδρυσών, βλ. ενδεικτικά Fr. Lenk, RE 17.2 [1937]
1900-3, λ. Odrysaì). 'Αντίθετα ό Chiranky (473) υπογράμμισε οτι οι πηγές χωροθετούν τήν
επικράτεια τού βασιλείου τών Όδρυσών στην νοτιο-άνατολική Θράκη, αποκλείοντας οποιοδήποτε
συσχετισμό τού πρώην συμμάχου τού Περσέως μέ τήν περιοχή τών 'Αβδήρων. Ό ίδιος μελετητής
επικαλέσθηκε τήν "εξαιρετικά σπάνια" αναφορά σέ επιγραφές τού 2ου π.Χ. αι. τού όρου πάτρων
(στίχ. 23), ό όποιος συνδέεται κατά τήν γνώμη του μέ τήν συγκεκριμένη νέα πολιτική
πραγματικότητα, ή οποία προέκυψε από τήν εγκαθίδρυση νέων πολιτικών σχέσεων (ένταξη σέ
επαρχία, επιβολή φορολογίας κ.α.) μεταξύ δεδομένης περιοχής και της Ρώμης (Chiranky 474-97,
μέ συστηματική αναφορά και ανάλυση τών τεκμηρίων, και, πιο πρόσφατα, Eilers). Ό ίδιος
μελετητής αμφισβήτησε τήν προσωπογραφική ταύτιση —όπως ήδη ανεξάρτητα οι Lenk (RE VI, στ.
438) και Rostovtzeff—, μετέθεσε τήν χρονολογία τού ψηφίσματος τών 'Αβδηριτών μετά τήν ίδρυση
της επαρχίας 'Ασίας και υποστήριξε οτι ό Κότυς τού ψηφίσματος πρέπει νά ταυτισθεί μέ τον
ομώνυμο βασιλέα (ίσως τών γειτονικών Σαπαίων), ό όποιος μεσολάβησε υπέρ της Ρώμης για τήν
αποτροπή επαναστάσεως στην Μακεδονία μεταξύ 93 και 87 π.Χ. (Διόδ. 37.5a* βλ. U. Kahrstedt,
RE 11.2 [1937] 1552-53, λ. Kotys [3]). Τήν νέα αυτή χρονολόγηση αποδέχθηκαν ol Ager, Eckstein,
Kallet-Marx, Rossi, Linderski και Eilers.
Ποικίλες συζητήσεις προκάλεσε επίσης ό προσδιορισμός τών εδαφών πού διεκδίκησε ό Κότυς,
ιδίως όμως τό αποτέλεσμα τών διεκδικήσεων αυτών. Ή άποψη τών πρώτων εκδοτών (Pottier και
Hauvette-Besnault, 53 και 56) οτι οι διεκδικήσεις αφορούσαν σέ ολόκληρη τήν χώρα και τήν πόλη
τών 'Αβδήρων, έγινε ευρύτερα αποδεκτή (Dumont-Homolle 443, Picard και Avezou 128, SylP,
IGRR). Ή παρατήρηση όμως τών ιδίων μελετητών, οτι δύο αιώνες αργότερα τά "Αβδηρα
καταλέγονται μεταξύ τών ελευθέρων πόλεων (civitates liberae) σύμφωνα μέ τήν σχετική μαρτυρία
τού Πλινίου (Τ165), οδήγησε στο συμπέρασμα οτι ή προσπάθεια τού Κότυος θα υπήρξε άκαρπη.
'Αντίθετα, ό Robert (BCH 1935, 510-12) υποστήριξε πρώτος οτι ή διεκδικούμενη από τον Κότυ
πάτριος χώρα αποτελούσε μέρος μόνον τών εδαφών τών 'Αβδήρων και οτι ή παρέμβαση τών Τηίων
πρεσβευτών δεν πρέπει νά έφερε θετικά αποτελέσματα, μέ κύριο επιχείρημα τό γεγονός οτι στην
επιγραφή αναφέρονται διεξοδικά οί δραματικές προσπάθειες τών Τηίων πρέσβεων, οχι όμως και
τό αποτέλεσμα τών προσπαθειών αυτών, όπως θα αναμενόταν (βλ. επίσης τις επί μέρους
επιφυλάξεις τών Canali de Rossi και Kallet-Marx [σελ. 167]). Οί απόψεις τού Robert έγιναν
ευρύτατα αποδεκτές, ό Condurachi μάλιστα (590 κέ.) υποστήριξε οτι ή πάτριος χώρα πού διεκδίκησε
και απέσπασε ό Κότυς μπορεί νά συσχετισθεί μέ τήν ιδίαν γήν, πού αποδόθηκε στην πόλη τών
'Αβδήρων άπό τον αυτοκράτορα 'Αδριανό (βλ. Ε78, στίχ. 8, αλλά και τον προβληματισμό πού
επιβάλλει ή μεγάλη χρονική απόσταση και οί πολιτικές εξελίξεις πού καθιστούν τήν υπόθεση αυτήν
επισφαλή).
Τά επιχειρήματα πού προαναφέρθηκαν δεν φαίνονται, κατά τήν γνώμη μας, απαγορευτικά. Ή
άδικη καταστροφή τών 'Αβδήρων άπό τον Λεύκιο Όρτήνσιο, σέ συνδυασμό μέ τις απροκάλυπτες
επεκτατικές βλέψεις σέ βάρος ελληνίδων πόλεων πού έξεδήλωναν σύμμαχοι άλλα και αντίπαλοι
της Ρώμης τό 167 π.Χ. αποτέλεσαν αναμφισβήτητα θανάσιμη απειλή γιά τήν επιβίωση της πόλεως
και δικαιολογούν τήν κινητοποίηση της μητροπόλεως, παράλληλα μέ τήν αποστολή 'Αβδηριτών
πρέσβεων στην Ρώμη προκειμένου νά αντιμετωπισθούν οί κίνδυνοι. Ή συνδυασμένη αυτή
προσπάθεια πρέπει νά έφερε θετικά αποτελέσματα: σύμφωνα μέ τις πηγές, ή Σύγκλητος
αναγνώρισε τό άδικο της επιθέσεως, αποκατέστησε τήν ελευθερία της πόλεως, αποφάσισε τήν
απελευθέρωση τών έξανδραποδισθέντων πολιτών της (Τ144 και Τ59) και της παραχώρησε
προνομιακό καθεστώς, ανάλογο μέ εκείνο πού παραχωρήθηκε στην Αίνο και τήν Μαρώνεια (Τ59
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και Τ147- πρβλ. κατωτέρω, τα σχόλια στις επιγραφές Ε78-79 και Ε185). Μπορεί εξ άλλου να
θεωρηθεί βέβαιο οτι ή Ρώμη απέρριψε τήν αξίωση τοϋ μεταμεληθέντος αντιπάλου της Κότυος,
όπως απέρριψε και τις εδαφικές διεκδικήσεις τοϋ πιστού της συμάχου Ευμενούς: παρά τήν
ευνοϊκή μεταχείριση πού επιφύλαξε στον Κότυ για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, δεν ήταν
δυνατόν να φθάσει μέχρι τήν παραχώρηση εδαφών, καί μάλιστα σέ συγκεκριμένη, στρατηγικής
σημασίας περιοχή, στον πρώην συνεργάτη τοϋ Περσέως· ή τύχη άλλωστε των εδαφών αυτών
προσδιορίσθηκε ρητά από τον Αιμίλιο Παύλο κατά τήν σύνοδο της Άμφιπόλεως (Τ60, Τ147).
"Αν τα ψηφίσματα πού βρέθηκαν στην Τέω δεν αναφέρουν ρητά τήν επιτυχία τών διαβημάτων τών
τιμωμένων, είναι σχεδόν αδιανόητο και πάντως χωρίς προηγούμενο, οσο γνωρίζομε, να
ψηφίζονται σέ τόνο διθυραμβικό τιμές για μία αποτυχημένη αποστολή, πού είχε ώς συνέπεια να
απολέσει ή πόλις μέρος τοϋ πατρίου εδάφους της. Έξ άλλου, το καίριο κατά τήν άποψη τοϋ
Chiranky επιχείρημα, οτι μόνον μετά τήν καταστολή της επαναστάσεως τοϋ Άριστονίκου μπορεί ή
Τέως να διέθετε Ρωμαίους πάτρωνες, αίρεται αν οι αναφερόμενοι στο ψήφισμα πάτρωνες τής
[πόλ]εως ήσαν πάτρωνες τών 'Αβδήρων καί όχι της Τέω, όπως συνήθως ερμηνεύεται ή διατύπωση
στον στίχο 23 τοϋ ψηφίσματος. Όσο γιά τήν υπόθεση τοϋ ίδιου συγγραφέως οτι οι ελληνικές
πόλεις αποκτούν πάτρωνες μόνον μετά τήν εγκαθίδρυση νέας πολιτικής σχέσεως μέ τήν Ρώμη
δικαιολογείται άριστα στην περίπτωση τών 'Αβδήρων, τήν έπαύριο τής καταλύσεως τοϋ
μακεδόνικου βασιλείου καί τής οργανώσεως τών μακεδόνικων μερίδων άπό τους Ρωμαίους. Ότι
οι 'Αβδηρίτες είχαν ενωρίς αναπτύξει στενές σχέσεις μέ Ρωμαίους, πιθανότατα δραστήριους
εμπόρους εγκατεστημένους στην Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτουν τα τρία τιμητικά ψηφίσματα τής
ίδιας εποχής (Ε8-Ε10). Εύλογα μάλιστα θα μπορούσε να υποστηριχθεί οτι οι συγκεκριμένοι
Ρωμαίοι πού τιμήθηκαν τόσο πλουσιοπάροχα άπό τον δήμο τών 'Αβδήρων γιά τήν συμβολή τους
στην "ειρήνη" καί τήν "ελευθερία" τής πόλεως ήσαν ακριβώς οι πάτρωνες τής πόλεως τους οποίους
φορτικά πίεσαν οι Τήιοι πρέσβεις να κινητοποιηθούν γιά να σώσουν τήν παλαιά τους αποικία· οσο
γιά τις τιμές πού τους απένειμαν οι 'Αβδηρίτες, άποτελοϋν ίσως τήν έκφραση τής ευγνωμοσύνης
τους γιά τήν αποτελεσματική τους κινητοποίηση. Γιά τήν ανάμειξη τών Ρωμαίων σέ υποθέσεις
εδαφικών διεκδικήσεων προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα συμπατριωτών τους
negotiatores, βλ. P. Doukellis καί Sophia Zoumbaki, "De Flamininus aux Antonins. Conquête et
aménagements de l'espace extra-urbain en Achaïe et Macédoine", DHA 21.2 (1995) 205-228.
Ή προτεινόμενη εδώ χρονολόγηση τοϋ ψηφίσματος γιά τους Τηίους πρεσβευτές —καί τών
άβδηρητικών ψηφισμάτων γιά τους Άπουστίους— τήν έπαύριο τής καταλύσεως τοϋ Μακεδόνικου
βασιλείου ενισχύεται αποφασιστικά μετά τήν δημοσίευση καί δεύτερου άβδηρητικοϋ ψηφίσματος
άπό τήν Τέω, στο όποιο περιγράφονται τα δεινά πού υπέστησαν τα "Αβδηρα άπό τήν επίθεση τοϋ
Λευκίου Όρτηνσίου (βλ. Ε6).

Ε6. Ψήφισμα τών 'Αβδηριτών προς τιμήν τών Τηίων
Μουσείο Σμύρνης. 'Εντοπίσθηκε το 1966 στα ερείπια τοϋ ναοϋ τοϋ Διονύσου στην Τέω.
Μαρμάρινη στήλη μέ άετωματική επίστεψη, άποκεκρουμένη το κάτω καί δεξιό μέρος. Στο
κέντρο τοϋ τύμπανου απεικονίζεται το έμβλημα (παράσημο) τής Τέω, ανάγλυφος γρύπας προς τά
δεξιά, ενώ το επάνω μέρος τοϋ κορμού τής στήλης κοσμείται μέ ανάγλυφο στέφανο κισσού μέσα σέ
κυκλικό πλαίσιο. Οι τρεις πρώτοι στίχοι τής επιγραφής έχουν χαραχθεί μέσα στον στέφανο, ενώ ol
υπόλοιποι καταλαμβάνουν όλο το πλάτος τής στήλης κάτω άπό αυτόν. Ή επιφάνεια τοϋ λίθου
έχει υποστεί σημαντικές φθορές, οι όποιες καθιστούν τήν ανάγνωση δυσχερέστατη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,04x0,55x0,26. Ύψος γραμμάτων: 0,01-0,014 οι στίχ. 1-3·
περί τά 0,007 ol υπόλοιποι. Διάστιχο δέν αναφέρεται.
Αυτοψία εκ μέρους μας δέν στάθηκε δυνατή. Έδώ (Πίναξ 2) αναπαράγεται ενδεικτικά ή
φωτογραφία πού δημοσιεύθηκε από τον πρώτο έκδοτη.
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Βιβλιογραφία: Chr. Marek, Tyche 12 (1997) 169-77, πίν. 13 = τοϋ ιδίου, "Teos und Abdera nach
dem dritten Makedonischen Krieg", Anatolian and Thracian Studies in Honour of Zafer
Tasliklioglu, τ. 1 (Κωνσταντινούπολις 1999) 97-108.
Πρβλ. Ρ. Herrmann, ZPE 7 (1971) 76-77 (πρώτη αναφορά, χωρίς το κείμενο της επιγραφής)·
SEGAI (1997) 1646· BuIlEpigr 1998· SEG49 (1999) 1536· AEpigr2000, 1383· Eilers 118-19.
166-160π.Χ.
Εντός στεφάνου
Ό δήμος
ό Αβδηριτών
τον δημον
Κάτω από τον στέφανο
4 'Επειδή Τήϊοι πατέρες οντες της πόλεως ημών τήν προγονικήν ευνοιαν
ε[ν] λόγοις ερ[γοις] τε τηρεϊν προαιρούμενοι π[ειρώ]νται προς ύπέρθεσιν άε\ τών εις ήμας ευεργεσιών άμιλλώμενοι τήν εαυτών σπουδήν και φιλοτιμίαν άκατάπαυστον προς τον δημον ημών διαφυλάσ[σειν] άθάνατον παρα[σκευάζον]8 τες, δσον εφ' έαυτοΐς, τήν εκ της ομονοίας έκατέραις ταϊς πόλεσιν π[εριγενο]μένην εύδοξ[ίαν], ύπερβολήν ευεργεσιών ουθέν βεβουλημένοι κα[ταλείπ]ειν
τών [επ]ί τα παραπλήσια δεδωκότων εαυτούς δήμων [
]
[
]ει φιλανθρωπίας [ . . . .6"8. . . .]ΣΤΟΝ τών Τηΐων [
]
12 [
]ότητά τε και [
επίσημον κατ' ιδίαν τοις άνθρώ]ποις και κοινήι ταϊς πόλεσιν [πεποιη]κότων αυτών τήν προς τους [συγ]γενεϊς εαυτών άπροφάσιστον σπουδήν και φιλοτιμίαν [
]
οί της πόλεως καιροί της παρ' εκείνων ενεδεήθησαν [βοηθείας
]
16 [- - καί] ή τύχη τοις του δήμου πράγμασιν άγνώμ[ων
]
[
] περίβολος μόνον τειχών επολ[
τ][ώ]ν ενοικουντων οί μεν εις τον πόλεμον αναλώσ[αντες
]
οί δέ αιχμάλωτοι γενόμενοι ά[
]
20 έλευθερίαν αποβεβληκότες το[
]
[
] διακούσαντες [
]
τήν άγοραν και τους ναούς τών θεών [
]
[
] προσκρίνοντες τοις [
]
24 [
]ΘΕΙΝ ΚΑΙ[
]
[
] ε ν Τ0 ϊς λοιποϊς [
]

[

] τ ην πολ[

]

Στίχ. 8-9: ττ[εριγιγνο]|μένην vel ττ[εριγενο]|μένην Ó Herrmann (SEG 1999). Στίχ. 12: επίσημον vel άείμνηστον Ô

σχολιαστής τοϋ SEG (1999). Στίχ. 12-13: ή συμπλήρωση οφείλεται στον Marek, ό όποιος προτείνει καί
άείμνηστον ιτοεϊν. Στίχ. 15: ενεδεήθησαν [βοηθείας καί] προτείνει ώς πιθανή συμπλήρωση ό Marek (1997)·
ενεδεήθησαν [βοηθείας]| [καί] ό Ι δ ι ο ς (1999). Στίχ. 17: έττολ[ιορκεϊτο] vel επολ[εμεΐτο] Ó Marek* Ιπολ[
] το
SEG (1999). Στίχ. 19: οί δέ αιχμάλωτοι γενόμενοι ά[πήχθησαν τήν τε πατρίδα κα'ι τήν]| έλευθερίαν αιτοβεβληκότες

προτείνει ό Marek.
Παρά τήν αποσπασματική διατήρηση καί τήν έντονη φθορά της ενεπίγραφης επιφάνειας, ό
πρώτος εκδότης κατόρθωσε να αποκαταστήσει ικανό μέρος τοϋ κειμένου, ώστε να καταστεί εν

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

199

πολλοίς δυνατή ή κατανόηση του. Πρόκειται για αντίγραφο ψηφίσματος των 'Αβδήρων προς τιμήν
των Τηίων σε αναγνώριση επιτυχούς παρεμβάσεως των τελευταίων σε καιρούς χαλεπούς για τήν
αποικία. ΟΙ στίχοι 4-14 αναφέρονται στην μακραίωνη καΐ αδιάλειπτη εύνοια, τήν οποία κατά
παράδοση επιδείκνυε με υπερθετικό καί συνεχώς αυξανόμενο ζήλο ή μητρόπολις απέναντι στην
αποικία της εξ αιτίας τών μεταξύ τους δεσμών συγγενείας. Οι Τήιοι ονομάζονται χαρακτηριστικά
πατέρες τής πόλεως τών Αβδήρων (στίχ. 4)· ô χαρακτηρισμός παραπέμπει στους μεταξύ
μητροπόλεων καί αποικιών δεσμούς, τους εμπνευσμένους άπό τις οικογενειακές σχέσεις
(οίκειότης)· παράλληλη διατύπωση αποτελεί, όπως επισημαίνει ό Gauthier (BuIlEpigr), ό
χαρακτηρισμός τών Ήρακλεωτών του Πόντου ώς πατέρων τών Χερσονησιτών της Ταυρικής (IosPe
Ι2 362). Για τήν διατύπωση προγονική εύνοια (στίχ. 4), πρβλ. ψήφισμα της Πριήνης περί τό 120
π.Χ. (IPriene

109, στίχ. 104: [τή]ν προγονικήν εύνοιαν προς ήμας .... ανανεω|[σαμέν]ου), άλλα καί

ψήφισμα τών ρωμαϊκών χρόνων άπό τήν Μαντινεία (IG V 2. 268, στίχ. 7-8: προγονικήν είς τήν
πατρίδα διαδεξάμενος εύνοιαν). Στο ίδιο πνεύμα πρέπει να αποδοθεί καί ή χρήση τού ρήματος τηρώ
(στίχ. 5· βλ. Marekl71), όπως καί ή χρήση (στίχ. 13-14) τού όρου συγγενείς.
Τό δεύτερο μέρος της επιγραφής (στίχ. 15 κέ.) αναφέρεται στα δεινά πού υπέστη ή πόλις τών
'Αβδήρων εξ αιτίας εχθρικής επιθέσεως, μέ ασαφή αναφορά στον περίβολο τών τειχών (στίχ. 17),
στον θάνατο μέρους τών κατοίκων της πόλεως (στίχ. 18) καί σε αιχμαλωσία καί εξανδραποδισμό
άλλων (στίχ. 19-20). 'Ανάλογη περιγραφή τών δεινών πού υπέστη ενα περίπου αιώνα αργότερα,
κατά τήν διάρκεια τών Μιθριδατικών πολέμων, ή Μαρώνεια διέσωσε ψήφισμα τής γειτονικής
αυτής πόλεως (βλ. κατωτέρω, Ε180). Ή συνέχεια τού κειμένου δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
Ωστόσο, oi μετοχές διακούσαντες (στίχ. 21) καί προσκρίνοντες (στίχ. 23), πού πιθανώτατα
αναφέρονται στους Τηίους, παραπέμπουν σε συζήτηση στην εκκλησία τού δήμου τών Τηίων, οπού
ίσως είχαν εισαχθεί πρεσβευταί τών 'Αβδηριτών γιά νά εκθέσουν τήν δεινή κατάσταση τής πόλεως
των καί νά ζητήσουν τήν παρέμβαση τους υπέρ τής παλαιάς αποικίας των. 'Ιδιαίτερα
χαρακτηριστική είναι ή χρήση συναφών ρημάτων καί διατυπώσεων σέ ψήφισμα τών
Άπολλωνιατών τού Τυνδακοΰ τών μέσων τού 2ου π.Χ. αι. προς τιμήν τής μητροπόλεως των
Μιλήτου (IMiletl
3. 155 στίχ. 8-10: επε'ι πεμφθείσης πρεσβείας προς τόν δήμον τον Μιλησίων περί
του άνανεώσασθαι τήν ύπάρχουσαν ... συγγένειαν Μιλήσιοι διακούσαντες τών πρεσβευτών μετά πάσης
εύνοιας ... άπεκρίθησαν ...). ' Ο π ω σ δ ή π ο τ ε , ή χρήση τής μετοχής προσκρίνοντες (προσκρίνω =

επιδικάζω) δέν αφήνει αμφιβολία οτι τό αίτημα τών 'Αβδηριτών πρέσβεων αντιμετωπίσθηκε θετικά
άπό τόν δήμο τών Τηίων.
Πρώτος ό Herrmann επισήμανε τήν πιθανή χρονολογική συνάφεια τού νέου αυτού ψηφίσματος
μέ τό ψήφισμα τών 'Αβδηριτών προς τιμήν τών Τηίων πρεσβευτών (Ε5), δέν κατόρθωσε όμως καί
νά τό αποκρυπτογραφήσει. Ή μερική αποκατάσταση τού κειμένου οφείλεται στον Marek, ό όποιος
επανήλθε στον συσχετισμό τών δύο κειμένων, τα συνέδεσε μέ τήν καταστροφή τής πόλεως τό 170
π.Χ. άπό τόν Λεύκιο Όρτήνσιο (βλ. ανωτέρω, σελ. 165 καί Ε5) καί υποστήριξε οτι ή καθοριστική,
κατά τήν γνώμη του, επέμβαση τών Τηΐων καί τά ψηφίσματα μέ τα όποια εκδηλώθηκε ή
ευγνωμοσύνη τών 'Αβδηριτών πρέπει νά χρονολογηθούν λίγο μετά τήν λήξη τού Γ ' Μακεδόνικου
Πολέμου. 'Επιφυλάξεις γιά τους συσχετισμούς αυτούς διατύπωσαν οι Gauthier καί Eilers, ό
πρώτος μάλιστα πρότεινε ώς πιθανότερη τήν σύνδεση τού ψηφίσματος προς τιμήν τού δήμου τών
Τηίων μέ τήν αναφερόμενη άπό τόν Γράνιο Λικινιανό (Τ39) πολιορκία τών 'Αβδήρων κατά τήν
διάρκεια τού Α' Μιθριδατικού πολέμου. Ή απλή όμως αναφορά μιας πολιορκίας δέν
συνεπάγεται πάντοτε, κατά τήν γνώμη μας, καί δεινά ανάλογα μέ αυτά πού περιγράφονται στο
ψήφισμα. 'Αντίθετα, ή εντυπωσιακή αντιστοιχία τής δεινής τύχης τών 'Αβδήρων μέ τήν δραματική
περιγραφή τού Λιβίου (Τ144), ιδίως ή αναφορά σέ εκτεταμένους φόνους καί εξανδραποδισμούς
'Αβδηριτών, ενισχύει τήν υπόθεση οτι τά δύο ψηφίσματα τών 'Αβδηριτών πού βρέθηκαν στην Τέω
αναφέρονται στην καταστροφή τής πόλεως άπό τόν Λεύκιο Όρτήνσιο· αποκαλύπτουν μάλιστα καί
άγνωστες πτυχές πού αποσιωπήθηκαν άπό τόν Λίβιο: οτι τήν δυσμενή θέση τών 'Αβδήρων
επιδείνωναν oi απρόβλεπτες διεκδικήσεις τού Κότυος, ϊσως καί ή παρουσία του στα σύνορα τής
χώρας τών 'Αβδήρων, καί οτι οι Αβδηρίτες δέν περιορίσθηκαν νά στείλουν πρέσβεις στην Ρώμη
γιά νά υπερασπισθούν τά δίκαια τους, όπως αναφέρει ό Λίβιος (Τ144), άλλα ζήτησαν ενισχύσεις
καί άπό τήν μητρόπολη τους Τέω, ή όποια έσπευσε νά συμπαρασταθεί μέ αποστολή Τηίων
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πρεσβευτών. Ή παρέμβαση των τελευταίων κρίθηκε άπό τους Αβδηρίτες θετική και αποφασιστική,
όπως ασφαλώς διαφαίνεται άπό τις εξαιρετικά ευνοϊκές αποφάσεις πού έλαβε ή Σύγκλητος στο
θέμα τών Αβδήρων, άλλα καί από τήν ακατάσχετη ρητορεία τών δύο ψηφισμάτων. Πρόκειται
πράγματι για σπανιότατη περίπτωση αναγνωρίσεως καί επανορθώσεως άπό τήν Σύγκλητο άδικης
ενέργειας Ρωμαίου στρατηγού, καί μάλιστα εναντίον πόλεως ή οποία δέν συνεργάσθηκε μέ τους
Ρωμαίους αλλ' αντιθέτως φαίνεται οτι υποστήριξε τήν υπόθεση τών εχθρών τους.
Ή μεγαλόσχημη έκφραση της ευγνωμοσύνης τών Αβδηριτών δέν αποκλείεται να οφείλεται καί
σε άλλες ευεργεσίες τών Τηίων κατά τήν δυσμενή αυτή συγκυρία, πού ίσως αναφέρονταν στην
χαμένη σήμερα συνέχεια τοϋ ψηφίσματος. "Αγνωστο παραμένει λ.χ. πώς υλοποιήθηκε ή απόφαση
της ρωμαϊκής Συγκλήτου "να εξαγορασθούν όλοι οι έξανδραποδισθέντες Αβδηρίτες" (Τ144 :
conquirique omnes, qui in Servitute sint), αν δηλ. τά ποσά για τήν εξαγορά τών προ τριετίας
αίχμαλωτισθέντων καί έξανδραποδισθέντων έπρεπε να εξευρεθούν άπό τους Αβδηρίτες ή θα
εξευρίσκονταν άπό τους Ιδιους τους Ρωμαίους. Στην πρώτη περίπτωση, μέ δεδομένη τήν αδυναμία
τών βαρύτατα πληγέντων 'Αβδηριτών να εξοικονομήσουν τά απαιτούμενα ποσά, δέν αποκλείεται
αυτοί να ζήτησαν καί οικονομική βοήθεια άπό τήν μητρόπολη τους καί να εξασφάλισαν εξ ίσου
θετική ανταπόκριση.
Για τήν παρουσία παρασημάτων τών τιμωμένων πόλεων σέ ψηφίσματα, βλ. Herrmann, ZPE1
(1971) 76, μέ συστηματική συζήτηση καί βιβλιογραφία.
Ε7-Ε10. Τέσσερα τιμητικά ψηφίσματα
Μουσείο Σόφιας 5781. Εντοπίσθηκε το 1911-1912 άπό τους Avezou καί Picard στον αυλόγυρο
της εκκλησίας τοϋ χωριού Μπουλούστρα (σημ. "Αβδηρα). Τό 1917 μεταφέρθηκε στην Σόφια άπό
τον Kazarow.
'Ορθογώνια παραστάδα θυρώματος άπό τεφρό μάρμαρο. Ελλιπής το κατώτερο τμήμα,
άποκεκρουμένη τον δεξιό κρόταφο· μικρές αποκρούσεις κατά τις ακμές. Ή πίσω όψη άδρώς
έργασμένη. Στην άνω επιφάνεια διατηρείται οπή συνδέσμου.
Μέγιστες παραδιδόμενες διαστάσεις: 1,47x0,28x0,445.
Χαραγμένα άνά δύο στην κύρια καί τήν αριστερή επιφάνεια της παραστάδος σύμφωνα μέ τήν
περιγραφή τών Avezou καί Picard, διαβάζονται τά κείμενα τεσσάρων τιμητικών ψηφισμάτων (Ε7Ε10· βλ. τον Πίνακα 3), άπό τά όποια τό αρχαιότερο (Ε7) στο άνω μέρος της αριστερής όψεως.
Μέ βάση εσωτερικά στοιχεία πού προκύπτουν άπό τό κείμενο τών επιγραφών Ε7 (στίχ. 28-31) καί
Ε8 (στίχ. 31-33), ή παραστάδα πρέπει νά προέρχεται άπό κάποιο δημόσιο οικοδόμημα στο ιερό
τού Διονύσου, πού χαρακτηρίζεται καί ώς ό ετπφανέστατος τόπος τής πόλεως (Ε8, στίχ. 33),
πιθανότατα μάλιστα άπό τό θύρωμα τοϋ ναού τοϋ πολιούχου θεού. Ή τελευταία αυτή υπόθεση
ενισχύεται καί άπό τό γεγονός οτι οι επιγραφές πού χαράχθηκαν στην επιφάνεια τής παραστάδας
αναφέρονται σέ γεγονότα μεγάλης εθνικής για τά "Αβδηρα σημασίας (βλ. κατωτέρω). Ή ανεύρεση
πάντως τοϋ λίθου σέ δεύτερη χρήση μακριά άπό τήν αρχική του θέση δέν επιτρέπει συγκεκριμένους
τοπογραφικούς συσχετισμούς.
Ε7. Ψήφισμα προξενιάς προς τιμήν τοϋ Ακανθίου Φίλωνος
Μουσείο Σόφιας 5781. Βρίσκεται χαραγμένο στην αριστερή όψη τής παραστάδας, επάνω άπό
τό ψήφισμα Ε8.
Ύψος γραμμάτων: 0,012-0,014. Διάστιχο: 0,006.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίνακες 3 καί 4.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 (1913) 122-24, άρ. 39 (1er Décret), είκ. 9,
10, σελ. 128-29 (Manov, "Inscriptions" 5-6, άρ. 5.1).
Πρβλ. BullEpigrH (1914) 455-56, άρ. l· M. Holleaux, BCH 38 (1914) 70, σημ. 2· A. Wilhelm,
ÖJh 17 (1914) 105-106· G. Kazarow, JdlAA 33 (1918) 49-50 (μεταφορά τοϋ λίθου στην Σόφια)·
Α. Wilhelm, AnzAkadWien (1924) 156.
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[Νομοφυλάκων επειδή Φίλων Πύθωνος Άκάνθιος]
[σ]ττεύδων άεί τίνος ά γ [ α θ ο υ παραίτιος γίνεται]
και κοινή τήι πόλει καί τοις κατ 5 ιδίαν εντυγχά[νου]σι τ ω ν πολιτών, άποδικνύμενος εν παντί καιρωι
τήν καθ5 αυτόν ευνοιαν ην έχων διατελεί προς
τον δήμον ημών, καθήκον δε εστίν και τον ήμέτερον δήμον μνημονεύοντα τ ω ν υπ 5 αυτού γεγενημένων ευεργεσιών άμείβεσθαι ταΐς καταξίαις τιμαΐς, ϊνα καί οί λοιποί, θεωρουντες
τήν του δήμου σπουδήν επί τώι μή λείπεσθαι
εν χάριτος άποδόσει, φιλοτιμοτέρους έαυτους παρέχωνται εις τ ά συνφέροντα τήι πόλε[ι]·
εδοξεν τήι βουλήι και τώι δήμωι επηνήσθαι Φί
λωνα Πύθωνος Άκάνθιον επί τήι εύνοίαι και
τήι αίρέσει ήι έχων διατελεί προς τον δήμον ήμών, είναι δέ αυτόν πρόξενον τής πόλεως η
μών, και δεδόσθαι αύτώι εφοδον επί τε βουλήν
και τον δήμον π ρ ώ τ ω ι μετά τ ά ιερά, καί εΐσπλουν
καί ε(κ)πλουν καί εν πολέμωι και εν είρήνηι άσυλει
και άσπονδεί, ύπάρχειν δέ αύτώι καί πολιτείαν,
καλεΐσθαι δέ αυτόν εως αν ζή καί εις προεδρίαν κατ 5 ενιαυτόν, καί στεφανουσθαι εν
τώι Θεάτρωι ες άεί Διονυσίων τώι άγώνι χρυσώι στεφάνωι, τήν άναγγελίαν ποιούμενου
του ίεροκήρυκος τήνδε* ν ό δήμος στέφα
νοι Φίλωνα Πύθωνος Άκάνθιον χρυσώι
στεφάνωι αρετής ένεκεν καί εύνοιας
τής εις εαυτόν. Το δέ ψήφισμα τόδε άναγ ρ α ψ ά τ ω σ α ν οί νομοφύλακες είς το Ιερόν
[τ] ου Διονύσου ου αί καί τ ώ ν άλλων προξέ[ν]ων άναγεγραμμέναι τιμαί είσιν τό δέ γενό[μ]ενόν άνάλωμα εις τ α ύ τ α δότωσαν ά π ό
[τ]ών είς τάς θυσίας. "Ινα δέ και ό δήμος ό 5Ακαν[θί]ων ε π ι γ ν ώ τήν του δήμου εύχαριστίαν, οί
[νομ]οφύλακες έλέσθωσαν πρεσβείαν προς Άκανθίους τήν άποίσουσαν το ψήφισμα προς αυτούς
και παρακαλέσουσαν δ π ω ς τάξαντες το ψή
φισμα είς τ α παρ 5 έαυτοϊς δημόσια ά ν α γ ρ ά ψ ω σιν και θώσιν εις τον επιφανέστατον τόπον τής
άγορας. Το δέ ψήφισμα τόδε είναι εις εύχαριστίαν
τ ώ ν εύνοούντων τώι δήμωι.
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Οί μικρές αποκλίσεις άπό την αρχική δημοσίευση των Avezou καί Picard προέκυψαν άπό την
εξέταση τοϋ έκτύπου, πού στάλθηκε προ ετών άπο τον Mihailov και φυλάσσεται σήμερα στο αρχείο
τού ΚΕΡΑ.
Στίχ. 2: [σ]πεύδων άεί τίνος άγ[αθο0 παραίτιος γίνεσθαι] ό Holleaux, ό όποιος υπέθεσε την ύπαρξη ενός ή
καί δύο μη σωζόμενων στίχων πριν από τον στίχο 2. Στίχ. 30: ou καί τών άλλων προξέ[ν]ων οί Avezou καί Picard,
άλλα στο εκτυπο τοΰ Κ.Ε.Ρ.Α. είναι σαφής ή παρουσία τού άρθρου ai. Στίχ. 31-32: το δέ γε[νόμε]νον ανάλωμα
οί Avezou καί Picard. Στίχ. 32: άττ[ό] οί Avezou καί Picard. Στίχ. 35-36: προς Άκαν[θ]ίου5 οί Avezou καί Picard.
Στίχ. 38-39: άναγράψω[σ]ιν οί Avezou καί Picard.
Ό τιμώμενος Άκάνθιος Φίλων Πύθωνος δεν είναι αλλοθεν γνωστός (βλ. Tataki, Macedonians
42-43, άρ. 10 καί 14). Οί εξαιρετικές ευεργεσίες για τις όποιες τιμήθηκε παραδειγματικά άπό τους
'Αβδηρίτες παραμένουν ασαφείς. Ξεχωριστή θέση μεταξύ τών αναφερόμενων τιμών κατέχει ή
απονομή -προξενιάς, ενώ ή χορήγηση προνομίων οικονομικής φύσεως —όπως ή ατελής είσοδος καί
έξοδος άπό τον λιμένα τών Αβδήρων σε καιρό ειρήνης αλλά καί πολέμου (στίχ. 18-19)—
θεωρήθηκε ότι υποδηλώνει εμπορικές δραστηριότητες τού τιμωμένου. "Αλλες πληροφορίες για τις
σχέσεις τών 'Αβδήρων μέ τήν "Ακανθο δέν έχουν διασωθεί, άλλα ή στενή σχέση τού ψηφίσματος
αυτού μέ τα άλλα τρία ψηφίσματα της ίδιας παραστάδας προς τιμήν Ρωμαίων, παραπέμπει στην
επιγραφικά τεκμηριωμένη πρώιμη παρουσία πολυάριθμων Ρωμαίων πραγματευομένων στον
σημαντικό αυτόν λιμένα της Χαλκιδικής (βλ. πρόσφατα Α. Rizakis, "Emigration" 117, σημ. 29,
κυρίως για τήν χρονολόγηση) καί επιτρέπει να υποθέσουμε τήν ύπαρξη δραστήριων εμπορικών
σχέσεων μεταξύ τών δύο αυτών λιμένων τού Βορείου Αιγαίου.
Ή ευθύνη γιά τήν χάραξη καί δημοσίευση τού ψηφίσματος, καθώς καί για τήν κοινοποίηση του
μέ ειδική πρεσβεία στην πατρίδα τού τιμωμένου ανατίθεται στους νομοφύλακες (στίχ. 29 καί 35)· οί
ίδιοι άρχοντες συμπληρώνονται μέ βεβαιότητα στον στίχο 1 μέ βάση τα ψηφίσματα Ε8-Ε10
(πρβλ. επίσης ανωτέρω Ε5, στίχ. 34-35, 39 καί 47-48). Όλες οί σχετικές δαπάνες (στίχ. 22-24:
προσφορά χρυσού στεφάνου* στίχ. 28-31: αναγραφή τού ψηφίσματος στο ιερό τού Διονύσου· στίχ.
33-40: αποστολή πρεσβείας στην "Ακανθο γιά τήν εκεί δημοσίευση αντιγράφου τού ψηφίσματος)
ορίζεται ότι θα καλυφθούν άπό τα ειδικά κονδύλια πού προβλέπονται γιά τις θυσίες (στίχ. 32-33:
από [τ]ών εχς τάς θυσίας· πρβλ. Ε9, στίχ. 32-33, όπου τα έξοδα καλύπτονται άπό τό επ'ι τών
χρημάτων ταμείο καί άπό τών ττεσουμένων προσόδων, καί Ε5, στίχ. 48, όπου ανάλογα έξοδα
καλύπτονται άπό τών ε\ς τάς πρεσβείας], τα κονδύλια δηλ. πού έχουν προβλεφθεί γιά πρεσβείες).
Άπό τις αναφορές αυτές προκύπτει ότι οί νομοφύλακες, άρχοντες ενιαύσιοι, όπως μαρτυρεί ή
επιγραφή Ε8 (στίχ. 27), διέθεταν εκτελεστική εξουσία. Γενικώτερα γιά τον θεσμό τών νομοφυλάκων
στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, βλ. Avezou καί Picard 135-37, άλλα κυρίως E. Ziebaith, RE 17.1
(1936) 832-33, λ. νομοφύλακες· 'Α. Χριστοφιλόπουλος, "Νομοφύλακες καί θεσμοφύλακες", Πλάτων20
(1968) 134-43 καί, πιο πρόσφατα, Ρ. Bernard, "Un parchemin gréco-bactrien d'une collection
privée", CRAI 1994, 280-84· πρβλ. Hatzopoulos, Institutions 133, 143-44, 146, 157-59, 164.
Γιά τό αναφερόμενο στον στίχ. 23 θέατρο τών 'Αβδήρων, βλ. ανωτέρω, σελ. 179.
Γιά τήν χρονολόγηση της επιγραφής, πού στηρίζεται αποκλειστικά στους παλαιογραφικούς
χαρακτήρες καί στην σχετική της θέση στην Ιδια παραστάδα μαζί μέ τα τρία άλλα ψηφίσματα, βλ.
κατωτέρω τά σχόλια στην επιγραφή Ε9.

Ε8. Τιμητικό ψήφισμα για τον Ρωμαίο Μάρκο Ούάλλιο
Μουσείο Σόφιας 5781. Βρίσκεται χαραγμένο στην αριστερή όψη της παραστάδας, κάτω άπό τό
ψήφισμα Ε7.
Ύψος γραμμάτων: 0,012-0,015. Διάστιχο: 0,06.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίνακες 3 καί 5.
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Βιβλιογραφία: Ch. Avezou και Ch. Picard, BCH 37 (1913) 122, 124-25, αρ. 39 (2e Décret), είκ.
9, 11 και σελ. 129-31 (M. Manov, "Inscriptions" 6-8, άρ. 5.2).
Πρβλ. BuìlEpigrll (1914) 456, άρ. 2· Α. Wilhelm, ÖJh 17 (1914) 105-106· G. Kazarow, JdlAA
33 (1918) 49-50 (μεταφορά τοϋ λίθου στην Σόφια)· Α. Wilhelm, AnzAkad. Wien (1924) 156.
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Νομοφυλάκων επειδή Μάρκος Ούάλλιος
Μάρκου υιός 'Ρωμαίος, άνήρ καλός καί αγα
θός υπάρχων και ευνους τώι δήμωι, άεί τινος άγαθου παραίτιος γίνεται και κοινή και
κατ' ιδίαν τοις εντυγχάνουσι τών πολι
τών, άπροφασίστως εαυτόν επιδιδους δι
α παντός εις τα παρακαλούμενα, ενδημήσας τε εις τήν πόλιν ημών πλεονάκις τήν
τε άναστροφήν πεποίηται καί τήν ενδημίαν
εύσχήμονα καί πρέπουσαν άνδρ'ι καλώι καί
άγαθώι κα'ι άξίαν της τε ημετέρας πόλεως
και του δήμου του 'Ρωμαίων, και εΰχρηστον εαυ
τόν παρέσχετο εις πάντα τά τώι δήμωι συμφέρον
τα, ϊνα ουν και ό δήμος εΰπιστος ων φαίνηται
και τιμών τους αγαθούς τών ανδρών, εδοξεν
τήι βουλήι καί τώι δήμωι· επηνήσθαι Μαρκον Ούάλλιον Μάρκου υ'ιόν 'Ρωμαΐον επί τη προς τόν δήμον
εύνοίαι ην έχων διατελεί, κα'ι είναι αύτώι εφοδον
επί τε βουλήν και τόν δήμον μετά τα ίερα πρώτωι, καλεϊσθαι δε αυτόν και εις προεδρίαν εως
αν ζή Διονυσίων τώι άγώνι κατ' ενιαυτόν καί
στεφανουσθαι χρυσώι στεφάνωι, τήν άναγγελίαν ποιούμενου του Ίεροκήρυκος τήνδε*
ό δήμος στέφανοι Μαρκον Ούάλλιον Μάρκου
υ'ιόν 'Ρωμαΐον χρυσώι στεφάνωι αρετής ένεκεν
κα'ι εύνοιας τής είς εαυτόν δεδόσθαι δε αύ
τώι και άτέλειαν μετά Ίερεα Διόνυσον ών αν εξ[ά]γη ή είσάγη εις τήν ιδίαν χρείαν κα'ι μή κατ' εμπορίαν, δεδόσθαι δε αύτώι κα'ι έξαγωγήν σίτου εις
τήν ιδίαν χρείαν κατ' ενιαυτόν εως μεδίμνων ε
κατόν άναγραψάτωσαν δε ο'ι νομοφύλακες ο'ι επ'ι 'ιερέως Διονύσου τόδε τό ψήφισμα εις το Ίερό[ν]
[το]υ Διονύσου [εις τόν επιφανέστ]ατον τόπο[ν - -]

Οι μικρές αποκλίσεις από τήν αρχική δημοσίευση τών Avezou καί Picard προέκυψαν άπο τήν
εξέταση τοϋ εκτύπου, πού στάλθηκε προ ετών από τον Mihailov καί φυλάσσεται σήμερα στο αρχείο
του ΚΕΡΑ.
Στίχ. 12-13: εΰχρηστον | εαυτόν οι Avezou καί Picard. Στίχ. 33: [το]υ Διονύσου οι Avezou καί Picard.
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Το δεύτερο από τα τέσσερα ψηφίσματα της παραστάδος (βλ. Ε7 και Ε9-Ε10) εκδόθηκε προς
τιμήν τοϋ Ρωμαίου Μάρκου Ούάλλιου, γιου τοΰ Μάρκου (M. Vallius Μ. f.). "Αν και στην επιγραφή
δεν διευκρινίζονται οί δραστηριότητες τοϋ τιμωμένου στην περιοχή, ή ρητή αναφορά οτι τα
προσφερόμενα οικονομικής φύσεως προνόμια δεν θά ίσχυαν για εμπορική χρήση (στίχ. 28-29: sis
τήν ιδίαν χρείαν καί μή κατ' έμπορίαν · στίχ. 29-30: είς τήν Ιδίαν χρείαν), θεωρήθηκε οτι υπαινίσσεται
πιθανές εμπορικές δραστηριότητες τοϋ Ούαλλίου. Ειδικότερα, για τήν ταυτότητα τοϋ τιμωμένου,
τήν σχέση του μέ τους αναφερόμενους στίς επιγραφές Ε9-Ε10 Ρωμαίους και τήν χρονολόγηση
των τριών αυτών επιγραφών, βλ. κατωτέρω τα σχόλια στην επιγραφή Ε9.
Για τό αξίωμα τών νομοφυλάκων (στίχ. 1 και 31) καί το ιερό τοϋ Διονύσου (στίχ. 32-33), βλ.
ανωτέρω τα σχόλια στην επιγραφή Ε7.
Ά π ό τήν διαφορετική διατύπωση ετη ιερέως Διονύσου (στίχ. 31-32) αλλά μετά Ιερέα Διόνυσον

(στίχ. 27) έγινε φανερό οτι επώνυμος άρχων της πόλεως ήταν ό ιερεύς τοϋ Διονύσου, αλλά τό
συγκεκριμένο εκείνο έτος ή αρχή είχε ανατεθεί στον ίδιο τον θεό Διόνυσο. Ή περιστασιακή
ανάθεση πολιτικών άρχων σέ θεούς είναι γνωστή καί άπό άλλες ελληνικές πόλεις και συνδέθηκε
μέ περιόδους οικονομικής δυσπραγίας καί μέ τήν συνακόλουθη αδυναμία τών πολιτών νά
αναλάβουν δημόσια αξιώματα πού συνεπάγονταν σημαντικά οικονομικά βάρη (βλ. R. Sherk, ΖΡΕ
88 [1991] 225 μέ προγενέστερη βιβλιογραφία). 'Ανάλογες συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσεως
πρέπει νά συνέτρεχαν τό συγκεκριμένο έτος καί στα "Αβδηρα καί ίσως αυτές δικαιολογούν τήν
παράδοξη απόφαση νά Ισχύσει άπό τό επόμενο μόνον έτος (στίχ. 27: μετά ιερέα Διόνυσον) τό
προσφερόμενο στον τιμώμενο προνόμιο περιορισμένης άτελείας για εισαγωγή καί εξαγωγή ειδών
για προσωπική αποκλειστικά χρήση καί μάλιστα, προκειμένου για σίτο, για εξαγωγή
περιορισμένης μόνον ποσότητας (στίχ. 30-31: εως μεδίμνων εκατόν πρβλ. επίσης Ε5, στίχ. 35).
Τό ψήφισμα προς τιμήν τοϋ Μάρκου Ούαλλίου αποκαλύπτει μία ακόμη άπό τίς οπωσδήποτε
σπάνιες περιπτώσεις θετικής συμπεριφοράς και δραστηριότητας 'Ιταλικού εμπόρου στίς συναλλα
γές του μέ ελεύθερη ελληνική πόλη κατά τήν πρώιμη περίοδο της διεισδύσεως τών ρωμαϊκών
οικονομικών συμφερόντων στην ελληνική 'Ανατολή (βλ. συστηματικά J.-L. Ferrary, "La présence
italienne en Asie Mineure", Les Italiens 142-43 καί σημ. 42, οπού καί ή προγενέστερη βιβλιο
γραφία).
Για τήν πιθανή ανάπτυξη σχέσεως ττατρωνείας μεταξύ τοΰ Ούαλλίου καί τών 'Αβδηριτών,
βλ. κατωτέρω, τα σχόλια στην επιγραφή Ε9.
Ε9. Τιμητικό ψήφισμα για τον Ρωμαίο Γάϊο Απούστιο καί τον y ιό του Μάρκο
Μουσείο Σόφιας 5781. Βρίσκεται χαραγμένο στο ανώτερο μέρος τής πρόσθιας όψεως της
παραστάδας, επάνω άπό τό ψήφισμα Ε10.
Ύψος γραμμάτων: 0,016-0,018. Διάστιχο: 0,08.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίνακες 3 καί 6.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou καί Ch. Picard, BOT 37 (1913) 122, 125-26, αρ. 39 (3e Décret), εικ.
12 καί σελ. 131-34 (M. Holleaux, BCH 38 [1914] 64-70· Α. Wilhelm, Neue Beiträge VI 21-35·
τοϋ Ιδίου, Hermes 63 [1928] 229-31 [BullEpigr 42 (1929) 194]· Manov, "Inscriptions" 8-13, άρ.
5.3).
Πρβλ. BullEpigr 27 (1914) 456, άρ. 3· BullEpigr 28 (1915) 465-66· Α. Wilhelm, ÖJh 17 (1914)
105-106· G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 49-50 (μεταφορά τοϋ λίθου στην Σόφια)· BullEpigr 35
(1922) 433· Α. Wilhelm, AnzAkad.Wien (1924) 156· Rostovtzeff, 5ΕΗΗΨτόμ. II 759-62, 1509,
σημ. 28* Άθ. Ριζάκης, Αρχαία Μακεδονία 4 (1983) [1986] 515, σημ. 13 καί 520, σημ. 41· Payne
150-153, άρ. Ι. 18· D. Knoepfler, Topoi 7.1 (1997) 33-50, κυρίως 47, άρ. 17 καί 49-50
(σχολιασμός τοϋ άλεξανδρείου νομίσματος)· J.-L. Ferrary, Actes Xe Cong. Intem. Epigr. gr. et
lat. Nîmes 1992 (Παρίσι 1997) 203, 206, 215 καί σημ. 41 (χρονολόγηση)· Chryssanthaki 568-71·
Rizakis, "Emigration" 114 (χρονολόγηση).

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

2ος π.Χ. αι.

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

Νομοφυλάκ[ων] · επε[ιδή Γάϊος Άπούστιος Μάρκου υίός 'Ρω]μαϊος την πλείστην π[οιεϊται άξίως της περί εαυτόν άρε]της τε καί διαλήψεως [της πόλεως πρόνοιαν επί τώι συμ]φεροντι, υπάρχων δε κα[ί πρόξενος vel πάτρων της πόλεως διατηρεί τον]
[δ]ημον ημών εν εΐρήνη[ι και εν παντί καιρώι εΰχρηστον ε α υ 
τόν παρέχεται εύε[ργετών και κοινηι την πόλιν καί ίδίαι]
τους έντυγχάνο[ντας τών πολιτών και τώι ίδίωι κινδύ]νωι συντηρεί τά<ι> ήμώ[ν δίκαια δια παντός διδους άπόδει]ξιν της προς τον δη[μον εύνοιας, πεποίηται δε καί την ενδη]μίαν πολλάκις ενδη[μήσας εις την ήμετέραν πόλιν ευτακ][τ]ον και σώφρονα* όπως [ουν και ό δήμος ευχάριστος ων]
φαίνηται και τιμών τού[ς αγαθούς τών ανδρών, εδοξεν τηι βου]ληι κα'ι τώι δήμωι · επην[ήσθαι Γάϊον Άπούστιον Μάρκου υ'ι]όν 'Ρωμαϊον επί τη αίρ[έσει ην έχων προς τον δημον ή]μών διατελεί καί επ'ι τώ[ι πεποιησθαι την ένδημίαν καλήν]
κα'ι εύσχήμονα κα'ι άξία[ν του δήμου του 'Ρωμαίων και της ή]μετέρας πόλεως, επη[νήσθαι δε και τον υίόν αύτου Πόπλι]ον Άπούστιον Γαΐου υίό[ν επ'ι τώι τηρεϊν την του πατρός vel πατρικήν]
αρετή ν, καλεϊσθαι δε [αυτούς και εϊς προεδρίαν Διονυ]σίων τώι άγώνι, ανά π[αν έτος, εως αν ζώσιν, καί στεφα]νουσθαι χρυσώι στεφ[άνωι αυτόν, τήν άναγγελίαν π ο θ 
ούμενου του Ίεροκήρ[υκος τήνδε* ό δήμος στεφα]νοΐ Γάϊον Άπούστιον Μ[άρκου υίόν 'Ρωμαϊον χρυσώι στεφά]νωι αρετής ένεκεν καί [δικαιοσύνης τής εις εαυτόν ομοί
ως δε κα'ι τον υίόν αύτου [Πόπλιον Άπούστιον Γαΐου υ'ι]όν, τήν άναγγελίαν π[οιουμένου του Ίεροκήρυκος κα]θότι προγέγραπται· [ποιήσασθαι δέ και εικόνα χαλκήν]
επίχρυσον Γαΐου Άπο[υστίου Μάρκου υ'ιου 'Ρωμαίου ά]πό άλεξανδρείων δρα[χμών τρισχιλίων τό δε έργον εγδό]τωσαν ο'ι νομοφύλακε[ς οί ενεστώτες· τόν δέ οίκονόμον τόνόεϊνα]
τον Σωτηρίχου, χορηγή[σαι τήν εις ταύτα δαπάνην μετά]
του επί τών χρημάτων [άποδοθησομένου αύτοϊς του άργυ][ρ]ίου άπό τών πεσουμένω[ν προσόδων τήν δέ εικόνα ;]
άναθέτωσαν εν Θεσσ[αλονίκηι, εν ώι αν συνχωρηθήι αύτοϊς]
τόπωι, εχουσαν επιγρ[αφήν τήνδε* ό δήμος ό Αβδηριτών Γάϊον]
Άπούστιον Μάρκου υίόν 'Ρ[ωμαϊον, παραίτιον γενόμενον τής]
ελευθερίας τήι πόλει ήμώ[ν και αντί τών χρειών τών παρασχε]θεισών ήμεϊν, δεδόσθαι [αύτοϊς άτέλειαν πάντων και εΐσ]πλουν κα'ι έ'κπλουν εις το[ύς λιμένας άσυλε'ι και άσπον]δεί, καί εφοδον επί τε βο[υλήν και τόν δήμον πρώτοις]
μετά τα ίερα και τα δημόσι[α· δότωσαν δέ αύτοϊς ο'ι ένεστώ]τες νομοφύλακες άντίγραφ[ον του ψηφίσματος εν δι]πλώματι σφραγισάμενο[ι τήι δημοσίαι σφραγϊδι.]
Τό δέ ψήφισμα τόδε [εϊναι εις εύχαριστίαν του δήμου.]
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Το κείμενο πού δημοσιεύεται εδώ βασίζεται κατά κύριο λόγο στις συμπληρώσεις πού
προτάθηκαν από τον Wilhelm (1916 και 1928), μέ μικρές αποκλίσεις πού αιτιολογούνται στα
σχόλια.
Στίχ. 2-4: τήν πλείστην π[οιεϊται τώι δήμωι άπόδειξιν άρε;]|τής τε κα'ι διαλήψεως [- - - εν παντ'ι τηι πόλει
συμ;]|φέροντι οί π ρ ώ τ ο ι έκδοτες - τήν πλείστην π[ρόνοιαν ποιείται άξίως της αύτοο άρε]|τής τε κα'ι διαλήψεως [του
μη ένίστασθαι τώι της πόλεως συμ]|φέροντι Ó Holleaux* τήν πλείστην π[οιούμενος άξίως της καθ' αυτόν άρε]|τής τε
κα'ι διαλήψεως [της πόλεως πρόνοιαν επί τώι συμ]|φέροντι Ò Wilhelm (1916) ή, καλύτερα, [... της περί εαυτόν
άρε]|τής (1928). Στίχ. 4-6: υπάρχων δέ κα[ί άνήρ καλός κα'ι αγαθός περί τον | δ]ήμον ημών εν είρήνη[ι κα'ι εν
πολέμωι άπροφασίστως έαυ]|τόν παρέχεται ΟΙ πρώΧΟΙ έκδόχες* υπάρχων δέ κα[Ί άνήρ καλός και αγαθός διατηρεί
τον | δ]ήμον ημών εν είρήνη[ι κα'ι εν παντ'ι καιρώι εΰχρηστον έαυ]|τόν παρέχεται Ó Holleaux* υπάρχων δέ κα[Ί
πρόξενος 'Αβδηριτών διατηρεί τον |δ]ήμον ημών εν είρήνη[ι κα'ι εν παντ'ι καιρώι εΰχρηστον έαυ]|τόν παρέχεται ό
Wilhelm (1916)· υπάρχων δέ κα[Ί φίλος τών ηγουμένων (?) διατηρεί τόν | δ]ήμον ημών εν είρήνη[ι κα'ι πρόθυμον
κα'ι εΰχρηστον έαυ]|τόν παρέχεται ό Ιδιος (1928). Στίχ. 6-7: παρέχεται εΰε[ργέτην κα'ι κοινηι κα'ι κατ' ιδίαν πρός]|
τους έντυγχάνο[ντας τών πολιτών] οί π ρ ώ τ ο ι εκδότες* ευε[ργετών κα'ι κοινηι τήν πόλιν κα'ι ίδίαι] | τους
έντυγχάνο[ντας τών πολιτών] Ô Holleaux* εύε[ργετών κα'ι κοινηι τήν πόλιν κα'ι κατ' ιδίαν] | τους εντυγχάνο[ντας τών
πολιτών] Ò Wilhelm (1916 και 1928). Στίχ. 7-10: [
ε]|ν ώι συντηρείται ήμώ[ν
κα'ι ποιείται άπόδει]|ξιν
της προς τόν δή[μον εύνοιας οί π ρ ώ τ ο ι έκδόχες* [... δι' ou τρόπου έν τώι νυν χρό]|νωι συντηρείται ήμώ[ν ή
ελευθερία- παρά τε τήν άλλην άπόδει]|ξιν της προς τόν δή[μον ημών εύνοιας πεποίηται τήν ένδη]|μίαν Ó Holleaux*
[... κα'ι εν παντ'ι καιρώι κα\ κινδυ]|νωι συντηρεί τα<ι> ήμώ[ν δίκαια καλλίστην διδοΰς άπόδει]|ξιν της προς τόν
δή[μον εύνοιας] Ó Wilhelm (1928). Στίχ. 9-11: [τήν τε άναστροφήν κα'ι ενδη]|μίαν, πολλάκις ένδη[μήσας, πεποίηται
καλήν κα'ι εΰτακ|τ]ον κα'ι σώφρονα ΟΙ πρώΧΟΙ εκδότες· ενδη[μήσας εις τήν πόλιν ημών ...] Ó Holleaux. Σχίχ. 13:
έπην[ήσθαι μέν ...] Ó Holleaux. Σχίχ. 14: έπ'ι τη αίρ[έσει ή έχων ... Ó Holleaux. Σχίχ. 16: [... του τε δήμου ...] Ô

Holleaux. Σχίχ. 17-18: [Μάρκ]|ον Άπούστιον Γαΐου υίό[ν "Ρωμαϊον ...] οί πρώχοι έκδόχες, έπισημαίνονχας
ώσχόσο χήν παραβίαση χής συλλαβικής χομής* [Πόπλι]|ον Άπούστιον Γαΐου υίό[ν 'Ρωμαϊον ...] ό Holleaux και ô
Wilhelm άνεξαρχήτως. Σχίχ. 18-19: [επί τώι έχειν τήν αυτήν] | άρετήν οί πρώχοι έκδόχες· [έπ'ι τώι τηρεϊν τήν του
πατρός vel πατρικήν]| άρετήν Ó Holleaux καί Ó Wilhelm άνεξαρτήχως. Σχίχ. 19: καλεϊσθαι δέ [αυτόν ...] Ô

Holleaux. Σχίχ. 20: άναγ[γέλλοντος του ίεροκήρυκος ...] οί πρώτοι έκδόχες· [... έως αν ζήι ...] ô Holleaux καί ό
Wilhelm ανεξαρτήτως. Σχίχ. 21: χρυσώι στε[φάνωι, τήν άναγγελίαν ...] ό Holleaux. Σχίχ. 22: ό δήμος ό 'Αβδηριτών
ό Wilhelm. Σχίχ. 24: αρετής ένεκεν κα'ι [εύνοιας...] οί πρώχοι έκδόχες καί ό Holleaux. Σχίχ. 24-25: [ ]| ώς δέ οί
πρώχοι έκδόχες· [όμοί]|ως δέ ό Holleaux καί ό Wilhelm άνεξαρχήχως. Σχίχ. 25-26: [Μάρκον Άπούστιον Γαΐου
υίόν 'Ρωμαϊ]|ον οί πρώχοι έκδόχες· [Γίόπλιον Άπούστιον Γαΐου υί]όν ό Holleaux καί ό Wilhelm άνεξαρχήχως.
Σχίχ. 27: [ποιεϊσθαι δέ τόν δήμον εικόνα χαλκήν;] οί πρώΧΟΙ έκδόχες· [άνατίθεσθαι δέ καί εικόνα γ ρ α π τ ή ν ] ό

Holleaux. Σχίχ. 28-29: [ά]|πό άλεξανδρείων δια[κοσίων - - -] οί πρώχοι έκδόχες καί ô Holleaux· [ά]|πό
άλεξανδρείων δ[ραχμών τρισχιλίων - - - ] Ó Wilhelm. Σχίχ. 29-30: [τους δέ στεφάνους άναθέ]|τωσαν οί
νομοφύλακε[ς εις τ ό ίερόν ; π α ρ ά τόν στέφανον;]| τόν Σωτηρίχου οί πρώΧΟΙ έκδόχες· [τό δέ ψήφισμα τόδε
άναγραψά]|τωσαν οί νομοφύλακε[ς εις τό ίερόν του Διονύσου παρά τόν ανδριάντα;] τόν Σωτηρίχου Ó Holleaux - τό
δέ έργον εγδό]|τωσαν οί νομοφύλακε[ς οί ενεστώτες - τόν δέ οίκονόμον ?..τονόεΐνα]|τον Σωτηρίχου Ô Wilhelm.
Σχίχ. 31: χορηγή[σοντος δέ τό γενόμενον άνάλωμα] ΟΙ πρώΧΟΙ έκδόχες· χορηγή[σαντος τό γενόμενον άνάλωμα] Ó
Holleaux. Σχίχ. 32: [
κομισθέντος δέ του άργυ|ρ]ίου ΟΙ πρώΧΟΙ έκδόχες· [εκ του περιγινομένου άργυ|ρ]ίου Ô
Holleaux. Σχίχ. 33: άπό τών πεσουμένω[ν
τήν δέ εικόνα;] οί πρώΧΟΙ έκδόχες· ά π ό τών πεσουμένω[ν τώι
δήμωι προσόδων τήν δέ εικόνα] Ó Holleaux* ά π ό τών πεσουμένω[ν πρώτων προσόδων ...] Ó Wilhelm. Σχίχ. 3435: εν Θεσσ[αλονικείωι; εν τώι έπιφανεστάτωι]| τόπωι οί πρώΧΟΙ έκδόχες· άναθέτωσαν ε ν Θεσσ[αλονίκηι, εν ώι αν
αίτήσωνται επισημοτάτωι;]] τόπωι Ó Holleaux. Σχίχ. 36-38: [... κα'ι τών χρειών παρασχε;]|θεισών ήμεϊν οί πρώΧΟΙ
έκδόχες· [...προστάτην; γενόμενον ...] Ô Holleaux - [παραίτιον γενόμενον τής]| ελευθερίας τηι πόλει ήμώ[ν κα'ι άλλων
μεγίστων δωρεών παρασχε;]|θεισών ήμεϊν Ó Wilhelm. Στίχ. 38: δεδόσθαι δ[έ αύτοϊς κα'ι πολιτείαν...] οί πρώΧΟΙ

έκδόχες καί ό Wilhelm· δεδόσθαι δ[έ αύτώι ...] ό Holleaux. Σχίχ. 41-42: [οί δέ τό ψήφισμα ανάγραψαν] |τες
νομοφύλακες οί π ρ ώ τ ο ι έκδοτες· [δότωσαν δέ αύτώι οί ένεστώ]|τες νομοφύλακες Ô Holleaux. Σχίχ. 42: άντίγραφ[ον
αύτοϊς μεταδότωσαν ...] οί πρώΧΟΙ έκδόχες· άντίγραφ[ον τοΰδε του ψηφίσματος ...] Ô Holleaux. Σχίχ. 4 3 :
σφραγίσαμενω[ι τηι δημοσίαι σφραγίδι
] οί πρώΧΟΙ έκδοτες* σφραγίσαμενο[ι τηι δημοσίαι της πόλεως
σφραγϊδι] Ó Holleaux.

Στίχ. 2: ή προταθείσα από τον Holleaux συμπλήρωση τού ρήματος στο τρίτο πρόσωπο (ποιείται)
κρίνεται πιθανότερη.
Στίχ. 4: ή προσθήκη της γενικής τοΰ εθνικού 'Αβδηριτών, πού προτάθηκε άπό τον Wilhelm,
αυξάνει δυσανάλογα τον αριθμό τών γραμμάτων τού στίχου, χωρίς νά είναι απαραίτητη. Για τήν
προτεινόμενη εδώ έναλλακτικώς συμπλήρωση πρόξενος vel ιτάτρων, βλ. κατωτέρω.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

207

Στίχ. 18: ή προσθήκη του εθνικού δεν φαίνεται απαραίτητη στην περίπτωση τού γιου, ένφ
αυξάνει δυσανάλογα τον αριθμό τών γραμμάτων τού στίχου. Για τους ίδιους λόγους προτιμήθηκε
να παραλειφθεί τό εθνικό και άπό τους στίχους 25-26.
Στίχ. 20: πιθανότερη φαίνεται ή συμπλήρωση τού πληθυντικού τού ρήματος ζώσιν, καθώς ή
αναγγελία αφορούσε τόσο τον πατέρα, οσο και τον γιό. Πρβλ. τήν προκριθεισα συμπλήρωση αυτούς
στον στίχο 19.
Στίχ. 30: ό θεσμός τού οικονόμου πού προτάθηκε άπό τον Wilhelm να συμπληρωθεί σε αυτήν
τήν θέση δεν μαρτυρειται στα "Αβδηρα· αντίθετα, στο ψήφισμα τών 'Αβδήρων πού βρέθηκε στους
Δελφούς ανάλογη ευθύνη εκταμιεύσεως τών ψηφισθέντων άναλωμάτων ανατίθεται σε
άργυροταμίαν (Ε4, στίχ. 10). Αυτή όμως ή συμπλήρωση φαίνεται νά υπερβαίνει τον αναμενόμενο
αριθμό γραμμάτων τού στίχου.
Στίχ. 32-33: για τήν κάλυψη τών δαπανών άπό τό επί τών χρημάτων ταμείο και άπό τών
πεσουμένων, βλ. οσα σχετικά αναφέρονται στην επιγραφή Ε7. Ή προταθείσα άπό τον Wilhelm
προσθήκη τού αριθμητικού πρώτων αυξάνει δυσανάλογα τον αριθμό τών γραμμάτων τού στίχου,
ένφ δέν φαίνεται απαραίτητη.
Στίχ. 37-38: ή συμπλήρωση πού υιοθετείται εδώ προτάθηκε μέ επιφύλαξη άπό τον Wilhelm, μέ
τήν προϋπόθεση ότι τό τελευταίο σωζόμενο γράμμα τού στίχου 38 μπορούσε νά διαβασθεί ώς Α
(αντί Δ, σύμφωνα μέ τό απόγραφο τών πρώτων εκδοτών). Στην πραγματικότητα, άπό τό τελευταίο
αυτό γράμμα μόλις διακρίνεται μία λοξή κεραία, πού μπορεί κάλλιστα νά ανήκει σε Α. Μέ βάση
όμως τα συμφραζόμενα, πιθανότερη, κατά τήν γνώμη μας, φαίνεται ή χορήγηση τού προνομίου
της άτελείας αντί της πολιτείας πού προτάθηκε άπό τον Wilhelm.
Ό τιμώμενος Ρωμαίος Γάϊος Άπούστιος Μάρκου υιός (C. Apustius Μ. f.) και ô γιος του
Πόπλιος Άπούστιος Γαΐου υιός (P. Apustius C. f.) ανήκουν στο γνωστό γένος τών Άπουστίων, ενα
μέλος τού οποίου αναφέρεται σέ επιτύμβια επιγραφή τού 1ου-2ου μ.Χ. αι. άπό τήν Πέρινθο
(Sayar, Perinthos 292, άρ. 121). Έχει ήδη επισημανθεί ή σχέση τών προσώπων αυτών μέ τήν
ομώνυμη συγκλητική οικογένεια, της οποίας ένας γόνος —ό L. Apustius— χρημάτισε πρεσβευτής
τού υπάτου Ποπλίου Σουλπικίου Γάλβα περί τό 200 π.Χ., κατά τον Α' Μακεδόνικο πόλεμο
(Λίβιος 31.27 και Ζωναράς 9.15) και τού Λευκίου Κορνηλίου Σκιπίωνος τό 190 π.Χ. (Λίβιος
37.4.2· βλ. και 16.12 για τον θάνατο του στην Λυκία· πρβλ. Klebs, RE II. 1 [1895] 291-92, λ.
Apustius και Rostovtzeff, SEHHW 1509, σημ. 28). Για τήν Ιδιότητα καί τίς εμπορικές ή πολιτικές
δραστηριότητες τών τιμωμένων, βλ. Rizakis, "Emigration" 114, σημ. 13.
Αντικείμενο αμφισβήτησης αποτελεί για τήν έρευνα ή χρονολόγηση τού ψηφίσματος —σέ
συνάρτηση καί μέ τήν χρονολόγηση τών άλλων τριών ψηφισμάτων (Ε7, Ε8 καί Ε10) στην ίδια
παραστάδα— αλλά καί ή συνακόλουθη ερμηνεία τού Ιστορικού πλαισίου, καθώς οι
παλαιογραφικοί χαρακτήρες δέν προσφέρουν ασφαλή κριτήρια. Άπό τους πρώτους εκδότες
Avezou καί Picard τα ψηφίσματα της παραστάδας χρονολογήθηκαν στο πρώτο μισό τού 2ου π.Χ.
αι., άπό τό 200 π.Χ. περίπου για τό αρχαιότερο ψήφισμα Ε7 μέχρι τό 168 π.Χ. περίπου για τα
δύο τελευταία Ε9-Ε10. Ειδικότερα, οί αναφορές στην διατήρηση της ειρήνης καί της ελευθερίας
(στίχ. 5 καί 37) υποστηρίχθηκε οτι συνδέουν τα δύο τελευταία ψηφίσματα τόσο μέ τήν
καταστροφική επίθεση τού Λευκίου Όρτηνσίου εναντίον της πόλεως τό 170 π.Χ. (βλ. ανωτέρω,
σελ. 165) οσο καί μέ τίς διεκδικήσεις τού βασιλέως τών Θρακών Κότυος λίγα χρόνια αργότερα (βλ.
ανωτέρω Ε5). Τήν χρονολόγηση αυτήν υιοθέτησαν οί Hatzfeld (σελ. 23 καί 299, σημ. 1),
Rostovtzeff, Payne καί πρόσφατα ό Manov, ό όποιος επανέφερε τήν πρόταση νά ταυτισθούν oi
τρεις Ρωμαίοι πού αναφέρονται στα τιμητικά ψηφίσματα τών 'Αβδήρων μέ πρόσωπα πού
ανέλαβαν σημαντικές πρωτοβουλίες στην Ρώμη για τήν αποκατάσταση της ελευθερίας τών
Αβδήρων μετά τήν άδικη καταστροφή της πόλεως άπό τον ΡωμαΧο στρατηγό (βλ. τήν σχετική
μαρτυρία τού Τίτου Λιβίου, Τ144). Μεταγενέστερη χρονολόγηση, μετά τήν ίδρυση της επαρχίας
Μακεδονίας τό 148 π.Χ., πρότεινε ό Holleaux (283-84)· τήν χρονολόγηση αυτήν θεωρήθηκε οτι
ενισχύει ή προταθείσα συμπλήρωση στον στίχο 34 τού ονόματος της Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσας
της νέας επαρχίας, ώς τόπου αναθέσεως τού άνδριάντος τού τιμωμένου (άντιπρβλ. τήν
προταθείσα άπό τους πρώτους εκδότες συμπλήρωση εν Θεσσ[αλονικείωι], καί τήν υπόθεση τους οτι
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αναφέρεται σε λατρευτικό χώρο προς τιμήν της ετεροθαλούς αδελφής τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου).
Ό Wilhelm, τέλος, υποστήριξε οτι τα ψηφίσματα είναι ακόμη μεταγενέστερα και πρέπει να
χρονολογηθούν λίγο μετά τους Μιθριδατικούς πολέμους τοϋ 86-85 π.Χ. Για τα προβλήματα πού
δημιουργεί ή πρώιμη χρονολόγηση τών Avezou και Picard, βλ. τις παρατηρήσεις τοϋ Ριζάκη
(Ριζάκης 515, σημ. 13 καί, πιο πρόσφατα, Rizakis, "Emigration"), σχετικά με τήν εμφάνιση τών
πρώτων Ρωμαίων συμ-πραγματευομένων στην γειτονική Μακεδονία, καί τοϋ Knoepfler, σχετικά με
τά αναφερόμενα στον στίχ. 29 άλεξάνδρεια νομίσματα (πρβλ. επίσης Chryssanthaki 568-71).
Ή συζήτηση γύρω άπο τήν χρονολόγηση τών ψηφισμάτων προς τιμήν τών δύο Άπουστίων
παραμένει κατά τήν γνώμη μας ανοικτή. 'Από παλαιογραφικής απόψεως, τά αβδηριτικα κείμενα
φαίνονται σύγχρονα σχεδόν με τό κείμενο της συνθήκης Ρωμαίων καί Μαρωνιτών (κατωτέρω
Ε168- πρβλ. Rizakis, "Emigration" 114, μέ τήν σημ. 16). Έξ άλλου ή αναφορά σέ άλεξάνδρεια
νομίσματα, εύλογη προκειμένου για πληρωμή πού θα γινόταν πιθανότατα στην Θεσσαλονίκη καί
όχι στα "Αβδηρα καί όπου, κατά συνέπειαν, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί νόμισμα ευρείας αποδοχής
—σημειωτέον οτι άπό τά τέλη του 4ου π.Χ. αι. τά "Αβδηρα είχαν σταματήσει να κόβουν άργυρο
νόμισμα—, άν καί δεν αποκλείεται κατά τον Ιο π.Χ. αι., φαίνεται πιθανότερη κατά τον 2ο π.Χ.
αι. Όσον άφορα τήν επιλογή της Θεσσαλονίκης για τήν ίδρυση τοΰ τιμητικού άνδριάντος τοϋ
Γαΐου Άπουστίου (στίχ. 33-34), μπορεί να οφείλεται στην πάγια πρακτική της ιδρύσεως
αντιγράφου τών τιμητικών ψηφισμάτων στην πατρίδα ή τον τόπο εγκαταστάσεως τοϋ τιμωμένου,
καί δέν προϋποθέτει οτι ή πόλις αυτή ήταν ήδη τό διοικητικό κέντρο της επαρχίας Μακεδονίας.
Στην περίπτωση τών Άπουστίων, πρόκειται πιθανότατα για τήν έδρα τών ασφαλώς εκτεταμένων
οικονομικών δραστηριοτήτων τους, στο πλαίσιο τών όποιων φαίνεται οτι είχαν αναπτύξει σχέσεις
μέ τά Άβδηρα· οί σχέσεις αυτές δέν αποκλείεται να χρονολογούνται ήδη άπό τήν έπαύριο τοϋ
Β ' Μακεδόνικου πολέμου. Πιστεύεται πράγματι, οτι ή πρώτη φάση της μεταναστεύσεως 'Ιταλικών
στην Μακεδονία (μέ τήν ευρύτερη έννοια της επικράτειας τοϋ βασιλείου τών τελευταίων
Άντιγονιδών) άρχισε "δειλά" κατά τον 2ο π.Χ. αι. (Rizakis, "Emigration" 131). Δέν αποκλείεται οί
τολμηρότεροι άπό αυτούς να εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη καί σέ άλλους σημαντικούς
λιμένες, ακολουθώντας τά ίχνη τών νικηφόρων λεγεωνών τοϋ Β ' Μακεδόνικου πολέμου,
επωφελούμενοι από τό ευοίωνο κλίμα πού προδιέγραφε τόσο ή ειρήνη τοϋ 197/96 μεταξύ Φιλίππου
Ε' καί Ρώμης καί ή διακήρυξη της ελευθερίας τών Ελλήνων στο Συνέδριο της Κορίνθου τό 196
π.Χ., δσο καί ή προθυμία για συνεργασία μέ τους Ρωμαίους πού επιδείκνυε ό ηττημένος
Άντιγονίδης. Ότι σέ συγκεκριμένη κρίσιμη συγκυρία ό τιμώμενος καί ό γιος του ανέλαβαν,
παράλληλα καί πέραν τών εμπορικών καί οικονομικών, σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες (βλ.
στίχ. 4-5: [... διατηρεί τον δ]ήμον ημών εν είρήνηι καί στίχ. 36-37: [... τταραίτον γενόμενον της]

ελευθερίας τήι ττόλει ημών), οί όποιες δικαιολογούν τις εξαιρετικές τιμές πού ψήφισε γι' αυτούς ό
δήμος τών Αβδηριτών (έπαινος, -προεδρία στα Διονύσια, χρυσοί στέφανοι, βαρύτιμος, επίχρυσος
άνδριάς στην Θεσσαλονίκη, ασυλία καί ατέλεια, έφοδος στις συνεδρίες τής βουλής καί τις
συνελεύσεις τοΰ δήμου) καί τήν χάραξη τών ψηφισμάτων σέ προβεβλημένη θέση στο θύρωμα
δημόσιου οικοδομήματος, πιθανώς τοϋ ναού τοϋ Διονύσου (βλ. Ε8, στίχ. 33) προκύπτει σαφέστερα
άπό τό κείμενο τοϋ επόμενου ψηφίσματος στην ίδια παραστάδα (βλ. κατωτέρω, Ε10). Ά ν
μάλιστα συνδυασθεί μέ δεδομένα πού αντλούνται άπό τά δύο ψηφίσματα τών Αβδηριτών, τά
όποια βρέθηκαν στην Τέω (ανωτέρω Ε5 καί Ε6), καί μέ τήν πιθανή σχέση τών τιμωμένων μέ τό
σημαντικό συγκλητικό γένος τών Άπουστίων (Rostovtzeff, SEHHW 762, σημ. 8· πρβλ. Rizakis,
"Emigration" 114, σημ. 13), δέν αποκλείεται να είχαν αποτελεσματικά δραστηριοποιηθεί καί ως
επίσημοι ή ανεπίσημοι ττάτρωνες-ττροστάται τών Αβδήρων κατά τήν κρισιμότερη στιγμή τής
ιστορίας τής πόλεως (βλ. ανωτέρω, σελ. 197). Ά ν μάλιστα ή χρονολόγηση πού προτείνεται εδώ για
τά ψηφίσματα Ε5 καί Ε6 είναι ορθή, θα μπορούσε καί στο ψήφισμα τοϋ Γαΐου Άπουστίου ό
τιμώμενος Ρωμαίος να χαρακτηρίζεται ώς ττάτρων αντί πρόξενος (βλ. ανωτέρω, στίχ. 3).
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Ε10. Τιμητικό ψήφισμα προς τιμήν τον Ρωμαίου Ποπλίου Άπουστίου, γιου τον Γαΐον
Μουσείο Σόφιας 5781. Βρίσκεται χαραγμένο στην πρόσθια όψη της παραστάδας, κάτω από τό
ψήφισμα Ε9.
Ύψος γραμμάτων και διάστιχο δεν αναφέρονται.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίνακες 3 καί 6
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH31 (1913) 122, 127, αρ. 39 (4e Décret), είκ. 13
και 134-35 (M. Holleaux, BCH 38 [1914] 63-64· A. Wilhelm, Neue Beiträge VI, 22-25· Manov,
"Inscriptions" 13).
Πρβλ. BullEpigr 1914, 456· BullEpigr 1915, σελ. 465-66· Α. Wilhelm, ÖJh 17 (1914) 105-106·
G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 49-50 (μεταφορά τοϋ λίθου στην Σόφια)· BullEpigr 1922, 433· Α.
Wilhelm, ΑnzAkad. Wien (1924) 156· Rostovtzeff, SEHHW 759-62, 1509-10, σημ. 28· Ά θ .
Ριζάκης, Αρχαία Μακεδονία 4 (1983) [1986] 515, σημ. 13 καί 520, σημ. 41· Payne 150-153, αρ.
1.18· J.-L. Ferrary, Actes Xe congr. intern, d'épigr. gr.et lat., Nîmes 1992 (Παρίσι 1997) 203,
206, 215 καί σημ. 41 (χρονολόγηση)· Chryssanthaki 568-71· Rizakis, "Emigration" 114
(χρονολόγηση).
2ος π.Χ. ai.
Νομοφυλάκων επει[δή Πόπλιος Ά π ο υ σ τ ι ο ς Γα'ίου]
υιός 'Ρωμαίος γενόμε[νος
]
κής εργασίας και στοίχων τή[ι του πατρός άρετήι και δι]4 αλήψει, εποιήσατο τήν έν[δημίαν εν τήι πάλει ημών]
εύτακτον τε κα'ι εύσχήμ[ονα και πρέπουσαν ανδρί κα]λώι και άγαθώι, γινόμενος [άεί τίνος άγαθου παραίτιος]
τώι τε δήμωι καί τοις κατ' ίδ[ίαν εντυγχάνουσι τ ώ ν πολι]8 τών, εδωκέν τε πολλας [αποδείξεις εν καιροϊς α ν α γ ] καίοις τής προς τον δήμο[ν εύνοιας καί διετήρησεν]
ήμδς εν ειρήνη· ό π ω ς ουν κ[αί ό δήμος ευπιστος ών φαίνηται]
κα'ι τιμών τους αγαθούς α[νδρας, εδοξεν τήι βουλήι και τώι]
12 [δή]μωι· επηνήσθαι Πόπλιο[ν Ά π ο ύ σ τ ι ο ν Γαΐου υίόν 'Ρωμαΐον επί]
[τήι αί]ρέσ[ει ην ε] χ ω ν προς τό[ν δήμον διατελεί καί επί τώι]
[πεποιήσθαι τ]ήν ενδημί[αν εύσχήμονα
]

Κατά τον Wilhelm (23), τό ψήφισμα αυτό, πού χωρίζεται άπο το προηγούμενο (Ε9) με βαθειά
χαραγμένο σύμβολο "παραγράφου", έχει πιθανότατα χαραχθεί από τον ίδιο χαράκτη.
Τό κείμενο, πού παρατίθεται εδώ, στηρίζεται στις αναγνώσεις καί συμπληρώσεις τών
προγενέστερων μελετητών. Δέν στάθηκε δυνατή ή εκ μέρους μας αυτοψία τού λίθου στο Μουσείο
τής Σόφιας.
Στίχ. 1: έπει[δή Πόπλιος
τον δεινός] οί Avezou καί Picard. Τήν συμπλήρωση πρότειναν οί Wilhelm καί
Holleaux καί αποδέχθηκαν οί μεταγενέστεροι μελετητές. Στίχ. 2-3: γενόμε[νος διάδοχος φιλι]κή$ vel ευνοϊκής
εργασίας οί AvezOU καί Picard" γενόμε[νοξ διάδοχος τής πατρι]κής εργασίας Ó Holleaux* γενόμε[νος ά π ο παιδός; επί
της τραπεζιτικής εργασίας Ô Wilhelm· γενόμε[νος διάδοχος τής έμπορι]κής εργασίας Ó Rostovtzeff. Στίχ. 3-4:

στοίχων τή[ι προνοίαι; κα'ι τήι δι]αλήψει οί πρώτοι εκδότες· ή υιοθετούμενη εδώ συμπλήρωση οφείλεται στους
Holleaux καί Wilhelm. Στίχ. 4: τήν έν[δημίαν κα'ι τήν άναστροφήν] οί π ρ ώ τ ο ι εκδότες* τήν εν[δημίαν εις τήν πόλιν
ημών] Ó Holleaux. Στίχ. 6: γινόμενος [δέ άεί τίνος άγαθου παραίτιος] οί π ρ ώ τ ο ι έκδοτες. Στίχ. 8: εδωκέν τε πολλας
[αποδείξεις εν τοις άναγ;]καίοις οί π ρ ώ τ ο ι εκδότες* εδωκέν τε πολλά [σημεία; εν καιροϊς άναγ]καίοις οί Holleaux

καί Rostovtzeff. Ή υιοθετούμενη εδώ συμπλήρωση οφείλεται στον Wilhelm. Στίχ. 9: προς τον δήμο[ν εύνοιας - - κα'ι διετήρησεν:] οί πρώτοι εκδότες. Στίχ. 12: Πόπλιο[ν τοϋ δεΓνο^ υίόν 'Ρωμαϊον έπί] οί πρώτοι εκδότες. Τήν
συμπλήρωση πρότειναν οί Wilhelm καί Holleaux καί απεδέχθησαν οί μεταγενέστεροι.
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Καθοριστική για το περιεχόμενο καί τήν ερμηνεία τοΰ ψηφίσματος υπήρξε ή προταθείσα από
τους Holleaux καί Wilhelm συμπλήρωση τοΰ στίχ. 1, σύμφωνα με τήν οποία ό τιμώμενος στην
επιγραφή Πόπλιος Άπούστιος ταυτίζεται μέ τον αναφερόμενο στην επιγραφή Ε9 γιο τοΰ Γαΐου
Άπουστίου.
Τό ακρωτηριασμένο κείμενο της επιγραφής δεν διέσωσε τήν περιγραφή τών τιμών πού
απονεμήθηκαν στον τιμώμενο· αποκαλυπτική όμως μπορεί νά θεωρηθεί ή αναφορά ήμας έν ειρήνη
στον στίχο 10 (πρβλ. Ε9, στίχ. 4-5: [... διατηρεί τον δ]ήμον, ημών εν είρήνηι), ή οποία αποκαλύπτει
οτι ol ευεργεσίες τοΰ γιου Άπουστίου, όπως καί ή πιθανή εμπορική δραστηριότητα του, δεν
διέφεραν άπό εκείνες τοΰ πατέρα του. Για τήν πιθανή δραστηριότητα τοΰ Ποπλίου Άπουστίου καί
για τήν χρονολόγηση τοΰ ψηφίσματος —πού είναι τό τελευταίο καί, επομένως, το νεώτερο της
παραστάδος— βλ. τα σχόλια στην επιγραφή Ε9.

E l l . Ψήφισμα ημηηκο για άγνωστο δανειστή
Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5905 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ146). Εντοπίσθηκε το 1951 κοντά
στον λόφο τοΰ Πολυστύλου.
Τό αριστερό μέρος στήλης άπό ύπόλευκο χονδρόκοκκο μάρμαρο, άποκεκρουμένο τό άνω καί
κάτω άκρο. Μικρές αποκρούσεις κατά τον αριστερό κρόταφο καθιστούν δυσδιάκριτα σέ ορισμένα
σημεία τα πρώτα γράμματα τών στίχων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,34x0,19x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,01. Διάστιχο: 0,005
στους στίχ. 1-8· 0,007 στους στίχ. 9 μέχρι τέλους.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 6.
Βιβλιογραφία: Τέρη Παπανικολάου,"Αρχαία Θράκη"841-47· βλ. όμως SEGAI (1997) 1027 καί,
ιδίως, BullEpigr 1998,284 (Gauthier), μέ σημαντικές διορθώσεις.
Πρβλ. Δ.Ι. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1952, 277, άρ. 1 (απλή αναφορά)· Chryssanthaki 561-62.
Τέλη 2ου-αρχες Ιου π.Χ. ai.

[
[πά]ντων προδ[

4

8

]
]

[5]ανείσηι τήι πόλει το[
]
[π]ροθύμως επιδούς έ[αυτόν EIS τήν χρείαν vel εις τά αιτηθέντα]
[ε]δάνεισεν τά χρήματα - [ενδημήσας δε εις τήν πό]λιν ημών και επιγνους [αυτήν έν καιροϊς αναγκαί]οις δια τήν τών τόκων [βαρύτητα απορούσαν vel άχθομένην],
και έν τούτοις φανεράν [ποιησάμενος τήν]
[εΰ]νοιαν, où μόνον κατ[έλυσε δανείου άλλα και]
[τ]οΐς επιδεομένοις π[ροΘύμως έπηγγείλατο]

δανείσειν αργυρίου [έ'ως αριθμός δραχμάς εύνοιας]
12 [ε]νεκα τόκων ελαφρών, [ευ είδώς οτι οί λαβό][ν]τες, τυχόντες ελαφ[ροτερων τόκων, τήν ετη][σί]αν εικός καταβάλω[σιν και ραον τήν]
[ά]πόδοσιν ποιήσωσ[ιν κωλυομένοις δε velsim.]
16 [άν]αστροφήν τον π[άντα χρόνον έδωκε ν].
[Τώ]ν δε άλλων πολ[ιτών, τους τό πάλαιαν]
[δ]ανεισαμενους κ[αί μή δυναμένους τήν ετη][σί]αν και τήν επίσ[χεσιν καταβαλεϊν vel άποτίνειν],
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[την] άπόδοσιν κατ[ά μέρος εποιήσατο
[.5& .]ηκεν eis βε[
[... 7 .. .]ται μά[

]
]
]

Στίχ. 2: [.?.]ν τών προδ[ανειστών] ή Παπανικολαου· από το τελευταίο σωζόμενο γράμμα διατηρείται μόνο
το κάτω μέρος άλλα πρόκειται ασφαλώς για δέλτα. Στίχ. 4: [·ττ]ροθύμως έπιδούς έ[αυτόν εις τά -ιταρακαλούμενα]
ή Παπανικολαου και τό SEG. Στίχ. 5-6: [έ] δάνεισε ν τα χρήματα | Αίνήμων και έπιγνούς ή Παπανικολαου*
[ε]δάνεισεν τα χρήματα [ένδημήσας? εις τήν πό]|λιν ημών και επιγνούς
] Ô Gauthier (BullEpigr)' πρβλ. SEG.
Στίχ. 7: ois δια τήν τών τόκων [βαρύτητα] ή Παπανικολαου καί το SEG. Στίχ. 8: καί εν τούτοις φανεράν
[έπεδείξατο τήν Trpòs ήμδς] ή Παπανικολαου καί τό SEG. Στίχ. 9: [εΰ]νοιαν ού μόνον κατ[ά κοινόν άλλα και κατ'

Ιδίαν] ή Παπανικολαου καί τό SEG. Στίχ. 10: ['"2]οι$ έτπδεομένοις ττ[έσχετο] ή Παπανικολαου* [τ]οϊ$
ειτιδεομένο^. [
ύπέσχετο] ό Chaniotis (SEG). Στίχ. 11: [δ]ανείσειν αργυρίου ή Παπανικολαου καί το SEG.
Στίχ. 12: παραλείπεται —προφανώς εκ παραδρομής— από τό κείμενο της Παπανικολαου, άλλα σχολιάζεται
στην ανάλυση της ή φράση τόκων έλαφρώ[ν]* [δ]έκα τόκων Ιλαφρώ[ν] ô Gauthier (BullEpigr) με βάση τήν
φωτογραφία* πρβλ. SEG. Στίχ. 13: [ι-2] τυχόντε$ έλαφ[ρών] ή Παπανικολαου. Στίχ. 14: [ι-2] αν SÌKÒS
καταβαλω[μεν] ή Παπανικολαου* επίσης ό Gauthier (BullEpigr) καί τό SEG. Στίχ. 15: άπόδοσιν ποιήσω[μεν] ή
Παπανικολαου* επίσης ό Gauthier (BullEpigr) καί τό SEG. Στίχ. 16: [άν]αστροφήν τών ττ[ολ·τών] ή
Παπανικολαου, ό Gauthier (BullEpigr) καί το SEG στον λίθο όμως διαβάζεται μέ βεβαιότητα ΤΟΝ. Στίχ. 17:
[?]ν δέ άλλων ττολ[ιτών] ή Παπανικολαου* [τώ]ν δέ άλλων πολ[ιτών
] τό SEG. Στίχ. 18: [δα]νεισαμένους κ
ή Παπανικολαου καί τό SEG. Στίχ. 19: [Ν21αν καί τήν έπί σ[υμβολαίωι] vel σ[υναλλαγήι] vel σ[υναλλάγματι] ή

Παπανικολαου* [12]αν καί τήν ΕΠΙΣ[
] τό SEG. Στίχ. 20: [2"3] άπόδοσιν κατ ή Παπανικολαου καί το SEG.
Στίχ. 21: [.Α.] ήκεν εϊς βε[βαιωτηρα$] vel βε[βαιωτά$] ή Παπανικολαου καί τό SEG. Στίχ. 22: [- -]ΓΑΙΝΙ[- -] ή
Παπανικολαου καί τό SEG στον λίθο όμως TAI ΜΑ.
Στίχ. 4: ή υπόθεση της Παπανικολαου οτι τα σωζόμενα γράμματα προέρχονται από τό
ουσιαστικό προδανεισταί βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση* πιθανότερη όμως φαίνεται ή
συμπλήρωση κάποιου τύπου τοϋ ρήματος προδανείζω, τό όποιο χρησιμοποιείται μέ τήν έννοια
"προκαταβάλλω, καταβάλλω ώς δάνειο" (avancer) σχεδόν αποκλειστικά προκειμένου για δημόσια
δάνεια (Migeotte, Emprunt 26, σημ. 33).
Στίχ. 5: πρβλ. SEG 25 (1971) 106, στίχ. 14-15 ('Αθήναι, 226/5 π.Χ.): και δούς εαυτόν
άπροφ[α]σίστως eis τήν κοινήν χρείαν της πόλεως ...

Στίχ. 7: για τήν πιθανή αναφορά εδώ σε βαρύτητα τών τόκων, σε αντίθεση προς τους ελαφρούς
τόκους πού αναφέρονται στους στίχους 12 καί 13 καί για τό επιγραφικά τεκμηριωμένο ουσιαστικό
ελαφροτοκία (βλ. κατωτέρω), πρβλ. Βασιλείου Θεολόγου, Όμιλίαι 29. 268.2: αλλ' εκείνος μεν βαρείς
επ' αύτω τους τόκους ώρισεν.
Στίχ. 10: πρβλ. IMylasa (ΙΚ35 Π) 864. 4: έπήγγελται δανείσειν ...
Στίχ. 15: πρβλ. JG X I I 9. 900Α. c i l (Χαλκίς, 200-150 π.Χ.): τήν δέ άπόδοσιν ποιήσασθαι τών
προειρημένων χρημάτων....

Στίχ. 16: στο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, ή αιτιατική τοϋ ουσιαστικού αναστροφή, και
μάλιστα συνοδευόμενη από τήν αιτιατική τοϋ αρσενικού άρθρου, πρέπει πιθανότατα να έχει τήν
σχετικά ασυνήθιστη σημασία της προθεσμίας ή παρατάσεως* βλ. Πολύβ. 1. 70. 4. 2: ώστ ουδέ τον
τυχόντα χρόνον άναστροφήν δόντες ώρμησαν ...* πρβλ. 1. 66. 3 (βουλόμενος άναστροφήν διδόναι τοις
Καρχηδονίοις), 4. 65. 1 (άναστροφήν διδούς τη δυνάμει) κ. ά., Διόδ. 4. 52. 3 (άναστροφήν διδιουσαν
τοις μέλλουσι ποιεϊσθαι τήν επίθεσιν) καί 13. 77. 5 (του καιρού δ' άναστροφήν ού δίδοντος).

Στίχ. 18-19: ô όρος έπίσχεσις πού συμπληρώνεται εδώ μέ ασφάλεια, δεν έχει λεξικογραφηθεί.
Γνωστός ώς ιατρικός όρος, δεν άπαντα μέ νομική έννοια παρά σε επιγραφές της Τρωάδος, άπό
τις όποιες προκύπτει οτι σημαίνει κάποια συγκεκριμένη πρόσθετη επιβάρυνση, ή όποια προστίθεται
σε καθυστερούμενους ετήσιους τόκους δανείων (βλ. Illion [IK3] 5. 8-14: τήμ πόλιν τήγ Καλχηδονίων
ού κατενέγκασαν τους τόκους δραχμας Άλεξανδρεας χιλίας διακοσίας τριάκοντα και της έπισχέσεως της
δοθείσης τό επιβάλλον τώι ενιαυτώι 'Αλεξανδρείας είκοσι πέντε ...* πρβλ. Illion [IK3] 6. 1-4]· στην
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περίπτωση αυτήν ή επίσχεσις αποτιμάται σε ποσό εικοσιπέντε άλεξανδρείων δραχμών επί
οφειλομένου τόκου 1230 δραχμών, δηλαδή σε 2% περίπου. Τό συγκεκριμένο παράδειγμα
αναφέρεται σε ετήσιο υπολογισμό τών τόκων καί δικαιολογεί, κατά τήν γνώμη μας, τήν
συμπλήρωση τοΰ όρου ετησία μέ τήν έννοια της ετήσιας αποδόσεως τών οφειλομένων (πρβλ. επίσης
τό σχόλιο στον στίχο 20).
Στίχ. 20: πρβλ. IEphesos(IK
11.1) 8. 58-59: ... [τάς αποδόσεις ποιείσθωσαν κατά μέρος από] τ ο ϋ
εϊσι{ον}όντος ενιαυτου εν ετεσιν δέ[κα, τους δέ τόκους αποτινέτωσαν κατά τ]ό άνάλογον. Βλ. επίσης τήν

επιγραφή της Τρωάδος (ανωτέρω, σχόλιο στον στίχο 18-19).
Ή συνέχεια τοΰ κειμένου δεν είναι ευνόητη. Τό πιθανότερο είναι οτι ή συνέχεια άφοροΰσε
κάποια συμπληρωματική —καί πάντως ευνοϊκή— ρύθμιση τοΰ γενναιόδωρου δανειστή, πού
άφοροΰσε, όπως καί εκείνη της κατά μέρος αποπληρωμής, τους παλαιούς δανειολήπτες. Στο ολο
πνεύμα της απεριόριστης επιεικείας πού κατά τό ψήφισμα επέδειξε ό τιμώμενος ευεργέτης τα
κατάλοιπα τών τελευταίων σωζόμενων στίχων 21-23 μπορούν ίσως νά συμπληρωθούν ώς
α κ ο λ ο ύ θ ω ς : [και ού]| [κατέθ]ηκεν εις βε[βαιωτας άλλα αυτούς δανειστας]| [άποδέχε]ται (vel

[άναδέχε]ται) μά[ρτυρας[
έννοια, πρβλ. Miletl

]. Για τήν χρήση τοΰ ρήματος άναδέχομαι μέ ανάλογη

3. 138 : έλέσθαι ... τους άναδεξομένους και τα βέβαια δώσοντας τοϊς δανεισταϊς.

Σύμφωνα δηλ. μέ τήν συμπλήρωση πού προτείνεται εδώ, ô δανειοδότης, επιδεικνύοντας καλή
πίστη καί απεριόριστη εμπιστοσύνη, δεν αξίωσε τήν κατάθεση τών συμβόλων τοΰ δανείου σε
έγγυητάς άλλα αποδέχθηκε ώς εγγυητές τοΰ δανείου τους ίδιους τους δανειολήπτες.
'Υπογραμμίζεται οτι ή προτεινόμενη συμπλήρωση είναι υποθετική, καθώς δεν βρέθηκαν
παράλληλα ή ανάλογα για τέτοιες πρωτοβουλίες. Ό ορός δανειστής χρησιμοποιήθηκε εδώ μέ τήν
επίσης τρέχουσα έννοια τοΰ δανειολήπτη. Στις πηγές, οι όροι βεβαίωσις, βεβαιωτήρ, βεβαίωσις,
βεβαιούν δεν αναφέρονται επί δανείων. Βεβαιωταί καί βεβαιωτήρες άπαντοΰν κατά κανόνα ώς
εγγυητές σε αγοραπωλησίες, μέ χαρακτηριστική τήν περίπτωση τοΰ Πανταινέτου (Δημ., Κατά
Πανταινέτου [37]), όπου δμως, όπως παρατηρεί ô Λιβάνιος (Arg. 2), ενώ ή αρχική συναλλαγή
εμφανίζεται ώς μίσθωσις, πρόκειται στην ουσία περί έντοκου δανεισμού (και ήν τούτο τω μεν έργω
τόκος, τ ω δ' ονόματι μίσθωσις). Για τήν σημασία τής έγγύης/βεβαιώσεως, βλ. κ υ ρ ί ω ς J. P a r t s c h ,

Griechisches Bürgschaftsrecht. Ι. Das Recht des altgriechischen Gemeindestaats (Λειψία-Βερολίνο
1909) 340-48· πρβλ. 356-58, καί Finley, Studies 34-35, μέ τις σημ. 33-35· πρβλ. πρόσφατα
Hatzopoulos, Amphipolis, passim μέ συγκεκριμένη, περιορισμένη σημασία.
Ά ν οι ενδεικτικά προτεινόμενες συμπληρώσεις βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση, οί
ευεργεσίες τοΰ τιμωμένου περιλαμβάνουν:
(1) τήν παραγραφή εκ μέρους του ενός πρώτου δημόσιου δανείου, όταν διαπίστωσε οτι μέ τό
βάρος τών τόκων υπό συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας ή πόλις αδυνατούσε νά εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της (στίχ. 3-9),
(2) τήν χορήγηση σέ ιδιώτες χαμηλότοκων δανείων μέ απεριόριστη προθεσμία πληρωμής τών
τόκων σέ περιπτώσεις κωλύματος (στίχ. 10-16),
(3) ευνοϊκή αντιμετώπιση τών παλαιών δανείων, τα όποϊα είχαν επιβαρυνθεί μέ
καθυστερημένους τόκους καί "πανωτόκια"· αυτά επέτρεψε νά εξοφλούνται μέ δόσεις (κατά μέρος).
Παρά τις πλούσιες πληροφορίες περί δανεισμού πού διέσωσαν πολυάριθμοι δικανικοί λόγοι
καί τα επιγραφικά κείμενα πού αναφέρονται σέ δανειστές ευεργέτες, τό ψήφισμα τών 'Αβδήρων,
καίτοι αποσπασματικό, αποκαλύπτεται μοναδικό, καθώς ή γενναιοδωρία καί ή επιείκεια τοΰ
τιμωμένου δανειστή δεν έχει προηγούμενο. Τό πλησιέστερο παράλληλο αποτελεί ή περίπτωση τών
Κλοατίων, Ρωμαίων επιχειρηματιών οί όποιοι τιμήθηκαν από τους Γυθεάτες τό έτος 71/0 π.Χ. για
τήν γενναιοδωρία τους απέναντι στην πόλη σέ περιόδους οικονομικής κρίσεως: αναφέρονται,
μεταξύ άλλων, τόσο ή παραγραφή παλαιού δανείου (στίχ. 8-9: του πρώτου δανείου τάν λύσιν
εποιουντο), όσο καί ή χορήγηση νέου δανείου μέ βαρύτατο τόκο (υπολογίζεται σέ 48%), τον όποιο
όμως πείσθηκαν αργότερα νά μειώσουν στο μισό καί νά αρκεσθούν σέ εύθυτοκία (δηλ.
παραιτήθηκαν από τα "πανωτόκια") καί επί πλέον χάρισαν στους Γυθεάτες σημαντικό ποσό,
πιθανότατα από τους οφειλόμενους τόκους (στίχ. 32-40· γιά τήν συστηματική ανάλυση τής
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επιγραφής καί τήν συναφή βιβλιογραφία βλ. Migeotte, Emprunt αρ. 24, 90-96).
Έκτος άπο το όνομα τοϋ δανειστού, αγνοούνται επίσης οί άποδοθεισες τιμές, καί —το
σημαντικότερο— οί λόγοι συνάψεως των άλεπάλληλων δανείων καί της γενικής οικονομικής
κρίσεως πού αντιμετώπιζαν τα "Αβδηρα, όπως διαγράφεται μέσα από τους στίχους τής
ακρωτηριασμένης επιγραφής. Για ψηφίσματα σχετικά μέ τον δημόσιο δανεισμό, βλ. Migeotte,
Emprunt, κυρίως σελ. 360-61, οπού σημειώνονται οί κυριότεροι λόγοι· μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ή
ανάγκη αγοράς σίτου (πρβλ. το ψήφισμα τής Μαρώνειας Ε175 καί Ph. Gauthier, Historia 28
[1979] 76-89). Ή Chryssanthaki πρότεινε τήν σύνδεση τοϋ ψηφίσματος μέ τήν δεινή κατάσταση
στην όποια είχε περιέλθει ή πόλις μετά τήν καταστροφική επίθεση τοϋ Όρτηνσίου τό 170 π.Χ.,
χρονολογία συμβατή μέ τους παλαιογραφικούς χαρακτήρες τής επιγραφής. Κατά τον Gauthier εξ
άλλου (BullEpigr), δεν αποκλείεται τό τιμώμενο πρόσωπο νά είναι κάποιος Ρωμαίος
εγκατεστημένος στην Θεσσαλονίκη (πρβλ. τα ψηφίσματα προς τιμήν των Άπουστίων Ε9 καί Ε10,
καθώς επίσης τό επιτύμβιο Ε72 καί τις παρατηρήσεις μας σχετικά μέ τήν πρώιμη παρουσία
Ιταλικών στα "Αβδηρα).

Ε12. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5573 (πρώην Μουσείο Καβάλας A412).
Πλάκα άπό λευκό, χονδρόκοκκο μάρμαρο, άποκεκρουμένη ανω, κάτω, καθώς καί μεγάλο
μέρος τής άνω αριστερής γωνίας. Μικρότερες αποκρούσεις παρατηρούνται στις γωνίες καί τις
ακμές. Ή επιφάνεια τοϋ λίθου έχει υποστεί σημαντική φθορά, ένφ ή παρουσία ιζημάτων καθιστά
ακόμη δυσχερέστερη τήν αναγνώριση των γραμμάτων.
Βρέθηκε τό 1961 κατά τήν ανασκαφή τής οικίας Α, στο κέντρο περίπου τοϋ δυτικού τομέως τοϋ
νότιου περιβόλου. Ή παρουσία του εκεί οφείλεται σέ δεύτερη χρήση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,50x0,41x0,125. Ύψος γραμμάτων: 0,010-0,013. Διάστιχο:
0,005-0,08.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 7.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Δ. Λαζαρίδης, Α Α 17 (1961/1962) [1963] "Χρονικά" 247 (απλή
αναφορά τής ανευρέσεως).
Ελληνιστικοί χρόνοι ;
Προηγείται άγνωστος αριθμός στίχων
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Ή μεγάλη φθορά τής ενεπίγραφης επιφάνειας δέν επέτρεψε υπό τις παρούσες συνθήκες παρά
την ανάγνωση μεμονωμένων γραμμάτων και συλλαβών ή λέξεων. Το γενικό περιεχόμενο τοϋ
κειμένου διαφεύγει.

ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΈΣ
Ε13. Αναθηματική στον Έρμη Αγοραίο
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5567 (πρώην Μουσείο Καβάλας ΑΙ 117). Εισήχθη στο Μουσείο
Καβάλας το 1976, άλλα οι συνθήκες καί ό ακριβής τόπος ευρέσεως δέν αναφέρονται.
'Ορθογώνια, τετραγωνική σχεδόν βάση από θασιακό πιθανότατα μάρμαρο, ελλιπής τό δεξιό
καί πίσω μέρος. Τό αριστερό μέρος τής κύριας όψεως βαθειά άποκεκρουμένο. Στην άνω οριζόντια
επιφάνεια διατηρείται ευμεγέθης τόρμος (βάθους 0,05 μ. περ.), σέ απόσταση περ. 0,10 μ. άπό τις
ακμές τοϋ λίθου. Τα σωζόμενα τμήματα τής αρχικής επιφάνειας εμφανίζονται επιμελώς
έργασμένα, ή κάτω επιφάνεια άδρώς.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,15x0,29x0,28. Άπό τήν θέση τοϋ τόρμου στην άνω οριζόντια
επιφάνεια τοϋ λίθου υπολογίζεται οτι τό έλλειπον προς τα δεξιά τμήμα πρέπει νά είχε μήκος περί
τα 0,20 μ.
Ύψος γραμμάτων: 0,012-0,015. Διάστιχο: 0,01.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 7.
'Αδημοσίευτη.
Μέσα τοϋ 5ου π.Χ. αι.
[
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Ή χάραξη τής επιγραφής με τό χαρακτηριστικό παρο-θασιακό αλφάβητο τών αρχαϊκών καί
πρώιμων κλασσικών χρόνων (ω αντί ο στην κατάληξη τής ονομαστικής τοϋ ακρωτηριασμένου
δευτερόκλιτου ονόματος σέ -φίλος), τό όποιο δέν χρησιμοποιήθηκε στα "Αβδηρα, αποτελεί —μαζί με
τό επιτύμβιο Ε30— τήν απόλυτη σχεδόν εξαίρεση μεταξύ τών επιγραφών τών 'Αβδήρων. Έξ
αιτίας αύτοϋ, σέ συνδυασμό καί μέ τήν ασάφεια σχετικά μέ τον ακριβή τόπο ευρέσεως τοϋ
μνημείου, ή επιγραφή δέν είναι βέβαιο άν πράγματι ανήκει στα "Αβδηρα ή πρέπει νά αποδοθεί
στην Θάσο.
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Ή μορφή τοϋ μνημείου, ή πιθανή κατάληξη δοτικής στον στίχο 1, ή παρουσία δύο τουλάχιστον
ονομάτων σε πτώση ονομαστική στους στίχους 2 και 3 και ή προφανής όμοιότης μέ ανάλογα
μνημεία άπο τήν Ζώνη (βλ. κατωτέρω Ε401 και Ε403), και τήν Θάσο (βλ. κατωτέρω) δέν
αφήνουν αμφιβολία οτι πρόκειται για βάση αναθήματος. Το συνολικό όμως μήκος τοϋ λίθου άλλα
και των ακρωτηριασμένων στίχων τοϋ κειμένου δέν μπορεί να υπολογισθεί εξ αιτίας ιδίως της
βαθειάς αλλοιώσεως τοϋ αριστερού μέρους της ενεπίγραφης επιφανείας.
Ή προτεινόμενη έδώ αποκατάσταση γίνεται μέ επιφυλάξεις καί βασίζεται στο γεγονός οτι τα
γράμματα τοΰ πρώτου στίχου εμφανίζουν πυκνότερη διάταξη, επιτρέποντας τήν υπόθεση οτι
υπήρξε προσπάθεια νά οικονομηθεί εκτενέστερη ενότητα κειμένου, ίσως περισσότερα τοϋ ενός
ονόματα θεών —τά ονόματα τών οποίων προηγούνταν στην αρχή τοϋ πρώτου στίχου— καί,
βέβαια, οτι τά ονόματα τών αναθέτων ήσαν περισσότερα (πρβλ. ενδεικτικά τά αναθήματα από τήν
γειτονική Θάσο στην Εστία, τήν 'Αφροδίτη καί τον Έρμήι Pouilloux 397 κέ., αρ. 151· IG XII
Suppl. 403).
Στίχ. 1 : άπό τά σωζόμενα γράμματα προκύπτει οτι ή τιμώμενη θεότης (ή μία άπό αυτές)
πρέπει νά ήταν ό Έρμης 'Αγοραίος.
Τά κατάλοιπα τών στίχων 2 και 3, οι όποιοι εμφανίζουν σαφώς αραιότερη χάραξη, ανήκουν
ασφαλώς σε ονόματα, προφανώς δύο τουλάχιστον αναθέτων. Τό πιθανότερο είναι οτι είχαν
χαραχθεί ζεύγη ονομάτων (δνομα +γενική πατρωνυμική, λ.χ. [Πά]μφιλο$ : [τοϋ δεινός], | [. .]κλής :
Άθη|[νοδώρου ...).

Ή προτεινόμενη συμπλήρωση τών καταλοίπων τοϋ στίχου 4 κατέστη δυνατή μέ βάση μία άπό
τις σπάνια διαπιστωμένες άλλα γνωστές 'ιδιοτυπίες τοϋ παρο-θασιακοϋ αλφαβήτου τών αρχαϊκών
καί πρώιμων κλασσικών χρόνων: πράγματι, ή συχνή στο Ναξιακό ιδίως αλφάβητο (γνωστή όμως
καί άπό επιγραφές της Κέας, τής Δήλου και της Σύρου), εναλλακτική χρήση τών χαρακτήρων Ε
καί Η (βλ. συστηματικά Jeffery, LSAG 289, 291, 296 καί 297), έχει επισημανθεί επίσης σε σπάνιες
επιγραφές τής Θάσου (IG XII 8. 395· IG XII Suppl. 412· βλ. Jeffery, LSAG 301· πρβλ. Pouilloux
449: "la graphie E=H et H = E ne semble pas avoir été couramment employée à Thasos") καί μπορεί
νά εξηγήσει τήν μή αναμενόμενη γραφή κάποιου άπό τά πολλά ονόματα μέ δεύτερο συνθετικό
-μενης, Οπως λ.χ. Άλκιμένης.

Οι χαρακτήρες τών γραμμάτων καί ή χρήση δίστιγμων διαχωριστικών μεταξύ τών λέξεων
χρονολογούν τήν επιγραφή πριν άπό τά μέσα τοϋ 5ου π.Χ. αι. μέ βάση τά γνωστά επιγραφικά
μνημεία τής Θάσου. 'Ιδιαίτερα επισημαίνεται ή πρώιμη μορφή τοϋ Φ, ή οποία άπαντα στις
επιγραφές τής Θάσου καί τής Πάρου μόνον ώς τις αρχές τοϋ 5ου π.Χ. αι. (βλ. Pouilloux 446).
Είναι όμως αξιοσημείωτο οτι τό σχήμα τών λάμδα τής επιγραφής διαφέρει άπό τά
χαρακτηριστικά εκείνα σχήματα (αρχικά: Λ μετά τό 480/470: Γ), μέ τά όποια τό γράμμα αυτό
εμφανίζεται σταθερά στις επιγραφές τής Θάσου καί τής Πάρου κατά τον 5ο π.Χ. αι. (Pouilloux
444· βλ. όμως ορισμένες άπό τις νομισματικές εκδόσεις τών Βισαλτών, Svoronos 106-107, άρ. 34).
Δυσερμήνευτη παραμένει ή κατ' εξαίρεση χρήση τοϋ θασιακοϋ αλφαβήτου σέ επιγραφή τών
'Αβδήρων, κατανοητή ίσως αν δεχθούμε οτι ol ανάθετες δέν ήσαν 'Αβδηρίτες άλλα ξένοι (ίσως
Θάσιοι), οι όποιοι είχαν παραγγείλει τό μνημείο στην Θάσο. Ή αβέβαιη όμως προέλευση τής
επιγραφής δέν αποκλείει τήν υπόθεση οτι μπορεί ό λίθος ακόμη καί νά μεταφέρθηκε στην
ηπειρωτική ακτή άπό τήν άντικρυνή Θάσο. Στην περίπτωση αυτήν, ή επιγραφή θα έπρεπε νά
ενταχθεί στον φάκελλο τών επιγραφών τής Θάσου.
Ε14. Αναθηματική (;) στην Εστία (καί τήν ;) Πυθία
Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 3618. Βρέθηκε τό 1983 εντοιχισμένη στο βυζαντινό τείχος τοϋ λόφου τοϋ
Πολυστύλου.
'Ορθογώνια μαρμάρινη πλάκα, άποκεκρουμένη πανταχόθεν. Στο κάτω μέρος τής πρόσθιας
όψεως διαμορφώνεται οριζόντια έξεργη ταινία, εν πολλοίς άποκεκρουμένη· ή πίσω επιφάνεια
παρέμεινε ακατέργαστη.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,175x0,40x0,155. Ύψος γραμμάτων: 0,04-0,05. Διάστιχο:
0,005-0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 7.
'Αδημοσίευτη.
Τέλη 5ου π.Χ. ai.
Ίστίης,
Πυθείης.

Επισημαίνονται οί προφανείς χαρακτήρες τής ιωνικής διαλέκτου.
Ή συγκριτική παλαιογραφική ανάλυση επιτρέπει κατά τήν γνώμη μας τήν προτεινόμενη εδώ
χρονολόγηση, παρά τήν παρουσία συγκεκριμένων παλαιογραφικών χαρακτηριστικών, πού
παραπέμπουν σε παλαιότερες εποχές· βλ. λ.χ. τήν απόδοση τοϋ ϋψιλον χωρίς κάθετη κεραία, πού
στην γειτονική Θάσο φαίνεται οτι εκλείπει σταδιακά άπό τό 470-460 π.Χ. περ. (Pouilloux 446),
αλλά καί τήν μορφή τοϋ θήτα, πού αποδίδεται ελαφρώς μικρότερο από τα υπόλοιπα γράμματα,
καί τοϋ εψίλον, πού εμφανίζει τάση μειώσεως τής κεντρικής κεραίας σε σχέση με τίς υπόλοιπες
οριζόντιες (πρβλ. Pouilloux 444-45).
Ή επιγραφή διασώζει τήν πρώτη καί μοναδική μέχρι σήμερα μαρτυρία για τήν λατρεία στά
"Αβδηρα τής Εστίας, ή παρουσία τής οποίας στην γειτονική Θάσο είναι γνωστή άπό επιγραφές
τοϋ 4ου π.Χ. αι. (Pouilloux, 232, 337, 340). Αμάρτυρος προς τό παρόν, καί οπωσδήποτε απίθανος
κρίνεται ό συσχετισμός τής Εστίας με τό λατρευτικό επίθετο ΓΤυθείη/α, πού κατά κανόνα
αποδίδεται στην "Αρτεμι (βλ. ενδεικτικά τήν πληθώρα τών επιγραφών άπό τα Δίδυμα καί τήν
Μίλητο, Α. Rehm, Didyma II. Die Inschriften [Βερολίνο 1958] άρ. 104-107 καί Milet Ι. Α αρ. 302
καί 400)· εξ άλλου, ή αποσπασματική διατήρηση τοϋ λίθου δεν αποκλείει τήν υπόθεση οτι ή
επιγραφή συνεχιζόταν δεξιά καί αριστερά από τα σωζόμενα γράμματα καί οτι, κατά συνέπειαν, τα
δύο ονόματα πρέπει να αποσυνδεθούν.
Στην αποσπασματική κατάσταση διατήρησης οφείλεται καί ή αβεβαιότητα ώς προς τον τύπο
τοϋ μνημείου. Ή μορφή τοϋ σωζόμενου τεμαχίου καί, κυρίως, τό σημείο οπού βρέθηκε επιτρέπουν
τήν υπόθεση οτι πρόκειται για βωμό (πρβλ. Πετράκος, Ωρωπός άρ. 281, άλλα καί τό συγγενές
τυπολογικώς καί χρονολογικώς μνημείο τής Μολυβωτής Ε107, πού χαρακτηρίζεται ώς ορός).

Ε15. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5595 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ672).
'Ορθογώνια μονολιθική πλάκα άπό χονδρόκοκκο θασιακό μάρμαρο.
Βρέθηκε τό 1966 στον αγρό τοϋ Θεοδώρου Κοντογιάννη, κατά τήν ανασκαφή τάφρου περί τα
100 μ. ΒΑ τοϋ θεάτρου. Είχε χρησιμοποιηθεί ώς οικοδομικό υλικό για τήν κατασκευή
μεταγενέστερου τοίχου, καθέτου στην εξωτερική πλευρά τοϋ νότιου περιβόλου τής πόλεως.
Ή πλάκα άνασυστάθηκε σχεδόν πλήρως άπό πολλά συνανήκοντα, συγκολλημένα σήμερα
θραύσματα. Πρόκειται πιθανότατα για επίστεψη βάσεως αναθήματος καί αποτελείται άπό πλατύ
κυμάτιο καί στενό κανόνα ύψους 0,05. Σε κάθε μία άπό τίς τέσσερες γωνίες τής άνω επιφάνειας
κυκλική άβαθης κοιλότητα (διαμ. 0,18 περ.), ένψ στο κέντρο μία μεγαλύτερη ακανόνιστη κοιλότητα
(διάμ. 0,40) με διαμπερή όπή (διαμ. 0,095 περ.), στην όποια όδηγεΧ άβαθης αύλακα. Ή επιφάνεια
τοϋ λίθου διαβρωμένη. Ή επιγραφή βρίσκεται χαραγμένη έπί τοϋ κανόνος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,14x1,115x0,81. Ύψος γραμμάτων: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 7.
Βιβλιογραφία: Δ. Ι. Ααζαρίδης, ΑΛ 21 (1966) [1968] "Χρονικά" 362, σχέδ. 4, πίν. 383γ-δ (SEG
25 [1975] 717).
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Τέλη 5ου π.Χ. αι.
[

] μ' άνέθηκεν ό Νυ[

]ο.

- - - ΜΑΝΕ[Θ]ΗΚΕΝΟΥΝ ό Λαζαρίδης.

Ή τεκμηριωμένη στα "Αβδηρα συχνότητα των παραγόμενων άπα το θέμα Νυμφ- ονομάτων (βλ.
τα σχόλια των επιγραφών Ε31-Ε32) επιτρέπει κατά την γνώμη μας την συμπλήρωση ενός
αντίστοιχου ονόματος, προφανώς σε γενική πατρωνυμική, στο τέλος τοϋ στίχου. Το όνομα τοϋ
άναθέτη θα πρέπει να αναζητηθεί στην αρχή.
Ε16. 'Αναθηματική στον Ήρωα Μεσοπολίτη Έπήνορα
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3518. Βρέθηκε τό 1991 εντοιχισμένη σέ τοίχο οικίας τών ελληνιστικών
χρόνων στην περιοχή τοϋ νοτίου περιβόλου. Ή οικία ανήκει σέ συγκρότημα πού βρίσκεται νοτίως
της όδοϋ πού οδηγεί από τήν Δυτική Πύλη προς το εσωτερικό της πόλεως και κάτω από τό
νεκροταφείο πού αναπτύχθηκε στην περιοχή κατά τους ύστερο-ρωμαϊκούς και βυζαντινούς
χρόνους. Άποτοιχίσθηκε καί μεταφέρθηκε στο Μουσείο 'Αβδήρων τον 'Απρίλιο τοϋ 1995.
'Ορθογώνιος παραλληλεπίπεδος δόμος άπό λευκό, λεπτόκοκκο μάρμαρο. Ή κύρια ενεπίγραφη
επιφάνεια τοϋ λίθου σώζεται άθικτη μέ μικρές μόνον αποκρούσεις κατά τις ακμές, ενώ οι
υπόλοιπες πλευρές φέρουν ακανόνιστες αποκρούσεις. Ή πίσω όψη παρέμεινε πλήρως
ανεπεξέργαστη ή έχει πλήρως αποκρουσθεί. Στο ανω μέρος της πρόσθιας επιφάνειας σχηματίζεται
ταινία εισέχουσα (ΰψος 0,06, βάθος 0,02), άδρομερώς επεξεργασμένη, ενώ στην άνω οριζόντια
επιφάνεια τοϋ δόμου καί σέ απόσταση 0,02 μ. άπό τήν πρόσθια ακμή καί 0,37 άπό τις πλάγιες,
διατηρείται μεγάλη ορθογώνια κοιλότης (0,15x0,03, βάθους 0,06 μ.), πιθανώς άπό μεταγενέστερη
χρήση τοϋ δόμου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,18x0,93x0,45. Ύψος γραμμάτων: 0,02 (0,012-0,013 τό Ο,
0,012-0,02 τό Ω, 0,025 τό Υ). Διάστιχο: 0,015-0,02.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 7.
Βιβλιογραφία: D. Kallintzi καί Chr. Veligianni, The Ancient History Bulletin 10 (1996) 51-65
(SEG 46 [1996] 841).
Πρβλ. Ντ. Καλλιντζή, ΑΕΜΘ 5 (1991) [1994] 460 (SEG 44 [1994] 577· Α. Pariente, BCH 118
[1994] "Chronique" 772 για τήν ανεύρεση τοϋ λίθου).
Τελευταίο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Έρμώναξ Διονυσαδος Εύρυσθενίδης
Ήρωι Μεσοττολίτη Έπήνορι.

Στην δημοσίευση τών Kallintzi καί Veligianni περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση τοϋ
σημείου ανευρέσεως καί της ιστορίας τοϋ λίθου, λεπτομερής περιγραφή καί εκτενής σχολιασμός
τοϋ κειμένου. Για τήν πολύτιμη, πρώτη μαρτυρία της διαιρέσεως τοϋ σώματος τών 'Αβδηριτών
πολιτών σέ γένη, πού αποκαλύπτει ή αναγραφή τοϋ ονόματος γένους Εύρυσθενίδης, βλ. τήν μελέτη
τοϋ Ν. F. Jones, Public Organization in Ancient Greece. A Documentary Study, "Memoirs of the
American Philosophical Society" 176 (Φιλαδέλφεια 1987) 306-310, πού αναφέρεται στην ανάλογη
διαίρεση τοϋ σώματος τών πολιτών στην μητρόπολη τών 'Αβδήρων Τέω. 'Ενδιαφέρον παρουσιάζει
επίσης ή πρόταση ταυτίσεως τοϋ ήρωος Μεσοπολίτου μέ τον μυθικό οικιστή της πόλεως "Αβδηρο
(Kallintzi καί Veligianni 56 κέ.).
Ή προταθείσα άπό τις Καλλιντζή καί Βεληγιάννη χρονολόγηση (Kallintzi καί Veligianni 54-
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55) στηρίχθηκε κυρίως στα σχήματα των γραμμάτων και σε συγκρίσεις μέ επιγραφές της Θάσου
και της Σαμοθράκης, άλλα και μέ την παρουσία ομώνυμου άρχοντος στα άβδηριτικά νομίσματα
της 9ης περιόδου· μετά την αναχρονολογηση των τελευταίων όμως (βλ. Lorber 65-67 και
Chryssanthaki 224: 336-311 π.Χ.) θα πρέπει αντίστοιχα να μετακινηθεί και ή χρονολόγηση της
επιγραφής προς τα τέλη του 4ου π.Χ. αι.
Ε17. 'Αναθηματική στον Διόνυσο
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5575 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ36). Βρέθηκε τό 1954 σέ βάθος 1,20
μ., κατά τήν ανασκαφή τοΰ άγροϋ Αθηνάς Τουμπάρη και Κωνσταντίνου Βογιατζή, στην πεδινή
έκταση τοϋ δυτικοϋ τμήματος τοΰ νοτίου περιβόλου.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας, άποκεκρουμένο σέ όλες τίς πλευρές πλην της κάτω.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,13x0,21x0,05. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,025. Διάστιχο:
0,005-0,007.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 8.
Βιβλιογραφία: Δ. Λαζαρίδης, ΠΛΕ 1954 (1957) 167-68 (SEG 16 [1959] 413).
Πρβλ. J. και L. Robert, BullEpigr 1959, 248.
2ος μ.Χ. αι.

[

]

[- -]s επιμελητής vel sim.]
[- -]ος εκ των [ιδίων]
vac. Διονύσω ε[υχήν].ζ>α£
Ή κατάσταση διατήρησης τοϋ λίθου δέν επιτρέπει τον υπολογισμό τοΰ άρχικοΰ μήκους τών στίχων. Στίχ.
2: — OC.. Μ— ό Λαζαρίδης. Στίχ. 4: Διονύσω ε[θηκε(?)] το SEG.
Για τήν προτεινόμενη συμπλήρωση τοϋ στίχου 4, πρβλ. Ε19.
Σημειώνεται ή μεγάλη συγγένεια —τόσο ώς προς τό υλικό κατασκευής όσο και ως προς τό
σχήμα τών γραμμάτων— μέ τήν επιγραφή Ε24, μέ τήν οποία όμως δέν συνανήκει.
Γιά τήν σπουδαιότητα της λατρείας τοϋ Διονύσου στα "Αβδηρα, βλ. ανωτέρω, σελ. 169-70.
Όπως επισημάνθηκε ήδη από τον Λαζαρίδη, ή παρούσα επιγραφή, άν υποτεθεί ότι βρέθηκε in situ,
αποτελεί τήν μόνη πιθανή ένδειξη γιά τήν θέση τοϋ ίεροϋ (πρβλ. τό ψήφισμα Ε8, στίχ. 32-33).
Επιμελητής μέ συγκεκριμένες αρμοδιότητες αναφέρεται στην επιγραφή Ε24· πρβλ. επίσης Ε25.
Ε18. 'Αναθηματική τοϋ άρχιβουκόλου Γ. Κασσίον Σέξτου στον Διόνυσο
Εντοπίσθηκε άπό τους J. Bousquet και M. Feyel τό 1937 στο υπόγειο της οικίας Στέλιου
Άναδυώτη στο χωριό Μπουλούστρα (σημ. "Αβδηρα). Κατά πληροφορίες τών ιδίων, ο λίθος είχε
μεταφερθεί άπό τον λόφο τοϋ Πολυστύλου. "Εκτοτε τα ίχνη του άγνοοϋνται.
Μονολιθικό αέτωμα άπό ασβεστόλιθο. Άπό τήν περιγραφή καί τό σχέδιο τοϋ Bousquet
προκύπτει ότι ô λίθος ήταν σπασμένος σέ δύο κομμάτια κατά τό μέσον τοϋ αριστερού μισού τοϋ
αετώματος περίπου καί ελλιπής τήν δεξιά γωνία του. Ή επιγραφή βρισκόταν χαραγμένη στο
βάθος τοϋ τύμπανου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,43x0,81x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,03. Διάστιχο: 0,01.
Πίναξ 8 (αναπαραγωγή τοΰ απογράφου τοϋ Bousquet).
Βιβλιογραφία: J. Bousquet, BCH 62 (1938) 51-54 (J. και L. Robert, BullEpigr 1939, 187· SEG
17 [1960] 320· L. Robert, RPhil 48.2 [1974] 200-202 [=OMS V 287-89]).
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Πρβλ. Μ. P. Nilsson, The Dionysiac Mysteries (1957) 53· P. Boyancé, RPARA 33 (1960-1961)
117-18· J. και L. Robert, BullEpigr 1976, 462· Ε. Βολανάκη-Κοντολέοντος, "Μεγάρου
Επίσκεψις Γ, ΗΟΡΟΣ 10-12 (1992-1998) 477· SEG 48 (1998) 2185.
3ος μ.Χ. αι.
Άγαθη τύXVI
vacat
Γ(άϊο$) Κάσσιος Σέ-

4

ξτος, άρχιβουκόλος, θεω
Δ ι ο ν [ ύ ] σ ω κ α ι τοις συνμύστοας
εκ τ [ ώ ] ν ιδίων τ ο μάγαρον έποίησεν.

Στίχ. 6: ΜΑΓΛΡΟΝ στον λίθο.

Όπως επισημάνθηκε ήδη άπό τους Bousquet καί Robert, ή επιγραφή αναφέρεται στην κατα
σκευή και ανάθεση άπό τον επί κεφαλής ενός διονυσιακοί) συλλόγου ενός μαγάρου, χώρου δηλ.
κατάλληλου για τήν άσκηση τών λατρευτικών πρακτικών τών μελών τοϋ συγκεκριμένου συλλόγου.
Στην προκειμένη περίπτωση δέν αποκλείεται να είχε τήν μορφή —τουλάχιστον κατά τήν
πρόσοψη— μικροϋ οικοδομήματος, με τήν επιγραφή χαραγμένη στο αέτωμα. Για τον όρο μάγαρον,
πρβλ. επιγραφή τών αυτοκρατορικών χρόνων άπό τήν Θεσσαλονίκη, όπου αναφέρεται ό
άρχιμαγαρεύς και οι κατώτεροι στην ιεραρχία τοϋ συλλόγου μαγαρεϊς καί μαγάρισσαι (Α. Λιούτας
καί Μ. Μανδάκη, "Τρία σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα της εντός τειχών Θεσσαλονίκης από
τις εκσκαφικές εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου", ΑΕΜΘ 11 [1997] 373) καί επιγραφή άπό
τήν Τραϊανή Αύγούστα (Irina Shopova, "Greek inscription of a σπείρη from Thracia", XI Congr.
Intern. Epigr. Greca e Latina, Roma 1997 [Ρώμη 1999] τ. 2, 315-21, κυρίως 317-18). Για τήν
παρουσία βουκόλων καί άρχιβουκόλων στην Θράκη, βλ. IGBulg Γ 401 καί III 1. 1517, στίχ. 17
αντίστοιχα, καθώς καί Sayar, Perinthos 237-38, άρ. 57.
Ε19. 'Αναθηματική στον Δία Ύψιστο
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3583. Βρέθηκε το 1984 στον αγρό τών κληρονόμων Σταύρου Μακρή,
στην θέση Μώλος καί παραδόθηκε άπό τον Βασ. Κατσίκα. Στην θέση αυτή εντοπίσθηκαν κατά
πληροφορία της Κ. Καλλιντζή κατάλοιπα ρωμαϊκού κτίσματος.
Θυμιατήριο άπό λευκό, λεπτόκοκκο μάρμαρο σε σχήμα κόλουρου κώνου. Σώζεται ακέραιο μέ
αποκρούσεις στο πρόσθιο μέρος της βάσεως καί μικρές φθορές της επιφάνειας στο άνω πέρας.
Στο άνω πέρας διατηρείται καί ή χαρακτηριστική για τα θυμιατήρια άβαθης κυκλική κοιλότητα
(βάθους 0,025).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,52x0,135-0,255 (άνω καί κάτω διάμετρος). Ύψος
γραμμάτων: 0,04-0,07. Διάστιχο: 0,085 (στίχ. 1-2)· 0,05-0,075 (στίχ. 2-3).
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 8.
"Αδημοσίευτη.
4ος μ.Χ. αι.
Χ(αϊρε)

Zaß(ß;)ai S (;)
ΔειΙ Ύψίστωι
4
.εύχήν.
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Για τον τύπο τοϋ κυλινδρικού θυμιατηρίου, βλ. ΕΑΜ102, άρ. 104, πίν. 39, δπου και ή σχετική
βιβλιογραφία. Ή ερμηνεία τού μονογραφήματος τοϋ στίχ. 1 διαφεύγει· δεν στάθηκε επίσης
δυνατόν να βρεθεί παράλληλο για το συμπίλημα (;) στον στίχο 2. Εικάζεται οτι πρόκειται για
συντομογραφική απόδοση τού διπλού συμφώνου κατά τό πρότυπο της ανάλογης αποδόσεως της
διφθόγγου ΟΥ σέ επιγραφές των ύστερων αυτοκρατορικών χρόνων (βλ. ενδεικτικά DunantPouilloux άρ. 329 ή 333 σέ επιγραφές της Θάσου).
Το όνομα Σαβ(β)αΐς παραπέμπει σέ άνθρωπωνύμια σημιτικής προελεύσεως, όπως Σάββας άλλα
και Σαββατίς, πού άπαντα στην γειτονική Μακεδονία (βλ. IG Χ. 2.1, 785· πρβλ. Ε. Τσιγαρίδας και
Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Κατάλογος χριστιανικών επιγραφών στα Μουσεία της Θεσσαλονίκης
[Θεσσαλονίκη 1979] 42-43, άρ. 9). "Αν ή ανάγνωση αυτή ευσταθεί, ή ανάθεση τοϋ μνημείου στον
Δία "Υψιστο συνδέει τήν άναθέτρια μέ τήν εβραϊκή διασπορά καί ενισχύει τήν υπόθεση οτι ή
συγκεκριμένη λατρεία μπορεί να σχετίζεται μέ τήν παρουσία εβραϊκών κοινοτήτων (βλ. Σ.
Δρούγου, "Διί Υψίστωι. Η αναθηματική στήλη του Ζωίλου στην Εδεσσα", Εγνατία! [1990] 61-64·
πρβλ. Sayar, Perinthos 229, άρ. 229, οπού περαιτέρω βιβλιογραφία· άντιπρβλ. όμως M. TacevaHitova, "Dem Hypsistos geweihte Denkmäler in den Balkanländern", BalkSt 19 [1978] 59-75 και
της Ιδίας, Cults 190-215 —όπου συγκεντρώνονται καί οί αναφορές για τήν λατρεία τοϋ Διός
Υψίστου στην Θράκη—, Chr. vom Brocke, Thessaloniki — Stadt des Kassander und Gemeinde des
Paulus [Tübingen 2001] 220-22). 'Αξιοσημείωτη είναι ή απουσία τοϋ πατρωνυμικού της
άναθέτριας, ενδεικτική της ταπεινής (δουλικής ?) κοινωνικής καταγωγής της. Για τήν οπωσδήποτε
περιορισμένη παρουσία τού εβραϊκού στοιχείου στην Θράκη καί τήν Μακεδονία, βλ. M. TacevaHitova, BalkSt 19 (1978) 60-61· Δ. Κανατσούλης, "Ή μακεδόνικη πόλις από της εμφανίσεως της
μέχρι τών χρόνων τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου", Μακεδόνικα 4 (1955/60) 261-64· Π.
Χρυσοστόμου, "Η λατρεία του Διός Υψίστου στην Εδεσσα", Η Εδεσσα και η περιοχή της. Ιστορία
και Πολιτισμός, Πρακτικά Α ' Πανελλήνιου Επιστημονικού Συμποσίου, Εδεσσα 1992 [1995) 99110 καί, πιο πρόσφατα, Ά. Κουκουβοϋ, "Ή εβραϊκή κοινότητα τής Βέροιας στην αρχαιότητα: νέες
επιτύμβιες επιγραφές", ΤΕΚΜΗΡΙΑ 4 (1998/1999) 13-28 καί Chr. vom Brocke, ö. π.
Για τήν ανεύρεση τής επιγραφής στην θέση Μώλος, εξω άπό τα τείχη τής πόλεως, πρβλ. ΕΚΜ
Α ' άρ. 25 καί τα παράλληλα τής Μακεδονίας.
Για το φαινόμενο τοϋ ίωτακισμοϋ στην απόδοση τής δοτικής τοϋ ονόματος τοϋ Διός (πού στις
επιγραφές τών ύστερων χρόνων άπαντα συχνά ώς Διί, Διεί, Δί καί Δεί), βλ. τις σχετικές
παραπομπές τών Ριζάκη καί Τουράτσογλου, ΕΑΜ (1985) 24, άρ. 7. Για τήν διατύπωση "ό
δείνα.... ευχή ν", πρβλ. ΕΑΜ 22 άρ. 4.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ
Ε20. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5538 (πρώην Μουσείο Καβάλας A410).
Άπότμημα πλάκας άπό λευκό, σχετικά λεπτόκοκκο μάρμαρο. Διατηρείται άποκεκρουμένο τις
πλάγιες δψεις καί τήν κάτω επιφάνεια. 'Αποκρούσεις στο άνω μέρος.
Στον κατάλογο τοϋ Μουσείου αναφέρεται ώς τυχαίο εύρημα τοϋ 1961.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,13x0,33x0,063. Ύψος γραμμάτων: 0,012 (0,03 για τό
μεταγενέστερο μονόγραμμα).
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 8.
'Αδημοσίευτη.
'Ελληνιστικοί χρόνοι;
Ό δημ[ος]
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Ή επιγραφή βρίσκεται χαραγμένη εντός ανάγλυφου στεφάνου. Στα αριστερά τοϋ στεφάνου και
στο ίδιο περίπου ϋψος μέ τήν επιγραφή, διακρίνεται ενα μεμονωμένο γράμμα (Ν), πού ασφαλώς
οφείλεται σε μεταγενέστερη χάραξη.
Ή αναφορά τοϋ δήμου και ή παρουσία στεφάνου δηλώνουν προφανώς τον δημόσιο χαρακτήρα
τοϋ κειμένου (τιμητικό ψήφισμα ή άλλη τιμητικοϋ περιεχομένου επιγραφή).

Ε21. Τιμητική (;) άγνωστου ευεργέτη
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3496 (πρώην Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1775). 'Επισημάνθηκε για
πρώτη φορά τό 1911-1912 άπό τους Avezou και Picard εντοιχισμένη στην οικία Δημ. Παράσχου
στο χωριό Μπουλοΰστρα (νϋν "Αβδηρα). Κατά πληροφορίες τών ιδίων, είχε βρεθεί κοντά στην
θάλασσα μαζί μέ λίθους αρχιτεκτονικής μάλλον προελεύσεως. Εντοπίσθηκε εκ νέου τό 1974 στην
κοινότητα 'Αβδήρων, στον αλευρόμυλο τοϋ Κυριάκου Μαρόπουλου, όπου χρησίμευε ώς βάση από
τό 1925 σε εσωτερική ξύλινη κατασκευή τοϋ μύλου. Άποτοιχίσθηκε καί μεταφέρθηκε αρχικά στο
Μουσείο Κομοτηνής.
'Ορθογώνια πλάκα άπό τεφρό μάρμαρο, άποκεκρουμένη τήν αριστερή και κάτω πλευρά· ή
πίσω όψη άδρώς εργασμένη. Τό επιγραφικό πεδίο περιβάλλεται από στενό είσέχον πλαίσιο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,425x0,60x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,035 (στίχ. 1), 0,025
στους στίχ. 2-3· 0,025 στον στίχ. 4 (0,035 για τό αρχικό Ε καί τό τελευταίο Τ)· 0,02-0,045 (στίχ. 5,
μικρότερο τό Ο, μεγαλύτερο τό Φ). Διάστιχο: 0,03-0,04.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 8.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH37 (1913) 138-40, άρ. 42, είκ. 14.
Πρβλ. Robert, Etudes 157 (σχολιασμός τοϋ ονόματος)· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 1973-1974
[1980] "Χρονικά" 822, άρ. 10, πίν. 609γ (έπανεύρεση τοϋ λίθου) (SEG 30 [1980] 660).
2ος μ.Χ. αι.

4

[Ά y α θ η ι]
Τ ύ χη Γ
[ΈΤΠ ιερέως Διό] s Ελευθερίου καί 'Ρώ[μτ\ς δεινός] του Σουδεικένθου,
[τοϋ δεινός τον] Ίσίωνος εξεταστου,
[
]ν 'Ρούφου του Ουάλεντος
vac.[f\ τΐόλχς τον εύεργ]ετην. vac.

Στίχ. 4: [τον δεινός] Ίσίωνος οί Avezou και Picard, πιθανότερο δμως φαίνεται δτι παρεμβαλλόταν ή γενική
τοϋ άρθρου ανάμεσα στις γενικές τοϋ ονόματος και τοϋ πατρώνυμου. Μεταξύ τών δύο σωζόμενων λέξεων τοϋ
στίχ. 4 καί στο τέλος τοϋ στίχ. 5 διακρίνεται σημείο στίξεως.
Τό σχήμα της πλάκας καί οί εξεζητημένοι χαρακτήρες της γραφής στηρίζουν τήν υπόθεση ότι
πρόκειται για τιμητική επιγραφή, πού μπορεί να προέρχεται άπό επένδυση βάθρου. Τό κείμενο
απηχεί αντίστοιχο τιμητικό ψήφισμα, τοϋ όποιου καί υιοθετεί τους εισαγωγικούς χρονολογικούς
προσδιορισμούς. Τήν υπόθεση επιβεβαιώνει ή αναγραφή ονόματος —προφανώς τοϋ τιμωμένου—
σε αιτιατική στην αρχή τοϋ στίχου 5 ([—]ν), μετά τα ονόματα καί τους τίτλους τών αρχόντων, τα
όποια εμφανίζονται σε πτώση γενική: τοϋ επωνύμου ιερέως καί τοϋ υπεύθυνου για τήν κατασκευή
τοϋ μνημείου στο πλαίσιο εγκεκριμένης δαπάνης εξεταστου.
Για τήν συχνή στα νησιά τοϋ Αιγαίου καί τις μικρασιατικές πόλεις ανάθεση τής ευθύνης για
τήν αναγραφή σε στήλη ψηφισμάτων σε έναν ή περισσότερους εξεταστές, άλλα καί τις άλλες
αρμοδιότητες για τις όποιες εμφανίζονται ώς υπεύθυνοι σε διάφορες πόλεις, βλ. S. Celato,
Πρακτικά τοϋ Η'Διεθνούς Συνεδρίου 'Ελληνικής καί Λατινικής Επιγραφικής, 'Αθήνα 1982, τ. Β '
('Αθήνα 1987) 23-25.
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Ό ονομαστικός τύπος τοϋ άγνωστου ευεργέτη της πόλεως πρέπει να ήταν ελληνικός, παρά τό
γεγονός οτι τα ονόματα τόσο τοϋ πατέρα του (Τουφος) οσο και τοϋ πάππου του (Ούάλης) ήσαν
λατινικής προελεύσεως cognomina. Ή λατρεία τοϋ Διός Ελευθερίου στα "Αβδηρα των
αυτοκρατορικών χρόνων μαρτυρειται πιθανότατα και στην αποσπασματική επιγραφή Ε22. Ή
σημαντική θέση της στην πόλη, και μάλιστα σε συνδυασμό με τήν λατρεία της 'Ρώμης,
επιβεβαιώνεται από τήν ανάδειξη τοϋ Ιερέως τών δύο αυτών θεοτήτων ώς επωνύμου άρχοντος και
μπορεί, κατά τήν γνώμη μας, να συνδεθεί με τήν διακήρυξη της ελευθερίας της πόλεως μετά το
τέλος τοϋ Γ ' Μακεδόνικου πολέμου (βλ. επίσης κατωτέρω, σελ. 326 και τα σχόλια στην επιγραφή
Ε187).
Ε22. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5539 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ33).
Άπότμημα πλάκας άπό λευκό χονδρόκοκκο μάρμαρο, πανταχόθεν άποκεκρουμένο. Σώζεται
μικρό μόνο μέρος τοϋ δεξιοϋ κροτάφου, ενώ στο άνω μέρος διακρίνονται κατάλοιπα ταινιωτής (;)
έπιστέψεως.
Περισυνελέγη τό 1954 στον αγρό Β. Μακέδη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,115x0,16x0,065. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 9.
'Αδημοσίευτη.
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.
[Αγαθή Τύχη]
ίερεως Διός Έ]λευθερίου [και 'Ρώμης]
[δεινός τοϋ
]ΚΑΝ[
]
[ΈΤΓΙ

Στίχ. 1: επάνω από τα γράμματα PI τοϋ στίχου 2 διακρίνεται οριζόντια κεραία από τό κάτω μέρος ενός
γράμματος. Πιθανή συμπλήρωση : ['Αγαθή τύχη].
Με βάση τήν επιγραφή Ε21, φαίνεται πιθανή κατά τήν γνώμη μας ή υπόθεση οτι πρόκειται
καΐ σε αυτήν τήν περίπτωση για τήν αρχή τιμητικής επιγραφής ή, ίσως, ψηφίσματος με αναφορά
τοϋ επωνύμου Ιερέως τοϋ Διός Ελευθερίου και τής Ρώμης, ό όποιος φαίνεται οτι καταλαμβάνει
κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους τήν θέση τοϋ επωνύμου άρχοντος τής πόλεως.

Ε23. Τιμητική τοϋ αύτοκράτορος "Αδριανού
Μουσείο Σόφιας, χωρίς αριθμό ευρετηρίου. Βρέθηκε τό 1917 κατά τήν διάρκεια ανασκαφικών
ερευνών τοϋ Kazarow στον λόφο τοϋ Πολυστύλου, κοντά σε δεξαμενή νεροϋ και σέ κτήριο πού
χαρακτηρίζεται ώς "καμαροσκέπαστο granarium".
Πεσσόσχημος βωμός μέ βάση και έπίκρανο. Διατηρείται ακέραιος με φθορές και μικρές
αποκρούσεις στην επιφάνεια.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,845x0,38x0,26. Ύψος γραμμάτων: 0,04. Διάστιχο: δεν
αναφέρεται.
Φωτογραφία. Πίναξ 9.
Βιβλιογραφία: G. Kazarow, JdlAA 33 (1918), στ. 47-48, είκ. 52 (Manov, "Inscriptions" 13-14,
άρ. 13).
Πρβλ. Chryssanthaki 614-16.
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131-132 μ.Χ.

4

Αύτοκράτορι Καίσαρι Άδριανω Όλυμπίω Σωτηρι.

Ή τιμητική για τον αυτοκράτορα 'Αδριανό (117-138 μ.Χ.) επιγραφή τών 'Αβδήρων εντάσσεται
σέ μία πλειάδα επιγραφών ανάλογου περιεχομένου της ελληνικής 'Ανατολής. Τα επιγραφικά
μνημεία τής Θράκης τοϋ Αιγαίου (Ε78-Ε79 και Ε185) επιβεβαιώνουν τήν ιδιαίτερη σχέση τοϋ
φιλέλληνος αύτοκράτορος μέ τις ελληνίδες πόλεις τής περιοχής καί, όπως θα φανεί κατωτέρω,
πιστοποιοϋν τις ευεργετικές παρεμβάσεις τοϋ αύτοκράτορος για επίλυση σοβαρών τοπικών
προβλημάτων προφανώς συνδέονται καί μέ επίσκεψη/διέλευση τοϋ αύτοκράτορος από τήν περιοχή
κατά τήν επιστροφή του από τήν 'Αλεξάνδρεια προς τήν 'Αθήνα, οπού είναι γνωστό ότι διέτριψε
τον χειμώνα τοϋ 131-132 μ.Χ. Για τήν συναφή νομισματική μαρτυρία —κοπές νομισμάτων στην
Μακεδονία και τήν Θράκη μέ τήν επιγραφή adventui Aug. Macedoniae καί Thraciae αντιστοίχως—
βλ. Pilhofer 226, ένφ για τα νομίσματα τοϋ 'Αδριανού πού εξέδωσαν τα "Αβδηρα, βλ.
Chryssanthaki 614-36.
Ό τίτλος 'Ολύμπιος, συνοδεύει τό όνομα τοϋ αύτοκράτορος από τό 128/9 μ.Χ., οπότε
ολοκληρώθηκε ή ανέγερση τοϋ Όλυμπιείου στην 'Αθήνα (βλ. Kienast 130* Pilhofer 226 καί
Chryssanthaki 614-15 μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία). Μέ τον ίδιο τίτλο τιμάται ό 'Αδριανός
σέ επιγραφές από τήν γειτονική ρωμαϊκή αποικία τών Φιλίππων (λατινικές) καί τήν Θάσο (βλ.
Pilhofer 208, μέ τήν συναφή βιβλιογραφία). Ό λόγος τής αναθέσεως τής συγκεκριμένης
επιγραφής δέν μνημονεύεται· βλ. όμως τα σχόλια στις επιγραφές Ε78 καί Ε185.
Ε24. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5586 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ1011).
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας πανταχόθεν άποκεκρουμένο. Εισήχθη στο Μουσείο τό 1970, άλλα
oi ακριβείς συνθήκες ανευρέσεως παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,105x0,135x0,05. Ύψος γραμμάτων: 0,022-0,025. Διάστιχο:
0,005. Συμπίλημα Η+Ν στον στίχ. 3.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 9.
'Αδημοσίευτη.
2ος μ.Χ. αι.

] ·!"[

]

] εκ τών [
]
- επιμ]ελητήν [
]
- εκ τώ]ν ίδίω[ν
]

]
Στίχ. 1: στην αρχή τοϋ στίχου διακρίνεται το κατώτατο Ιχνος λοξής κεραίας.
Σημειώνεται ή μεγάλη συγγένεια —τόσο ώς προς τό υλικό κατασκευής οσο καί ως προς τό
σχήμα καί τό μέγεθος τών γραμμάτων— μέ τήν επιγραφή Ε17, μέ τήν οποία όμως δέν συνανήκει.
Παρά τήν αποσπασματική κατάσταση διατηρήσεως, πού δέν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα, ή
εκφορά τοϋ τίτλου τοϋ επιμελητού σέ πτώση αιτιατική στον στίχο 3 παραπέμπει σέ κείμενο τιμη
τικού πιθανώς περιεχομένου. Για τό αξίωμα τοϋ επιμελητού στα "Αβδηρα, βλ. τις επιγραφές Ε17
καί Ε25.
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Ε25. Τιμητική για άγνωστο ευεργέτη
Εντοπίσθηκε το 1911-1912 άπό τους Avezou και Picard και το 1942-1943 άπο τον Feyel
εντοιχισμένη στην σκάλα της οικίας Μιχ. Σπορτόλου στο χωριό Μπουλούστρα (σημ. "Αβδηρα).
Έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.
'"Ορθοστάτης βάσεως άνδριάντος" από λευκό μάρμαρο (Avezou και Picard).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,02x0,64x0,23. Ύψος γραμμάτων: 0,07 (στίχ. 1 και 3), 0,060,065 (στίχ. 2 και 4, το Φ: 0,09). Διαστιχο: 0,035 (στίχ. 1-2), 0,60 (στίχ. 2-3), 0,03 (στίχ. 3-4).
Έκτυπο στην Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή των 'Αθηνών (est. IH 166-167), Πίναξ 9.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou και Ch. Picard, BCH37 (1913) 140- 41, άρ. 43.
Πρβλ. M. Feyel, BCH 66-67 (1942-1943) 180, σημ. 2.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Ή πόλις
τον ίδιον εύεργ[έτην] ·
δι' επιμελητού Λ(ουκίου) Άν[τ]ωνίου 'Ρουφείνου.
Στίχ. 2: Οί πρώτοι εκδότες σημειώνουν οτι δεν κατόρθωσαν να διαπιστώσουν αν ή τελευταία λέξη ήταν
συντομογραφημένη ή — το και πιθανότερο κατά τήν γνώμη μας— γραμμένη μέ μικρότερους χαρακτήρες.
Ή τιμητική επιγραφή χαράχθηκε προφανώς σε εκτέλεση σχετικού ψηφίσματος της βουλής. Το
όνομα τού τιμωμένου πιστεύεται οτι θα είχε χαραχθεί σε υπερκείμενο κυμάτιο ή έπίκρανο.
Για το αξίωμα τού επιμελητού στα "Αβδηρα, βλ. επίσης τις αποσπασματικές επιγραφές Ε17
και Ε24. Ό συγκεκριμένος επιμελητής είχε τήν ευθύνη της κατασκευής τού μνημείου (curator
statuae).

Ε26. Τιμητική για άγνωστο πρεσβευτή
Μουσείο 'Αβδήρων 3641. Τυχαίο εύρημα τού 1984 άπό τον λόφο τού Πολυστύλου (αγρός τού
Κλεάνθη Ίμαμίδη).
Άπότμημα μεγάλης μαρμάρινης πλάκας, πανταχόθεν άποκεκρουμένο και έντονα διαβρωμένο.
Στο σωζόμενο τμήμα της κύριας επιφάνειας σώζεται μέρος ανάγλυφου πλοχμοΰ μέ
σχηματοποιημένο βουκράνιο στο κέντρο τού ημικυκλίου, μέσα στο όποιο βρίσκεται χαραγμένη ή
επιγραφή.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,77x0,58x0,175. Ύψος γραμμάτων: 0,005 περ. στον στίχ. 1·
0,03-0,035 στους στίχ. 2-4· 0,025-0,03 στους στίχ. 5-8. Διαστιχο: 0,017 στους στίχ. 1-4· 0,004 στους
στίχ. 5-8.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 9.
Βιβλιογραφία: Μ. Γ. Παρισάκη, Γ ' Πανελλήνιο Συνέδριο Επιγραφικής, Θεσσαλονίκη 19-21
Μαρτίου 2004 (υπό εκτύπωση).
Αυτοκρατορικοί χρόνοι

[

4

] ΚΛ [

]

[- ] πρεσβε[ύ]σα[ς]
[ύττ]έρ πατρίδος άόκνως
[άρε]της ένεκα πάσης έ>
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[ετι]μήθη ù και άτέλειαν ού[κ]
εχρήσατο συναύξων τα$
της πόλεως π ρ ο σ ό δους.

Ό τιμώμενος φαίνεται οτι διετέλεσε πρεσβευτής της πόλεως· τιμήθηκε άπό τους 'Αβδηρίτες,
μεταξύ άλλων, καί για τήν μή χρήση τοΰ δικαιώματος της ατέλειας, συμβάλλοντας έτσι στην
αύξηση —ή μάλλον στην μή μείωση— των προσόδων της πόλεως. Δυστυχώς, ή αποσπασματική
διατήρηση της επιγραφής δεν επιτρέπει τήν συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ

ΕΜΜΕΤΡΑ

Ε27. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5582 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ566).
'Απότμημα μεγάλης ορθογώνιας πλάκας από χονδρόκοκκο μάρμαρο. Παραδόθηκε το 1964
από κάτοικο τών 'Αβδήρων, χωρίς να γνωστοποιηθεί τό ακριβές σημείο προελεύσεως.
Σέ δεύτερη χρήση ή πλάκα άναστράφηκε, λαξεύθηκε στο άνω πέρας της κυμάτιο καί στην άνω
οριζόντια επιφάνεια επιμήκης τόρμος, για να χρησιμεύσει πιθανότατα ώς βάση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,33x0,35x0,26. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,04-0,055. Διάστιχο:
0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 10.
Βιβλιογραφία: Αίκ. Ρωμιοπούλου, ΑΔ 19 (1964) [1967] "Χρονικά" 378 (SEG24 [1969] 629).
Μέσα τον 5ου π.Χ. ai.

[- - -]ΙΔΡ/ΙΑ[- - -]
[- - τ]όδε σημ[α έστησε ν - -]
[
] ν Εύπολ[
]

4 [- - -]φ| Κ [- - -]
Στίχ. 1: Δ . ΙΑ ή Ρωμιοπούλου. Στίχ. 2: ΕΣΗΜ ή Ρωμιοπούλου. Στίχ. 3: ΕΥΠΟ ή Ρωμιοπούλου. Σαφής ή
παρουσία μιας λοξής κεραίας στο τέλος τοΰ στίχου· πρέπει πιθανότατα να συμπληρωθεί κάποια πτώση τοΰ
ονόματος Εϋπολις, πού άνηκε είτε στον νεκρό εϊτε στον άναθέτη τοΰ επιτύμβιου. Στίχ. 4: ΙΙΥ ή Ρωμιοπούλου.
Δεν αποκλείεται να πρόκειται για απόσπασμα επιτύμβιου επιγράμματος. Τό όνομα τοΰ
άναθέτη πρέπει να είχε χαραχθεί στον στίχο 1· εκείνο τοΰ νεκρού στον στίχο 3.

Ε28. 'Απότμημα πλάκας άπό φαιό μάρμαρο, άποκεκρουμένο σέ όλες τις πλευρές πλην της κάτω.
Τήν επιγραφή είδε ό Feyel τε 1942-1943 σέ αγρό κοντά στον λόφο τοΰ Πολυστύλου καί τό
μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος, άπό όπου σημειώνει οτι προέρχονταν επίσης οι επιγραφές
Ε3 καί Ε45. "Εκτοτε τά Ιχνη της χάθηκαν.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,37x0,23x0,13. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,017 (μέσος ορός).
Διάστιχο: 0,01.
Έδώ (Πίναξ 10) αναπαράγεται τό απόγραφο τοΰ Feyel.
Βιβλιογραφία: M. Feyel, BCH 66-67 (1942-1943) 179-80, αρ. 1, είκ. 2.
Πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1943, 43.
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2ος-1ος π.Χ. ai.
2ΑΝΘ
ΑΔ έπαιάξασα ΚΑ .
. Τ έπεί δαίμω[ν]
vacai

Στίχ. 1: Κατά τον Feyel, στην αρχή τοΰ στίχου διακρίνεται το κάτω μέρος πλάγιας κεραίας, ενα κενό και
στην συνέχεια 1 (ίσως δμως Ε ή και Σ). Ό στίχος συμπληρώνεται είτε ώς - ε άνθ- είτε ώς ξανθ- . Στίχ. 3: Κατά
τον Feyel, στην αρχή τοΰ στίχου διακρίνεται το δεξιό άκρο μιας πλάγιας κεραίας, Ισως Α, ένφ από το
τελευταίο σωζόμενο γράμμα διακρίνονται τα πιθανά κατάλοιπα ενός Ω.
Στον στίχο 2 αναγνωρίζεται ή μετοχή αορίστου τοϋ ρήματος έτταιάζω =θρηνώ, πενθώ.

Ε29. 'Ορθογώνια μαρμάρινη βάση, ελλιπής το δεξιό πέρας.
Εντοπίσθηκε κατά "τό κλείσιμο της ανασκαφής" τοϋ Χ. Μπακιρτζή εντοιχισμένο σέ γωνία της
τρίκλιτης κοιμητηριακής βασιλικής τών 'Αβδήρων (αρ. ανασκαφής ΞΑ1/83) καΐ φαίνεται οτι
μεταφέρθηκε στις αποθήκες τής 12ης 'Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων. Έ ν τούτοις, σέ
πρόσφατη αναζήτηση μας δέν στάθηκε δυνατό να εντοπισθεί. Ή φωτογραφία, όλες οι σχετικές μέ
τον λίθο πληροφορίες καθώς και ή άδεια δημοσιεύσεως τους παραχωρήθηκαν από τήν κ.
Χρυσούλα Βεληγιάννη.
Πριν άπό τον έντοιχισμό του στην βασιλική, τό μνημείο φαίνεται οτι χρησιμοποιήθηκε και ώς
κατώφλι.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,135x0,28x0,31. Ύ ψ ο ς γραμμάτων και διάστιχο δέν
αναφέρονται.
Φωτογραφία. Πίναξ 10.
'Αδημοσίευτη.
Ιος-2ος μ.Χ. ai.
Ουνομα σον ΚΑΠ[
-

4

μητρεί τίς δε τ υ χ [
Ώδίνες λόχιαί με κ[ατέφθισαν
πένθη τέκνο[ις λιπουσαι Tis δε χρόνος γενετή . [ - και πόσον εν ζωιήΥ νυν [-

]
];
]
].
]
]

Στίχ. 1: τα τελευταία σωζόμενα γράμματα μπορεί να ανήκουν σέ κάποιο γυναικείο όνομα (βλ.
λ.χ. Kcnravis, IG I2 565, άπό τήν 'Αθήνα τοϋ 480 π.Χ..
Στίχ. 3: πρβλ. SEG40 (1990) 563.3: ούπω λυσαμένα μογεραν ώδϊνα λοχείας ... (άπό τις Σέρρες;)·
Peek, GVI1349. 7: εκ τοκετοϊο κακάς [ώδΐνα$ εχουσαν] ... άπό τήν Δήλο* AbhBerlin 1909, 62-63, αρ.
21. 3-4: εγ δε λοχείας [ώ]δϊνα στυγερήν εις Άίδαν ετεκεν (άπό τήν Σάμο)· Στίχ. 5 : πρβλ. TAMII 1-3.
2: oög χρόνος ημέτερης γενεής ϊδεν .. (άπό τα Σίδυμα τής Λυκίας).
Πρόκειται για απόσπασμα επιτύμβιου επιγράμματος κάποιας γυναίκας, ή όποια πέθανε κατά
τον τοκετό, διατυπωμένο σέ σύνθετη διαλογική μορφή (πρβλ. Peek, GVI 1848-1880, Ιδίως 18581880). Ό άγνωστος, ô όποιος λαμβάνει πρώτος τον λόγο (ό ποιητής ή, πιθανότερα, ô τυχαίος
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παροδείτης) φαίνεται να διαβάζει (ίσως σέ κάποιο σημεΧο της στήλης, πού δέν σώζεται) το όνομα
της νεκρής, τα πρώτα γράμματα τοϋ οποίου μπορούν ίσως να αναγνωρισθούν στο τέλος τοϋ
πρώτου στίχου. Ή πρώτη του ερώτηση (στίχ. 2) πρέπει να αφορούσε τίς περιστάσεις τοϋ θανάτου
της, όπως συνάγεται από την απάντηση της (στίχ. 3-4), στην οποία ή νεκρή αναφέρει τις ώδΧνες
τοϋ τοκετοϋ καί το βαρύ πένθος πού αφήνει ό θάνατος της στα μεγαλύτερα παιδιά της. Ή δεύτερη
ερώτηση (στίχ. 5-6) άφορα τήν διάρκεια της ζωής καί τήν ηλικία, κατά τήν οποία πέθανε ή νεαρή
πιθανότατα μητέρα· ή απάντηση της, ίσως καί άλλες έρωταποκρίσεις, ακολουθούσαν στην χαμένη
σήμερα συνέχεια τοϋ επιγράμματος.

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΕ ΠΕΖΟ ΛΟΓΟ
Ε30. 'Επιτύμβιο τοϋ εταίρου τοϋ Πείθωνος, γιου τοϋ Πρωτίου
ΜουσεΧο Καβάλας Λ801α. Παραδόθηκε τό 1969 από τον Στέργιο Άργυρούδη, κάτοικο
Βελόνης.
'Ορθογώνια πλάκα από κοκκινωπό πωρόλιθο Μάνδρας. Σώζεται μεγάλο μέρος της αριστερής
πλευράς με τον αντίστοιχο κρόταφο· άποκεκρουμένη τίς κάτω γωνίες. Ή πρόσθια, ενεπίγραφη
επιφάνεια είναι προχείρως επεξεργασμένη, ένφ ή πίσω παρέμεινε ακατέργαστη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,445x0,207x0,195. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,02. Διάστιχο:
περ. 0,01-0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 10.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως τίς άπλες αναφορές τής Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Α Α 25 (1970)
[1973] "Χρονικά" 404 (BCH 97 [1973] 359) καί τής ιδίας, ΙΑΛΕρεννα 48, σημ. 57 καί
"Nécropoles"53, σημ. 38 (με λανθασμένο άρ. εύρ. Λ809).
Μέσα τοϋ 6ου π.Χ. ai.
Πείθων μ1 ε[στησεν]
ό Πρωτίο Άν[
]
έταίρωι.
Στίχ. 2: Στο έλλεϊπον μέρος πρέπει να συμπληρωθεί το δνομα τοϋ νεκροϋ σέ πτώση δοτική.
Ή παρουσία τής προσωπικής αντωνυμίας με, πού υπαγορεύει τήν συμπλήρωση τοϋ ρήματος
στον πρώτο στίχο, εντάσσει τήν επιγραφή στον χαρακτηριστικό τύπο των "ομιλούντων μνημείων",
τα όποΧα γνωρίζουν μεγάλη διάδοση σέ όλον τον ελληνικό χώρο, ιδίως όμως τον ιωνικό, κατά
τους αρχαϊκούς καί πρώιμους κλασσικούς χρόνους (βλ. ενδεικτικά Guarducci 396-97, άρ. 4 καί
γενικότερα σελ. 256· για τήν Θράκη, πρβλ. κατωτέρω Ε31 καί Ε32 καί Ε109· βλ. επίσης Sayar,
Perìnthos άρ. 70 καί 71 καί IGBulg I2 405 [Απολλωνία]).
'Από τό κείμενο τής επιγραφής προκύπτει οτι τήν πρωτοβουλία τοϋ ενταφιασμού καί τής
ιδρύσεως τοϋ μνημείου ανέλαβε ό έταϊροζ (φίλος, σύντροφος, συμπολεμιστής) τοϋ νεκροϋ καί όχι
κάποιο μέλος τής οικογενείας του, όπως συμβαίνει συνήθως. Πρβλ. τό επίσης πρώιμο επιτύμβιο
επίγραμμα άπό τήν Τροιζήνα/G IV 800.
Οι ιδιοτυπίες τής γραφής (Ω στην θέση τοϋ Ο, Η στην θέση τοϋ Ε καί τοϋ δασέως) αποτελούν
χαρακτηριστικά τοϋ πρώιμου παρο-θασιακοϋ αλφαβήτου (Jeffery, LSAG 25 καί 301· Pouilloux
449). Τό πατρώνυμο τοϋ άναθέτη παραπέμπει επίσης στην Θάσο, όπου τό όνομα Πρώ-ns γνωρίζει
αξιοσημείωτη διάδοση κατά τους κλασσικούς χρόνους (εξι περιπτώσεις, σύμφωνα με τό LGPN Ι).
Παρά ταύτα ή προέλευση τοϋ επιτύμβιου άπό τα "Αβδηρα πρέπει να θεωρηθεί ασφαλής, άφοϋ ώς
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πρώτη ύλη χρησιμοποιήθηκε ό χαρακτηριστικός τοπικός πωρόλιθος της Μάνδρας. "Ισως πρόκειται
για τό επιτύμβιο κάποιου Θασίου, πού σκοτώθηκε σε μάχη στην απέναντι ηπειρωτική ακτή, θέμα
πού απηχειται στους στίχους τού 'Αρχιλόχου (PLG άρ. 6), καθώς επίσης στο επιτύμβιο τού Τόκη
τού τέλους τού 6ου ή των αρχών τού 5ου π.Χ. αι. από τήν 'Αμφίπολη (Δ. Ί . Λαζαρίδης, ΑΕ 1976,
164-81, πίν. 57-63).

Ε31. Επιτύμβιο τοϋ Αναξιδίκου, γιου τοϋ Νύμφιδος
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3642. Βρέθηκε τό 1981 στον αγρό τού Παντελή Δερμεντζόγλου, στην
περιοχή 'Αλμυρή λίμνη (πρώην Τουζλά-γκιόλ).
'Επιτύμβιο μνημείο σέ σχήμα "σπονδύλου" από τοπικό ψαμμίτη λίθο. Άποκεκρουμένο τήν άνω
και κάτω επιφάνεια και τμήματα της περιφέρειας τού κυλίνδρου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,36x0,80 (διάμετρος). Ύψος γραμμάτων: 0,045-0,070
Διάστιχο: 0,02-0,04.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 10.
Βιβλιογραφία: Ε. Σκαρλατίδου, HOROS 14-16 (2000-2003) 253-54, άρ. 3, πίν. 60.3.
Πρώτο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αι.
Άναξιδίκο ειμί
το Νύμφιδος.

Ή συγκεκριμένη ρηματική σύνταξη —με τό πρώτο πρόσωπο ένεστώτος τού ρήματος ειμί—
εντάσσει τό επιτύμβιο στην χαρακτηριστική κατηγορία τών "ομιλούντων μνημείων" (βλ. ανωτέρω,
τα σχόλια στην επιγραφή Ε30).
Τό μέγεθος καί ή μορφή τού επιτύμβιου καί, κυρίως, ή μελέτη τών ονομάτων επιτρέπουν κατά
τήν γνώμη μας τήν υπόθεση οτι ό νεκρός άνηκε σέ διακεκριμένη κοινωνική τάξη της πόλεως. Τό
όνομα Άναξίδικος φέρει άρχων τού νομισματοκοπείου της πόλεως, οί κοπές τού οποίου
χρονολογούνται περί τα τέλη τού 5ου καί τις αρχές τοϋ 4ου π.Χ. αι. (Chryssanthaki 185: 415-395
π.Χ.· βλ. επίσης May, Abdera 163-66), καθώς καί ένας 'Αβδηρίτης σέ επιτύμβια επιγραφή τών
μέσων τοϋ 4ου π.Χ. αι. από τήν Θάσο (βλ. ΤΕ72), μέλη πιθανότατα της ίδιας οικογένειας. Τό
όνομα Νυμφις, γνωστό ήδη άπό τον 6ο π.Χ. ai. στην Θάσο (βλ. LGPN Ι), ανήκει ασφαλώς σέ
συγκεκριμένη κατηγορία θεοφόρων ονομάτων (πρβλ. τό όνομα Νυμφόδωρος) με σημαντική
παρουσία στά "Αβδηρα τών αρχαϊκών καί πρώιμων κλασσικών χρόνων.

Ε32. Επιτύμβιο της Αρτεμισίας, θυγατρός τοϋ Νυμφοδώρου
Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 3595. 'Εντοπίσθηκε καί παραδόθηκε τό 1985 άπό τον Στ. Βάλσαμα
στον αγρό τού Άναστ. Άρβανιτίδη στην περιοχή Λίμνη τών Πελαργών (πρώην Λελέ-γκιόλ).
'Ορθογώνιο έπίκρανο άπό καστανόχρωμο πωρόλιθο, αποτελούμενο άπό ταινία (ϋψ. 0,14 μ.)
καί κυμάτιο (ϋψ. 0,10). Ή πίσω καί ή αριστερή πλευρά λοξώς άποκεκρουμένες· σημαντικές επίσης
φθορές στην δεξιά πλευρά. Ή ανω επιφάνεια επιμελώς έργασμένη. Στην κάτω επιφάνεια υπάρχει
άβαθης τόρμος για τήν στήριξη τοϋ λίθου σέ πεσσό. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές καί τις γωνίες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,235x0,645x0,415. "Υψος γραμμάτων: 0,025-0,035.
Διάστιχο: 0,003-0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 10.
Βιβλιογραφία: Ε. Σκαρλατίδου, HOROS 14-16 (2000-2003) 250-52, άρ. 2, πίν. 60.1-2.
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Λεύτερο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αι.
Άρτεμισίης ειμί. μνη|μα
της Νυμφοδώρο,
εττοίησε δε ή μήτηρ.
Στίχ. 1: τα δύο τελευταία γράμματα βρίσκονται χαραγμένα στην αμέσως προσκείμενη πλευρά τοϋ
μνημείου.
Το επιτύμβιο ανήκει στην κατηγορία των "ομιλούντων μνημείων" (βλ. ανωτέρω τα σχόλια στην
επιγραφή Ε30). Επισημαίνεται ή σχετικά ασυνήθιστη ανεπτυγμένη εκφορά, με συνδυασμένη
χρήση δύο ρημάτων: είμί και εττοίησε. Για τήν χρήση τοϋ όρου μνήμα, βλ. U. Ecker, Grabmal und
Epigramm. Studien zur frühgriechischen Sepulkraldichtung (Στουτγάρδη 1990) passim, ένφ για τήν
διατύπωση τοϋ στίχου 3 — καί τήν παρεμφερή -πατήρ έστησε— πρβλ. τις επιγραφές τής Θάσου IG
XII 8. 395 καί 398 (=Η. Duchêne, La stèle du port, "Etudes Thasiennes" 14 [1992] αρ. 3 καί 5),
πού χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο τοϋ 6ου καί στις αρχές τοΰ 5ου π.Χ. αι. αντίστοιχα.
Τό όνομα τής νεκρής άπαντα για πρώτη φορά στην περιοχή, άν καί ή λατρεία τής Αρτέμιδος
στα "Αβδηρα τών πρώιμων χρόνων μπορεί να συναχθεί από άλλη επιγραφική μαρτυρία (βλ.
ανωτέρω Ε14). Ξεχωριστό ενδιαφέρον για τό ονομαστικό τής πόλεως εμφανίζει τό πατρώνυμο τής
νεκρής (πρβλ. Ε15). Για τήν δράση τοϋ διάσημου Αβδηρίτη Νυμφοδώρου κατά τό δεύτερο μισό
τοΰ 5ου π.Χ. αι., βλ. ανωτέρω σελ. 161. Τό ίδιο όνομα φέρει καί άρχων τοϋ νομισματοκοπείου τής
πόλεως, τα νομίσματα τοϋ οποίου χρονολογοϋνται τό 446/45 π.Χ. (βλ. Chryssanthaki 173-76). Μέ
βάση τις νεώτερες αυτές χρονολογήσεις ή ταύτιση τών δύο προσώπων φαίνεται πιθανή, ενώ ή
προτεινόμενη εδώ χρονολόγηση τής επιγραφής δέν αποκλείει τήν σύνδεση καί τοϋ πατέρα τής
Αρτεμισίας μέ τό ίδιο πρόσωπο.

Ε33. Επιτύμβιο τοϋ Ίππή, γιου τοϋ Καλλιάνακτος
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3495 (πρώην Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6172). Βρέθηκε τό 1988 στον
αγρό Παντελή Δερμεντζόγλου, στην θέση Ψηλά Βοΰρλα (πρώην Ίντζέ Κουβά) καί παροδόθηκε
από τον Γ. Βουρβουκέλλη.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ άνθεμωτή επίστεψη, ελλιπής τό κάτω μέρος τοϋ κορμοϋ καί
μέρος τής επιστέψεως, πού έχει συμπληρωθεί μέ γύψο. Ή κύρια όψη καί οι κρόταφοι επιμελώς
έργασμένοι, ένφ ή πίσω άδρώς. Στο άνω μέρος τοΰ κορμοϋ λοξότμητο κυμάτιο καί οριζόντιος
επίπεδος κανών, επί τοϋ όποιου βαίνει ή συμφυής άνθεμωτή επίστεψη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,10x0,43x0,175. Ύψος γραμμάτων: 0,027-0,035 (0,05 τό Σ).
Διάστιχο: μέγ. 0,024.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 11.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 46 (1991) [1996] "Χρονικά" 343 (SEG 46 [1996] 840)· Ε.
Σκαρλατίδου, HOROI14-16 (2000-2003) 245-50, αρ. 1, πίν. 59.1-2.
Δεύτερο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αι.
ΊτΓπέω το Κ
αλλιάνακτ
ος.
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Ή εκφορά τού ονόματος τοϋ νεκρού σε πτώση γενική (κτητική) με τήν συνακόλουθη
υποχρεωτική έναρθρη σύνδεση τής γενικής πατρωνυμικής δέν είναι ασυνήθιστη, ιδίως σέ μνημεία
τών αρχαϊκών και κλασσικών χρόνων (πρβλ. Ε37, Ε40). Πρόκειται πιθανότατα για ελλειπτική
εκφορά τού χαρακτηριστικότερου τύπου τών "ομιλούντων μνημείων" —μέ παράλειψη τού
αυτονόητου ρήματος ειμί—, αντιπροσωπευτικά δείγματα τών οποίων αποτελούν τα επιτύμβια
Ε30-Ε32. Χαρακτηριστική τής πρώϊμης περιόδου στην οποία ανήκει τό συγκεκριμένο επιτύμβιο
είναι ή διάταξη τής επιγραφής στην στήλη, χωρίς συλλαβική τομή στο πέρας τών στίχων.
Καθ' αυτήν, ή στήλη προστίθεται στην αξιόλογη σειρά τών άνθεμωτών στηλών —ενεπίγραφων
και μή— πού έχουν εντοπισθεί στην Θράκη τού Αιγαίου (βλ. Σκαρλατίδου 248-49)· για τήν περιοχή
τών 'Αβδήρων βλ. ενδεικτικά Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Κέρνος 72-79, πίν. 26-27 καί Δ.
Τριαντάφυλλος, Αρχαιολογία 13 (1984) 33, είκ. 11-12 (πρβλ. τίς επιτύμβιες στήλες τής Περίνθου
Sayar, Perìnthos 251-52, άρ. 69-71, πίν. 19).
Ή ποιότητα τού μνημείου σέ συνδυασμό μέ τον αριστοκρατικό χαρακτήρα τών
άνθρωπωνυμίων επιτρέπουν τήν υπόθεση οτι ό νεκρός άνηκε στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα
τής πόλεως. Τό όνομα Καλλιάναξ φέρει άρχων τού νομισματοκοπείου (May, Abdera 48, 239, 260261, άρ. 449-451, πίν. 21), ή δραστηριότητα τού οποίου τοποθετείται λίγο πριν άπό τα μέσα τού
4ου π.Χ. αι. (Chryssanthaki 203: 352 π.Χ.).

Ε34. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 3522 (πρώην Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1705).
'Ορθογώνιος επιμήκης λίθος (βάση;) άπό ύποκάστανο ψαμμίτη λίθο, άποκεκρουμένος τίς
πλάγιες όψεις καί τό πίσω μέρος. Στο άνω μέρος τής πρόσθιας όψεως σχηματίζεται οριζόντια
είσέχουσα αύλαξ βάθους 0,015 καί ύψους 0,02.
Βρέθηκε στον αγρό Δημ. Χατζοπούλου στην περιοχή τού λόφου τών Τσακαλιών (πρώην
Τσακάλ-τεπέ). Ό χρόνος ευρέσεως δέν αναφέρεται.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,15x0,66x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,03.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 11.
'Αδημοσίευτη.
Μέσα τοϋ 5ου π.Χ. ai.
Γραφή επί τα λαιά
[Δεινός τοϋ — ] μνηστο.
Ή κατάσταση διατηρήσεως τού μνημείου άλλα καί τής επιγραφής καθιστούν εξαιρετικά
δυσχερή τήν ερμηνεία τού κειμένου. Ή επιγραφή είναι χαραγμένη επί τα λαιά, όπως προκύπτει
από τήν κατεύθυνση τών γραμμάτων (βλ. Ν καί Σ) άλλα καί άπό τήν παρατήρηση οτι ή χάραξη τής
επιγραφής ξεκίνησε άπό τό δεξιό μέρος τής κύριας όψεως τού μνημείου. Πρόκειται κατά πάσα
πιθανότητα για επιτύμβια επιγραφή, άπό τήν οποία διατηρούνται οι τελευταίες συλλαβές τής
γενικής πατρωνυμικής. Τό όνομα τού νεκρού προφανώς προηγεϊτο σέ πτώση ονομαστική ή καί σέ
γενική, όπως συμβαίνει σέ αρκετές επιτύμβιες επιγραφές τών πρώιμων κυρίως χρόνων άπό τα
"Αβδηρα. Στην περίπτωση αυτή απαραίτητη θα ήταν ή συμπλήρωση τής γενικής τού άρθρου μεταξύ
τών δύο ονομάτων (βλ. ανωτέρω, τό επιτύμβιο Ε33). Άπό τα ονόματα, πού σχηματίζονται μέ
δεύτερο συνθετικό -μνηστος, βλ. Άρίμνηστος στην Θάσο τών άρχων τού 5ου π.Χ. αι.
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Ε35. Επιτύμβιο τοϋ Πυθαγόρα, γιου τοϋ Σημαγόρα
Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5537 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ411). Οί ακριβείς συνθήκες ευρέσεως
δεν αναφέρονται.
Άπότμημα άρράβδωτου κυλινδρικού μνημείου άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο, πανταχόθεν
άποκεκρουμένο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,15 (ΰψος). 'Υπολογιζόμενη διάμετρος: περ. 0,23 . Ύψος
γραμμάτων: 0,03 (ομικρον. 0,027). Διάστιχο: 0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 11.
'Αδημοσίευτη.
5ος-4ος π.Χ. al.
Πυθαγ[όρο το ;]
Σημαγ[όρο.]

Τήν σύνδεση της επιγραφής με τά "Αβδηρα ενισχύει ό χαρακτηριστικός τύπος τοϋ μνημείου
αλλά και ή στενή χρονολογική, ίσως καΐ εργαστηριακή συνάφεια τών γραμμάτων μέ αυτά της
επιγραφής Ε36.
Στην προτεινόμενη αποκατάσταση τοΰ κειμένου προτιμήθηκε, ώς πιθανότερος, ό διαδεδομένος
κατά τήν περίοδο αυτή σέ παρόμοια μνημεία τών 'Αβδήρων τύπος εκφοράς τοϋ επιτύμβιου σε
πτώση γενική, καίτοι δεν μπορεί φυσικά να αποκλεισθεί και ό απλούστερος τύπος εκφοράς σέ
ονομαστική. Ή συγκεκριμένη μορφή τών πιθανώς διαλεκτικών καταλήξεων παραμένει άγνωστη.

Ε36. Άπότμημα επιτύμβιας στήλης, πανταχόθεν άποκεκρουμένο.
'Εντοπίσθηκε τό 1911-1912 άπό τους Avezou και Picard εντοιχισμένο στον τοίχο της οικίας
'Αλεξάνδρου Κυρ. Δημητράκου στο χωριό Μπουλούστρα (σημ. Άβδηρα). Κατά πληροφορίες τών
Ιδίων, ή επιγραφή προερχόταν από τήν περιοχή τοϋ Πολυστύλου. "Εκτοτε τά Ιχνη της αγνοούνται.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,18x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,020. Διάστιχο: 0,015.
Έκτυπο στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή τών Αθηνών (est. IH 157), Πίναξ 11.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou και Ch. Picard, BCH 37 (1913) 118, άρ. 35 (μεγαλογράμματη
μεταγραφή).
5ος-4ος π.Χ. al.
[Άναξ]ιμάν[δρο]
[το] Θεοδ[ότο vel -ώρο].
Στο δημοσιευόμενο από τους Avezou και Picard απόγραφο σημειώνεται ή παρουσία και άλλων γραμμάτων
στην αρχή και στο τέλος κάθε στίχου.
Ή πιθανή συμπλήρωση τοϋ ονόματος 'Αναξίμανδρος στον πρώτο στίχο καί ή θέση τών
γραμμάτων στον δεύτερο επιβάλλουν κατά τήν άποψη μας τήν συμπλήρωση της γενικής τοϋ
άρθρου πριν άπό τήν γενική πατρωνυμική καί, κατ'άκολουθίαν, τήν συμπλήρωση τοϋ ονόματος
τοϋ νεκρού σέ πτώση γενική. 'Εξ άλλου, τά σωζόμενα γράμματα στον στίχο 2, οδήγησαν στην
επιλογή ονόματος μέ πρώτο συνθετικό τό εξαιρετικά παραγωγικό θέμα Θεο- (βλ. Bechtel, ΗΡΝ
202-203).
Ή προτεινόμενη εδώ χρονολόγηση (άντιπρβλ. Avezou καί Picard: 5ος π.Χ. αι.) στηρίζεται στην
μεγάλη συνάφεια τών γραμμάτων μέ εκείνα τής επιγραφής Ε35.
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Ε37. Επιτύμβιο τοϋ Πόλυδος, γιου τοϋ Έκατομβίου
Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5584 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ898). Εντοπίσθηκε το 1911-1912 άπό
τους Avezou και Picard στο χωριό Μπουλούστρα (σημ. "Αβδηρα), στην οικία Ευστρατίου Σταύρου,
οπού χρησίμευε ώς λεκάνη (=évier). Κατά πληροφορίες τών Ιδίων, ή επιγραφή προερχόταν άπό
τήν περιοχή τοϋ Πολυστύλου. Κατέληξε μαζί με άλλες αρχαιότητες στο υπόγειο τοϋ Δημοτικού
Σχολείου, από δπου μεταφέρθηκε το 1972 στο Μουσείο Καβάλας (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ
28 [1973] [1977] "Χρονικά" 451).
'Απλή ορθογώνια στήλη από λευκό μάρμαρο. Μικρές αποκρούσεις στο κάτω πέρας, τις ακμές
και τις γωνίες. Παρουσιάζει αισθητή μείωση προς τα ανω.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,80x0,42x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,012-0,022. Διάστιχο:
0,013-0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 11.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou και Ch. Picard, BCH37 (1913) 118, αρ. 36.
Αρχές τοϋ 4ου αι. π.Χ.
Πόλυδος το
Έκατομβίο.
Στίχ. 1: Πολύδοσ-ros οι Avezou καί Picard, άλλα ΠΟΛΥΔΟΣΤΟ σαφώς στον λίθο.
Οι πρώτοι εκδότες διάβασαν τό κείμενο ώς κλασσικού τύπου επιτύμβιο μέ τό όνομα τοϋ νεκρού
σε ονομαστική (Πολύδοστος Ι Έκατομβίο). Τό τελευταίο γράμμα όμως τού πρώτου στίχου είναι
βέβαιο οτι ήταν ομικρον. Έξ άλλου, τόσο τό όνομα Πολύδοστος οσο καί γενικότερα τό θέμα -δοστ/δόστ- δεν απαντούν στην ελληνική τουλάχιστον ονομαστική. Μέ τήν προτεινόμενη ανάγνωση, τό
κείμενο εντάσσεται στον γνωστό τύπο τών επιτύμβιων πού εκφέρονται σέ πτώση γενική και
συνοδεύονται υποχρεωτικά άπό έναρθρη γενική πατρωνυμική (βλ. ανωτέρω, τα σχόλια στην
επιγραφή Ε33). Τό όνομα τού νεκρού ΠολΟς ή Πόλυς, -uos ή -υδο$ αναγνωρίζεται μεταξύ τών
ιωνικών ονομάτων (βλ. Hatzopoulos, Chalcidique 53, μέ τήν συναφή βιβλιογραφία) καί είναι,
μεταξύ άλλων, γνωστό άπό τήν γειτονική Θάσο (IG XII 8. 300, στίχ. 12).
Ε38. Επιτύμβιο τοϋ Ψάμμιδος, γιου τοϋ Έρμαγόρα
Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 3582. Βρέθηκε τό 1989 εντοιχισμένο, σέ δεύτερη προφανώς χρήση, σέ
τοίχο συγκροτήματος οικιών τών αυτοκρατορικών χρόνων, πού αναπτύχθηκε εξω άπό τό δυτικό
σκέλος τού νότιου περιβόλου ("Τομεύς Μουσείου").
'Ορθογώνια βάση άπό ύπόλευκο μάρμαρο. Μέρος τού μνημείου προς τα αριστερά καί προς τα
πίσω έχει αποκοπεί κατά τήν δεύτερη χρήση για τίς ανάγκες τής αξιοποιήσεως του στην τοιχοποιία
(ή επιγραφή είχε χαραχθεί μέ κεντρική διάταξη). Ή αρχική επιφάνεια διατηρείται στην πρόσθια
καί τήν δεξιά πλευρά, καθώς καί σέ τμήμα τής ανω, όπου διακρίνεται μέρος μεγάλου κυκλικού
τόρμου (βάθους 0,015) για τήν στήριξη κίονος. 'Αποκρούσεις κυρίως στην άνω επιφάνεια, τίς
γωνίες καί τις ακμές· ή πίσω επιφάνεια διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,175x0,36x0,25. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 12.
Βιβλιογραφία: Ντ. Καλλιντζή, ΑΑ ΑΙ (1992) [1997] "Χρονικά" 498, πίν. 137στ (SEGAI [1997]
1028).
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'Αρχές τοϋ 4ου π.Χ. ai.
Ψάμμις
Έρμαγόρεω.

Ε39. Επιτύμβιο της 'Ασκούς
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 4000. Βρέθηκε το 1990 στην θέση Παλιόχωρα, στον αγρό Άθ. Κατσίκα.
Άπότμημα μαρμάρινου άρράβδωτου επιτύμβιου κιονίσκου, πανταχόθεν άποκεκρουμένο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,35 (ύψος). Υπολογιζόμενη διάμετρος: περ. 0,23 . Ύψος
γραμμάτων: 0,020-0,025. Διάστιχο: 0,010-0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 12.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 499, αρ. στ {SEGAI [1997]
1029).
Πρώτο μισό τον 4ου π.Χ. αι.
[Ά] σττώ
Μεγαδο[—]
γυνή.

Στίχ. 1:. ΠΩ ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 2: ΜΕΓΑΔΩ ô Τριαντάφυλλος.
Τό προτεινόμενο εδώ όνομα Άσπώ άπαντα σέ επιτύμβιο από την περιοχή τοϋ Μητρικού (βλ.
κατωτέρω Ε140). Τα σωζόμενα γράμματα τοϋ δεύτερου στίχου παραπέμπουν σέ ονόματα με
πρώτο συνθετικό τό θέμα μέγα- ή σέ παράγωγα/υποκοριστικά τοϋ επιθέτου μέγας (Bechtel, ΗΡΝ
299-300), όπως οί υποκοριστικοί τύποι Μεγδς, γεν.-α/-ατος/-5δος ή Μεγάδης (βλ. Cl. Brixhe, "Les
noms de personnes en -ας/-α, Ss/a-roçet -ήν-ήτος dans le dialecte pamphylien", REG 76 [1963] 1819).
E40. 'Επιτύμβιο τοϋ Δημητρίου, γιου τοϋ Πυθοδώρου
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3521 (πρώην Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6134). Βρέθηκε τό 1990 στην
περιοχή Άσπρόλοφος (πρώην Άϊνά τεπέ) και παραδόθηκε από τον Άν. 'Αναγνωστόπουλο,
κάτοικο τοϋ χωριού Βελόνη.
Μαρμάρινη, ορθογώνια επιτύμβια στήλη. 'Ελλιπής τό κάτω μέρος άπό τό ϋψος τοϋ δεύτερου
στίχου της επιγραφής. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές και τους κροτάφους, οι όποιοι διατηρούν εν
πολλοίς τήν αρχική τους επιφάνεια. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,35x0,28x0,085. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 12.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 500 (μεγαλογράμματη
μεταγραφή) {SEGAI [1997] 1031, μικρογράμματη μεταγραφή για τον πρώτο στίχο).
Πρώτο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Δημήτριο
[τ]δ Πυθοδώ[ρο].

Στίχ. 2: ΟΠΥΟΟΛΟ.. ό Τριαντάφυλλος· ίσως ΓΤυΘοδώ[ρο] ό Χανιώτης {SEG).
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Και τα δύο ονόματα απαντούν στο ονομαστικό της πόλεως. Παραδίδονται σε νομίσματα πού
χρονολογούνται στο δεύτερο μισό τού 4ου π.Χ. αι. (May, Abdera αρ. 533 και 534 [Δημήτριος],
551-553 [Πυθόδωρος]· πρβλ. Chryssanthaki 224) και σε επιγραφές των 'Αβδήρων πού βρέθηκαν
στην Τέω (Ε5, στίχ. 50) και στην Σαμοθράκη (ΤΕ62).
Ε41. Επιτύμβιο τοϋ Αρχεστράτου, γιου τον Εύπείθη
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5520 (πρώην Μουσείο Καβάλας Α900). Οί συνθήκες ευρέσεως
αγνοούνται άλλα ή σύνδεση με τα Άβδηρα μπορεί νά θεωρηθεί ασφαλής, επειδή φυλασσόταν στο
υπόγειο τού Δημοτικού Σχολείου 'Αβδήρων προτού μεταφερθεί στο Μουσείο Καβάλας τό 1972.
Άρράβδωτος επιτύμβιος κιονίσκος από ύπόλευκο μάρμαρο. Σώζεται μεγάλο μέρος της
πρόσθιας ενεπίγραφης επιφάνειας· οί πλάγιες, κάτω και πίσω όψεις άποκεκρουμένες. Στην άνω
επιφάνεια και σε απόσταση 0,05 από τήν περιφέρεια τού κίονος διαμορφώνεται λεκανοειδής
κοιλότης, βάθους 0,11 μ. περ.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,77 μ. (ύψος). Υπολογιζόμενη διάμετρος: περ. 0,30. Ύψος
γραμμάτων: 0,03. Διάστιχο: 0,015-0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 12.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 28 (1973) [1977] "Χρονικά" 451 (απλή
αναφορά).
Λεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Άρχέστρατο[ς]
Εύπείθου.

Ε42. Επιτύμβιο της Κλεοϋς
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5583 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ181). Οί ακριβείς συνθήκες ευρέσεως
παραμένουν άγνωστες.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με άετωματική επίστεψη. Ό κορμός διατηρείται ακέραιος με δύο
μεγάλες αποκρούσεις στο κάτω αριστερό και κάτω δεξιό μέρος· μικρές αποκρούσεις στο μέσον
περίπου τού οριζοντίου γείσου και τού τύμπανου της έπιστέψεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,74x0,33x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,025 (στίχ. 1)·
0,025-0,030 (στίχ. 2-3· 0,015-0,020 μ. για Δ καί Ο). Διάστιχο: περ. 0,03 (στίχ. 1-2)· περ. 0,02 (στίχ.
2-3).
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 12.
'Αδημοσίευτη.
Δεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Κλεώ
Διονυσαδος
γυνή.
Τό όνομα Διονυσας άπαντα επίσης σε επιγραφή τού δεύτερου μισού τού 4ου π.Χ. αι. (Ε16)
αλλά και σε νομίσματα τής πόλεως, οί κοπές των οποίων χρονολογήθηκαν τό 384 π.Χ. καί τό 32019 π.Χ. (βλ. May, Abdera 212-14 καί 292 καί Chryssanthaki 195 καί 224 αντίστοιχα). Δεν
αποκλείεται ό σύζυγος τής Κλεούς νά άνηκε στην ίδια οικογένεια.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

235

Ε43. Επιτύμβιο τής Νάνης, θνγατρος τον Πάρμιδος
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3572. Εντοπίσθηκε το 1993, στην θέση Άσπρόλοφος (πρώην Άϊνάτεπέ), στον αγρό Γεωργίου Βουρβουκέλη καί παραδόθηκε από τον Στέργιο Τσακαλίκα, κάτοικο του
χωριού Βελόνη.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με άετωματική επίστεψη. Διατηρείται σχεδόν ακέραιη με
άποκεκρουμένο τό δεξιό μέρος τής έπιστέψεως. Μικρές αποκρούσεις στο κάτω μέρος τού κορμού·
οι κάτω καί πίσω όψεις άδρώς έργασμένες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,565x0,215x0,09. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,018. Διάστιχο:
0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 13.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΛ 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 404, πίν. 122δ {SEGAI
[1997] 1035).
Μέσα τον 4ον π.Χ. αι.
Νάνη
Πάρμιδος.

Τό όνομα Πάρμις φέρει άρχων τού νομισματοκοπείου των 'Αβδήρων, τού οποίου ή
δραστηριότητα τοποθετείται στο δεύτερο μισό τού 4ου π.Χ. ai. (Chryssanthaki 224), άλλα καί
κιθαρωδός, πού αναφέρεται σέ επιγραφή των Δελφών, τών μέσων τού 3ου π.Χ. ai. (TE51,
πατρώνυμο).

Ε44. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3644.
'Ορθογώνια βάση άπό ύπόλευκο μάρμαρο μέ ταινιωτή επίστεψη, λοξώς άποκεκρουμένη·
σώζονται τμήματα τής πρόσθιας καί τής δεξιάς πλευράς, στο κάτω μέρος τής όποιας διακρίνονται
ίχνη κυματίου. Στην άνω οριζόντια επιφάνεια αβαθής κυκλικός τόρμος για τήν ένθεση κίονος.
Βρέθηκε τό 1992 στην θέση Παλιόχωρα (αγρός Άρσ. Πισκιλόπουλου) καί παραδόθηκε άπό τον
Δημ. Χατζόπουλο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,335x0,73x0,70. "Υψος γραμμάτων: 0,02-0,04. Διάστιχο:
0,026.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 13.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 499, πίν. 138 δ-ε {SEGAI
[1997] 1030).
Λεύτερο μισό τον 4ον π.Χ. ai.
'Aya[
]ou
[τ] ou Ά ρ [ χ ε σ τ ρ ] ά τ ο υ .
Στίχ. 1: ΑΠ- - - ΟΥ ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 2: ΟΥΑΡ- - -ΑΓΟΥ ό Τριαντάφυλλος.
Τα σωζόμενα γράμματα επιβάλλουν τήν αποκατάσταση τού επιτύμβιου μέ τό όνομα τού νεκρού
σέ πτώση γενική καί μέ έναρθρη σύνδεση τής γενικής πατρωνυμικής (βλ. τα σχόλια στο επιτύμβιο
Ε33).
Τό όνομα τού νεκρού πρέπει να αναζητηθεί μεταξύ τών πολυάριθμων παραγώγων ή συνθέτων
μέ πρώτο συνθετικό τό επίθετο αγαθός (λ.χ. Άγαθόδωρος). Στον δεύτερο στίχο, ή σωζόμενη
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κατάληξη της γενικής πατρωνυμικής και ό αριθμός των ελλειπόντων γραμμάτων επιτρέπουν την
συμπλήρωση τοϋ ευρύτατα διαδεδομένου ονόματος Άρχεστρατος, τό όποιο άπαντα ώς κύριο όνομα
καί σε άλλο, περίπου σύγχρονο, επιτύμβιο των Αβδήρων (Ε41), καθώς και σέ κοπές τής πόλεως
πού ανήκουν στην όγδοη περίοδο (346 καί 336 π.Χ.) (Chryssanthaki 214).
Ε45. Επιτύμβιο της Άρχήνασσας, συζύγου τοϋ Έρμώνακτος
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5521 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ901). Τό μνημεΧο εντοπίσθηκε από
τον Feyel εντοιχισμένο στον εξώστη (=terrasse) τής οικίας Αθανασίου Κιοσσέ στο χωριό
Μπουλούστρα (σημ. "Αβδηρα). "Αναφέρεται οτι είχε βρεθεί στα περίχωρα τοϋ Πολυστύλου, λίγο
χαμηλότερα άπό τό Μοναστήρι τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος, μαζί μέ τις επιγραφές Ε3 καί Ε28.
Κατέληξε, όπως καί οί άλλες αρχαιότητες, στο υπόγειο τοϋ Δημοτικού Σχολείου, άπό όπου
μεταφέρθηκε τό 1972 στο Μουσείο Καβάλας (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΛ 28 [1973] [1977]
"Χρονικά" 451).
'Ορθογώνια βάση από ύπόλευκο, χονδρόκοκκο μάρμαρο, άποκεκρουμένη τό άνω μέρος. "Ίχνη
απλού ανάγλυφου κυματίου διακρίνονται στο άνω καί τό κάτω πέρας, κατά τις τρεΧς τουλάχιστον
πλευρές τοϋ λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,275x0,58x0,59. Ύψος γραμμάτων: 0, 035 (στίχ. 1), 0,030
(στίχ. 2). Διάστιχο: περ. 0, 01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 13.
Βιβλιογραφία: M. Feyel, BCH 66-67 (1942-1943) 195, αρ. 4 (J. καί L. Robert, BullEpigr 1943,
43).
Τελευταίο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. ai.
Άρχήνασσα
Έρμώνακτος γυνή.

Ό πρώτος εκδότης Feyel χρονολόγησε τήν επιγραφή στον 3ο π.Χ. ai. Ή συγκριτική
παλαιογραφικη ανάλυση όμως (πρβλ. τις ομοιότητες μέ τήν επιγραφή Ε16) στηρίζει, κατά τήν
γνώμη μας, τήν προτεινόμενη εδώ παλαιότερη χρονολόγηση.
'Αξιοσημείωτο εΐναι οτι τό όνομα Έρμώναξ φέρουν δύο ακόμη επιφανείς πολΧτες των 'Αβδήρων,
μέ τους όποιους δεν μπορεΧ να αποκλεισθούν προσωπογραφικοί συσχετισμοί (πρβλ. Ε16, καθώς
καί τα νομίσματα τοϋ τέλους τοϋ 4ου π.Χ. ai. [Chryssanthaki 96, 103-104, 112, 224]).
Ε46. 'Επιτύμβιο τής Γλυκίννης, θυγατρος τοϋ Απολλοδώρου
ΜουσεΧο 'Αβδήρων ΜΑ 7645. Προέρχεται άπό τα "Αβδηρα, αλλά οί άκριβεΧς συνθήκες
ευρέσεως δεν είναι γνωστές.
Τό άνω μέρος επιτύμβιας στήλης άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο μέ εγγεγραμμένη άετωματική
επίστεψη, ή όποια βαίνει επί άπλοϋ οριζοντίου κανόνος. 'Αποκρούσεις στα ακρωτήρια καί τις
ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,35x0,305x0,105. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,02. Διάστιχο:
0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 13.
'Αδημοσίευτη.
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Τέλη 4ου-άρχές 3ου π.Χ. al.
[Γλ]υκίννης
[ Ά ] ττολλο δ ώ ρου.

Σημειώνεται ή εκφορά τοϋ ονόματος της νεκρής σέ γενική πτώση, χωρίς δμως το κατά κανόνα
απαραίτητο άρθρο πριν από τήν γενική πατρωνυμική. Το όνομα 'Απολλόδωρος φέρει και άλλος
'Αβδηρίτης (βλ. ΤΕ62), αλλά ή μεγάλη διάδοση του σέ πανελλήνια κλίμακα δεν επιτρέπει
ασφαλείς προσωπογραφικούς συσχετισμούς.
Ε47. Επιτύμβιο της Συνέσεως, συζύγου τοϋ Διονυσίου
Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5578 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ902). 'Αναφέρεται ώς τυχαίο εύρημα
τοϋ 197|2.
Μαρμάρινος άρράβδωτος επιτύμβιος κιονίσκος με μικρή μείωση προς τά άνω. Διατηρείται
ακέραιος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,575x0,21 (μέγιστη διάμετρος). Ύψος γραμμάτων: 0,0120,014 (ομικρον. 0,009). Διάστιχο: 0,01-0,015 (στίχ. 1-2), 0,008 (στίχ. 2-3).
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 14.
Βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 28 (1973) [1977] "Χρονικά" 451, πίν. 407δ (SEG
27 [1977] 323· BCH 102 [1978] "Chronique" 724· J. και L. Robert, BullEpigr 1979, 278).
Πρβλ. L. Robert, CRAI (1978) 244-45 (σχολιασμός ονομάτων).
Αρχές τοϋ 3ου π.Χ. al.
Σύνεσις
Διονυσίου
γυνή.
Ή επιγραφή δεν χρονολογήθηκε από τον πρώτο εκδότη. Κατά τό SEG πρέπει να ανήκει στον 4ο
π.Χ. αί. (Mihailov) ή ίσως στον 3ο-2ο (Bingen· πρβλ. J. και L. Robert [BullEpigr]: ελληνιστικοί
χρόνοι). Ή συγκριτική παλαιογραφικη ανάλυση (ol οριζόντιες κεραίες τοϋ Σ τείνουν να γίνουν
παράλληλες, ένφ τό Ο είναι μικρότερο άπό τά υπόλοιπα γράμματα) μπορεί, κατά τήν άποψη μας,
να στηρίξει τήν προτεινόμενη εδώ χρονολόγηση.
Ε48. 'Επιτύμβιο τοϋ Μενάνδρου, γιου τοϋ Σωστράτου
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5519 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ897). Τό 1913 ot Avezou και Picard
είδαν τήν στήλη εντοιχισμένη στην οικία τοϋ Χαράλαμπου Σεβαστοϋ στο χωριό Μπουλούστρα
(σημ. "Αβδηρα). Κατέληξε μαζί μέ άλλες αρχαιότητες στο υπόγειο τοϋ Δημοτικού Σχολείου
Ξάνθης, άπό όπου μεταφέρθηκε τό 1972 στο Μουσείο Καβάλας (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ
28 (1973) [1977] "Χρονικά" 451).
Μαρμάρινη ορθογώνια επιτύμβια στήλη. Ώς μόνη διακόσμηση φέρει δύο ανάγλυφους διπλούς
ρόδακες στο άνω μέρος τοϋ κορμοϋ. 'Ελαφρές αποκρούσεις κατά τις ακμές, φθορές στην
επιδερμίδα τοϋ λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,255x0,405x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,03. Διάστιχο:
0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 14.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou και Ch. Picard, BCH 37 (1913) 137, άρ. 41.
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3ος π.Χ. αι.
Μένανδρος
Σωστράτου.

Ή συγκριτική παλαιογραφική ανάλυση αλλά και ή τυπολογική συγγένεια με άλλα μνημεία της
περιοχής (πρβλ. τίς στήλες Ε54 καί Ε55) δικαιολογεί, κατά τήν γνώμη μας, χρονολόγηση
προγενέστερη άπό εκείνην πού προτάθηκε άπό τους Avezou καί Picard (2ος-1ος π.Χ. αι.).
Ε49. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3523 (πρώην Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1750).
Άπότμημα άρράβδωτου επιτύμβιου κιονίσκου άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο. Σώζει μικρό τμήμα τής
κυλινδρικής καί τής άνω επίπεδης επιφάνειας.
Βρέθηκε τό 1974 στην θέση Χορτολίβαδο (πρώην Σαζλή Τσαΐρ) καί παραδόθηκε άπό τον Έλευθ.
Ξανθόπουλο.

Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,285 (ΰψος). 'Υπολογιζόμενη διάμετρος: περ. 0,32. Ύψος
γραμμάτων: 0,035-0,045. Διάστιχο: 0,01-0,015.
Φωτογραφία. Πίναξ 14.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 822, άρ. 8, πίν. 609β
(SEG 30 [1980] 661).
3ος π.Χ. al.

[]!°s
[. .]μοφίλου

[- - - - -Μ- -]
Στίχ. 1: στην αρχή τοϋ στίχου διακρίνεται το κάτω μέρος κάθετης κεραίας, Ισως Ι ή Ν (δεν σημειώνονται
από τον Τριαντάφυλλο). Στίχ. 2: ΦΙΛΟΥ ό Τριαντάφυλλος· - -οφίλου το SEG. 'Από τον τρίτο στίχο διακρίνεται
μέ βεβαιότητα το ανω τόξο κυκλικού γράμματος, Ισως Ο.
Τό πατρώνυμο τοϋ νεκρού πρέπει πιθανότατα να συμπληρωθεί ως Δημόφιλος ή Έρμόφιλος. Μέ
δεδομένη τήν αισθητά αραιότερη διάταξη των γραμμάτων στον πρώτο στίχο, τό όνομα τού νεκρού
πρέπει νά ήταν εξαιρετικά σύντομο, λ.χ. Άδαΐος ή Δΐος.
Ε50. Επιτύμβιο τοϋ Κυδράδος
Εντοπίσθηκε τό 1911-1912 άπό τους Avezou καί Picard στην οικία Κυριάκου(;), στο χωριό
Μπουλούστρα (σημ. "Αβδηρα). Έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.
Άπότμημα άρράβδωτου επιτύμβιου κιονίσκου από φαιόχρωμο μάρμαρο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,305x0,51. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,037.
Έκτυπο στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή τών Αθηνών (est. IH 159). Πίναξ 14.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 (1913) 118, άρ. 37 (μεγαλογράμματη
μεταγραφή).
3ος π.Χ. αι.
Κυδρας.

Ή συνήθης για τα "Αβδηρα χρήση τού άρράβδωτου κιονίσκου ως επιτύμβιου μνημείου
αποσαφηνίζει τον επιτύμβιο προορισμό καί τοϋ συγκεκριμένου άποτμήματος.
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Ε51. Επιτύμβιο τον 'Απολλώνιου, γιου τον Τείσιος
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3640. Περισυνελέγη το 1982 στο ύψωμα τοΰ 'Αγίου Αθανασίου στα Α
των 'Αβδήρων και παραδόθηκε από τον Στ. Βάλσαμα.
Επιτύμβια στήλη από χονδρόκοκκο μάρμαρο. Διατηρείται το ανω μέρος τοΰ κορμού καί μέρος
τής άποκεκρουμένης κατά το πλείστον έπιστέψεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,62x0,53x0,125. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,040. Διάστιχο:
0,02-0,03.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 14.
Βιβλιογραφία: Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ 37 (1982) [1989] "Χρονικά" 334, πίν. 222α (SEG 39 [1989]
647· AR 1990-1991, 60· BCH 114 [1990] "Chronique" 800· Chr. Veligianni, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1
[1995] 192).
Πρβλ. SEG 45 (1995) 839.
3ος-2ος π.Χ. αι.
'Απολλώνιος
Τείσιος.

Ή ορθή ερμηνεία τοΰ δεύτερου στίχου ως γενική πατρωνυμική τοΰ γνωστού ονόματος Τεϊσις
οφείλεται στην Veligianni.
Μέ βάση τους παλαιογραφικούς χαρακτήρες, τό μνημείο πρέπει πιθανότερα να χρονολογηθεί
στον 3ο-2ο π.Χ. αι. ("4ος-3ος π.Χ. αι. ", κατά τον Pieket [SEG 1989]).

Ε52. Επιτύμβιο τής Κλεονίκης, συζύγον τον Μέμνονος
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3573. Βρέθηκε τό 1986 κατά τήν ανασκαφή τής μεσοβυζαντινής
βασιλικής στην ακρόπολη τοΰ Πολυστύλου, εντοιχισμένη στην συμβολή τής βόρειας πλευράς τής
κεντρικής κόγχης μέ τον ανατολικό τοίχο τού βόρειου κλίτους.
Μαρμάρινη ορθογώνια επιτύμβια στήλη, αποκεκρουμένη ανω καί κατά τόπους κάτω. Ή πίσω
οψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,47x0,305x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,015- 0,02. Διάστιχο:
0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 15.
'Αδημοσίευτη.
3ος-2ος π.Χ. αι.
Κλεονίκη
Μέμνονος γυνή.
Ε53. Επιτύμβιο τής Μητρώνασσας
'Αρχαιολογικός χώρος 'Αβδήρων. Ή επιγραφή βρίσκεται τοποθετημένη στην δεξιά εξωτερική
πλευρά τής θύρας τής μονόχωρης κοιμητηριακής εκκλησίας στην ακρόπολη τοΰ Πολυστύλου. Στο
σημείο αυτό τοποθετήθηκε προφανώς τήν εποχή τής κατασκευής ή τής χρήσεως τής εκκλησίας.
Άρράβδωτος επιτύμβιος κιονίσκος άπό χονδρόκοκκο ύπόλευκο μάρμαρο. Διατηρείται πλήρης
μέ μικρές αποκρούσεις κυρίως στο ανω μέρος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,55 (ΰψος) x 0,48 (άνω διάμετρος). Ύψος γραμμάτων:
0,035-0,040. Διάστιχο: 0,08 (στίχ. 1-2)· 0,02 (στίχ. 2-3).
'Αδημοσίευτη.
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3ος-2ος π.Χ. αι.
[Μητ]ρώνασσα
[- - - -]Α[ . ] 0 [ . ]
[γυ]νή.
Στον δεύτερο στίχο πρέπει να υπήρχε τό όνομα τοΰ συζύγου τής νεκρής σε πτώση γενική.

Ε54. 'Επιτύμβιο τής Εύτυχίδος, συζύγου τοΰ Κράτωνος
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5569 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ720). Στον κατάλογο τοΰ Μουσείου
'Αβδήρων αναφέρεται ώς τυχαίο εύρημα τοΰ 1966, χωρίς καμμία πληροφορία σχετικά με τήν
προέλευση τοΰ μνημείου.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με άετωματική επίστεψη. Ό κορμός, άποκεκρουμένος τον δεξιό
κρόταφο, φέρει ώς διακόσμηση ζεϋγος σχηματοποιημένων ροδάκων. Ελλιπής κατά τήν κορυφή
τής έπιστέψεως· επιφάνεια κατά τόπους διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,48x0,21x012. Ύψος γραμμάτων: 0,018-0,02. Διάστιχο:
0,013.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 15.
'Αδημοσίευτη.
2ος π.Χ. αι.
EÙTU X Ì[S]
Kpcrrcovo[s]

γυνή.
Στίχ. 1: Μετά το Ι διακρίνεται ή άνω οριζόντια κεραία γράμματος, Ισως Σ. Για τον λόγο αυτόν
προτιμήθηκε ή ανάγνωση Εύτυχίς από τήν ανάγνωση τοΰ επίσης συνηθισμένου ονόματος Ευτυχία.
Τήν σύνδεση τοΰ επιτύμβιου μνημείου με τήν περιοχή των 'Αβδήρων ενισχύει ή τυπολογική
συγγένεια μέ τήν επιγραφή *Ε55.
*Ε55. Έππύμβίο τής Ήροδότης, συζύγου τοΰ Συμμάχου
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7208. Οί συνθήκες ευρέσεως παραμένουν άγνωστες.
Άπότμημα επιτύμβιας στήλης άπό ύπόλευκο, χονδρόκοκκο μάρμαρο. Σώζεται τό άνω μέρος
τοΰ κορμού, ακανόνιστα αποκεκρουμενο άνω και κάτω και μέ μικρές φθορές κατά τις ακμές. Τό
άνω μέρος τής κύριας όψεως τής στήλης, υπεράνω τής επιγραφής, κοσμούν δύο ανάγλυφοι διπλοί
ρόδακες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,40x0,44x0,175. Ύψος γραμμάτων: 0,25-0,03. Διάστιχο:
0,015-0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 15.
'Αδημοσίευτη.
2ος π.Χ. al.
Ήροδότη
Συμμάχου
γυνή.
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Ή επιγραφή αποδίδεται στα "Αβδηρα επειδή φυλασσόταν παλαιότερα στην Αρχαιολογική
Συλλογή Ξάνθης, άλλα και επειδή εμφανίζει τυπολογική συγγένεια με άλλα μνημεία της περιοχής
(πρβλ. Ε48).
Ε56. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7275.
Άπότμημα μαρμάρινου άρράβδωτου επιτύμβιου κιονίσκου. Άποκεκρουμένο σε όλες τίς
πλευρές, σώζει μικρό μόνο μέρος της περιφέρειας με λίγα κατάλοιπα γραμμάτων.
Βρέθηκε τό 2000 στον αγρό Σπύρου Σταγώνη στην θέση Χορτολίβαδο (πρώην Σαζλή τσαΐρ) τού
αγροκτήματος 'Αβδήρων. Στήριζε, με άλλους λίθους, τό βόρειο τοίχωμα κτιστού κιβωτιόσχημου
τάφου, ή κατασκευή καί τά κτερίσματα τού οποίου χρονολογούνται στα τέλη τού 4ου-άρχές τού 3ου
π.Χ. αι. (Κ. Καλλιντζή, "Αλάβαστρα από το νεκροταφείο των αρχαίων Αβδήρων", ΠΕΡΙ
ΘΡΑΚΗΣ 3 [2003] 25-26).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,12 (ύψος)χπερ. 0,47 (σωζ. πλάτος). Περίμετρος τόξου: 0,33.
Υπολογιζόμενη διάμετρος: περ. 0,40. Ύψος γραμμάτων: 0,04-0,05. Διάστιχο: 0,01-0,02.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 15.
Βιβλιογραφία: Κ. Καλλιντζή, ΑΔ 55 (2000) "Χρονικά" (υπό δημοσίευση).
4ος π.Χ. αι.

[
]
[- - - -]ΑΙ Ι [- -]
γυν[ή].
Πρόκειται προφανώς για τον γνωστό τύπο επιτύμβιου Ή δείνα του δεινός γυνή- πρβλ. Ε39,
Ε47 κ. ά.
Ε57. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7161α+β.
Μαρμάρινη βάση, αποτελούμενη άπό δύο μή συνανήκοντα θραύσματα. Βρέθηκε τό 1998 στον
αγρό Σπύρου Χατζόπουλου στην θέση Χορτολίβαδο (πρώην Σαζλί-τσαΐρ). Περί τά 20 μ. δυτικότερα
εντοπίσθηκε ταφικό μνημείο (Κ. Καλλιντζή, ΑΔ 52 [1997] "Χρονικά" 859-60).
Τό πρώτο άπό τά θραύσματα (α) σώζει τό ακρότατο δεξιό μέρος της βάσεως μέ τήν αντίστοιχη
δεξιά πλευρά. Ή αριστερή καί πίσω όψεις άποκεκρουμένες, ή κάτω άδρώς έργασμένη. Τό άνω και
κάτω μέρος τών σωζόμενων όψεων περιτρέχει κυμάτιο, εν τοις πλείστοις άποκεκρουμένο. Στην
άνω επιφάνεια διακρίνεται τό δεξιό πέρας κυκλικού τόρμου (βάθος περ. 0,02) για τήν ένθεση
κίονος. Τό άνεπίγραφο δεύτερο θραύσμα (β) σώζει μέρος της κύριας όψεως, μέ τίς πλάγιες καί
τήν πίσω όψεις άποκεκρουμένες. Καί στο τεμάχιο αυτό διακρίνεται τό κυμάτιο στο άνω καί κάτω
μέρος, καθώς καί τό αντίστοιχο τμήμα τού κυκλικού τόρμου στην άνω επιφάνεια.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,31 (α+β)χ0,155 (α), 0,16 (β)χ0,49 (α), 0,36 (β). Ύψος
γραμμάτων: 0,03. Διάστιχο: 0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 15.
Αδημοσίευτη.
4ος π.Χ. ai.
[- - - -]ν
[
o]us.

Τον επιτύμβιο χαρακτήρα επιβεβαιώνει ό τύπος τού μνημείου καί ή διάταξη της επιγραφής.

242

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε58. Επιτύμβιο τον Θαλιάρχου
Εντοπίσθηκε το 1952 στο στόμιο ταφικοϋ πίθου έξω από τα όρια τοϋ νοτίου περιβόλου,
σύμφωνα με μαρτυρία χωρικοΰ. "Εκτοτε ή τύχη του αγνοείται.
Πλάκα από ασβεστόλιθο, άποκεκρουμένη τό κάτω μέρος, ίσως καί το άνω, όπως διακρίνεται
στην φωτογραφία. Σώζεται πιθανώς τό αρχικό πλάτος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις καί διάστιχο: δεν αναφέρονται.
Πίναξ 16 (αναπαραγωγή της φωτογραφίας πού δημοσιεύθηκε από τον Λαζαρίδη).
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Δ.Ι. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1952 (1954) 277, είκ. 25, όπου γενική αναφορά
στο περιεχόμενο τών δύο πρώτων στίχων καί φωτογραφία· επίσης, Λαζαρίδης, "Αβδηρα 10, §
46, μέ πρόταση αναγνώσεως τοϋ τρίτου στίχου (J. καί L. Robert, BullEpigr 1955, 153· SEG 15
[1958] 420).
Λεύτερο τέταρτο, τοϋ 5ου π.Χ. al.
Θαλίαρχος
Άθεναΐος
KE[....]ùs
4 Θςχλίνο.
Στίχ. 3: πιθανώς Κε[φισιε]ύ$ κατά τον Λαζαρίδη {"Αβδηρα ). Ό στίχ. 4 δεν διαβάσθηκε από τον Λαζαρίδη.
Στους πρώτους τρεις στίχους αναπαράγεται ή προτεινόμενη από τον Λαζαρίδη ανάγνωση. Ό
τελευταίος υπογράμμισε τήν παρουσία ενός 'Αθηναίου στά "Αβδηρα, τήν οποία απέδωσε στις
στενές σχέσεις πού ανέπτυξε ή πόλις μέ τήν 'Αθήνα κατά τον 5ο π.Χ. αι., μετά τήν αποχώρηση
τών Περσών καί τήν ένταξη της στην Α ' 'Αθηναϊκή Συμμαχία.
Ή ανάγνωση τοΰ Λαζαρίδη δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί λόγφ απώλειας του λίθου.
'Οπωσδήποτε, τό κείμενο της επιγραφής φαίνεται άπό πολλές απόψεις προβληματικό καί γεννά
αμφιβολίες για τήν ορθότητα της προτεινόμενης αποκαταστάσεως. "Αν ή ανάγνωση τοϋ Λαζαρίδη
για τον στίχο 1 είναι ορθή, πρέπει να ύποθέσομε οτι τό λάμδα είχε χαραχθεί ώς V, για τό όποιο
δεν υπάρχει προηγούμενο άπό τό Βόρειο Αιγαίο. 'Απίθανη ολωσδιόλου, άν οχι καί αδύνατη,
κρίνεται ή προταθείσα ανάγνωση τοϋ αθηναϊκού δημοτικού Κηφισιεύς στον στίχο 3 καί γι' αυτό
εξοβελίζεται, αφήνοντας ανοικτό τό πρόβλημα της συμπληρώσεως. Ή πιθανή παρουσία ενός
τέταρτου, εξιτηλου σχεδόν στίχου μέ τήν γενική (πατρωνυμική) Θαλίνου περιπλέκει ακόμη
περισσότερο τήν ερμηνεία της επιγραφής καί επιτρέπει τήν υπόθεση οτι τα σωζόμενα γράμματα
τοϋ στίχου 3 μπορεί να ανήκουν στην ονομαστική τοϋ ονόματος ενός δεύτερου προσώπου.
Ή συγκριτική παλαιογραφική ανάλυση (πρβλ. Pouilloux 439-46 μέ παρατηρήσεις για τις
επιγραφές της γειτονικής Θάσου) στηρίζει, κατά τήν άποψη μας, τήν προτεινόμενη εδώ
χρονολόγηση στο δεύτερο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αι. —ή καί στά τέλη τοϋ πρώτου—, μέ τις
επιφυλάξεις πού επιβάλλει ή απώλεια της επιγραφής καί ή έλλειψη ικανοποιητικής φωτογραφίας.
Ε59. Επιτύμβιο τοϋ γιου καί της συζύγου τοϋ Ασκληπιοδώρου
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3577. Βρέθηκε τό 1993 στην θέση Βάλτα Ζαμπάκη, στον αγρό τοΰ
Σπύρου Χατζόπουλου, καί παραδόθηκε άπό τον ίδιο.
'Επιτύμβια στήλη άπό λεπτόκοκκο μάρμαρο, ελλιπής τό άνω πέρας. Στο κάτω μέρος
διατηρείται συμφυές έμβολο για τήν ένθεση τής στήλης. Οι πίσω καί ή κάτω επιφάνειες άδρώς
έργασμένες. Ελαφρές αποκρούσεις κατά τις ακμές, κυρίως στο κάτω αριστερό μέρος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,57x0,405x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,026· τα δύο
τελευταία γράμματα τοϋ δεύτερου στίχου μικρότερα (0,012) εξ αίτιας ελλείψεως χώρου. Διάστιχο:
0,02 (στίχ. 1-2), 0,015 (στίχ. 2-3), 0,008 (στίχ. 3-4), 0,015 (στίχ. 4-5).
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 16.
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Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 403, πίν. 122γ (SEG 47
[1997] 1033).
2ος π.Χ. αι.
Νικάνωρ
Άσκληπιοδώρου,
Μητροδώρα
4 Άσκληπιοδώρου
γυνή.
Στίχ. 1: Κ...Μ... ό Τριαντάφυλλος.
Ε60. Επιτύμβιο τοϋ Κνρηναίου Κάρνιος
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3633. Βρέθηκε το 1993 βορείως τοϋ αρχαίου θεάτρου καί παραδόθηκε
άπο τον Δημ. Χατζόπουλο.
Επιτύμβια στήλη από χονδρόκοκκο μάρμαρο, άποκεκρουμένη το ανω πέρας. Ή κάτω και ή
πίσω επιφάνεια άδρώς έργασμένες. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές· ιζήματα στην ενεπίγραφη
επιφάνεια.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,52x0,44x0,16. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,03 (το ομικρον:
0,015). Διάστιχο: 0,01-0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 16.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 403 (μεγαλογράμματη
μεταγραφή μόνον των στίχ. 2-3) {SEGAI [1997] 1034).
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.

ΜΕΙ.γ [

]

Kópvis Πραξ[ιάδα]
Κυρηναϊος.
Στίχ. 1: Μετά το Ε διακρίνεται μέ βεβαιότητα μία κάθετη κεραία* στην θέση τοΰ τέταρτου γράμματος
πιθανό ίχνος ενός ομικρον (ΜΕΙΟΥ[—-]:). Στίχ. 2: Kópvis Πραξ[ία] ή ΓΤράξ[·ο$] ò Χανιώτης στο SEG.
Το όνομα Κάρνις είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό καί απόλυτα διαγνωστικό για τήν προέλευση
τοΰ προσώπου από τήν Κυρήνη (βλ. L. Robert, "Sur le nom d'un proxène d'Epidaure en
Cyrénaïque", REG 1967, 31-39· Ο. Masson, "Une inscription éphébique de Ptolémaïs
(Cyrénaïque)", ZPE 20 [1976] 92 -τοϋ ιδίου, "Remarques d' onomastique cyrénéenne: quelques
noms masculins en -is", QAL 12 [1987] 246 =OGS II 614). Το ακρωτηριασμένο πατρωνυμικό
μπορεί καί αυτό να συμπληρωθεί μέ βάση τό ονομαστικό της Κυρήνης, οπού επιχωριάζει σχεδόν
αποκλειστικά τό όνομα ΓΤραξιάδας· τό όνομα αυτό προσαρμόζεται άλλωστε άριστα στο μήκος τοϋ
άποκεκρουμένου στίχου. 'Αντίθετα, ή συμπλήρωση τοϋ πρώτου στίχου φαίνεται προβληματική.
Ή παρουσία ενός Κυρηναίου στα "Αβδηρα μπορεί να αποδοθεί στις ευρύτατες εμπορικές
σχέσεις πού ανέπτυξε ή πόλις, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους αιώνες μετά τήν ϊδρυσή της, άν καί
πιστεύεται ότι οι σχέσεις αυτές αφορούσαν κυρίως τις μεγάλες αγορές τής ανατολικής Μεσογείου
καί ότι περιορίσθηκαν σταδιακά από τα μέσα τοϋ 5ου π.Χ. αι. περίπου (Chryssanthaki 123-25).
Παρά τό γεγονός οτι παρουσία Κυρηναίων στην κυρίως Ελλάδα και τα νησιά τοϋ κεντρικού
Αιγαίου τεκμηριώνεται ήδη από τον 5ο π.Χ. αι., ή επιγραφή των 'Αβδήρων αποτελεί τήν πρώτη
μαρτυρία για τό Βόρειο Αιγαίο καί τον Εύξεινο.
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Ε61. Επιτύμβιο τής συζύγου τοϋ Αημοκάδη
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5564 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ180). Εισήχθη στον κατάλογο τοϋ
Μουσείου Καβάλας το 1954, αλλά οί ακριβείς συνθήκες ευρέσεως δεν αναφέρονται.
Επιτύμβια στήλη άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο. Διατηρείται το ανω μέρος τοΰ κορμού με την
συμφυή άετωματική επίστεψη. Το κέντρο τού τύμπανου κοσμεί ανάγλυφος ρόδαξ. Ή κορυφή τοϋ
αετώματος αποκεκρουμένη· ή επιφάνεια τοΰ λίθου κατά τόπους διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,335x0,030x0,055. Ύψος γραμμάτων: 0,018-0,020.
Διάστιχο: 0,006-0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 16.
'Αδημοσίευτη.
3ος-2ος π.Χ. αι.
[... Δ]ημοκάδου
γυνή, χαίρε.
Στίχ. 1: Στην αρχή τοΰ στίχου πρέπει να συμπληρωθεί σύντομο γυναικείο όνομα με τρία το πολύ γράμματα
(λ.χ.·Άδα).

Στην ευρύτερη περιοχή τής νότιας Θράκης ή επίκληση χαϊρε δεν φαίνεται να άπαντα ενωρίτερα
άπό τον 3ο-2ο π.Χ. αι. (βλ. τις επιγραφές των 'Αβδήρων Ε62-Ε66, Ε81 άπό το Πόρτο Λάγος
και Ε302 άπό τήν Μαρώνεια· πρβλ. τα σχόλια των Ά. Ριζάκη και Ί . Τουράτσογλου, ΑΕ 139
(2000) [2001] 247-49 [για τήν "Ανω Μακεδονία] καί Dunant-Pouilloux 211 [για τήν Θάσο]).
Ε62. Επιτύμβιο τοϋ Μηνοδώρου, γιου τοϋ Αριστοκλέους
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5523 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ565). Παραδόθηκε το 1963 άπό
κάτοικο των 'Αβδήρων. Ή ακριβής προέλευση δέν αναφέρεται.
'Επιτύμβια στήλη άπό ύπόλευκο, χονδρόκοκκο μάρμαρο. Ό κορμός, ελλιπής το κατώτατο
άκρο, επιστέφεται άπό αέτωμα με συμφυή σχηματοποιημένα άνθεμωτά ακρωτήρια. Μικρές
αποκρούσεις στα πλευρικά ακρωτήρια τής έπιστέψεως καί κατά τίς ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,75x0,26x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,025 (στίχ. 1-2),
0,025 (στίχ. 3). Διάστιχο: 0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 16.
Βιβλιογραφία: Αίκ. Ρωμιοπούλου, ΑΑ 19 (1964) [1967] "Χρονικά" 378 καί, ανεξαρτήτως, Δ. Ι.
Λαζαρίδης, ΑΑ 20 (1965) [1968] "Χρονικά" 461 (J. καί L. Robert, BullEpigr 1968, 339· SEC? 24
[1969] 627).
2ος-1ος π.Χ. αι.
Μηνόδωρος
Άριστοκλήους,
χαϊρε.
Στίχ. 2: 'Αριστοκλέους οί Robert (BullEpigr).
Ή επίκληση χαίρε άλλα καί τα σχήματα των γραμμάτων —παρουσία ελαφρών άκρεμόνων,
άλφα με τεθλασμένη τήν οριζόντια κεραία στον στίχ. 3— καθιστούν αμφίβολη, κατά τήν γνώμη
μας, οποιαδήποτε χρονολόγηση πριν από τους ελληνιστικούς χρόνους (Ρωμιοπούλου καί SEG. 5ος
π.Χ. αι.). 'Επισημαίνεται ό διαλεκτικός τύπος τής γενικής τοΰ πατρώνυμου, πού άπαντα σε
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επιγραφές τοϋ βορειοελλαδικού χώρου μέχρι και τους αυτοκρατορικούς χρόνους (Mihailov, Langue
26-27· πρβλ. Ε269 από την Μαρώνεια).
Ε63. Επιτύμβιο τοϋ Νικία, γιου τοϋ Μέλωνος
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5743. Εντοπίσθηκε το 1998 σέ αγρό στην βόρεια πλευρά της Βάλτας
Ζαμπάκη και παραδόθηκε από τον Άθ. Γιαλαμα, κάτοικο 'Αβδήρων.
'Επιτύμβια στήλη, από λευκόφαιο, χονδρόκοκκο μάρμαρο. Σώζεται ακέραιη με σχετικά μικρές
φθορές και αποκρούσεις. Φέρει οριζόντια επίστεψη, αποτελούμενη άπό λοξότμητο κυμάτιο και
ταινία, καθώς και ορθογώνιο έμβολο στο κάτω μέρος (0,166x0,035) για την ένθεση της στήλης. Το
πίσω μέρος άδρώς έργασμένο. Ή τρίστιχη επιγραφή έχει χαραχθεί στο κατώτατο πέρας τοϋ
κορμού της στήλης, ακριβώς επάνω άπό το έμβολο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,62x0,34x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 17.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 53 (1998) "Χρονικά" (υπό εκτύπωση).
1ος π.Χ. αι.
Νικίας
Μέλωνος,
χαίρε.
Ε64. Επιτύμβιο τοϋ Βεισούλα, γιου τοϋ Αρτεμιδώρου
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3616. Βρέθηκε εντοιχισμένο στην παλαιά οικία τοϋ Άθαν. Γιαλαμα,
άπό τον όποιο και παραδόθηκε τό 1992.
Μαρμάρινος άρράβδωτος κιονίσκος με ελαφρά μείωση προς τα άνω. Ή κάτω και πίσω
επιφάνεια έχουν πλήρως αποκρουσθεί.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,33 (ΰψος)χ0,22 (κάτω διάμετρος). Ύψος γραμμάτων: 0,010,02. Διάστιχο: 0,014.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 17.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 500 {SEGAI [1997] 1032).
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.
Βεισούλας
'Αρτεμιδώρου

χαίρε.

Στίχ. 3: Δέν διαβάσθηκε άπό τον Τριαντάφυλλο.
Ό γυναικείος τύπος τοϋ ονόματος τοϋ νεκρού αναγνωρίζεται σέ επιτύμβιο άπό τήν Δύμη τοϋ
νομοϋ Κομοτηνής (Ε387).

Ε65. Επιτύμβιο μέ παράσταση ήρωος ίππέως
Μουσείο Σόφιας Κ21α. 'Εντοπίσθηκε τό 1911-1912 στο χωριό Μπουλούστρα (σημ. "Αβδηρα),
εντοιχισμένη στην πρόσοψη της οικίας Ελευθερίου Ί . Καρπούζη. Κατά πληροφορίες τών Avezou
καί Picard προερχόταν άπό τήν περιοχή τοϋ Πολυστύλου. Τό 1918 μεταφέρθηκε στο Μουσείο της
Σόφιας άπό τον Kazarow.
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Επιτύμβια στήλη άπό λευκό μάρμαρο, πιθανώς θασιακό. Φέρει ανάγλυφη παράσταση ηρωος
ίππέως μέσα σε παραλληλόγραμμο βάθυσμα, τό όποιο ορίζουν λεπτές παραστάδες με έπίκρανα
και οριζόντιο έπιστύλιο. Ό ίππος απεικονίζεται σε έντονο καλπασμό προς τα δεξιά, ένφ ό
αναβάτης φέρει βραχύ χιτώνα, άναξυρίδες και χλαμύδα πού κυματίζει προς τα πίσω, φορεί
κράνος και στην μέση του τελαμώνα με ξίφος. Στο ανυψωμένο δεξιό χέρι κρατά δόρυ, ένφ στο
αριστερό μεγάλη επιμήκη ασπίδα. Στον χώρο πίσω από τό κυρίως θέμα διακρίνεται μικρός
ίπποκόμος, πού στηρίζει στον αριστερό του ώμο δύο δόρατα. Μέρος τοϋ δεξιού σκέλους τού
αλόγου, τό κάτω δεξιό άκρο καί τα πρόσωπα τοϋ ίππέως και τοϋ ίπποκόμου, καθώς επίσης τό
αριστερό μέρος τοϋ έπιστυλίου καί τό ανώτερο μισό της αριστερής παραστάδας έχουν
αποκρουσθεί.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,25x0,89x0,265. Ύψος γραμμάτων: περ. 0,01 κατά τους
Avezou καί Picard (σημειώνουν τήν αδυναμία ακριβούς υπολογισμού τοϋ ύψους, επειδή τό
ανάγλυφο βρισκόταν εντοιχισμένο σέ υψηλό σημείο).
Φωτογραφίες. Πίναξ 18.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 (1913) 118-21, άρ. 38, είκ. 8 (Manov,
"Inscriptions" 14, άρ. 15).
Πρβλ. G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 49-51, είκ. 55. Για τήν ανάγλυφη παράσταση βλ. LIMCYÌ
1 (1992) λ. Heros equitans, αρ. 627 καί Ε. Σκαρλατίδου, Αρχαία Θράκη τόμ. 2, 779 κ.έ., είκ. 78, με τήν προγενέστερη βιβλιογραφία.
1ος π.Χ. αι.
[

] ήρως, χαίρε.

Για τήν προσφώνηση τοϋ νεκρού ώς ήρωος καί τήν διάδοση της σέ επιτύμβια μνημεία άπό τον
2ο π.Χ. αι., βλ. Ά. Ριζάκης καί Ί . Τουράτσογλου, ΑΕ 139 (2000) [2001] 250-52. Πρβλ. τα
ανάλογα μνημεία άπό τήν Τόπειρο (Ε86) καί τήν Μαρώνεια, (Ε286-Ε302), ένφ για τον
χαιρετισμό, βλ. ανωτέρω, τήν επιγραφή Ε61.
Οι Avezou καί Picard χρονολόγησαν τό μνημείο στον 3ο π.Χ. αι., τόσο εξ αιτίας τοϋ σχήματος
τών γραμμάτων όσο καί εξ αίτιας της τεχνοτροπίας τοϋ ανάγλυφου, πού εμφανίζει σαφείς
κλασσικιστικούς χαρακτήρες (βλ. Ε. Will, Le relief cultuel grécoromain [Παρίσι 1955] 85).
Αντίθετα, οι λεπτομέρειες τοϋ οπλισμού τοϋ ίππέως επιβάλλουν χρονολόγηση στους ρωμαϊκούς
χρόνους κατά τήν Schleiermacher ("Zu Ikonographie und Herleitung des Reitermotivs aus
römischen Grabsteinen", Boreas A [1981] 92· πρβλ. I. Venedikov καί Τ. Gerassimov, Thrakische
Kunst [Σόφια 1973] 358, αρ. 334). Ή ανεύρεση τό 1982 ενός δεύτερου ανάγλυφου στα "Αβδηρα
(Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4449), πού εμφανίζει μεγάλη συγγένεια μέ τό επιτύμβιο της Σόφιας ώς
προς τήν τεχνοτροπία, τις διαστάσεις καί τό υλικό, οδήγησαν τήν Σκαρλατίδου στην διατύπωση
της υποθέσεως ότι καί τα δύο ανάγλυφα προέρχονται άπό εργαστήριο της πόλεως, ή
δραστηριότητα τοϋ όποιου πρέπει να τοποθετηθεί στον Ιο π.Χ.-Ιο μ.Χ. αι. Ή μελέτη τών
γραμμάτων δεν αποκλείει τήν χρονολόγηση αυτή.
Ε66. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 3562.
Άπότμημα επιτύμβιας στήλης άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο, ελλιπές άνω, κάτω καί αριστερά. Ή
πίσω όψη άδρώς έργασμένη· ή επιφάνεια τοϋ λίθου διαβρωμένη.
Βρέθηκε τό 1991 σέ ρωμαϊκή οικία δυτικά τοϋ νότιου περιβόλου καί τοϋ κοιμητηριακοϋ ναού
τοϋ βυζαντινοϋ νεκροταφείου καί παραδόθηκε από τον φύλακα αρχαιοτήτων Β. Κατσίκα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,22x0,23x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,007.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 18.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 46 (1991) [1996] "Χρονικά" 342-43.
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1ος-2ος μ.Χ. al.
[Ό/ή δεινά]
[τοϋ δεινός]
[τι^ροσφιλής,
χαίρε.

Στίχ. 3: ΡΟΣ ΦΙΛΗΣ ô Τριαντάφυλλος, ό οποίος διαβάζει μόνον αυτόν τον στίχο.
Ή προσφώνηση τοϋ νεκρού ώς προσφιλούς, δέν άπαντα στις επιγραφές της ηπειρωτικής
Θράκης, είναι όμως ιδιαίτερα συνήθης σέ επιτύμβια της Θάσου (J. και L. Robert, BullEpigr 1969,
380). Πρβλ. το επιτύμβιο Ε304 άπό τήν Μαρώνεια.

Ε67. Επιτύμβιο "Αβδηρίτη βουλευτή
Μουσείο Καβάλας Λ899. Βρέθηκε τό 1972 κατά τήν άροση άγροϋ στην ΝΑ κλιτύ τοϋ λόφου τοϋ
'Αγίου Παντελεήμονος καί παραδόθηκε άπό τον Άναστ. Πούλιο, κάτοικο Αβδήρων.
Δύο συνεχόμενα ισομεγέθη τμήματα μεγάλης μαρμάρινης ορθογώνιας πλάκας, προερχόμενα
πιθανότατα από τήν κύρια, μακρά παρειά σαρκοφάγου. Κατά τήν διαμόρφωση τοϋ λίθου γιά
δεύτερη χρήση οι κρόταφοι απέκτησαν λοξή διατομή, ένψ στο ανω και κάτω μέρος σχηματίσθηκε
ταινία άδρώς έργασμένη με βελόνι λόγω άποξέσεως της εξεργης διακοσμήσεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,73x0,42x0,14 (όμοιες καί γιά τα δύο τεμάχια). Ύ ψ ο ς
γραμμάτων: 0,05. Διάστιχο: 0,02-0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 18.
'Αδημοσίευτη. Ή ανεύρεση τοϋ λίθου αναφέρθηκε άπό τήν Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη (Α Α 28
[1973] [1977] "Χρονικά" 451).
2ος μ.Χ. al.

4

[ Ό δείνα τοϋ δεινός, Ά β ] δηρείτης [β]ουλευτής,
[κατεσκεύασα το μνήμα vel sim. τ ] η μητρί Άγα[θ]ημερίδι κ[α'ι]
[τη γυναικί καί τοις] τέκνοις καί έ[α]υτω, εις δ ου β[οΰ][λομαι έτερον θεΐναν ό δε τ]ολμήσας δώσει τ ω ταμε[ίω]
vacat [της πόλεως (δηνάρια) ΒΦ.] Χαίρε τταροδεϊτα. έ>

Στίχ. 3: ΕΤΣΟΟΥΒ στον λίθο. Οί προτεινόμενες εδώ συμπληρώσεις είναι ενδεικτικές, άφοΰ ό
υπολογισμός τοϋ αρχικοΰ μήκους τών στίχων, κυρίως προς τα αριστερά, δέν μπορεί να είναι ακριβής.
Ό κατασκευαστής τοϋ μνημείου, τό όνομα τοϋ οποίου πρέπει να συμπληρωθεί στην αρχή τοϋ
πρώτου στίχου, ήταν ασφαλώς μέλος της τοπικής αριστοκρατίας· δέν αποκλείεται να είχε τήν
ρωμαϊκή πολιτεία καί ανάλογο ονοματολογικό τύπο (tria nomina ή, πιθανότερα, όνομα γένους καί
παρωνύμιο).
Γιά τήν χρήση επιθετικής μετοχής (ό τολμήσας) αντί υποθετικής προτάσεως, βλ. ενδεικτικά
Sayar, Perìnthos 313, άρ. 152. Γιά τήν προτεινόμενη συμπλήρωση τοϋ στίχου 3, πρβλ. IG XII 8.
1196, στίχ. 4.
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Ε68. Επιτύμβιο της Κασσίας Άσκληπιοδότης καί τον συζύγου της
'Αρχαιολογικός χώρος "Αβδήρων ΜΑ 3650. 'Αποκαλύφθηκε το 1976 κατά τις ανασκαφές τοϋ
νεκροταφείου τών πρώιμων χριστιανικών χρόνων πού αναπτύχθηκε στην περιοχή τών ρωμαϊκών
λουτρών, δίπλα στο δυτικό σκέλος τοϋ νότιου περιβόλου. Είχε χρησιμοποιηθεί ως καλυπτήρια
πλάκα τάφου.
Μακρά πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου, αποτελούμενη άπό τρία συνανήκοντα τμήματα·
ελλιπής τήν κάτω αριστερή γωνία. Ή επιγραφή βρίσκεται χαραγμένη εντός ελαφρώς ανάγλυφης
δέλτου (tabula ansata).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,37x1,92x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,04. Διάστιχο: 0,01.
Συμπιλήματα.
Φωτογραφία. Πίναξ 19.
Βιβλιογραφία: Δ. Ι. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1976Α [1978] 133-34, πίν. 98α-β (D. Feissel, BCH 103
[1979] "Chronique" 595, ε'ικ. 148· SEG28 [1978] 558).
Πρβλ. J. και L. Robert, BullEpigr 1979, 278.
3ος μ.Χ. αι.

4

8

Κασσία Άσκλητποδότη κατεσκεύασε τήν σορον έαυτη
και τω γλυκύτατου άνδρι Μ(άρκω) Ούλττίω
Αύτολύκω φιλοτειμησαμένω δι'
οττ[λω]ν ήμεραις Γ τη πατρίδι εαυτού.
[Ουδένα β]ούλομαι έτερον τεθή[ναι, δς δ' ά]ν τολμήση, δώσει τω
[ίερωτάτω τα]μείω ττροστείμου (δηνάρια) ΒΦ,
[τη δε λαμ]ττροτάτη Άβδηρειτών
vac. [πό]λει άλλα (δηνάρια) ΒΦ. vac.

Στίχ. 3: Μουλττίω Ó Λαζαρίδης, Μ. Ουλπίω Ó Feissel. Στίχ. 4: φιλοτειμης άμείνω Ô Λαζαρίδης· φιλοτειμησαμένω

ό Feissel. Στίχ. 4-5: δι|[—] τη πατρίδι... ό Λαζαρίδης· δι' οιτ[λω]ν ήμέραις γ' τη πατρίδι ô Feissel.
Ή σωστή ανάγνωση και κατανόηση τών στίχ. 4-5 συνδέει τήν δραστηριότητα τοΰ νεκροΰ
Μάρκου Ούλπίου Αύτολΰκου με τήν τέλεση αγώνων στα "Αβδηρα και, συγκεκριμένα, με τήν
οργάνωση και χρηματοδότηση αγώνων μονομάχων (munera gladiatoria) διαρκείας τριών ημερών
(βλ. ιδίως Robert, Gladiateurs 24 και 278, 280-81). Σημειώνεται ή απουσία της χαρακτηριστικής
στις περιπτώσεις αυτές αναφοράς τοϋ τίτλου τοΰ Ιερέως ή αρχιερέως (Robert, Gladiateurs 270).
Τήν τέλεση μονομαχιών στα "Αβδηρα επιβεβαιώνει επιγραφή άπό τήν "Αγκυρα (ΤΕ86)·
περισσότερο τεκμηριωμένη είναι ή τέλεση αγώνων μονομάχων στην γειτονική Μαρώνεια, οπού
πέραν τών επιγραφικών μαρτυριών (Ε221, Ε329Α και Β, και Ε330· πρβλ. Ε484), ol
ανασκαφές τοϋ θεάτρου αποκάλυψαν αλλεπάλληλες εκτεταμένες οικοδομικές μετασκευές για τίς
ανάγκες τών θεαμάτων αύτοϋ τοϋ είδους (βλ. κατωτέρω, σελ. 331 καί 338).
Για τήν χρήση τοϋ ορού σορός καί τό ϋψος τοϋ αναφερόμενου προστίμου (2500 δηνάρια), βλ.
Sayar, Perinthos 253-55· πρβλ. καί ανωτέρω Ε67). 'Ιδιαίτερα επισημαίνεται ή υποχρέωση
καταβολής προστίμου τόσο στο αυτοκρατορικό ταμείο όσο καί στο ταμείο της πόλεως σε περίπτωση
παραβιάσεως τοϋ τάφου.
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Ε69. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3591α-β.
'Απότμημα ορθογώνιας πλάκας άπό χονδρόκοκκο κρυσταλλικό μάρμαρο. Βρέθηκε τό 1977
εντοιχισμένη σε κτιστό κιβωτιόσχημο τάφο (άρ. 138) βυζαντινών χρόνων, στον χώρο τοΰ
συγκροτήματος οικιών τών αυτοκρατορικών χρόνων πού αναπτύχθηκε εξω άπό τό δυτικό σκέλος
τού νότιου περιβόλου ("Τομεύς Μουσείου"). Ή πλάκα, πού είχε χρησιμοποιηθεί ώς επένδυση στο
δυτικό τμήμα τής βόρειας μακράς πλευράς τοΰ τάφου, αφαιρέθηκε τό 1992 και μεταφέρθηκε στην
'Αρχαιολογική Συλλογή 'Αβδήρων.
'Αποτελείται άπό δύο συνανήκοντα άλλα μή συγκολληθέντα τμήματα. Προέρχεται από παρειά
σαρκοφάγου, στην εσωτερική όψη τής οποίας είχε διαμορφωθεί εσοχή γιά τήν στήριξη τοϋ
πώματος. 'Ελλιπής τήν κάτω καί τις πλάγιες όψεις· επιφάνεια έντονα διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,285x1,19x0,172. Ύψος γραμμάτων: 0,04-0,05. Διάστιχο:
0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 19.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 32 (1977) [1984] "Χρονικά" 258, πίν. 154β (SEG 34
[1984] 698· Ντ. Καλλιντζή, ΑΔ 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 497-98 (β'), πίν. 137ε· SEG 47
[1997] 1036· AEpigr 1998, 1171). Όλες οί μεταγραφές μεγαλογράμματες.
3ος μ.Χ. αι.
Αύρ(ήλιος) Γάϊ$ Γλύ[
κατεσκεύ]ασεν έαυτω [καί] τόϊς [τέκνοις]
αύτου Αυρ[ηλίοι$
]

Στίχ. 1: ΑΥΡΓΑΙΟΡΑ ô Τριαντάφυλλος, Αύρ(ηλι)- - ? ό Pieket (SEG), ΑΥΡΓΑΙΟΓΑΥ ή Καλλιντζή, ή οποία
αγνοεί τήν πρόταση τοϋ Pieket. Στίχ. 2 : ACCN. ΔΥ - - ό Τριαντάφυλλος, ACCNCAYIT, Υ- - ΙΟ ή Καλλιντζή. Στίχ.
3: [
] ό Τριαντάφυλλος,
ΟΥΙΥΠ- -Υ ή Καλλιντζή.

Παρά τήν έντονη φθορά τής ενεπίγραφης επιφάνειας, πού καθιστά αβέβαιη τήν ανάγνωση
πολλών γραμμάτων καί δυσχερή τήν συμπλήρωση, είναι σαφές οτι ή επιγραφή αναφέρεται στην
κατασκευή οικογενειακού μνημείου καί κατέληγε πιθανότατα σε απαγόρευση χρήσεως τού τάφου
άπό τρίτους.
'Αβέβαιο παραμένει άν ό ονοματολογικός τύπος στον στίχο 1 πρέπει να συμπληρωθεί ώς
γενική πατρωνυμική (λ.χ. Γλύ[κωνο$]) ή με κάποιο άλλο στοιχείο τοϋ ονόματος.
Ε70. Επιτύμβιο τοϋ Κόρου
Μουσείο Σόφιας. Εντοπίσθηκε τό 1913 άπό τους Avezou καί Picard εντοιχισμένο σε
άναλημματικό τοίχο τής πλατείας τού χωριού Μπουλούστρα (σημ. "Αβδηρα). Τό 1917
άποτοιχίσθηκε άπό τον Kazarow καί μεταφέρθηκε στο Μουσείο τής Σόφιας.
'Απότμημα μαρμάρινης πλάκας άπό τοίχωμα σαρκοφάγου, μέ πλούσια ανάγλυφη διακόσμηση.
Διακρίνεται τό άνω πέρας κίονος τοξωτής κιονοστοιχίας μέ διάτρητο καλαθόσχημο κιονόκρανο
καί τμήμα τού οριζόντιου έπιστυλίου μέ ανάγλυφη ταινιωτή διακόσμηση. Ή επιγραφή ήταν
χαραγμένη στο αψιδωτό άνοιγμα μεταξύ δύο (ή περισσότερων) κιόνων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,51x0,58x0,17. Ύψος γραμμάτων: 0,055. Διάστιχο: 0,01.
Συμπίλημα Ν+Ε στον στίχο 1.
Έκτυπο στην Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή τών 'Αθηνών (est. IH 168), Πίναξ 19.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 (1913) 141, άρ. 44 (M. Manov,
"Inscriptions" 14, άρ. 14). Πρβλ. G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 49, είκ. 54.
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3ος μ.Χ. αι.
Κόρος ΝΕ[ - - τήνδε τήνσοροννύ sim. κατεσκεύ]ασεν τω [
]
Κόρω ζώ[ντι ?
--]

Κατ' άναλογίαν προς τα πολυάριθμα επιτύμβια ανάλογου τύπου των ύστερων αυτοκρατορικών
χρόνων, πιθανολογείται οτι στην επιγραφή αναφερόταν τό ή τα ονόματα τοΰ νεκρού, ή σχέση
συγγένειας μέ τον κατασκευαστή τοΰ μνημείου, Ισως και ή συνήθης απαγορευτική κατάληξη μέ
απειλή επιβολής προστίμου για παράνομη χρήση τοΰ τάφου.
Ε71. Επιτύμβιο της Αουκίλλης
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5559 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ730). Βρέθηκε τό 1966 δίπλα σέ
παιδική ταφή, κατά τήν ανασκαφή συστάδας τάφων στο νεκροταφείο πού αναπτύχθηκε κατά τους
ύστερους ρωμαϊκούς και πρώιμους χριστιανικούς χρόνους στα δυτικά τού νότιου περιβόλου, προς
Β της δυτικής πύλης τού τείχους.
Επιτύμβια στήλη από χονδρόκοκκο μάρμαρο. Διατηρείται σχεδόν ακέραιη, συγκολλημένη άπό
τρία συνανήκοντα τμήματα. Στο άνω μέρος διακρίνονται κατάλοιπα οριζοντίου κανόνος· στο
κάτω μέρος της στήλης, κάτω άπό τήν επιγραφή, δύο εγχάρακτες ανοικτές παλάμες σέ ανάταση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,39x0,27x0,03. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,035. Διάστιχο:
0,015 (μέγιστο). Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 19.
Βιβλιογραφία: Δ. Ι. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1966, 61, πίν. 43β ("Εργον 1966, 55· ΑΔ 22 [1967] [1969]
"Χρονικά" 430· J. και L. Robert, BuIIEpigr 1967, 366· BCH9X [1967] "Chronique" 722· J. και
L. Robert, BuIIEpigr 1968, 338· SEG 24 [1969] 628).
Τέλη τοϋ 3ου μ.Χ. αι.
Καισώνιος Σω
κράτης και Αύρ(ηλία)
Αλεξάνδρα &
4 Λουκίλλη
γλυκύτατη θυγατρι μνεί
ας χάριν.

Στίχ. 3: Άλεξάνδρ(α) ό Λαζαρίδης· στον λίθο όμως διακρίνεται σαφώς συμπίλημα Ρ+Α.
Υποστηρίχθηκε οτι ή παράσταση ανοικτών παλαμών στά επιτύμβια μνημεία είχε άποτροπαϊκό
χαρακτήρα (βλ. σχετικά πρόσφατα Maria Lagogianni-Georgakarakos, Die Grabdenkmäler mit
Porträts aus Makedonien, Corpus Signorum Imperii Romani, Griechenland ΠΙΑ ['Αθήνα 1998] 43,
άρ. 29). Tò κείμενο της επιγραφής τών 'Αβδήρων αλλά και τά ανασκαφικά δεδομένα
επιβεβαιώνουν τήν άποψη τών J. και L. Robert (BuIIEpigr 1968, 338 αλλά και 1958, 16) οτι οι
παραστάσεις αυτές συνδέονται κατά κανόνα μέ πρόωρους θανάτους (πρβλ. ΕΚ Μ Α' 210 και
343).
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Ε72. Επιτύμβιο τοϋ Λουκίου Μαννηίου
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3593. Βρέθηκε το 1982 κατά τήν διαμόρφωση χώρου στον τομέα τού
δυτικού τείχους.
'Ορθογώνια βάση άπο ύπόλευκο μάρμαρο. Ή επιγραφή χαράχθηκε σε μία από τίς μακρές
πλευρές τού λίθου σέ δεύτερη χρήση. 'Αρχικά ή βάση είχε χρησιμοποιηθεί ανεστραμμένη και έφερε
στην αρχική άνω επιφάνεια μεγάλο ορθογώνιο τόρμο (0,35x0,13, βάθος 0,045) για τήν ένθεση
στήλης. Οι περιμετρικές επιφάνειες της βάσεως επιμελώς έργασμένες· αποκρούσεις κατά τίς
γωνίες καί τίς ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,135x0,42x0,43. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,015-0,025. Διάστιχο:
0,025.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 20.
Βιβλιογραφία: Μ. Γ. Παρισάκη, Γ ' Πανελλήνιο Συνέδριο Επιγραφικής, Θεσσαλονίκη 19-21
Μαρτίου 2004 (υπό εκτύπωση).
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.
L(ucius) Manneius
L(ucii) f(ilius) Pollio.
Μεταξύ των συντομογραφημένων ονομάτων τοΰ πρώτου καί δευτέρου στίχου, σφηνοειδή διαχωριστικά
λέξεων.
Ή σπάνια γιά τήν περιοχή τών 'Αβδήρων παρουσία λατινικής επιγραφής, ή πιστή απόδοση τού
ρωμαϊκού ονοματολογικού τύπου, ή περιορισμένη παρουσία μελών τού συγκεκριμένου ρωμαϊκού
γένους στην ελληνική 'Ανατολή καί, κυρίως, ή αναφορά ενός Λευκίου Μαννηίου, γιου τού Γάίου,
σέ προξενικό ψήφισμα τών Δελφών τού Ιου π.Χ. αι. (SGDJ 2691) επιβάλλουν, κατά τήν γνώμη
μας, τήν απόδοση τού επιτύμβιου σέ 'Ιταλικό της ίδιας οικογένειας, ό όποιος έδρασε στην περιοχή
με τήν ιδιότητα τού εμπορευομένου (negotiator). Γιά τήν παρουσία Ρωμαίων στα "Αβδηρα ήδη άπό
τον 2ο π.Χ. αί. καί τον σημαντικό ρόλο πού διαδραμάτισαν στην ζωή της πόλεως, βλ. ανωτέρω,
τα τρία τιμητικά ψηφίσματα Ε8-Ε10.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΨΙΜΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

Ε73. Επιτύμβιο τοϋ Στυλιανού
Βρέθηκε τό 1986 στο βόρειο κλίτος τού επισκοπικού ναού τών μεσοβυζαντινών χρόνων στο
ανατολικό τμήμα τού Πολυστύλου, ώς επένδυση της νότιας μακράς πλευράς κιβωτιόσχημου
τάφου. Κατά τον άνασκαφέα, ή αρχική χρήση της πλάκας ανάγεται στους ρωμαϊκούς χρόνους,
ένφ ή χάραξη της σωζόμενης επιγραφής οφείλεται σέ δεύτερη χρήση καί ή αξιοποίηση της κατά
τήν κατασκευή τού τάφου, σέ τρίτη. Ό λίθος δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθεί.
Μαρμάρινη ορθογώνια στήλη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,50 (μήκος)· οί υπόλοιπες διαστάσεις δεν αναφέρονται.
Ύψος γραμμάτων: 0,07-0,09. Διάστιχο: δεν αναφέρεται.
Βιβλιογραφία: Χ. Μπακιρτζής καί Ν. Ζήκος, ΑΑ 41 (1986) [1990] "Χρονικά" 190, πίν. 135α
(SEG 40 [1990] 567).
Πρβλ. Ν. Ζήκος καί Στ. Δαδάκη, Αβδηρα/Πολύστυλον.
Αρχαιολογικός
Οδηγός (1998) 88
(χρονολόγηση).
4ος μ.Χ. ai.
+ Στυλιανός δούλος Χ(ριστο)υ.
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΑ
Ε74. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5904 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ567).
Τετραγωνική μαρμάρινη πλίνθος, άποκεκρουμένη τήν πίσω αριστερή γωνία. Βρέθηκε το 1963
στο ΝΔ τμήμα τοΰ νότιου περιβόλου, κατά τήν ανασκαφή δοκιμαστικής τάφρου.
Όπως μαρτυρούν τα κατάλοιπα ανάγλυφου κυματίου πού διακρίνονται ακόμη στην δεξιά
μακρά πλευρά, ή πλίνθος προήλθε από τήν κατάτμηση τοΰ άνω μέρους ορθογώνιας στήλης. Στην
δεύτερη αυτή χρήση ανάγεται ή επιγραφή, πού χαράχθηκε στην τομή τοΰ κορμού τής παλαιότερης
στήλης, καθώς και οι τρεις μικροί τόρμοι πού διατηρούνται στην άνω οριζόντια επιφάνεια τής
πλίνθου: δύο στις γωνίες τοΰ πρόσθιου μέρους (0,045x0,042 ό αριστερός, 0,045x0,028 ό δεξιός)
και ένας στο μέσον περίπου τής δεξιάς πλευράς (0,045x0,017). Σε τρίτη φάση ό λίθος
χρησιμοποιήθηκε ώς οικοδομικό υλικό.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις : 0,115x0,35x0,33. Ύψος γραμμάτων: 0,05.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 20.
Βιβλιογραφία: ΑΊκ. Ρωμιοπούλου, ΑΔ 19 (1964) [1967] "Χρονικά" 376.
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
ΓΥΣΑΔΑ
Ή κατανόηση τοΰ κειμένου παραμένει προβληματική. "Ισως πρόκειται για τά τελευταία
γράμματα κάποιου ονόματος σε -yus (λ.χ. Θάγυς) και για τά πρώτα κάποιου πατρωνυμίου (λ.χ.
Άδά[μας]). Ή μορφή όμως τοΰ μνημείου δεν ενισχύει τήν υπόθεση αυτή.
Ε75. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5541 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ409).
Άπότμημα πλάκας άπό φαιό ασβεστόλιθο. Στον κατάλογο τοΰ Μουσείου αναφέρεται ώς τυχαίο
εύρημα τοΰ 1961, χωρίς συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τόπο και τις συνθήκες ευρέσεως.
Διατηρείται άποκεκρουμένη σε όλες τις πλευρές, εκτός άπό τήν κάτω.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,17x0,18x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,016. Διάστιχο:
0,013.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 20.
Αδημοσίευτη.
4ος-3ος π.Χ. αι.

[
]
[- - -]ΗΙ[- - - -]
[- - -]ΙΣΣΟ[- - ] .
Άπό τήν διάταξη των στίχων και τό μέγεθος τών γραμμάτων υποθέτουμε οτι ô λίθος σώζει
τους δύο τελευταίους στίχους ενός μεγαλύτερου κειμένου.
Ε76. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7579.
'Ορθογώνια μαρμάρινη πλάκα, άποκεκρουμένη λοξώς τήν δεξιά πλευρά. 'Αποκρούσεις κατά
τις ακμές και τις γωνίες, κυρίως στο μέσον τής κάτω πλευράς και στο άνω αριστερό άκρο.
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Βρέθηκε το 2001 στην περιοχή τοΰ παραλιακού τείχους ("Ασπρη "Αμμος), οπού έκβράσθηκε από
το κϋμα. Παραδόθηκε από τους Β. Γκαζόγλου και Χ. Στεφάνου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,25x072x0,71. Ύψος γραμμάτων: 0,04.
Φωτογραφία. Πίναξ 20.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 56 (2001) "Χρονικά" (υπό δημοσίευση).
ΓΑΙΕ[

].

Ε77. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3639.
Άπότμημα ορθογώνιου βάθρου άπό πωρόλιθο, πανταχόθεν άποκεκρουμένο. Βρέθηκε το 1982
στην περιοχή τοΰ δυτικοί) τείχους τοΰ νοτίου περιβόλου, εντοιχισμένο στην εσωτερική όψη της
δυτικής πλευράς κιβωτιόσχημου τάφου (Δ 15).
Ή αρχική επιφάνεια τοΰ μνημείου διατηρείται στην πρόσθια ενεπίγραφη όψη, ίσως και στην
πίσω. Ή επιδερμίδα τοΰ λίθου έντονα διαβρωμένη, ένφ κατά τόπους είναι εμφανής ή παρουσία
καταλοίπων κονιάματος, προφανώς άπό τήν δεύτερη χρήση τοΰ λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,35x0,17x0,44. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,025. Διάστιχο:
0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 20.
'Αδημοσίευτη.
Έλληνο-ρωμαϊκοί χρόνοι
ΤΕΛ[
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ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΟΞΌΤΕΣ
Άπο τις επιγραφές πού βρέθηκαν στην περιοχή των Τοξοτών και τού γειτονικού Παραδείσου
(βλ. κατωτέρω, σελ. 256-75, μέ τις επιγραφές Ε84-Ε96) στα "Αβδηρα πρέπει ασφαλώς να
αποδοθούν οί ακόλουθες επιγραφές.1
Ε78. 'Οροθετική στήλη, τιμητική τοϋ αντοκράτορος 'Αδριανού
Βρέθηκε το 1937, μαζί μέ την επιγραφή Ε79, στα ΝΔ τού σιδηροδρομικού σταθμού Τοξοτών,
κατά τήν εκσκαφή θεμελίων για τήν κατασκευή γέφυρας τού ποταμού Νέστου στον
αυτοκινητόδρομο Καβάλας-Ξάνθης (βλ. το τοπογραφικό σκαρίφημα τοϋ Μπακαλάκη, Θρακικά 8
[1937] 16, ε'ικ. 1). Ή τύχη τοϋ μνημείου αγνοείται.
Στήλη από χονδρόκοκκο μάρμαρο, άποκεκρουμένη τήν δεξιά πλευρά. Τρεις τόρμοι στους
κροτάφους της άνω καί κάτω πλευράς ίσως οφείλονται σε μεταγενέστερη χρήση τοϋ μνημείου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,68x0,68x0,24. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,05. Διάστιχο: Δεν
αναφέρεται.
Στον Πίνακα 20 αναπαράγεται ή φωτογραφία τοϋ Μπακαλάκη.
Βιβλιογραφία: Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) 25-28, άρ. 7, εικ. 6 (AEpigr 1937, 170*
Smallwood, Documents άρ. 448).
Πρβλ. Robert, Etudes 192-93, σημ. 3· Ε. Condurachi, Latomus 29 (1970) 586, 590-94· J. και L.
Robert, BullEpigr 1972, 270· L. Robert, BCH 102 (1978) 441-42· Ε. Σκαρλατίδου, Μνήμη
Ααζαρίδη 611 και 617* Loukopoulou, "Frontier" 66, σημ. 22* J. P. Adams, Αρχαία Μακεδονία 4
(1986) 35-37· TIR Philippi 59· Boatwright 84, 85, 105* Chryssanthaki 616-17.
117-138 μ.Χ. (ίσως περί το 131/32 μ.Χ.)
Αύτοκράτορι Καίσα[ρι],
θεού Τραϊανού Παρθ[ι]KOÖ υίω, θεού Νέρουα υ[Ί]4 ωνω, Τραϊανω Άδριανω
Σεβαστώ, ΖηνΊ Έφορίω,
ή Άδριανέων Άβδηρειτώ[ν]
ττόλις εττί τών δρω ν, άπολ[α]8 βουσα τήν ιδίαν γτ\ν δια
τήν ούράνιον αύτου ττρόνοιαν, ευχαριστίας ένεκεν,
διατεθέντων μέχρι ποτα12 μου Μέστου.

Τό δημοσιευόμενο εδώ κείμενο επαναλαμβάνει τήν ανάγνωση τοϋ Μπακαλάκη, καθώς ή
απώλεια τοϋ λίθου δεν επιτρέπει τον επανέλεγχο.

1. Για τις δύο επιγραφές πού αναφέρονται ώς προερχόμενες από τήν θέση Katri (ή Katzi)- Daran (ή Davan) πλησίον τών
'Αβδήρων, βλ. οσα σημειώνονται στην εισαγωγή, σελ. 150.
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Ή επιγραφή αυτή, όπως και ή επόμενη Ε79, χαρακτηρίσθηκε ώς "οροθετική" τοϋ ΒΔ πέρατος
της χώρας των 'Αβδήρων —προφανώς και τοϋ συνόρου της πόλεως με τήν γειτονική ρωμαϊκή
αποικία της Τοπείρου— σε εφαρμογή αποφάσεως τοϋ αύτοκράτορος Άδριανοϋ. Στο σημείο
ανευρέσεως τών δύο λίθων ό Μπακαλάκης αναφέρει οτι εντοπίσθηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα
τών ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων και εικάζει τήν ύπαρξη αρχαίας γέφυρας για τήν
διέλευση της Εγνατίας όδοϋ.
Ό χαρακτηρισμός τοϋ αύτοκράτορος 'Αδριανού ώς Atos μέ τήν επωνυμία 'Ολύμπιος ή
Πανελλήνιος είναι γνωστός από ολην σχεδόν τήν ελληνική 'Ανατολή (βλ. Rizakis, Achaïe II [1998]
103, σημ. 1, μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία). 'Αντίθετα, τό αξιοσημείωτο επίθετο εφόριος πού
τοϋ αποδίδεται εδώ (στίχ. 5) δεν φαίνεται να παραδίδεται άλλου· συμπληρώθηκε όμως μέ αρκετή
ασφάλεια άπό τον Robert (Etudes) σέ νομίσματα τών 'Αβδήρων τοϋ αύτοκράτορος Άδριανοϋ. Τό
πιθανότερο είναι οτι ό συγκεκριμένος τίτλος επινοήθηκε προσφυώς γιά τήν περίσταση,
προκειμένου να υπογραμμίσει τήν ευεργετική για τα Άβδηρα πρωτοβουλία τοϋ αύτοκράτορος και
τον ρόλο του ώς προστάτη της άποκατασταθείσης μεθορίου (πρβλ. τίς εύστοχες παρατηρήσεις τοϋ
Robert [BCH] γιά άλλη, ανάλογη επινόηση επιθέτου τοϋ Διός). Γιά τήν σημασία τοϋ επιθέτου, βλ.
τίς παρατηρήσεις τών Μπακαλάκη (σελ. 27) καί Robert (Etudes 112)· ό τελευταίος παραπέμπει
στην ασφαλώς συναφή χρήση σέ επιγραφή της Απολλωνίας της Φρυγίας (IGRR III 324) τοϋ
επιθέτου ένόριος γιά θεούς προστάτες τών συνόρων (Robert, Noms 357-58). Γιά τήν σπάνια εκ
μέρους τοϋ Άδριανοϋ ικανοποίηση εδαφικών διεκδικήσεων τών πόλεων της αυτοκρατορίας, βλ.
πρόσφατα Boatwright 84.
Ή επωνυμία τών Αβδηριτών ώς Άδριανέων (στίχ. 6) εμφανίζεται επίσης στις κοπές τών
νομισμάτων της πόλεως της ίδιας περιόδου (Chryssanthaki 614-36, οπού καί ή προγενέστερη
βιβλιογραφία· πρβλ. Ο. Picard, "Thasos dans le monde romain", The Greek Renaissance in the
Roman Empire, Papers from the Tenth British Museum Classical Colloquium, BICS Suppl. 55
[1989] 174-75, οπού εξετάζεται ή λειτουργία τοϋ νομισματοκοπείου τών Αβδήρων κατά τους
ρωμαϊκούς χρόνους σέ σχέση μέ αύτοϋ της γειτονικής Τοπείρου). Καί ή επωνυμία αυτή μαρτυρεί
τήν ευγνωμοσύνη τών Αβδηριτών προς τον αυτοκράτορα γιά τήν αποκατάσταση της ιδίας γης.
Ή ακριβής χρονολόγηση τών επιγραφών Ε78 καί Ε79 καί ô εντοπισμός τών ανακτηθέντων
άβδηριτικών εδαφών έχει επανειλημμένα απασχολήσει τήν έρευνα. Ό Μπακαλάκης υπέθεσε οτι ή
διευθέτηση τών συνόρων πρέπει να συνδεθεί μέ τήν διέλευση τοϋ Άδριανοϋ άπό τήν Θράκη, πού μέ
βάση νεώτερα ευρήματα (βλ. κατωτέρω, σελ. 328 καί Ε185) τοποθετείται πλέον οριστικά τό 131/32
μ.Χ. Κατά τον Condurachi, εξ άλλου, ή περιοχή πού αποδόθηκε από τον Αδριανό στα Άβδηρα
πρέπει να ταυτίζεται μέ τα εδάφη πού διεκδίκησε καί απέσπασε ό βασιλεύς τών Όδρυσών Κότυς
τήν έπαύριο της μάχης της Πύδνας (βλ. ανωτέρω, τα σχόλια στην επιγραφή Ε5). Τήν άποψη
αυτήν επανέλαβαν μεταγενέστεροι ερευνητές, ορισμένοι όμως μέ επιφυλάξεις, εξ αιτίας της
μεγάλης χρονικής αποστάσεως μεταξύ της απώλειας καί της ανακτήσεως της ιδίας γής (βλ.
Loukopoulou καί Adams). Πράγματι, άπό τήν ανάλυση τών επιγραφών F5 καί Ε6 προκύπτει,
κατά τήν γνώμη μας, οτι οί διεκδικήσεις τοϋ Κότυος δέν Ικανοποιήθηκαν άπό τους Ρωμαίους καί,
κατά συνέπειαν, οτι ή χώρα τών Αβδήρων δέν υπέστη μείωση μετά τήν υπαγωγή της περιοχής
στην ρωμαϊκή κυριαρχία. Πιθανότερη, κατά τήν γνώμη μας, φαίνεται ή υπόθεση τοϋ Adams οτι τό
συγκεκριμένο τμήμα τής ΒΔ χώρας τών Αβδήρων πού απέδωσε στην πόλη ό Αδριανός είχε
αποσπασθεί άπό τον προκάτοχο του Τραϊανό κατά τήν επανίδρυση τής γειτονικής Τοπείρου (βλ.
αναλυτικότερα κατωτέρω, σελ. 263).
'Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή μορφή Μεστός, μέ τήν οποία εμφανίζεται τό δνομα τοϋ ποταμού
Νέστου στον στίχο 12, γνωστή τόσο από λατινικές καί βυζαντινές φιλολογικές πηγές (βλ. Detschew
στο λ.) οσο καί ώς πρώτο συνθετικό διθεματικών θρακικών άνθωπωνυμίων (λ.χ. Μεστίκενθος,
Μεστουζέλμης· άντίπρβλ. τα ελληνικά ονόματα Νέστις, Νεστοκράτης, Ήρόνεστος). Ή υπόθεση Οτι ή

συγκεκριμένη γραφή οφείλεται σέ σφάλμα τοΰ χαράκτη (Boatwright 85, σημ. 9) κρίνεται απίθανη
μέ δεδομένο τον επίσημο, δημόσιο χαρακτήρα τής επιγραφής καί τήν ποιότητα τής χαράξεως.
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Ε79. 'Οροθετική στήλη, τιμητική τοϋ αύτοκράτορος "Αδριανού
Για τήν ανεύρεση τοΰ λίθου, βλ. οσα σημειώνονται στην επιγραφή Ε78. Ή τύχη τοΰ μνημείου
αγνοείται.
Στήλη άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο. Τρεις τόρμοι στους κροτάφους της άνω και κάτω πλευράς
ίσως οφείλονται σε μεταγενέστερη χρήση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,67x0,60x0,27. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,06. Διάστιχο: Δεν
αναφέρεται.
Έδώ (Πίναξ 21) αναπαράγεται ή φωτογραφία τοΰ Μπακαλάκη.
Βιβλιογραφία: Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) 29-30, άρ. 8, είκ. 7.
Πρβλ. Robert, Etudes 192-93, σημ. 3· L. Robert, BCH 102 (1978) 441-42· Ε. Σκαρλατίδου,
Μνήμη Λαζαρίδη 611 και 617· TIR Philippi59· Boatwright 84, 85, 105· Chryssanthaki 616-17.
117-138 μ.Χ. (ίσως περί το 131/32 μ.Χ.)
[Αύτοκρ]άτ[ορα Τραϊανον]
Άδριανον [Καίσαρα Σεβα]στον μεγίστω[Α]ν[
]
4 ή Άδριανέων [Άβδηρειτών πόλις]
επί των δρω ν ε[ύχαριστίας ένεκεν ;]
άπολαβουσα τή[ν ιδίαν γτ\ν τη]
εκείνου προνοί[α δια του πεμφθέν]8 τος υπ' αυτού [praenomen Κασσίου;]
Άγρίππα, πρεσβευτου [Σεβαστού]
[αντιστράτηγου
]
Το δημοσιευόμενο έδώ κείμενο επαναλαμβάνει τα σωζόμενα τμήματα τοΰ κειμένου, δπως αυτά
διαβάσθηκαν από τον Μπακαλάκη, και από τις συμπληρώσεις τις όποιες εκείνος πρότεινε, δσες φαίνονται
σεβα]|στόν ό
σχετικά ασφαλείς. Στίχ. 1: [Αύτοκρ]άτ[ορα Καίσαρα] ô Μπακαλάκης. Στίχ. 2: Άδριανον [
Μπακαλάκης. Στίχ. 3: μεγίστω[ς εύ]ν[οηθεϊσα;] ό Μπακαλάκης. Στίχ. 7-8: εκείνου προνοί[α κα'ι του πεμφθέν;]|το$
ό Μπακαλάκης. Στίχ. 8-9: υπ' αύτου [
]| Άγρίππα πρεσβευτου [
] ό Μπακαλάκης.
Για τήν χρονολόγηση και τον σχολιασμό τοΰ κειμένου της επιγραφής, βλ. τά σχόλια στην
επιγραφή Ε78. Νέο στοιχείο αποτελεί ή αναφορά στον στίχο 9 μέρους τοΰ ονόματος τοΰ Ρωμαίου
διοικητοΰ της Θράκης (Thomasson, Laterculi I 163, άρ. 17· ίσως τοΰ Κασσίου Άγρίππα —consul
suffectus τό 130 μ.Χ. κατά τόν Stein (Serta Hoffileriana [1940] 215), στον οποίο προφανώς
ανατέθηκε ή εκτέλεση της αυτοκρατορικής εντολής.

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ
Μόνον τυχαία ευρήματα υπάρχουν μέχρι σήμερα από τήν περιοχή τοΰ Πόρτο Λάγος για τους
χρόνους της ελληνικής καί ρωμαϊκής αρχαιότητας. Επειδή όμως πρόκειται για τό σημαντικότερο
λιμάνι στην παράκτια ζώνη προς Α των εκβολών τοΰ Νέστου, δέν αποκλείεται καί τά ευρήματα
αυτά νά προήλθαν από άλλες, απώτερες περιοχές τοΰ νομοΰ Ξάνθης1.
Πέραν των ενεπίγραφων μνημείων Ε80 καί Ε81, αναφέρονται δύο Ιωνικά κιονόκρανα
ελληνιστικών χρόνων, ή ακριβής προέλευση τών οποίων δέν είναι γνωστή (Χ. Μακαρονάς,

1. Για τις δύο επιγραφές της γειτονικής Μάνδρας, βλ. οσα σημειώνονται στην εισαγωγή, σελ. 150.
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Μακεδόνικα 2 [1941-1952] "Χρονικά" 656-57, άρ. 131· Ά. Βαβρίτσας, ΑΔ 19 [1964] [1967]
"Χρονικά" 389, πίν. 457β-γ), ή παράδοση γυναικείου αγάλματος (Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 46 [1991]
[1996] "Χρονικά" 344) και ή κατά καιρούς περισυλλογή νομισμάτων, κυρίως ρωμαϊκών και
μεταγενεστέρων χρόνων (Π. Α. Πάντος, Θρακικά Χρονικά 34 [1978] 78-79). Για τα κατάλοιπα
τών βυζαντινών χρόνων καί για την σχέση της περιοχής με τήν Άναστασιούπολη και τό
Περιθεώριον, πού τοποθετείται στον μυχό τής Βιστονίδος λίμνης, βλ. Χ. Μπακιρτζής, ΑΛ 35
[1980] [1988] "Χρονικά" 447· επίσης, TIR Philippi 49· TIB Thrakien 394-95 και Θράκη 35-37.

Ε80. Επιτύμβιο τοϋ Παρμένοντος, γιου τοϋ Αντιβίου
Μουσείο Καβάλας Λ895. Κατασχέθηκε τό 1972 στην περιοχή τοϋ Πόρτο Λάγος, άλλα οι
ακριβείς συνθήκες ευρέσεως αγνοούνται.
Μαρμάρινη στήλη, ελλιπής τό κάτω άκρο, λοξώς άποκεκρουμένη άνω δεξιά και αριστερά.
"Ισως έφερε άετωματική απόληξη. Τον κορμό τής στήλης καταλαμβάνει ανάγλυφη παράσταση
έφιππης μορφής. Ό ίππος απεικονίζεται σε έντονο καλπασμό προς τα δεξιά, ένφ ό αναβάτης, ό
όποιος φέρει κοντό χιτώνα καί χλαμύδα, κρατά με τό δεξί χέρι δόρυ καί με τό αριστερό τα ηνία
τού άλογου. Μεταξύ τών σκελών τοΰ τελευταίου εικονίζεται σκύλος πού τρέχει προς τήν ίδια
κατεύθυνση. Ή κεφαλή τού αλόγου έχει αποκρουσθεί καί ή επιφάνεια τοϋ ανάγλυφου έχει υποστεί
φθορές. Ή πίσω οψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,79x0,38x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 21.
Βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 27 (1972) [1977] "Χρονικά" 533 (SEG27 [1977]
350· Π. Πάντος, Θρακικά Χρονικά 34 [1978] 4).
Πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1978, 309' Ch. Koukouli-Chrysanthaki, LIMCVl 1 (1992)
s.v. Heros equitans, 1052, άρ. 449 (για τήν ανάγλυφη παράσταση).
4ος π.Χ. αι.
Παρμεν[ων]
Άντιβί[ου].
Στίχ. 2: 'Avxiyevf

] ή Κουκούλη-Χρυσανθάκη, αλλά τα γράμματα ΒΙ διαβάζονται με βεβαιότητα στον

λίθο.

Ή προταθείσα άπό τήν Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη (LIMQ χρονολόγηση με βάση τήν
τεχνοτροπία τού ανάγλυφου ενισχύεται άπό τήν μελέτη τών παλαιογραφικών χαρακτήρων.
Επισημαίνεται ότι τό όνομα Παρμένων φέρει άρχων τοϋ νομισματοκοπείου τών Αβδήρων σέ κοπές
πού χρονολογούνται τό 369 π.Χ (Chryssanthaki 195).
Ε81. Επιτύμβιο τοϋ γιου τοϋ Ποσειδωνίου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1773. Βρέθηκε τό 1975 στην περιοχή τού Πόρτο Λάγος άλλα ol
ακριβείς συνθήκες ευρέσεως αγνοούνται.
Άπότμημα μαρμάρινης ορθογώνιας πλάκας. Μικρό μόνον μέρος τού αρχικού κροτάφου
διατηρείται στο αριστερό τμήμα τής άνω πλευράς- ή διαμόρφωση τών άλλων πλευρών οφείλεται σέ
μεταγενέστερη χρήση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,72x0,54x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,03.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 21.
Αδημοσίευτη.
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1ος μ.Χ. ai.
[

]ως Ποσειδωνίου, χαίρε.

Μέ βάση την χρονολόγηση τού μνημείου, θα μπορούσε να προταθεί στην αρχή τού στίχου ή
συμπλήρωση κάποιου σύνθετου άνθρωπωνυμίου σε -έρως, όπως Φιλερως κ.ά.π. Για την επίκληση
χαίρε, βλ. ανωτέρω τά σχόλια στο επιτύμβιο Ε61.

ΓΕΝΙΣΕΑ
Κανένα αξιόλογο αρχαίο κατάλοιπο δέν έχει εντοπισθεί στην περιοχή τοΰ οικισμού, το δνομα
τού οποίου, εξ άλλου, παραπέμπει στην ανάπτυξη του κατά τους οθωμανικούς χρόνους. Πέρα
από τήν επιγραφή Ε82, το 1994 αναφέρθηκε ή ανεύρεση μαρμάρινου ληνού (Μουσείο Κομοτηνής
ΑΓΚ 9015· βλ. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΛ 49 [1994] [1999] "Χρονικά" 624).
Ε82. Επιτύμβιο τής Γαΐας Μαρωνίδος
Μουσείο Σόφιας, χωρίς αριθμό ευρετηρίου. Προέρχεται από τήν Γενισέα κατά τον Kazarow.
Μαρμάρινη στήλη μέ απλή άετωματική επίστεψη. Το μεγαλύτερο μέρος τού κορμού
καταλαμβάνει ανάγλυφη παράσταση εντός ορθογωνίου πλαισίου. Εικονίζεται ίππεύς στραμμένος
προς τά δεξιά και μπροστά του όρθια γυναικεία μορφή καί τρεις παιδικές. Στο τύμπανο τού
αετώματος ανάγλυφος ρόδακας. Το κάτω μέρος της στήλης καταλήγει σε έμβολο. Ό Kazarow
ενέταξε το μνημείο στα άπεικονίζοντα τον ήρωα Ιππέα, άλλα κατά τους Robert (BullEpigr)
πρόκειται για απεικόνιση εφίππου σέ οικογενειακή στιγμή.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,82x0,50x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,035 (μεγαλύτερα
τά γράμματα τού τελευταίου στίχου). Διάστιχο: δέν αναφέρεται.
Φωτογραφία. Πίναξ 21.
Βιβλιογραφία: Kazarow, Denkmäler 62-63, σημ. 283, πίν. 26.152.
Πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1941, 87 (γιά τήν ερμηνεία τού ανάγλυφου)· Detschew 290,
oxe λ. Μαρώνεια· Π. Πάντος, Θρακικά Χρονικά 32 (1975-1976) 14 (απλή μνεία).
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Γαία Μαρωνις Άφροδεισίω ΐδίω άνδρί εττοίησα το μνημεϊον και τήν στή[λ]ην εκ των εκείνου, ζήσαντι ετη
Λ, μνείας χάριν.
Δέν στάθηκε δυνατός ό έλεγχος τοΰ λίθου καί τής επιγραφής. Στίχ. 1: Γαία ό Kazarow.
Τό γυναικείο όνομα Μαρωνίς είναι σπάνιο. 'Αναφέρεται (Τ221) καί ως μορφή τού εθνικού, αντί
τού συνήθους Μαρων(ε)ϊτις.

Ή προέλευση τού λίθου παραμένει προβληματική. Δέν αποκλείεται να μεταφέρθηκε στην
Γενισέα από τά "Αβδηρα, τήν Τόπειρο ή άπό κάποια γειτονική τοποθεσία τής χώρας των
'Αβδήρων.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

259

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (;)
Ε83. Τιμητική επιγραφή για τον βασιλέα των Θρακών 'Ροιμητάλκη Γ '
'Απόγραφο και εκτυπο τής επιγραφής απεστάλη το 1884 στον Reinach από τον Χατζηθωμά.
Στον τελευταίο οφείλεται και ή πληροφορία οτι ό λίθος βρισκόταν εντοιχισμένος σε κρήνη "σέ
απόσταση τριών ωρών από τήν Ξάνθη". "Εκτοτε ή τύχη τής επιγραφής αγνοείται. Για την πιθανή
απόδοση της στα "Αβδηρα, βλ. οσα σημειώνονται στα σχόλια.
Βάση (;) τιμητικού μνημείου. Λεπτομέρειες για το υλικό και τήν μορφή τοΰ λίθου δεν
σημειώνονται.
Μέγιστες παραδιδόμενες διαστάσεις: 0,28 (ΰψος) x 0,45 (πλάτος).Ύψος γραμμάτων καί
διάστιχο δεν αναφέρονται.
Έδώ (Πίναξ 21) αναπαράγεται το απόγραφο τού Reinach.
Βιβλιογραφία: S. Reinach, BCH 8 (1884) 52-53, αρ. 7 (Dumont καί Homolle 445, αρ. 100b7·
IGRR Ι 829).
Πρβλ. Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 6 (1935) 308· L. Robert, RPhil 13 (1939) 151 [=OMS II [1969]
1304]· J. καί L. Robert, BullEpigr 1939, 189· Jones, Cities 15· L. Robert, Hellenica V (1948)
56-57· D. Sullivan, ANRWTA (1979) 210· Loukopoulou, "Frontier"89-90· Chryssanthaki 719.
Πρώτο μισό τον ίου μ.Χ. ai.

4

Ό δ[ημο$]
[βασι]λέα θρα[κ]ών 'Ροιμη[τάλ][κην KJÓTUOS uiòv τον
[εκ ττρο]γόνων εύεργετη[ν].

Στίχ. 1: ό [δήμος] ό Reinach, αλλά στο απόγραφο πού παραθέτει είναι σαφής ή παρουσία τοϋ Δ. Στίχ. 2-3:
"Ροιμη[τάλκην] | [K]OTUOÇ ό Reinach, 'Ροιμη[τάλ|κην K]ÓTUOS Ó Robert. Στίχ. 4: [Βιστ]όνων Ó Reinach, [εκ ή από ή
δια ·προ]γόνων ό Robert. Στο απόγραφο τοϋ Reinach, σημειώνεται ή οριζόντια κεραία τοϋ Γ. Στίχ. 4:
εύεργέτ[ην] ό Reinach, άλλα στο απόγραφο πού παραθέτει σαφής ή παρουσία τοϋ Η.
Ό αναφερόμενος στην επιγραφή βασιλεύς ταυτίζεται με τον τελευταίο εκπρόσωπο τής
δυναστείας τών Σαπαίων καί τοϋ πελατειακού βασιλείου τής Θράκης Ροιμητάλκη Γ ' (περ. 38-46
μ.Χ.). Για τίς σχετικές με τήν βασιλεία τοϋ Ροιμητάλκη φιλολογικές καί επιγραφικές μαρτυρίες,
βλ. D. Sullivan, ANRW 7.1 (1979) 209-11 καί Μ. Tacheva, Studia Mihailov 464-65, ένφ για τα
νομίσματα, βλ. Y. Youroukova 63-65. Ό ίδιος βασιλεύς τιμάται σέ αναθηματική επιγραφή από
τήν Νέα Καρβάλη (Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 6 [1935] 302-13, είκ. 1-2), Ισως καί στην
αποσπασματική επιγραφή τής Μαρώνειας Ε207 (Loukopoulou, "Frontier" 90· βλ. όμως κατωτέρω,
τα σχόλια στην επιγραφή Ε458).
Προβληματικό παραμένει τό θέμα τής άκριβοϋς προελεύσεως τής επιγραφής. Μέ κριτήριο τό
σημείο ευρέσεως της (τρεις ώρες απόσταση από τήν Ξάνθη, χωρίς να προσδιορίζεται ή κατεύθυνση)
καί τήν συμπλήρωση τών Βιστόνων, πού προτάθηκε αρχικά για τον στίχ. 4, ό Reinach απέδωσε τήν
επιγραφή στην Μαρώνεια· τήν προέλευση αυτήν επανέλαβαν καί μεταγενέστεροι μελετητές (πρβλ.
IGRR καί πιο πρόσφατα Sullivan, ο.π.). Ό Robert όμως διόρθωσε τήν ανάγνωση τοϋ στίχ. 4 καί
απέδωσε τήν επιγραφή στα "Αβδηρα, βασιζόμενος σέ πληροφορία τοϋ Μπακαλάκη (ο.π. 308), οτι ή
επιγραφή προέρχεται άπό τήν Χρυσούπολη (πρώην Σαρί-Σαμπαν) στην (σημερινή) δεξιά όχθη τοϋ
ποταμού (Robert, RPhil 13 [1939] 151, σημ. 3· πρβλ. Loukopoulou). Ή αναφορά τοϋ δήμου στον
στίχ. 1 καί ή πιθανή προέλευση από τα "Αβδηρα συνδέει τήν επιγραφή μέ τό αμφιλεγόμενο θέμα
τών σχέσεων τών ελληνικών πόλεων τής θρακικής ακτής τοϋ βορείου Αιγαίου μέ τους τελευταίους
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βασιλείς της δυναστείας τών Σαπαίων (βλ. Loukopoulou, "Frontier" 88-91 καί, πρόσφατα,
Chryssanthaki 719-20· πρβλ. καί το σχόλιο τοΰ Sayar, Perìnthos [1998] 191, άρ. 5).
'Υποστηρίχθηκε ότι ή επιγραφή εντάσσεται (όπως καί ol αντίστοιχες επιγραφές από τήν
Μαρώνεια [βλ. Ε207] καί τήν Πλωτινόπολη [βλ. Ε458]) σέ §ναν ευρύτερο σύνολο μνημείων πού
τεκμηριώνουν τήν εδραίωση της κυριαρχίας ή μάλλον της επικυριαρχίας τών Θρακών βασιλέων
στα θρακικά παράλια τοΰ Αιγαίου, άπό τις εκβολές τοΰ Νέστου μέχρι τον Βόσπορο, κατά τις
τελευταίες δεκαετίες τοΰ Ιου π.Χ. καί τις πρώτες τοΰ Ιου μ.Χ. αι. (L. Loukopoulou, "Frontier" 8891). Σήμερα φαίνονται πιθανότερα ώς ενδείξεις, δτι κατά τήν πολυτάραχη για τήν περιοχή αυτήν
περίοδο, όταν ή ρωμαϊκή διοίκηση είχε ουσιαστικά απολέσει τον έλεγχο τών προς Α τοΰ Νέστου
εδαφών της εξαιρετικά εκτεταμένης τότε επαρχίας Μακεδονίας, οι ελεύθερες καί αυτόνομες
ελληνίδες πόλεις τοΰ Βορείου Αιγαίου ανανέωσαν καί ενίσχυσαν τις πατροπαράδοτες στενές καί
πάντοτε πολιτικά καί οικονομικά επωφελείς σχέσεις τους μέ τους γείτονες Θράκες βασιλείς.

ΤΟΠΕΙΡΟΣ
Ή Τόπειρος,1 πού αναφέρεται για πρώτη φορά τον Ιο μ.Χ. αι. από τον Στράβωνα (Τ229),
συνδέεται με τις γειτονικές πόλεις τών 'Αβδήρων καί της Μαρώνειας· αλλά ακριβέστερα στοιχεία
για τήν χωροθέτησή της παρέχουν τα Δρομολόγια καί οι γεωγράφοι τών ύστερορωμαϊκών
χρόνων. Σύμφωνα μέ αυτούς, ή Τόπειρος βρισκόταν στην διαδρομή της Εγνατίας όδοϋ, σέ μικρή
απόσταση άπό το νοτιο-δυτικό σύνορο της επαρχίας Θράκης καί, συγκεκριμένα, σέ απόσταση Π
Ι 8 ρωμαϊκών μιλίων. (=24-25 χλμ. περ.) προς Α του Άκοντίσματος —τελευταίου σταθμού της
μεγάλης οδού στο έδαφος της επαρχίας Μακεδονίας— καί 36 ρ.μ. (περ. 53 χλμ.) προς Δ της
Μαξιμιανουπόλεως (Τ62, Τ63, Τ64 καί Τ162).2 Πολύτιμες πληροφορίες για τήν τοπογραφία
της πόλεως προσθέτει καί ό ιστορικός Προκόπιος. Άπό τήν περιγραφή της πολιορκίας της
Τοπείρου άπό τους Σλάβους το 549-550 μ.Χ. προκύπτει οτι κοντά στην πόλη ερρεε ποταμός, οτι
στην περιοχή τών ανατολικών πυλών υπήρχαν "δυσχωρίες" καί οτι σέ μικρή απόσταση υψωνόταν
λόφος, άπό τήν κορυφή του οποίου οι Σλάβοι κατόρθωσαν τελικά να κάμψουν τήν άμυνα τών
πολιορκουμένων (Τ191 καί Τ188).3 Μέ βάση τις πληροφορίες αυτές, οι πρώτοι μελετητές
αναζήτησαν τήν Τόπειρο κοντά στο σύνορο τών επαρχιών Μακεδονίας καί Θράκης καί τις νότιες
υπώρειες της Ροδόπης.4
Ή προοδευτική επισήμανση αρχαιολογικών καταλοίπων τών ύστερων ρωμαϊκών καί τών
βυζαντινών χρόνων στην περιοχή του λόφου Καλέδες ή Πετρωτά της κοινότητας Παραδείσου,
κοντά στο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο Καβάλας-Ξάνθης καί σέ μικρή απόσταση άπό τήν σημερινή
δυτική όχθη τοϋ Νέστου ποταμού, οδήγησαν τελικά στην τοποθέτηση της Τοπείρου στο σημείο
αυτό. Ή υπόθεση αυτή, πού για πρώτη φορά διατυπώθηκε άπό τον Λαζαρίδη τό 1955, ενισχύθηκε
μέ νεώτερες —αποσπασματικές άλλα σημαντικές σέ συμπεράσματα— έρευνες καί μέ τήν
περιστασιακή ανεύρεση αξιόλογων επιγραφικών, αρχιτεκτονικών καί γλυπτικών καταλοίπων της
ίδιας περιόδου.5 Ή στρατηγική σημασία της θέσεως είναι προφανής, καθώς ελέγχει τήν
προσχωσιγενή πεδιάδα στις εκβολές τοϋ Νέστου καί, πρωτίστως, τήν διάβαση τοϋ ποταμού στην
εξοδό του άπό τά στενά πού βρίσκονται βορειότερα, στο σημείο άπό τό όποϊο διέρχονταν κατά
πάσαν πιθανότητα ό χερσαίος άξονας Άνατολής-Δύσεως. Τον ποταμό Νέστο πιστεύεται οτι
διασταύρωνε γέφυρα κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται καί ή γέφυρα τοϋ σύγχρονου
αυτοκινητοδρόμου, κατά τήν κατασκευή της όποιας αναφέρεται οτι εντοπίσθηκαν αλλεπάλληλα
χαλικοστρωμένα οδοστρώματα, πού ανήκουν Ισως στην Εγνατία όδό.6
1. Το όνομα της πόλεως παραδίδεται σέ ποικιλία παραλλαγών: Τόπιρος (Τ112)· Topiros (Τ165)· τα Τόπειρα (Τ229, Τ201)·
Τόπεροί (Τ188), Τόπερα (Τ186), Toiripis (Τ194)· Topiro (Τ62)· Otopiso (Τ63)· Epyrum (T64)· Topiron (T195)· Τόπαρον
(T190)· Τόπηρον (T191). Civitas χαρακτηρίζεται άπό τον Πλίνιο (Τ165) καί το Ίεροσολυμιτικο οδοιπορικό (Τ64Χ
πόλις από τον Πτολεμαίο (Τ194).
2. Οί ενδιάμεσοι σταθμοί Rumbodona, Cosinto καί Stabulum Diomedis (Τ62 καί Τ64) παραμένουν ουσιαστικά άταύτιστοι
(βλ. ανωτέρω, σελ. 140-41 ).
3. Λιγότερο διαφωτιστικές κρίνονται οί πληροφορίες τοϋ Ιδίου οτι ή Τόπειρος βρισκόταν κοντά στην θάλασσα καί σέ
απόσταση δώδεκα ημερών από το Βυζάντιο.
4. Τίς παλαιότερες προτάσεις της έρευνες αναφέρουν οί J. P. Adams, 'Αρχαία Μακεδονία 4 (1986) 36-37, σημ. 62, καί Π.
Πάντος, Θρακικά Χρονικά 32 (1975-1976) 8, σημ. 38. Προστίθεται ή πρόταση τοΰ Π.Α Γεωργαντζή, Συμβολή είς τήν
Ιστορίαν της Ξάνθης (Ξάνθη 1976) για ταύτιση της Τοπείρου μέ τήν αναφερόμενη από τον Στράβωνα (Τ227) Ξάνθεια
καί τοποθέτηση αμφοτέρων στην περιοχή της σύγχρονης Ξάνθης· αντιπρβλ. δμως Π. Πάντος, Θρακικά Χρονικά 34
(1978) 2-5.
5. Βλ. Δ. Λαζαρίδης, ΑΕ 1953-54 (1955) τόμ. 1, 244. Για τήν αποδοχή της προτάσεως αυτής, βλ. ενδεικτικά Σαμσάρης,
Γεωγραφία 164-65, P. Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 176 § 44 καί TIR Philippi 35,1 (1993) 58. Για τά μεταγενέστερα
ευρήματα, βλ. κατωτέρω σελ. 264-65.
6. Βλ. Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) 25 καί 17, σημ. 1. Λιθόστρωτος δρόμος, πού οί ντόπιοι ταυτίζουν μέ τήν
Εγνατία, έχει επισημανθεί κατά τον Βαβρίτσα καί στον Άετόλοφο, όπου βρέθηκε ό μιλιοδείκτης τής Τοπείρου Ε395
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Έν τούτοις, ό προφανής και αναπόφευκτος συσχετισμός τής μόνης αξιόλογης αρχαιολογικής
θέσης τής περιοχής μέ τήν μοναδική πόλη πού αναφέρεται άπό τους αρχαίους συγγραφείς στην
ίδια περιοχή φαίνεται οτι προσκρούει σε σειρά προβλημάτων. Παρατηρήθηκε οτι ή παραδιδόμενη
στα οδοιπορικά απόσταση μεταξύ Άκοντίσματος και Τοπείρου αποκλίνει ελαφρώς άπό τήν
πραγματική, οτι ή πόλις σε καμμία περίπτωση δεν θα μπορούσε νά χαρακτηρισθεί ώς
παραθαλάσσια και οτι ô ποταμός ρέει προς τα ανατολικά καί όχι προς τα δυτικά τών τειχών,
δπως θα ταίριαζε καλύτερα στην αφήγηση τού Προκοπίου. "Από τήν θέση αυτή εξ άλλου, καί μέ
δεδομένο τό επιγραφικά μαρτυρημένο γεγονός οτι ή προς Δ τού κάτω ρού τού Νέστου παραλιακή
πεδινή ζώνη ανήκε στην Περαία τής Θάσου,1 πρέπει επί πλέον νά ύποθέσομε οτι ό ζωτικός χώρος
τής Τοπείρου εκτεινόταν στην αντίπερα —τήν ανατολική— όχθη ενός μεγάλου καί ορμητικού
ποταμού.2 Τις ασυνέπειες προσπάθησαν νά άρουν —ανεξάρτητα μεταξύ τους καί μέ διαφορετικό
τρόπο— οι Λουκοπούλου καί Adams. Ή πρώτη, αποδεχόμενη τήν ταύτιση τής Τοπείρου μέ τον
αρχαιολογικό χώρο τής κοινότητας Παραδείσου, διατύπωσε τήν υπόθεση τής μετατόπισης τής
κοίτης τού ποταμού κατά τους νεώτερους χρόνους, ενώ πρότεινε καί τον διαχωρισμό τού κυρίως
αστικού κέντρου άπό τον ομώνυμο σταθμό τής Εγνατίας, τον όποιο τοποθέτησε σέ μικρή
απόσταση άπό τήν πόλη, ίσως στην περιοχή τού σημερινού χωριού τής Κοσμητής.3 Ό Adams,
αντιθέτως, τοποθέτησε τήν Τόπειρο στην περιοχή Κοσμητής-'Αγίου Αθανασίου, προτείνοντας τήν
σύνδεση τού αρχαιολογικού χώρου τού Παραδείσου μέ κάποια κώμη δευτερεύουσας σημασίας.4
'Οπωσδήποτε, ή επιφανειακή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή τού Παραδείσου καί τών
γειτονικών Τοξοτών, οδήγησε στην επισήμανση καί άλλων θέσεων, προγενέστερων χρόνων, οι
όποιες φωτίζουν, έστω καί αποσπασματικά, τις γνώσεις μας γιά τήν ιστορία τής περιοχής (βλ. τό
τοπογραφικό τής ευρύτερης περιοχής στην σελ. 265): όστρακα τής νεώτερης νεολιθικής καί τής
πρώιμης καί μέσης εποχής τού χαλκού πού επισημάνθηκαν στον λόφο Klisi-tepe,5 καθώς καί
κατάλοιπα οικισμού τής πρώϊμης εποχής τού Σιδήρου στην κορυφή τού λόφου "Μαυσωλείο"6
μαρτυρούν τήν παρουσία προ-ελληνικών πληθυσμιακών στοιχείων στην περιοχή πριν άπό τήν
ίδρυση τών πρώτων ελληνικών αποικιών στην ακτή τού βορείου Αιγαίου. Γιά τήν ταυτότητα τών
πληθυσμών αυτών πολύτιμη είναι ή μαρτυρία τού Στράβωνος, πού τοποθετεί στην περιοχή τό
θρακικό φύλο τών Σαπαίων, αναφέροντας καί τήν αρχαιότερη ονομασία τους: Σιντοί ή Σαΐοι
(Τ232α).7

(Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΑΔ 19 [1964] [1967] "Χρονικά" 387). Κατά τήν Λουκοπούλου {BF 14 [1989] 577-99, πίν. 232-36),
τόσο ή Εγνατία δσο και ή προκάτοχος της "βασιλική" οδός δέν ακολουθούσαν τήν πορεία τοΰ σύγχρονου
αυτοκινητοδρόμου, αλλά βρίσκονταν νοτιότερα, στην πεςιοχή τών χωριών 'Αγίου Αθανασίου και Κοσμητής. Τήν
πορεία αυτή ακολουθούσε καί ή οδός τών οθωμανικών χρονών. Ό Δ. Κ. Σαμσάρης, {Μακεδόνικα 14 [1974] 124-25)
αναφέρει δτι στην περιοχή έχουν εντοπισθεί κατάλοιπα ρωμαϊκής γέφυρας, ή οποία πρέπει να γνώρισε καί
προγενέστερες φάσεις.
1. Βλ. τήν επιγραφή τής Πετροπηγής, Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, "Τα μέταλλα τής θασιακής περαίας", Μνήμη Λαζαρίδη
503-507.
2. Για τον προσδιορισμό τής χώρας τής Τοπείρου, βλ. κατωτέρω σελ. 264-65.
3. Γιά τά αρχαιολογικά κατάλοιπα στην Κοσμητή, βλ. σελ. 276.
4. Βλ. J. P. Adams, "Αρχαία Μακεδονία 4 (1986) 37 καί 41-42. Παρά τήν απουσία καθοριστικών επιγραφικών ευρημάτων
(βλ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Θρακική Επετηρίδα 7 [1987-1990] 97, σημ. 100), υπογραμμίζεται οτι οί
αρχαιολογικές έρευνες τών τελευταίων ετών επιβεβαίωσαν καί ανέδειξαν τήν σημασία τοΰ αρχαιολογικού χώρου στον
Παράδεισο, ένφ τά ευρήματα τής Κοσμητής διατήρησαν τον αποσπασματικό τους χαρακτήρα.
5. Βλ. R. C. S. Felsch, "Prähistorische Keramik vom Klisi tepe, Ostmakedonien", AAA 6 (1973) 138-42, καθώς καί BCH 97
(1973) "Chronique" 359, είκ. 229, BCH 101 (1977) "Chronique" 617, BCH 102 (1978) "Chronique" 724 καί Paradeisos. A
Late Neolithic Settlement in Aegean Thrace (έκδ. Ρ. Hellström) (Stockholm 1987).
6. Ch. Koukouli-Chrysanthaki, Thracia Pontica 3 (1985) 88· Εύη Σκαρλατίδου, Μνήμη Λαζαρίδη (1990) 617, είκ. 21-22 καί
Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Θρακική Επετηρίδα 1 (1987-1990) 85, σημ. 18-19, είκ. 1. Γιά τήν πιθανή ταυτότητα τοΰ
λόφου αυτού που βρίσκεται σέ στρατηγική θέση απέναντι από τήν θέση Πετρωτά, στην ανατολική δχθη τοΰ Νέστου καί
κοντά στο χωριό Τοξότες, βλ. ανωτέρω σελ. 254. Κατά τους Ιστορικούς χρόνους ή περιοχή τοΰ λόφου τοΰ
Μαυσωλείου πρέπει νά ανήκε στην χώρα τών Αβδήρων (βλ. ανωτέρω σελ. 167-68 ).
7. Κατά τήν άποψη ορισμένων μελετητών, ή Τόπειρος αναπτύχθηκε στην θέση αρχαιότερου πολίσματος τοΰ θρακικοΰ
φύλου τών Σαπαίων (Λ. Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου, BF14 [1989] 581· Jones, Cities 19). Στην περιοχή τοΰ Παραδεί
σου προτάθηκε νά τοποθετηθεί καί ή αναφερομένη στον δελφικό κατάλογο τών θεωροδόκων τοΰ τέλους τοΰ 3ου π.Χ.
αί. ή πόλις (;) Σάπαι (Α. Plassart, BCH45 [1921] 18, III 83: έν [Z]cnrais "Αντιφάνης Άντιγένης [Κ]λέωνος), πού άποτελοΰσε

προφανώς τό κέντρο —Ισως καί τήν φυλετική πρωτεύουσα— τοΰ θρακικοΰ φύλου τών Σαπαίων, βλ. Λ. Πολυχρονίδου
-Λουκοπούλου, BF 14 (1989) 581, σημ. 21. Κατά τους προ-ρωμαϊκούς χρόνους πάντως, ή δραστηριότητα τών
Σαπαίων φαίνεται δτι περιοριζόταν στο εσωτερικό τού όρεινοΰ όγκου τής Ροδόπης καί τής Λεκάνης.
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Ή σταδιακή εγκατάλειψη των θέσεων αυτών και ή μεταφορά τοϋ άστικοϋ κέντρου στην
παρακείμενη τοϋ Παραδείσου πεδινή έκταση1 πρέπει να συνδέεται μέ τις νέες συνθήκες πού
δημιούργησε ή κατασκευή τής Εγνατίας και ή ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου τοϋ οπωσδήποτε
νευραλγικού αυτού σημείου, πού επέτρεπε τήν πρόσβαση στα προς Α τοϋ Νέστου castella και
έρύματα τής Θράκης τοϋ Αιγαίου.2 Μετά το 46 μ.Χ. και τήν οριστική ένταξη και τής Θράκης
στους κόλπους τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας χρονολογούνται δύο αξιόλογες αναθηματικές
επιγραφές, των 33 στρατηγών τής νέας επαρχίας προς τιμήν τοϋ επιτρόπου τής Θράκης Μάρκου
Ούεττίου Μαρκέλλου (Ε84) και τοϋ πρεσβευτοϋ τής Μοισίας Τίτου Φλαβίου Σαβείνου (Ε85),
άλλα και γυναικεία κεφαλή υπερφυσικού μεγέθους, πού βρέθηκε στο εσωτερικό τοϋ βυζαντινού
φρουρίου και πιστεύεται οτι εικονίζει τήν Άγριππίνα τήν Νεώτερη.3 Κατά τήν περίοδο αυτήν ή
Τόπειρος μπορεί να αποτελούσε τήν έδρα τής Σαπαϊκής στρατηγίας, ή οποία, μέ βάση τον σχετικό
κατάλογο τοϋ Κλαυδίου Πτολεμαίου και τις γενικότερες περί Σαπαίων μαρτυρίες, πρέπει να
αναζητηθεί στην ευρύτερη περιοχή.4
Ή παρουσία τής επωνυμίας Ούλπία στα νομίσματα τής Τοπείρου άπό τήν εποχή τοϋ
Άντωνίνου τοϋ Ευσεβούς (138-161 μ.Χ.) και μέχρι τον Γέτα (209-212 μ.Χ.) μαρτυρεί τήν ευνοϊκή
αναβάθμιση τής πόλεως επί Τραϊανού (98-117 μ.Χ.).5 Ή αναβάθμιση αυτή συνδέεται πιθανότατα
μέ τό ευρύτερο πρόγραμμα για δημιουργία ή ανάπτυξη αστικών κέντρων στην Θράκη —στα
πλαίσια τής οποίας εντάσσεται επίσης ή ίδρυση τής Πλωτινοπόλεως και τής Τραϊανουπόλεως6—
άλλα και μέ τήν συνεχιζόμενη ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου τής μεγάλης στρατιωτικής όδοϋ.
Μέ τήν παρέμβαση τοϋ Τραϊανού θα μπορούσε να συνδεθεί και ή προσάρτηση στην Τόπειρο
πρόσχωρων εδαφών τής γειτονικής πόλεως τών 'Αβδήρων, τα όποια απέδωσε στα "Αβδηρα λίγα
χρόνια αργότερα ό διάδοχος του "Αδριανός, όπως μαρτυρούν δύο επιγραφές τών Τοξοτών (Ε78
και Ε79).7
Ή επίθεση, πολιορκία και καταστροφή τής Τοπείρου τό 549-550 μ.Χ. άπό τους Σλάβους, πού
μέ λεπτομέρειες περιγράφει ό ιστορικός Προκόπιος (Τ191), καθώς και ή ανοικοδόμηση νέου
ισχυρού οχυρωματικού τείχους κατά τα τελευταία χρόνια τής βασιλείας τοϋ 'Ιουστινιανού (527-565
μ.Χ.) (Τ188) μαρτυρούν τήν συνεχιζόμενη παρουσία και σημασία τής πόλεως και κατά τους
βυζαντινούς χρόνους. Στον Συνέκδημο τοϋ Τεροκλέους ή Τόπειρος μνημονεύεται μέ τήν ονομασία
Τούσιον ώς μία άπό τις επτά πόλεις τής επαρχίας Ροδόπης (Τ112- πρβλ. Τ131).8
Ή πόλις τών ύστερων ρωμαϊκών χρόνων αναπτύχθηκε στην θέση Καλέδες ή Πετρωτά, στο
σημείο όπου εντοπίζονται και τά ερείπια τής βυζαντινής περιόδου. Σέ προχριστιανικούς χρόνους

1. Στην ίδια τήν περιοχή τοΰ Παραδείσου ενδείξεις για κατοίκηση πριν άπό τα ρωμαϊκά χρόνια υπάρχουν ελάχιστες και
περιορίζονται σέ λίγα σποραδικά νομισματικά ευρήματα αρχαϊκών καΐ κλασσικών χρόνων (Χ. Ί . Μακαρονάς,
Μακεδόνικα 2 [1941-1952] [1953] "Χρονικά" αρ. 126 και Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΑΔ 19 [1964] [1967] "Χρονικά" 439).
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 124. Γιά τήν τύχη τής πεδινής ζώνης προς Α τοΰ Νέστου μετά τήν κατάλυση τοΰ μακεδόνικου
βασιλείου και γιά τά δρια τής ρωμαϊκής επαρχίας Μακεδονίας, πριν άπό τήν ίδρυση τής επαρχίας Θράκης, βλ.
Loukopoulou, "Frontier". Περισσότερα γιά τό νομικό καθεστώς τών ελεύθερων ελληνίδων πόλεων τοΰ Βόρειου
Αιγαίου, βλ. ανωτέρω, σελ. 165 και κατωτέρω, σελ. 326.
3. Μουσείο Καβάλας Λ1180 (τύπος Ancona-Copenhagen 636). Ή παρουσία τοΰ διαδήματος χρονολογεί τήν κεφαλή στο
διάστημα μεταξύ 50 μ.Χ., οπότε ή Άγριππίνα απέκτησε τον τίτλο τής Αύγούστας, και 59 μ.Χ., οπότε δολοφονήθηκε
άπό τον γιό της Νέρωνα. Ή χρονολόγηση φαίνεται οτι επιβεβαιώνεται και άπό τήν μελέτη τών τεχνοτροπικών
χαρακτηριστικών τοΰ έργου (Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 33 [1978] [1985] "Χρονικά" 293 και τής ιδίας, Θρακική
Επετηρίδα! [1987-1990] 86-97, είκ. 2-5).
4. Βλ. κατωτέρω, τά σχόλια στις επιγραφές Ε86 και Ε87.
5. Νομίσματα εξέδωσε ή Τόπειρος κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους, από τον Άντωνινο Ευσεβή (138-161 μ.Χ.) μέχρι
και τον Γέτα (209-212 μ.Χ.). Φέρουν τήν επιγραφή ΤΟΠΕΙΡΗΤωΝ ή ΟΥΛΠΙΑΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ και ενίοτε ονόματα αρχόντων.
Στον έμπροσθότυπο εικονίζεται κεφαλή αύτοκράτορος και στον όπισθότυπο κατά τό πλείστον ô Ηρακλής καθήμενος
σέ βράχο και πρόσοψη οικοδομήματος μέ αγάλματα Ιππέων εκατέρωθεν (SNG Grèce. Collection Réna Η. Evelpidis
(Louvain 1970) άρ. 1027-1032· Head, ΗΝ2- 288· BMCThrace 175-76 και συνοπτικά Ε. Oberhummer, RE VIA.2 [1937] λ.
Topeiros).
6. Βλ. ανωτέρω σελ. 140-41.
7. Κορμός θωρακοφόρου αύτοκράτορος, πιθανώς Άδριανοΰ, προέρχεται άπό τό μουσουλμανικό νεκροταφείο τής
Κοσμητής και φυλάσσεται σήμερα στον ξενώνα τής 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας στα Άβδηρα (Χ. ΚουκούληΧρυσανθάκη, Θρακική Επετηρίδα 7 [1987-1990] 83, σημ. 7 και 97, σημ. 100).
8. Γιά τήν Ιστορία τής πόλεως κατά τους βυζαντινούς χρόνους, βλ. TIB Thrakien 369-70, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
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πιστεύεται οτι ανήκουν τμήματα περιβόλου από αργούς λίθους καί άσβεστοκονίαμα,1 καθώς και
το αρχαιότερο από τα τρία στρώματα πού εντοπίσθηκαν στο εσωτερικό του και χρονολογήθηκε
στον 1ο-2ο μ.Χ. αι.· στην ίδια περιοχή έχουν κατά καιρούς άνευρεθει άφθονα όστρακα της ύστερορωμαϊκής περιόδου,2 τα κατάλοιπα μεγαλοπρεπούς μαρμάρινου μνημείου αγνώστου προορι
σμού,3 καθώς καί σποραδικά αρχιτεκτονικά μέλη μνημειακών κτηρίων.4 Το νεκροταφείο της
ρωμαϊκής περιόδου αναπτύχθηκε βορειότερα, στις νότιες υπώρειες της Λεκάνης καί ανατολικά
τού Νέστου, για λόγους πού υπαγόρευσε προφανώς ή φύση τοϋ εδάφους.5 Στην περιοχή επιση
μάνθηκαν λαξευτοί τάφοι, μεμονωμένοι ή σε ομάδες μέ διάφορους προσανατολισμούς. ΟΙ πιο
επιμελημένοι βρίσκονται σέ έδαφος επίπεδο, προσεγγίζονται μέ λαξευτή κλίμακα καί περιβάλ
λονται άπό αύλακα για τήν απομάκρυνση τών όμβρίων υδάτων. Κοντά σέ λαξευτούς, κιβωτιό
σχημους τάφους επισημάνθηκαν επιτύμβιες επιγραφές ρωμαϊκών χρόνων χαραγμένες στους
βράχους (Ε90)· άλλες ενδείξεις για τήν χρονολόγηση τους δέν διασώθηκαν εξ αιτίας συλήσεως
τών τάφων.
Μέ βάση τις πληροφορίες τοϋ Προκοπίου, ή Τόπειρος πρέπει νά ήταν πολυανθρωπότατη.6
Όσον άφορα τήν εθνική ταυτότητα τοϋ πληθυσμού, επισημαίνεται οτι στίς επιγραφές πού
βρέθηκαν στην Τόπειρο κυριαρχούν τα ελληνικά ονόματα, παρά τήν συχνή διάδοση της ρωμαϊκής
πολιτείας. Ή ίδια εικόνα προκύπτει άπό τίς περιορισμένες ενδείξεις σχετικά μέ τον θρησκευτικό
βίο της πόλεως: απεικόνιση τοϋ Ηρακλέους στην πίσω οψη τών νομισμάτων της πόλεως7, πιθανή
ανάγνωση τοϋ ονόματος τοϋ Διονύσου στο έπιστύλιο μεγάλου οικοδομήματος (Ε97) καί παρουσία
θρησκευτικών συλλόγων σχετικών μέ τήν λατρεία τοϋ Διονύσου (Ε93). Τήν διείσδυση ρωμαϊκών
θρησκευτικών δοξασιών μαρτυρεί ή επιτύμβια επιγραφή Ε93. Ενδεικτική τών οικονομικών καί
εμπορικών δραστηριοτήτων της πόλεως καί τών κατοίκων της μπορεί ίσως νά θεωρηθεί ή σπάνια
για τήν Θράκη τοϋ Αιγαίου παρουσία ενός σιτευτή μικρασιατικής καταγωγής (Ε89).
Ή χώρα της Τοπείρου
Κάθε προσπάθεια προσδιορισμού τής χώρας της Τοπείρου προσκρούει αφ' ενός στην πενιχρόνητα
τών σχετικών πληροφοριών καί άφ' ετέρου στην γενικότερη ασάφεια πού χαρακτηρίζει τίς γνώσεις
μας για τήν εξέλιξη τών γειτονικών τής Τοπείρου περιοχών κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Εξαιρετικά περιορισμένη φαίνεται οτι ήταν ή γη πού ήλεγχε ή πόλις προς τά δυτικά, καθώς ή
μικρή καλλιεργήσιμη ζώνη πού διαμορφώνεται μεταξύ Πετροπηγής, Νέστου ποταμού καί
θάλασσας πρέπει νά άνηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος στην θασιακή περαία.8 Όπωσδήποτε, άν το
δυτικό όριο τής Τοπείρου συνέπιπτε μέ τό σύνορο τών επαρχιών Μακεδονίας καί Θράκης, ή χώρα
της είναι πιθανόν οτι συνόρευε προς ΒΔ μέ τά ανατολικά εδάφη τής αποικίας τών

1. Βλ. Χ. Μπακιρτζής, ΑΔ 32 (1977) [1984] 275-76 καί Π. Πόντος, Θρακικά Χρονικά 32 (1975-1976) 5, σημ. 43.
2. Βλ. Χ. Μπακιρτζής, ΑΔ 32 (1977) [1984] 275.
3.Χ.Ί. Μακαρονάς, Μακεδόνικα 2 (1941-1952) [1953] "Χρονικά" άρ. 126 καί BCH7Ì-12 (1947-1948) "Chronique" 439.
4. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Θρακική Επετηρίδα 1 (1987-1990) 83, σημ. 7. 'Από τήν περιοχή του Παραδείσου
προέρχεται επίσης θραύσμα αρχιτεκτονικού γλύπτου μέ τρεις ταινίες σέ αποσπασματική κατάσταση διατηρήσεως
(Μουσείο Καβάλας Λ 958· βλ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 30 [1975] [1983] "Χρονικά" 286). Στην ευρύτερη
περιοχή επισημαίνονται κατά καιρούς καί αξιόλογα γλυπτά· μεταξύ αυτών αναφέρεται ανάγλυφο τού τέλους του 2ου
μ.Χ. αι., πιθανώς επιτύμβιο, μέ παράσταση "Ερωτος (Μουσείο Καβάλας Λ 44· βλ. Λαζαρίδης, 'Οδηγός 83· Χ. Ί .
Μακαρονάς, Μακεδόνικα 2 [1941-1952] [1953] "Χρονικά" άρ. 127· Η. Gallet de Santerre, BCH1A [1950] "Chronique"
307). Σημειώνεται ακόμη ή ανεύρεση χάλκινου αγαλματίου γυμνής όρθιας μορφής (ύψ. 0,075 μ.), πού φέρει κάλυμμα
στην κεφαλή καί κρατεί άπό ενα πτηνό σέ κάθε χέρι (βλ. Χ. Ί . Μακαρονάς, Μακεδόνικα 2 (1941-1952) [1953]
"Χρονικά" άρ. 126 καί BCH1\-12 [1947-1948] "Chronique" 439). 'Από τήν περιοχή τής Τοπείρου πιστεύτεται δτι έχουν
μεταφερθεί καί τά αρχιτεκτονικά, επιγραφικά καί γλυπτικά θραύσματα πού βρέθηκαν παλαιότερα στο μουσουλ
μανικό νεκροταφείο τής Κοσμητής (βλ. δσα σημειώνονται σχετικά στίς σελ. 262 καί 276 κέ.).
5. Βλ. Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) 22-24.
6. Ό συνολικός πληθυσμός υπολογίσθηκε σέ 40.000 άπό τον Ε. Oberhummer (RE VIA 2 [1937], λ. Topeiros- πρβλ. Π.
Πάντος, Θρακικά Χρονικά 32 [1975-1976] 5, σημ. 43).
7. Βλ. ανωτέρω σελ. 263, σημ. 5.
8. Βλ. ανωτέρω, σελ. 262.
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Φιλίππων καί πρέπει να περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος τού ορεινού όγκου της Λεκάνης καί
της κοιλάδας της Σταυρουπόλεως.1
Τό μεγαλύτερο ωστόσο μέρος τών καλλιεργήσιμων εδαφών της Τοπείρου πρέπει να αναζητηθεί
προς Α τού κεντρικού οικισμού, παρά τίς δυσκολίες πού δημιουργεί ή μεσολάβηση ενός ορμητικού
ποταμού.2 Για τον προσδιορισμό τών συνόρων προς την κατεύθυνση αυτήν, αξιόλογες ενδείξεις
προσφέρουν τα επιγραφικά δεδομένα: ή αποκατάσταση από τον αυτοκράτορα 'Αδριανό της
πατρίου χώρας τών 'Αβδήρων μέχρι τό ΰψος της κοινότητας Τοξοτών καί τού Νέστου ποταμού
μαρτυρεί τήν προγενέστερη καί για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα αφαίρεση τών εδαφών αυτών
προς όφελος τών βόρειων γειτόνων τους (Ε78 καί Ε79). "Αλλο επιγραφικό εύρημα εξ άλλου άπό
τήν περιοχή της κοινότητας Άετολόφου της επαρχίας Σαπών (Ε395) θεωρήθηκε ως πιθανό
τεκμήριο οτι στην Τόπειρο άνηκε ό έλεγχος της Εγνατίας οδού προς Α τού Νέστου άλλα καί ή
πεδιάδα κατά μήκος τών νότιων υπωρειών της Ροδόπης μέχρι τα λεγόμενα "στενά τών
Κορπίλων" καί τό δυτικό πέρας της χώρας της Τραϊανουπόλεως.3 Ή υπόθεση αυτή, πού
ενισχύεται άπό τήν απουσία άλλης αξιόλογης πόλεως στην περιοχή πριν από τήν ίδρυση της
Μαξιμιανουπόλεως, θα δικαιολογούσε τόσο τήν διατύπωση τού Στράβωνος (Τ229) οσο καί τήν
παρουσία εδωλίου μέ τήν επιγραφή ΤΟΠΕΙΡΙΤΩΝ στο θέατρο της Μαρώνειας.4 'Αδύνατος, αντί
θετα, εμφανίζεται μέ τά σημερινά δεδομένα ό προσδιορισμός τών ορίων της χώρας της Τοπείρου
προς Β καί ΒΑ.

1. Ή συνεχιζόμενη συζήτηση για τον προσδιορισμό τών ορίων της ρωμαϊκής αποικίας τών Φιλίππων (βλ. Β. Gerov, "Die
Grenzen der römischen Provinz Thracia bis zur Gründung des Aurelianischen Dakien", ANRWTA [1979] 233=Beiträge
zur Geschichte der römischen Provinzen Moesien und Thrakien. Gesammelte Aufsätze III ["Αμστερνταμ 1988] 460· F.
Papazoglou, BCH106 [1982] 89-106) συνοψίζεται στο πρόσφατο έργο τοΰ Pilhofer I, 52-67. 'Οπωσδήποτε, και παρά
τήν πιθανότητα τα εδάφη τής περιοχής αυτής να ανήκαν στην Τόπειρο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, προτιμήθηκε οι
λίγες επιγραφές τής παρανέστιας περιοχής να ταξινομηθούν σε χωριστή ενότητα τοϋ Συντάγματος (βλ. κατωτέρω,
Ε105-Ε106).
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 262, τίς σχετικές μέ τήν επιχειρηματολογία τής Λουκοπούλου παραπομπές.
3. Για τήν χωροθέτηση τών "στενών τών Κορπίλων", βλ. κατωτέρω σελ. 121, σημ. 3.
4. Βλ. κατωτέρω, σελ. 338, σημ. 2.

Τοπογραφικός χάρτης τής περιοχής τής Τοπείρου. 'Αναπαραγωγή από το άρθρο τής Χ. ΚουκούληΧρυσανθάκη, Θρακική Επετηρίδα 7 (1987-1990) 82.

267

ΤΟΠΕΙΡΟΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ
Ε84. Τιμητική τον επιτρόπου Θράκης Μάρκου Ούεττίου Μαρκέλλου
Μουσείο Καβάλας Λ1. Βρέθηκε το 1945 κατά τις εργασίες κατασκευής γέφυρας στον παλαιό
αυτοκινητόδρομο Καβάλας-Ξάνθης για την ζεύξη τοϋ ποταμού Νέστου στα ανατολικά της
κοινότητας Παραδείσου. Στο ίδιο σημείο βρέθηκε και ή επιγραφή Ε85.
'Ορθογώνια πλάκα άπό λευκό χονδρόκοκκο μάρμαρο, άποκεκρουμένη την ανω δεξιά γωνία. Ή
επεξεργασία της πίσω και των πλευρικών όψεων μαρτυρεί οτι ή πλάκα χρησίμευε ώς ορθοστάτης
βάθρου. Ή πίσω όψη παρέμεινε άδρώς έργασμένη, με εξαίρεση τίς περιοχές άρμογης τών
πλευρικών πλακών τού βάθρου. Οι τόρμοι πού διακρίνονται στά άκρα της άνω οριζόντιας
επιφάνειας χρησίμευαν στην στερέωση τών πλακών αυτών, ένφ ό μεγάλος τετράγωνος τόρμος στο
μέσον (0,070x0,060, βάθ. 0,050) για την στερέωση της υπερκείμενης οριζόντιας. Δύο τετράγωνοι
τόρμοι, πού διατηρούνται στην κάτω οριζόντια επιφάνεια, μαρτυρούν οτι ή πλάκα ήταν
στερεωμένη σε υποκείμενη κρηπίδα ή εύθυντηρία. Ανάγλυφα κυμάτια κοσμούν την άνω και κάτω
πλευρά της κύριας καί τών δύο πλάγιων όψεων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,785x1,14x0,170. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,045 (στίχ. 1)· 0,040
(στίχ. 2)· 0,033-0,035 (στίχ. 3)· 0,020-0,025 (οι υπόλοιποι στίχοι)· μερικά γράμματα χαράχθηκαν
μικρότερα (0,010-0,012) ελλείψει χώρου. Διάστιχο: 0,015-0,020 (στίχ. 1-2)· 0,010-0,015 (στίχ. 2-3)·
0,008-0,015 (στίχ. 3 κέ.). Οι τρεις πρώτοι στίχοι της επιγραφής καταλαμβάνουν ολο το πλάτος τού
επιγραφικού πεδίου, ένφ οι υπόλοιποι είναι χαραγμένοι σε τρεις στήλες.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 22.
Βιβλιογραφία: Δ. Λαζαρίδης, ΑΕ 1953-1954 [1955] 235-44 (J. και L. Robert, BullEpigr 1956,
162· SEG 16 [1959] 415· Δ. Λαζαρίδης, Νεάπολις 85-86).
Πρβλ. Β. Gerov, Klio 52 (1970) 131-32 (χρονολόγηση)· F. Papazoglou, BCH 106 (1982) 93, σημ.
18· Σαμσάρης, "Ερευνες 143-44, 156-59, 168-69 (διάδοση ρωμαϊκής πολιτείας)· J. P. Adams,
'Αρχαία Μακεδονία 4 (1986) 26-27· Μ. G. Parissaki, Nommer les Hommes. Colloque d'Athènes
(προσωπογραφικά σχόλια).
Μεταξύ 46 καί 54 μ.Χ.
Μ ά ρ κ ω ι Ο ύ ε τ τ ί ω Μ α ρ κ ε À λ ω,
Ε π ι τ ρ ό π ω ν
Σεβαστού,
Σ τ ρ α τ η γ ο ί . Θράκης:
Τιβέριος Κλαύδιος Δΐνις
Τιβέριος Κλαύδιος Αύλούζενις
Τιβέριος Κλαύδιος Αύλούττορις
Μ(αρκος) Ούέττιος Δΐνις
Τιβέριος Κλαύδιος Δινίκενθος
Τιβέριος Κλαύδιος Θεόπομττος
Τιβέριος Κλαύδιος 'Ροιμητάλκας υυ. Βειθυκένθου
Τιβέριος Κλαύδιος 'Ροιμητάλκας w Απολλώνιου
Τιβέριος Κλαύδιος Βεϊθυς
Τιβέριος Κλαύδιος Ζυκολαίσης
Τιβέριος Κλαύδιος Καρδένθης

Β
Τιβέριος Κλαύδιος Είσίων
28
Γάίος 'Ιούλιος Βάσσος
Γάϊος Μαίλιος Μοντανός
20 Τιβέριος Κλαύδιος Έπταίκενθος
Γάϊος Ιούλιος 'Αρτεμίδωρος
32
Τιβέριος Κλαύδιος Δόλης
Γάϊος 'Ιούλιος Εΰτυχος
24 Γάϊος 'Ιούλιος "Αλυς
Τιβέριος Κλαύδιος Έβρενις
36
Τιβέριος Κλαύδιος Κάλλων
Γάίος 'Ιούλιος Έβρενις

Γάϊος 'Ιούλιος Ζμάραγδος
Λονγεϊνος Δορζίνθου
Καρώσης Αύλουττόρεος
Κότυς w Ύγιηνοϋ ίο
Μοκάπορις 'Ροιμητάλκου
Ζυκουλήσης Τυρέλσου
Διουζίης Ζυκουλήσου
Έσβενις Άματόκου
Είσίων Φίλωνος
Δορζίνθης Βώσεος
Κοισόρμας Σπόκου.
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Στίχ. 4: Το πρώτο δνομα της στήλης Α χαράχθηκε σε αντικατάσταση άλλου ονόματος, το όποιο είχε
άποξεσθεΐ.
Ή επιγραφή της Τοπείρου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιγραφικές μαρτυρίες για τον
θεσμό της στρατηγίας στην Θράκη στα χρόνια αμέσως μετά την μετατροπή της σέ επαρχία της
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Για τον θεσμό αυτόν βασικές παραμένουν οί αναλύσεις τών G.
Mihailov (AUSofia, Faculté des Lettres 61.2 [1967] 31-48 [στην βουλγαρική, μέ γαλλική μετάφραση
στις σελ. 49-50], Β. Gerov (Klio 52 [1970] 123-32) και Α. Η. Μ. Jones (Jones, Cities 10-27· βλ.
επίσης πιο πρόσφατα Α. Fol, Studia in honorem Christo M. Danov 142-44 και St. Kalojanov, Studia
in honorem Georgii Mihailov 269-72). Ή επιγραφή της Τοπείρου φωτίζει ιδιαίτερα τό θέμα του
αριθμού τών στρατηγιών, της διάδοσης της ρωμαϊκής πολιτείας κατά τους πρώτους χρόνους μετά
τήν ίδρυση της επαρχίας Θράκης και θέματα σχετικά μέ τήν προέλευση και τήν προσωπογραφία
τών στρατηγών.
Για τήν χρονολόγηση τής επιγραφής επί αύτοκράτορος Κλαυδίου (41-54 μ.Χ.), βλ. Λαζαρίδης
(238-39) και Gerov. Ό τιμώμενος επίτροπος Σεβαστού (procurator Augusti) Μάρκος Ούέττιος
Μάρκελλος (Μ. Vettius Marcellus· βλ. Thomasson, Laterculi 162, άρ. 7) ήταν ήδη γνωστός άπό τον
Πλίνιο (2.199 και 17.245) καί άπό επιγραφές τής 'Ιταλίας (CIL IX. 3019) και τής Θάσου (DunantPouilloux, άρ. 182-83· πρβλ. PIR III V 333). Για τον θεσμό τοϋ επιτρόπου στην Θράκη γενικότερα,
βλ. Stein, Thracia 127.
Ό αριθμός και τα ονόματα τών θρακικών στρατηγιών παραμένει αβέβαιος εξ αιτίας τής
ασυμφωνίας τών σχετικών μαρτυριών. Ό Πλίνιος (Ν.Η. 4.11.40) αναφέρει οτι ανέρχονταν σέ 50
περίπου, άλλα δέν τις κατονομάζει. Άπό τον Πτολεμαίο (3.11.6) μνημονεύονται 14 συνολικά
(Δανθηλη-πκή, Σαρδική, Ούσδικησική, Σελλητική, Μαιδική, Δροσική, Κοιλητική, Σατταϊκή, Κορτπλική,
Καινική, Βεσσική, Βεννική, Σαμαϊκή και Αστική), ενώ μία σειρά άπό επιγραφικά κείμενα διασώζουν
καί άλλες ονομασίες, διαφορετικές άπό αυτές τοϋ Πτολεμαίου (βλ. ενδεικτικά τήν επιγραφή τής
Νικοπόλεως τοϋ Νέστου, IGBulg V 2338)· τό πρόβλημα περιέπλεξε περαιτέρω ή ανεύρεση τής
επιγραφής τής Τοπείρου, στην όποια έχουν καταγραφεί τα ονόματα 33 στρατηγών. Παρά τις
ποικίλες απόψεις πού έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί, είναι σήμερα ευρύτερα αποδεκτό οτι στην
μακραίωνη ιστορία του —τουλάχιστον άπό τα χρόνια πριν τήν ενσωμάτωση τής Θράκης στην
ρωμαϊκή αυτοκρατορία μέχρι καί τήν βασιλεία τού Τραϊανού καί σέ μερικές περιπτώσεις
αργότερα— ό θεσμός τής στρατηγίας στην Θράκη υπέστη μεταβολές, τόσο ώς προς τον αριθμό οσο
καί ώς προς τήν έκταση καί τήν ονομασία τών στρατηγιών. Ή επιγραφή τής Τοπείρου αποτυπώνει
τον αριθμό τών υφιστάμενων διαιρέσεων στα μέσα τού Ιου μ.Χ. αϊ.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης τό γεγονός τής ιδρύσεως τού μνημείου τών στρατηγών (όπως καί
τής επόμενης επιγραφής Ε85) στην συγκεκριμένη τοποθεσία, δεδομένου οτι διοικητικό κέντρο τής
ρωμαϊκής επαρχίας Θράκης ήταν ή Πέρινθος. Ή γειτνίαση μέ τήν Μακεδονία, ρωμαϊκή επαρχία
ήδη άπό τό 148 π.Χ., καί ή στρατηγική σημασία τού συγκεκριμένου σημείου τής Εγνατίας οδού
μπορούν να θεωρηθούν ώς πιθανοί λόγοι αυτής τής επιλογής. Για τήν ταύτιση τής περιοχής μέ τήν
αναφερόμενη άπό τον Πτολεμαίο στρατηγία τής Σαπαϊκής, βλ. ανωτέρω, σελ. 263.

Ε85. Τιμητική τοϋ Ρωμαίου διοικητού τής Μοισίας
Βρέθηκε τό 1936 κατά τις εργασίες κατασκευής γέφυρας στον παλαιό αυτοκινητόδρομο
Καβάλας-Ξάνθης για τήν ζεύξη τού Νέστου ποταμού στά ανατολικά τής κοινότητας Παραδείσου.
Στο ίδιο περίπου σημείο βρέθηκε λίγα χρόνια αργότερα ή επιγραφή Ε84.
Μαρμάρινη βάση, πιθανώς όμοιας μορφής μέ τήν προηγούμενη. Διαστάσεις, ύψος γραμμάτων
καί διάστιχο δέν αναφέρονται.
Βιβλιογραφία: Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) 15, άρ. 1 (κεφάλαιογράμματη μεταγραφή σέ
δύο στίχους) (RA 10 [1937] 385, άρ. 169· AEpigr 1937, 169).
Πρβλ. Robert, Etudes 192, σημ. 3· Δ. Λαζαρίδη, ΑΕ 1953-1954 [1955] 240-41· J. καί L. Robert,
BullEpigr 1956, 162· Β. Gerov, Klio 52 (1970) 131-32· Stein 29, σημ. 2.
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Μεταξύ 46 καί 54 μ.Χ.

4

Τ ί τ ω Φ À α ο υ [ί ω] Σ α β ε ί ν ω,
π ρ ε σ β ε υ τ ή Καίσαρος
Σεβαστού,
σ τ ρ α τ η γ ο ί
Θράκης.
Τιβέρειος Κλαύδιος Δϊνις

Στίχ. 1: Τίτω Φλαού[ω] ô Μπακαλάκης· ή διόρθωση οφείλεται στον Robert. Στίχ. 3: [άντι]στρατήγ(ω)ι
Θράκης ό Robert* διόρθωση τοΰ Ιδίου στο BullEpigr 1956, 162 μετά τήν ανεύρεση της επιγραφής Ε84 (βλ.
σχόλια). Στίχ. 5: 'Ακολουθούσε πιθανώτατα άγνωστος αριθμός ονομάτων σέ μία ή περισσότερες στήλες.
Το κείμενο προέκυψε άπο απόγραφο της εταιρείας πού διενήργησε τήν εκσκαφή, καθώς από
τήν περιγραφή τοΰ Μπακαλάκη συνάγεται οτι ό λίθος παρέμεινε κατά πάσαν πιθανότητα
ενταφιασμένος στα θεμέλια της γέφυρας. Στο απόγραφο ή επιγραφή αποδίδεται ώς δίστιχη, ένφ ή
προφανής ασυμφωνία ανάμεσα στην αναφορά των στρατηγών στον στίχ. 3 αλλά τήν παρουσία
ενός μόνον ονόματος στην συνέχεια προκάλεσε τήν αρχική διόρθωση τοΰ Robert (1938) καί τήν
ερμηνεία της επιγραφής ώς αναθηματικής προς τον αντιστράτηγο της Θράκης Φλάβιο Σαβίνο από
τον Τιβέριο Κλαύδιο Δΐνι. Ή μορφή τοΰ κειμένου αποσαφηνίσθηκε (BullEpigr 1956) μετά τήν
ανεύρεση της επιγραφής Ε84, ή οποία επιτρέπει να ύποθέσομε οτι τα δύο κείμενα Ε84 καί Ε85
αποτελούσαν μέρη ενός ενιαίου μνημείου (ή δύο οπωσδήποτε σύγχρονων μνημείων), δεδομένου
καί δτι στίς δύο επιγραφές, στην πρώτη θέση αναγράφεται το όνομα τοΰ ίδιου στρατηγού: Τφέρειος
Κλαύδιος Δϊνις.
Ό τιμώμενος T. Flavius Sabinus διετέλεσε πρεσβευτής Σεβαστού αντιστράτηγος της Μοισίας
(legatus Augusti pro praetore) επί αύτοκράτορος Κλαυδίου, πιθανότατα δε κατά τήν επταετία 5360 μ.Χ. (βλ. Thomasson, Laterculi 124, αρ. 18, δπου και ή παλαιότερη βιβλιογραφία, καί S. Ε.
Stout, The Governors of Moesia 10-12, 20 καί 82). Ή απόδοση τιμών άπό τους στρατηγούς της
Θράκης στον διοικητή της Μοισίας θεωρήθηκε ώς ένδειξη της διοικητικής εξαρτήσεως τοΰ
επιτρόπου της Θράκης άπό τον πρεσβευτή της αρχαιότερης αυτής επαρχίας (Λαζαρίδης 243-44),
τουλάχιστον κατά τήν πρώτη περίοδο μετά τήν ίδρυση της επαρχίας Θράκης.

ΕΠΙΤΎΜΒΙΕΣ
Ε86. Επιτύμβιο τοΰ Ζηκονλήση, γιου τον Τυρέλση
Μουσείο Καβάλας Λ959. Εντοπίσθηκε τό 1975 σέ ερειπωμένη οικία της κοινότητας
Παραδείσου στα βόρεια τοΰ σταθμού της Χωροφυλακής, μαζί με τήν επιγραφή Ε92.
'Ορθογώνια κυματιοφόρος βάση από τοπικό μάρμαρο, άποκεκρουμένη τήν δεξιά πλευρά καί τό
μεγαλύτερο μέρος τής πίσω. Ή ανω επίπεδη επιφάνεια είναι άδρώς έργασμένη καί φέρει τόρμο
(σωζ. διαστ. 0,10x0,475, βάθους 0,07), ίσως για τήν στερέωση τράπεζας ή βωμού (Κουκούλη).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,21x0,91x0,78. Ύψος γραμμάτων: 0,04.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 23.
Βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 286, πίν. 194α (SEG
33 [1983] 535· AR [1983-1984] 49).
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Δεύτερο μισό τοϋ Ιου μ.Χ. αι.
Ζυκουλήσης Τυρελσου, ήρως.
Επισημαίνεται (Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Pieket [SEG]) ή —πιθανή άλλα, κατά την γνώμη
μας, όχι απαραίτητη (βλ. ενδεικτικά IGBulg III. 1, άρ. 1077)— ανάγκη συμπληρώσεως τοΰ στίχου.
Ή ταύτιση τοϋ νεκρού μέ τον αναφερόμενο στην επιγραφή Ε84, στίχ. 33 ομώνυμο στρατηγό
επιβεβαιώνεται από τήν χρονολογική συνάφεια τών δύο μνημείων σε μέλη τής Ιδιας οικογένειας
ανήκε προφανώς καί το επιτύμβιο Ε87. Ή παρουσία τών τριών αυτών μνημείων στην ίδια
γεωγραφική ζώνη επιτρέπει τήν σύνδεση τής περιοχής μέ τήν συγκεκριμένη οικογένεια στρατηγών,
είτε ώς τόπου καταγωγής τους, είτε και ώς περιοχής ασκήσεως τών καθηκόντων τους. Μέ βάση τα
δεδομένα τοΰ Κλαυδίου Πτολεμαίου (3.11.6· βλ. ανωτέρω τα σχόλια τής επιγραφής Ε84 καί οσα
σημειώνονται σχετικά στην σελ. 263) πρόκειται πιθανότατα για μέρος —ή, καλύτερα, για το
κέντρο— τής Σαπαϊκής στρατηγίας.
Για τήν χρήση τοϋ δρου ήρως στα επιτύμβια μνημεία καί τήν διάδοση του στον βορειο-ελλαδικό
χώρο, βλ.άνωτέρω, τα σχόλια στο επιτύμβιο Ε65.
Ε87. Επιτύμβιο τών γονέων (;) τοϋ στρατηγού Ζνκουλήση
Εντοπίσθηκε το 1936 στον ποταμό Ξεριά (πρώην Κουρού-ντερέ), λίγα χιλιόμετρα δυτικά τοΰ
Παραδείσου. Είχε χρησιμοποιηθεί ώς κατώφλι σε κατεστραμμένο εξοχικό μουσουλμανικό τέμενος.
"Εκτοτε ή τύχη του αγνοείται.
'Ορθογώνια βάση από τοπικό ασβεστόλιθο. Κατά τήν περιγραφή τοΰ Μπακαλάκη, δεν σώζεται
"ούτε τό όλικόν μήκος οϋτε τό όλικόν πάχος τής όψεως, εφ' ής ή επιγραφή".
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,20x1,55x0,65. Ύψος γραμμάτων καί διάστιχο δεν
αναφέρονται.
Έδώ (Πίναξ 23) αναπαράγεται ή φωτογραφία πού δημοσίευσε ό Μπακαλάκης.
Βιβλιογραφία: Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) 30, άρ. 9, είκ. 8 (Δ. Λαζαρίδη, ΑΕ 19531954 [1955] 240).
Πρβλ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 286, σημ. 30.
1ος ή 2ος μ.Χ. al.
Ζυκουλήσης Τυρελσου στρατηγό[ς, Τυρέλση καί τη δείνα]
Δι[ο]υζ[ί]ου τοις γονευσιν vac. εττοίη[σεν Τυρέλσης ;]
Ζυκουλήσου στρατηγός.

Ή προτεινόμενη ανάγνωση στηρίζεται στο κείμενο πού δημοσίευσε ό Μπακαλάκης, ό όποιος
δεν επιχείρησε τήν συμπλήρωση του.
Στίχ. 1: στρτηγό[$] ò Μπακαλάκης, προφανώς άπό τυπογραφική αβλεψία· το Α διακρίνεται σαφώς στην
φωτογραφία. Στίχ. 2: Δι[ο]υζ[έ]νυ ό Μπακαλάκης· έ-π·οίη[σεν] ή έπο!η[σαν] ό Μπακαλάκης.
Στην αρχή τοΰ στίχου 2 ό Μπακαλάκης άνέγνωσε τήν γενική τοΰ γνωστού θρακικού
διθεματικοϋ ονόματος Διουζένη$. Μετά τήν ανεύρεση τοϋ καταλόγου τών στρατηγών, πιθανότερος
φαίνεται ό τύπος Διουζίης (πρβλ. Ε84, στίχ. 34: Διουζίης Ζυκουλήσου), πού όμως δεν μπορεί να
επιβεβαιωθεί εξ αιτίας τής απώλειας τοΰ λίθου.
Προβληματισμούς δημιουργεί ή ταύτιση τών αναφερόμενων στην επιγραφή προσώπων καί τών
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μεταξύ τους σχέσεων, καθώς επίσης και ή χρονολόγηση τοϋ μνημείου. Ή προταθείσα ταύτιση τοϋ
κατασκευαστή τοϋ μνημείου στρατηγοϋ Ζυκουλήση Τυρέλσου (στίχ. 1) με τόν αναφερόμενο στις
επιγραφές Ε84, στίχ. 33 και Ε86 δεν επιβεβαιώνεται από την παλαιογραφική ανάλυση: τα γράμ
ματα στην παρούσα επιγραφή φαίνονται αισθητά νεώτερα (βλ. ιδίως τα μηνοειδή Ε καί Σ, τα
όποια δέν άπαντοΰν κατά κανόνα πριν από τα τέλη τοϋ Ιου μ.Χ. αι. καί διαδίδονται κυρίως κατά
τόν 2ο μ.Χ. αι. (βλ. Dunant-Pouilloux 201 καί 203). Ή αντίφαση αίρεται αν υποθέσουμε εϊτε ότι ή
επιγραφή χαράχθηκε άπό πρωτοπόρο για τήν εποχή του λιθοξόο είτε ότι ό στρατηγός της
επιγραφής είναι ομώνυμος εγγονός εκείνου, ό όποιος αναφέρεται στην επιγραφή Ε84, στίχ. 33.
Αβέβαιη φαίνεται ή προσωπογραφική συνάφεια τοϋ δεύτερου στρατηγοϋ τοϋ επιτύμβιου (στίχ. 3-4).
Τό σωζόμενο πατρωνυμικό του Ζυκουλήσης καθιστά πιθανή τήν συμπλήρωση τοϋ ονόματος του ώς
Τυρέλσου και επιτρέπει τήν υπόθεση οτι μπορεί να είναι ό ίδιος ό αποθανών πατέρας τοϋ
στρατηγοϋ Ζυκουλήση Τυρέλσου. Ή συμπληρωματική, όπως φαίνεται, αναγραφή των στίχων 3-4
αποσκοπούσε Ισως στην επιθυμία τοϋ γιου να δηλώσει τό πλήρες όνομα, καί, ιδίως, τόν τίτλο τοΰ
αποθανόντος πατέρα, πού δέν αποτυπώθηκαν στο κείμενο τοϋ κυρίως επιτύμβιου. Δέν
αποκλείεται όμως νά πρόκειται για γιο τοϋ Ζυκουλήση Τυρέλσου, ό όποιος έφερε τα ονόματα τοϋ
πάππου του καί είχε επίσης χρηματίσει στρατηγός.
Παρά τήν ασάφεια σχετικά με τήν ταύτιση (καί τις οικογενειακές σχέσεις) των προσώπων πού
αναφέρονται στις επιγραφές Ε84, Ε86 καί Ε87, τα οπωσδήποτε ασυνήθιστα ονόματα
Ζυκουλήσης καί Τυρέλσης είναι προφανές οτι άνηκαν στον στενό κύκλο της Ιδιας έπιχώριας
πιθανότατα αριστοκρατικής οικογένειας, μέλη της όποιας συνδέθηκαν στενά μέ τό αξίωμα τοϋ
στρατηγοϋ. Τήν υπόθεση φαίνεται νά επιβεβαιώνει καί τό όνομα Διουζίη$ τοϋ εκ μητρός πάππου
τοΰ κατασκευαστή τοΰ επιτύμβιου Ζυκουλήση Τυρέλσου, τό όποιο φέρει άλλος στρατηγός στον
κατάλογο Ε84, στίχ. 34, τοϋ οποίου τό πατρώνυμο ήταν επίσης Ζυκουλήσης καί πρέπει νά άνηκε
στην ίδια ευρύτερη οικογένεια. Ή διατήρηση τοϋ συγκεκριμένου αξιώματος σέ μέλη της ίδιας
οικογένειας είναι γνωστή καί άπό άλλες περιπτώσεις, βλ. M. G. Parissaki, Nommer les Hommes.
Colloque d'Athènes. 'Οπωσδήποτε, ή ανεύρεση στην στενή περιοχή της Τοπείρου τριών επιγραφών
—εκ των όποιων ol δύο επιτύμβιες— για μέλη της ίδιας οικογένειας στηρίζει τήν υπόθεση τοϋ
Μπακαλάκη ότι ή καταγωγή της, ίσως καί ή περιοχή ασκήσεως της αρχής, συνδέεται μέ τόν
συγκεκριμένο χώρο.

Ε88. Επιτύμβιο τοϋ συζύγου της Αύρηλίας Βαλεριανής
Μουσείο Καβάλας Λ872. Εντοπίσθηκε τό 1971 στην κοινότητα Παραδείσου, εντοιχισμένο στην
στενή πλευρά κιβωτιόσχημου πλινθόκτιστου τάφου μέ πολλές άκτέριστες ταφές.
'Ορθογώνια μαρμάρινη στήλη, ελλιπής τό άνω πέρας καί μέ μικρές αποκρούσεις κατά τήν
δεξιά ακμή. Τό κάτω μέρος παρέμεινε άδρώς έργασμένο για ένθεση, ένφ ή αριστερή πλευρά
διαμορφώθηκε επιμελώς σέ δεύτερη χρήση. Σέ νεώτερη χρήση οφείλεται καί ή βάθυνση στο πίσω
μέρος της στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,915x0,505x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,028 (0,038 για
τό Φ). Διάστιχο: 0,05-0,08. Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 23.
'Αδημοσίευτη. Πρβλ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΛ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 413 (συνθήκες
ανευρέσεως) (BCH100 [1976] "Chronique" 685).
3ος μ.Χ. al.
ΑΚ0)ΝΟ!
Ε δρόμος' εσθλος επ[η]γεν.> Αύρ(ηλία) > Βαλεριανή
4 [τ] ω άνδρι εύνόως καί φ[ιλο]-

272

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
σ τ ό ρ γ ω ς σ(υ)ζήσαντι * Δύδη
[τ] ω καί Εύαγρίω, ζήσαντι ετ[η]
τεσσεράκοντα, εκ τ ώ ν ιδίων τον
8 [β] ωμό ν κατεσκεύασα· π α ρ α γ γ έ λ ω δε μηδένα έ
τερον τεθηναι χωρίς ε
μού· ös αν δε τολμήσει,
12 δώσι (sic) τ ω ταμείω δηνά
ρια χείλια πεντακόσ ι α.
Στίχ. 5: Στο τέλος τοϋ στίχου, μετά το τελευταίο Δ, διακρίνεται μία κάθετη κεραία.

Το περιεχόμενο των δύο πρώτων στίχων διαφεύγει· Ισως γινόταν σύντομη αναφορά σε κάποια
δραστηριότητα τοϋ νεκρού.
Τα τελευταία γράμματα τοϋ στίχ. 5 θα μπορούσαν νά ερμηνευθούν ώς δοτική τοϋ ονόματος
Δ(ο)ύδη$ (Detschew, στο λ.). Ή προτεινόμενη συμπλήρωση σ(υ)ζήσαντι στον ίδιο στίχο κρίθηκε
αυτονόητη, καθώς υπαγορεύεται άπό τήν έννοια τοϋ επιρρήματος φιλοστόργως.
Ε89. Επιτύμβιο τον Κασσίου Αχιλλέως
Μουσείο Καβάλας Λ1181. Εντοπίσθηκε το 1978 στην περιοχή της ρωμαϊκής πόλεως. Οι
ακριβείς συνθήκες ανευρέσεως δεν αναφέρονται.
Επιτύμβια στήλη άπό χονδρόκοκκο ύπόλευκο μάρμαρο. Φέρει εξέχουσα, εγγεγραμμένη
άετωματική επίστεψη καί είσέχον έμβολο στο κάτω μέρος. Άποκεκρουμενη το ανω καί κάτω
μέρος, Ιδίως κατά τίς γωνίες· ή πίσω οψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,67x0,42x0,07. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,023-0,032. Διάστιχο:
0,003-0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 23.
Βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΑ 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 293 (SEG35 [1985]
770· Π. Μ. Νίγδελης, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 5 [2000] 151-53· AEpigr 2000, 1284· SEG 50 [2000] 673).
3ος μ.Χ. ai.

4

Αύρ(ηλία) Καλλιόπη ίδίω
συμβίω Κασσίω Άχιλλεϊ σειτευτη Νεικαεϊ
τ ο μνημεϊον εποίει· ος
δ' αν έτερον π τ ώ μ α w
ενθάδε θήσει, δώσει τη
πόλει vac. (δηνάρια) ΑΦ.

Στίχ. 7: πόλει κλίση Χ ΑΦ ή Κουκούλη-Χρυσανθάκη· αμφισβητήθηκε στο κριτικό υπόμνημα τοΰ SEG·
διαγράφηκε από τον Νίγδελη.
Ή ορθή ερμηνεία τοϋ ουσιαστικού σ(ε)ιτευτή5 (= εκτροφέας ζώων καί οχι έμπορος σιτηρών,
όπως υποστηρίχθηκε παλαιότερα [SEG]) οφείλεται στον Νίγδελη.
Ή επιγραφή αποτελεί μία άπό τίς ελάχιστες μαρτυρίες για τήν παρουσία Ελλήνων άπό τήν
Μικρά 'Ασία στην Θράκη τοϋ Αιγαίου. Περισσότερο διαδεδομένες αποδεικνύεται οτι ήσαν oi
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μεταναστεύσεις από την Μ. 'Ασία προς την βορείως της Ροδόπης Θράκη (G. Mihailov, Pulpudeva
2 [1976] 68-80 και M. Tache va, Pulpudeva 2 [1976] 81-88). Για την Νίκαια της Βιθυνίας και τις
παραδιδόμενες μορφές του εθνικού, βλ. W. Rüge, REXVll.l (1936) 227-28, λ. Νίκαια (7).

Ε90. Επιτύμβιο τον Φίλωνος, γιου τοϋ Μηνοδότου
'Εντοπίσθηκε το 1969, χαραγμένο σέ βράχους στίς κλιτύς λόφου ανατολικά της κοινότητας
Παραδείσου, προς Β της εθνικής οδού Καβάλας-Ξάνθης, λίγο δυτικότερα τού Νέστου ποταμού
(non vidimus). Ol λαξευμένοι στον βράχο κιβωτιόσχημοι τάφοι, πού βρίσκονται στην γύρω περιοχή,
πιστεύεται οτι ανήκουν στο νεκροταφείο της αρχαίας Τοπείρου (βλ. ανωτέρω, σελ. 264).
Στον Πίνακα 23 αναπαράγεται ή φωτογραφία πού δημοσίευσε ή Κουκούλη.
Βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη, ΑΑ 24 (1969) [1970] "Χρονικά" 348, πίν. 353α (κεφαλαιογράμματη μεταγραφή για τους στίχ. 4-5) (J. και L. Robert, BullEpigr 1972, 267, μικρογράμματη
μεταγραφή).
3ος μ.Χ. αι.

4

Φίλωνος
Μηνοδότου
μνημεϊον
τόδε ΚΑ ττοδών
[- -]Ε σορού.

Σύμφωνα με τήν περιγραφή της Κουκούλη, ol στίχ. 1-3 και 4-5 ανήκουν σέ δύο διαφορετικές
επιγραφές, ενφ επισημαίνεται ό εντοπισμός και άλλων ανάλογου προορισμού επιγραφών στην
γύρω περιοχή. Έδώ υιοθετείται ή προταθείσα από τους Robert αποκατάσταση ώς ενιαίου
κειμένου, με αναφορά τών διαστάσεων τοϋ ταφικοϋ χώρου στους δύο τελευταίους.
Ε91. Μουσείο Καβάλας Λ1399.
Άπότμημα ασβεστολιθικής πλάκας, πανταχόθεν άποκεκρουμένο. Στο κάτω μέρος της
πρόσθιας όψεως σχηματίζεται πλατειά ταινία, ελαφρώς εισέχουσα.
Βρέθηκε το 1990 κατά τήν διάρκεια επιφανειακής έρευνας στην περιοχή τοϋ νοτίου περιβόλου
της αρχαίας Τοπείρου, πλησίον παρακειμένου ρέματος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,64x0,81x0,24. Ύψος γραμμάτων: 0,05-0,06. Διάστιχο:
0,03.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 24.
Βιβλιογραφία: Μ. Νικολαΐδου-Πατέρα, ΑΑ 45 (1990) [1995] "Χρονικά" 379-80 (SEG 45 [1995]
881).
3ος μ.Χ. αι.

[

-

;---]

[
7\]σκλητΓΐοδ[όρω vel -ότω
[
]διδος ζήσαντι ε[τη - -]
4 [κ]ατεσκεύασα το μνημ[εΐον]
[ε] κ τών ιδίων μνείας χά[ριν].
Στίχ. 4: μνη ή Νικολαϊδου-Πατέρα· μνημ[εΐον] το SEG.

]
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Ή προτεινόμενη αποκατάσταση βασίζεται στο μήκος των δύο τελευταίων στίχων και στην
απαραίτητη συμπλήρωση του άγνωστου ονόματος τοϋ κατασκευαστοϋ πριν από εκείνο τοϋ νεκρού
(στίχ. 1), το δνομα τοΰ οποίου (στίχ. 2) πρέπει ασφαλώς να συμπληρωθεί σε πτώση δοτική.

Ε92. Μουσείο Καβάλας Λ960.
Άπότμημα από πλευρικό τοίχωμα μαρμάρινης σαρκοφάγου, πανταχόθεν άποκεκρουμένο.
Πιθανή ή διατήρηση τής αρχικής επιφάνειας μόνο στην ανω όψη, το πίσω μέρος τής οποίας
εμφανίζει ελαφρώς λοξή διατομή.
Εντοπίσθηκε το 1975 σέ ερειπωμένη οικία τής κοινότητας Παραδείσου στά βόρεια τοϋ σταθμού
τής Χωροφυλακής, μαζί με τήν επιγραφή Ε86.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,343x0,62x0,175. Ύψος γραμμάτων: 0,10. Διάστιχο: 0,05.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 24.
Βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 286, πίν. 194β (SEG
33 [1983] 536).
3ος μ.Χ. αι.

[κατεσκεύασε]ν έαυτώι [
[
]ττ) yuvaiKp

]
]

Στίχ. 1: [ ] έαυτώ ή Κουκούλη-Χρυσανθάκη και το SEG. Στίχ. 2: γυναικη ή Κουκούλη-Χρυσανθάκη,
προφανώς εκ παραδρομής. Πιθανή ή διατήρηση ίχνους τοΰ τελικού Ιώτα.
Ή επιγραφή ανήκει στην διαδεδομένη κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους κατηγορία τών
επιτύμβιων γιά τα μέλη μιας οικογένειας, τα όποια συνήθως καταλήγουν σέ απαγόρευση ταφής
τρίτων με απειλή προστίμου (πρβλ. ενδεικτικά το επιτύμβιο Ε67).
Ε93. Επιτύμβιο της Αολλίας Τυχαροϋτος
Εντοπίσθηκε λίγο προ τοϋ 1936 σέ περίβολο μύλου τοϋ Παραδείσου. "Εκτοτε ή τύχη του
αγνοείται.
Στήλη άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο. Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τοϋ Μπακαλάκη, έφερε
άετωματική επίστεψη, μέ ανάγλυφο μηνίσκο στο κέντρο τοϋ τύμπανου. Κάτω άπό το οριζόντιο
γείσο τοϋ αετώματος ανάγλυφος πλοχμος άπό το μέσον τοϋ οποίου κρεμόταν βότρυς. Ή κύρια
όψη τοΰ κορμοΰ τής στήλης περιβαλλόταν από ανάγλυφο πλαίσιο, ένψ το κάτω μέρος κατέληγε σέ
στενό και άδρώς έργασμένο έμβολο γιά τήν ένθεση τής στήλης. Άδρώς επεξεργασμένοι ήταν
επίσης οι κρόταφοι καί ή πίσω όψη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,80x0,40x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,025. Διάστιχο:
δεν αναφέρεται.
Στον Πίνακα 24 αναπαράγεται ή φωτογραφία πού δημοσιεύθηκε από τον Μπακαλάκη.
Βιβλιογραφία: Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) 18-20, αρ. 2, είκ. 2 (L. Robert, Etudes 19294).

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

275

Αυτοκρατορικοί χρόνοι
'Εντός τον αετώματος:
Θεόϊς καταχθο
νίου ή
'Επί της ταινίας:
και τ η ίερίη Βακχίου.
Εντός τοϋ πλοχμοϋ:
4

8

r(aïos) Σκρειμβ(ώνιος) ΛΑΚΕΜ
Λολλία Τυχαρουτι, συνβίω προσφι
λέστατη, μνείας χάριν,
'Εκατέρωθεν τοϋβότρυος:
ζησάση ετη ΛΗ.

Στίχ. 4-6: Γ(αΐα) Σκρεΐμβλα(ι) Κεμ|λολλία(ι). Τυχάρουτι συνβίω(ι) ό Μπακαλάκης. Ή διόρθωση οφείλεται
στον Robert.
Για τήν επίκληση θεοϊξ καταχθονίου —μετάφραση τοϋ λατινικού D(is) M(anibus)— και τήν
σύνδεση της στην ελληνική 'Ανατολή μέ επιτύμβια Ρωμαίων ή αυτοκρατορικών δούλων καί
απελεύθερων, βλ. Rizakis, Achaïe II226, αρ. 182.
Ή επιγραφή αποτελεί τεκμήριο της λατρείας τοϋ Διονύσου στην Τόπειρο (πρβλ. DunantPouilloux 180-81 και Sayar, Perinthos 235-37, αρ. 56 για τήν παρουσία Βάκχειων στην Θάσο και τήν
Πέρινθο αντίστοιχα).
Για το όνομα Τυχαροϋς, βλ. πρόσφατα Π. Άδάμ-Βελένη και Ή . Κ. Σβέρκος, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 5
(2000) 16-17.

Ε94. Επιτύμβιο της Δοκιμής
Εντοπίσθηκε το 1936 κοντά στον Νέστο ποταμό καί τήν κοινότητα Παραδείσου, στο σημείο
όπου ô τότε αυτοκινητόδρομος Καβάλας-Ξάνθης διέσχιζε τον ποταμό. "Εκτοτε ή τύχη του
αγνοείται.
Μαρμάρινη "λάρνακα" (Μπακαλάκης).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,74x0,90. Ύψος γραμμάτων και διάστιχο δέν αναφέρονται.
Βιβλιογραφία:
Αυτοκρατορικοί

Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) 22, άρ. 5.
χρόνοι
Δοκίμη.

Ό χαρακτηρισμός τοϋ μνημείου ως λάρνακας επιτρέπει τήν υπόθεση της πιθανής προελεύσεως
της άπό τήν περιοχή τοϋ νεκροταφείου πού έχει εντοπισθεί προς Β της κοινότητας Παραδείσου.
Τήν χρονολόγηση τοϋ μνημείου στους ύστερους χρόνους της αρχαιότητας στηρίζει τό δνομα της
νεκρής καί ή πιθανή απουσία πατρώνυμου.
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Ε95. 'Επιτύμβιο (;) τοϋ γιου τον Διογένους
Εντοπίσθηκε το 1936 στην κοινότητα Παραδείσου, μπροστά άπό την οίκία Ίω. Πανιζόγλου.
Έκτοτε ή τύχη του αγνοείται.
"Επιγραφή χαραγμένη επί γείσου" (Μπακαλάκης). Μορφή, υλικό και διαστάσεις δεν
αναφέρονται.
Ύψος γραμμάτων: 0,17. Διάστιχο: δέν αναφέρεται.
Βιβλιογραφία: Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) 21, άρ. 4.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
[

] Διογένου.

Aioyévou(s) ό Μπακαλάκης.

Ε96. Κοιμητήριον τοϋ πρεσβυτέρου Παύλου
Συλλογή Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλας 1296. Εντοπίσθηκε λίγο προ τοΰ 1937
στην κοινότητα Παραδείσου, στο δάπεδο της οικίας Δημητρίου Μεγαγιάννη. Στην ίδια ο'ικία ό
Μπακαλάκης σημειώνει και τήν παρουσία κιονίσκων δίλοβων παραθύρων εκκλησίας.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη άποκεκρουμένη τήν ανω, κάτω και δεξιά πλευρά. Τό κάτω μέρος
της στήλης ίσως δέν ήταν ορατό, άφοΰ ή πρόσθια επιφάνεια τοΰ λίθου, αμέσως κάτω άπό τον
τελευταίο στίχο, είναι χονδροειδώς επεξεργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,77x0,45x0,03. Ύψος γραμμάτων: 0,04-0,06. Διάστιχο: δέν
αναφέρεται.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 24.
Βιβλιογραφία: Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) 22, άρ. 6 (Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 30-31, άρ.
22, πίν. 6· SEG 44 [1994] 612).
5ος-6ος μ.Χ. ai.
[+] Κυμητήptov Παύλ[ου]
ελαχ(ίστου) πρεσ4 β(υτέρου) κα'ι ζω
γράφου.
Στίχ. 1: Κυμη-Ηριον ò Μπακαλάκης. Στίχ. 3: έλαχί(στ)ου ό Μπακαλάκης. Στίχ. 3-4: πρεσβ(υτέρ)ου ό
Μπακαλάκης.
Για τον σχολιασμό τοΰ κειμένου, βλ. τήν σχετική βιβλιογραφία.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΚΟΣΜΗΤΗ
Στην περιοχή τοΰ μουσουλμανικού νεκροταφείου της Κοσμητής εντοπίσθηκαν κατά καιρούς
αρχιτεκτονικά μέλη, θραύσματα γλυπτών και άποτμήματα επιγραφών, τα όποια χρονολογούνται
στους ύστερους χρόνους της αρχαιότητας καί στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.1 Εικάζεται δτι
οί λίθοι μεταφέρθηκαν από τήν ρωμαϊκή πόλη της Τοπείρου, πού βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα
βορειότερα. Παλαιότερη άποψη της έρευνας οτι στην Κοσμητή πρέπει να τοποθετηθεί ή Τόπειρος ή
ô αναφερόμενος στα ρωμαϊκά Δρομολόγια σταθμός της Τοπείρου, ό όποιος μπορεί να βρισκόταν
νοτίως της ομώνυμης πόλεως, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα μέχρι σήμερα ευρήματα
(βλ. ανωτέρω, σελ. 262). 'Ανάλογα ευρήματα εντοπίσθηκαν στο μουσουλμανικό νεκροταφείο τού
Κύρνου,2 άλλα καί τού Όλβιου.3
Ε97. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7194.
Μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα (έπιστύλιο οικοδομήματος;), άποκεκρουμένη σέ όλες τις πλευρές
πλην της κάτω. Ή επιφάνεια τού λίθου φθαρμένη.
Τυχαίο εύρημα τού 1959 από τήν περιοχή τού μουσουλμανικού νεκροταφείου της Κοσμητής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,60x1,03x0,25. Ύψος γραμμάτων: 0,22.
Φωτογραφία. Πίναξ 24.
'Αδημοσίευτη.
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι. (;)
[

] Διον[ύσου vel sim.]

Πιθανή ή συμπλήρωση (σέ άγνωστη πτώση) τού ονόματος τού θεού ή καί τού θεοφόρου
άνθρωπωνυμίου τού άναθέτου.
Ε98. 'Επιτύμβιου επιγράμματος απότμημα
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7204. Τυχαίο εύρημα τού 1959 από τήν περιοχή τού μουσουλμανικού
νεκροταφείου της Κοσμητής.
'Ορθογώνια πλάκα άπό φαιό μάρμαρο, άποκεκρουμένη αριστερά, δεξιά καί κάτω. Στο ανω
μέρος της πρόσθιας όψεως έφερε επίστεψη πλάτους 0,12 μ., σήμερα πλήρως άποξεσμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,95x0,38x0,14. Ύψος γραμμάτων: 0,07-0,08. Διάστιχο:
0,035.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 25.
'Αδημοσίευτη.

1. Π. Πάντος, Θρακικά Χρονικά 32 (1975-1976) 4, 15· τον Ιδίου, ΑΑ 31 (1976) [1984] "Χρονικά" 317· Λαζαρίδης,
'Ενδοχώρα 86, άρ. 124· TIR Philippi 33.
2. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 298· Π. Πάντος, Θρακικά Χρονικά 32 (1975-1976) 4, 16 TIR Philippi
34.

3. Ε. Πεντάζος και Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 31 (1976) [1984] "Χρονικά" 313.
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3ος μ.Χ. ai.
[
ά]ριστον "Υλαν κατεχε[ι
]
[- πολλών] ανδρών ϊδεν άστεα κα[Ί νόον εγνω].

Το όνομα τοϋ μυθικού "Υλα άπαντα συχνά ώς άνθρωπωνύμιο, κυρίως κατά τους
αυτοκρατορικούς χρόνους (βλ. LGPN). Οί σωζόμενες λέξεις στον στίχο 1 παραπέμπουν στην
συνήθη σέ επιτύμβια επιγράμματα διατύπωση ενθάδε γή κατέχει τον δείνα (πρβλ. Peek, GVI σελ. 120
κέ.), ένφ ό στίχ. 2 στον γνωστό στίχο της Όδυσσείας (α3· πρβλ. το επίγραμμα ιατρού άπό την
Θάσο IG XII 8. 450, στίχ. 2 καί R. Merkelbach, ΖΡΕ 8 [1971] 14 [J. και L. Robert, BullEpigr
1972, 345] καί το επιτύμβιο Ε217 άπό την Μαρώνεια).
Με βάση το άνθρωπωνύμιο άλλα καί τα συμφραζόμενα πιθανολογείται οτι μπορεί να
πρόκειται για επιτύμβιο επίγραμμα μονομάχου (βλ. Robert, Gladiateurs 301). Σχετικά με την
τέλεση αγώνων μονομάχων στα "Αβδηρα, βλ. ανωτέρω το επιτύμβιο Ε68.
Ε99. 'Ορθογώνια πλάκα, άποκεκρουμένη τις πλάγιες καί την κάτω οψη.
Τυχαίο εύρημα τοϋ 1959 άπό την περιοχή τοϋ μουσουλμανικού νεκροταφείου της Κοσμητής.
Στις αρχές της δεκαετίας τοϋ '80 φωτογραφήθηκε για το άρχεΧο επιγραφών τοϋ ΚΕΡΑ, άλλα
έκτοτε ή τύχη της αγνοείται.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις, ϋψος γραμμάτων καί διάστιχο δέν αναφέρονται.
Φωτογραφία. Πίναξ 25.
'Αδημοσίευτη.
2ος μ.Χ. αι.
Λ(ούκιος) & 'Αντώνιος

vac. ΠΡΟ[
[- -]·ΤΕ[

]

]
]

Στίχ. 3: Στην αρχή τοϋ στίχου διακρίνεται κάθετη κεραία.
Ό επιτύμβιος προορισμός των περισσότερων ενεπίγραφων ευρημάτων της Κοσμητής επιτρέπει
την ένταξη καί της επιγραφής αυτής στην ίδια κατηγορία, παρά τήν αποσπασματική κατάσταση
διατηρήσεως της. Ή ποιότητα τοϋ μνημείου καί ή επιμέλεια τής χαράξεως, εν τούτοις, δέν
μπορούν να αποκλείσουν καί τόν τιμητικό προορισμό της. Στην περίπτωση αυτήν επιβάλλεται ή
συμπλήρωση τοϋ ονόματος τοϋ στίχου 1 σέ πτώση αιτιατική.
Στον στίχο 2 θα μπορούσε να προταθεί ή συμπλήρωση ενός παρωνυμίου (cognomen) ή τής
λέξεως προστάτης, απόδοση στην ελληνική τοϋ λατινικού ορού patronus προς δήλωση τοϋ επί
κεφαλής ενός σωματείου (collegium)· για τα σωματεία, βλ. E. Kornemann, RE IV. 1 (1900) 380480.
ElOO. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7205.
'Ορθογώνιος λίθος άπό λευκό μάρμαρο, άποκεκρουμένος τις πλάγιες πλευρές καί τήν κάτω
οψη. Στο πίσω μέρος τής άνω οριζόντιας επιφάνειας διακρίνεται έξαρμα, ύψους 0,03 καί σωζ.
πλάτους 0,07. Φθορές κατά τις ακμές.
Τυχαίο εύρημα τοϋ 1959 άπό τήν περιοχή τοϋ μουσουλμανικού νεκροταφείου της Κοσμητής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,64x0,26x0,225. Ύψος γραμμάτων: 0,06 (στίχ. 1), 0,05 (στίχ.
2). Διάστιχο: 0,01-0,02.
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Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 25.
'Αδημοσίευτη.
3ος μ.Χ. ai.
[..'Αντώνιος Βο[

[..ύ]ττοκ(ε)ίμενο[ν

]

]

[

]

Στον στίχο 1, τοϋ ονόματος γένους προηγειτο praenomen συντομογραφημένο. Τα τελευταία
σωζόμενα γράμματα ανήκουν στο cognomen τοϋ Ιδίου ή σέ συντομογραφημένη ή πλήρη αναγραφή
τοϋ τίτλου (πρβλ. τήν επιγραφή της Διώνης Ε396).
Ή παρουσία τοϋ ονόματος γένους στον στίχ. 1 δηλώνει οτι ο νεκρός ή ό κατασκευαστής τοϋ
μνημείου ήταν Ρωμαίος πολίτης. Σέ επιτύμβια μνημεία των ρωμαϊκών χρόνων ή επιθετική μετοχή
ύποκείμενος/-η αναφέρεται συνήθως σέ μέρος τοϋ ταφικοϋ μνημείου (βλ. IGX 2.1, 573: τήν ληνόν
και TOUS υποκειμένους γράδους ..." Roueché, AphrodisiäS 148β: ή σορός εστίν κα'ι ό ύποκείμεν[ο]ς
τόπος* ΜΑΜΑ 8. 587: ή σορός καί τό ύποκείμενον ....· IEphesosVI (ΙΚ\6) 2304: αύτη ή σορός έστιν
κα'ι ό υποκείμενος βωμός ...).

Ε101. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7206.
Άπότμημα ορθογώνιας πλάκας άπό χονδρόκοκκο ύπόλευκο μάρμαρο. Προέρχεται από τό άνω
μέρος τοιχώματος σαρκοφάγου· αποκεκρουμένο αριστερά, δεξιά καί κάτω. Ή επιφάνεια τοϋ λίθου
διαβρωμένη, κυρίως στο δεξιό καί κάτω μέρος.
Τυχαίο εύρημα τοϋ 1959 άπό τήν περιοχή τοϋ μουσουλμανικοϋ νεκροταφείου της Κοσμητής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,63x0,29x0,17. Ύψος γραμμάτων: 0,11. Διάστιχο: 0,04.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 25.
'Αδημοσίευτη.
3ος μ.Χ. ai.
[

[

]ocpis ζών [καί φρονών;]

' —

]

Στίχ. 1: Στην αρχή τοϋ στίχου διακρίνεται κάθετη κεραία. Τα πρώτα σωζόμενα γράμματα
ανήκουν ασφαλώς στο πέρας τοϋ ονόματος —σέ πτώση ονομαστική—τοϋ υπεύθυνου για τήν
κατασκευή τοϋ μνημείου.
Άπό τήν διάταξη τών γραμμάτων προκύπτει σαφώς οτι στο άπότμημα σώζεται μέρος τοϋ
πρώτου στίχου της επιγραφής. Με βάση τήν ομοιότητα τοϋ ύλικοϋ καί της μορφής τών γραμμάτων
πιθανώς να συνανήκει με τήν επιγραφή Ε102.
Ε102. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7207.
Άπότμημα ορθογώνιας πλάκας άπό χονδρόκοκκο ύπόλευκο μάρμαρο, πανταχόθεν
αποκεκρουμένο. Ή επιφάνεια τοϋ λίθου διαβρωμένη, κυρίως στο δεξιό μέρος. Πιθανή ή προέλευση
άπό τοίχωμα σαρκοφάγου.
Τυχαίο εύρημα τοϋ 1959 από τήν περιοχή τοϋ μουσουλμανικού νεκροταφείου τής Κοσμητής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,75x0,25x0,19. Ύψος γραμμάτων: 0,09-0,10. Διάστιχο:
0,05.
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Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 25.
'Αδημοσίευτη.

3ος μ.Χ. ai.
[
] δώσει [τη ττόλει vel τω ταμείω- -]
[- - ττροσ]τίμου vacat
Στίχ. 1: στην αρχή τοΰ στίχου διακρίνεται το κάτω άκρο κάθετης κεραίας. Στίχ. 2: πρίν άπο το Ι
διακρίνεται το δεξιό άκρο της άνω οριζόντιας κεραίας τοΰ Τ.
Ή επιγραφή ανήκει στην ιδιαίτερα διαδεδομένη κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους
κατηγορία επιτύμβιων, πού ορίζουν τήν καταβολή προστίμου σε περίπτωση παραβιάσεως τοΰ
τάφου (πρβλ. ενδεικτικά Ε67, άλλα καί Sayar, Perinthos αρ. 178: δώσι TOÏS κληρονόμος μου
•προστίμου...).

Ή ομοιότητα στο υλικό κατασκευής καί στην μορφή των γραμμάτων επιτρέπει τήν υπόθεση ότι
συνανήκει με τό σωζόμενο άπότμημα της επιγραφής Ε100.

ΞΑΝΘΗ
Στην θέση της σύγχρονης πόλεως τοποθετείται από ορισμένους μελετητές, χωρίς όμως
άποχρώσες ενδείξεις, ή ττόλις των Κικόνων Ιάνθεια, πού αναφέρεται σε χωρίο τοΰ Στράβωνος
(Τ227- βλ. TIR Philippi 60).
Στην Ξάνθη ανευρίσκονται κατά καιρούς τυχαία ευρήματα ρωμαϊκών χρόνων, όπως ή
επιγραφή Ε103 και ή κεφαλή τοΰ Μουσείου Κομοτηνής ΑΓΚ 9004 (Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 49
[1994] [1999] "Χρονικά" 624). Λόγω της απουσίας δμως αρχιτεκτονικών ή άλλων οικοδομικών
καταλοίπων (βλ. όμως Λαζαρίδης, 'Ενδοχώρα 87, άρ. 133) παραμένει αβέβαιο άν τα ευρήματα
αυτά σχετίζονται με τήν στενή περιοχή της πόλεως ή έχουν μεταφερθεί άπό άλλου. Στην πρώτη
περίπτωση θα μπορούσαμε να εικάσουμε τήν ύπαρξη μικρής εγκαταστάσεως τών ρωμαϊκών
χρόνων, ή οποία θα άνηκε πιθανότατα στην χώρα τής Τοπείρου (για τήν έκταση της χώρας αυτής,
βλ. ανωτέρω, σελ. 264-65).

Ε103. Επιτύμβιο τοΰ Αβδηρείτη Δημοσθένους
Μουσείο Καβάλας Λ810. Κατασχέθηκε σε οικία τής Ξάνθης το 1969, χωρίς πληροφορίες για τό
σημείο ανευρέσεως της.
'Ορθογώνια μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. Διατηρείται σχεδόν ακέραιη πλην μικράς
άποκρούσεως στο άνω αριστερό της άκρο.
Ή κύρια επιφάνεια τής στήλης έχει διαμορφωθεί σέ ναϊσκόμορφη πρόσοψη κτηρίου εν
παραστάσι, μέ εγγεγραμμένη υψηλή άετωματική επίστεψη διακοσμημένη με άνθεμωτά ακρωτήρια
καί ανάγλυφο άσπίδιο στο κέντρο τοΰ τύμπανου. Δύο ανάγλυφοι σχηματοποιημένοι ρόδακες
κοσμούν τα κενά εκατέρωθεν τοΰ κεντρικού ακρωτηρίου. Τό επιγραφικό πεδίο διαμορφώνεται
ανάμεσα στις δύο στενές παραστάδες, μέ αρθρωμένες βάσεις καί έπίκρανα. Τό άνω ήμισυ
καταλαμβάνει ανάγλυφη παράσταση τριταινιωτού κύκλου ανοικτού προς τα κάτω, μέ οριζόντιες
απολήξεις. Δύο μικροί, ανάγλυφοι, φυλλόσχημοι ρόδακες μέ κομβιωτό πυρήνα πληρούν τα κενά
στις άνω γωνίες τοΰ πεδίου. Κάτω άπό τον ταινιόσχημο βατήρα τών παραστάδων διασώζονται
κατάλοιπα τοΰ εμβόλου πού χρησίμευε για τήν ένθεση τής στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,02x0,407x0,155. "Υψος γραμμάτων καί διάστιχο δεν
στάθηκε δυνατόν να ύπολογισθοΰν.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 26.
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Βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη, ΑΑ 24 (1969) [1970] "Χρονικά" 356, πίν. 362γ.
Πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1972, 271.
2ος μ.Χ. al.

4

Δημοσθένης]
[Α]λου Άβδ[ηρ]είτης, χαίρε*
χαίρε καί σύ, π α ρ ο στέφανος στέφανος
δεϊτα.

Στίχ. 2-3: ΆβδΙείτης ή Κουκούλη, Άβδ[ηρ]είτη$ οί Robert (BullEpigr). Μέ βάση τον αριθμό των ελλειπόντων
γραμμάτων, πιθανή ή συμπλήρωση τής γενικής πατρωνυμικής [Ζωΐ]λου.
Ή παρουσία δύο χαρακτηριστικών στεφάνων —λογχόσχημα φύλλα ακτινωτά σε σταθερό
πλεκτό στρόφιο παραπέμπει στις εύστοχες παρατηρήσεις τοΰ L. Robert μέ αφορμή παραστάσεις
στεφάνων σε τιμητικές στήλες άπό τήν Μίλητο, τα Δίδυμα καί τήν περιοχή τοΰ Βυζαντίου (L.
Robert, Hellenica ΧΙ-ΧΙΙ (1960) 449-53 καί 597-99 αντίστοιχα). Πρόκειται πιθανότατα καί εδώ
για δύο "στεφάνους ιερατικούς", οί όποιοι εικονογραφούν τήν άγνωστη αρχή πού ήσκησε ό νεκρός
'Αβδηρίτης, καί μάλιστα συγκεκριμένα δύο φορές. 'Ανάλογο υπαινιγμό μπορούμε να διακρίνουμε
καί στο κύριο διακοσμητικό θέμα τής στήλης, τον επιβλητικό τριταινιωτο ανοικτό κύκλο, πού
μπορεί να ερμηνευθεί ώς σχηματική απόδοση δημόσιου οικοδομήματος, ϊσως τοΰ θεάτρου.
"Αν καί ή προέλευση τής επιγραφής είναι προβληματική, ή παρουσία τοΰ εθνικού καθιστά
πιθανότερη τήν αποσύνδεση της άπό τα γειτονικά Άβδηρα.

Ε104. Επιτύμβιο τοΰ Αύλουζένεως, γιου τοΰ Διασένεως
Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7195. Βρέθηκε το 1975 κατά τις εργασίες διανοίξεως δρόμου στην θέση
Κάτω Χαράδρα τής Ξάνθης, μεταξύ τοΰ τέρματος τής οδού Δημάρχου Χασιρτζόγλου καί τοΰ
παρεκκλησίου τής Ζωοδόχου Πηγής. 'Αρχικά μεταφέρθηκε στην αυλή τοΰ Λαογραφικού Μουσείου
τής πόλεως.
'Ανάγλυφο άπό λευκό, χονδρόκοκκο μάρμαρο, μέ άετωματική επίστεψη. Ή κύρια όψη φέρει
ανάγλυφη παράσταση νεκροδείπνου καί στο άνω αριστερό άκρο παράσταση ήρωος ίππέως. Στην
σκηνή τοΰ νεκροδείπνου διακρίνονται στο κέντρο δύο άνακεκλιμένες μορφές μέ τράπεζα ενώπιον
τους, οί οποίες πλαισιώνονται εκατέρωθεν άπό δύο καθήμενες, μία ανδρική στην δεξιά πλευρά
καί μία γυναικεία στην αριστερή. Μεταξύ τής ανδρικής μορφής καί τής τράπεζας διακρίνεται μία
ακόμη μικρή όρθια μορφή. 'Από τήν παράσταση τοΰ ήρωος ίππέως διακρίνεται ό ίππος σε
καλπασμό προς τα δεξιά καί ό ίππεύς, ô όποιος φέρει χλαμύδα. Ή επιφάνεια τοΰ λίθου έχει
έντονα διαβρωθεί. Έ π ί τοΰ κανόνος, κάτω από τήν ανάγλυφη παράσταση, βρίσκονται χαραγμένες
δύο επιγραφές: μία δίστιχη (α) πού καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος τοΰ κανόνος, καί μία
δεύτερη, τετράστιχη (β), χαραγμένη κάτω άπό τήν καθήμενη μορφή στο δεξιό άκρο τής στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,67x1,01x0,24. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: (α) στίχ. 1: 0,012 (π.χ. το
Δ) - 0,030 (το αρχικό Α), στίχ. 2: 0,010-0,023· (β) 0,010-0,020. Διάστιχο: (α) 0,01-0,03· (β) 0,0010,005.
"Εκτοπο, φωτογραφία. Πίναξ 26.
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Βιβλιογραφία: Γεωργαντζής 44, σημ. 1,46, είκ. 5.
Πρβλ. Π. Πάντος, ΑΔ 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 305 (στοιχεία ανευρέσεως).
3ος μ.Χ. ai.
Α.

Αύλούζενις Διασένεος
σεμνός, χαίρε* χαίρε καί συ, τταροδεΐτα.

Β.

Ταρούλα
σύμβιος
ΑΟλουζένεos, χαίρε.

4

Α. ΑΥΛΟΥ 2ΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕωΣ | ΣΤΗΝΟΣ (:) ΧΑΡΕ ΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΣΥ ΠΑΡΟΔΗΤΑ, Β. ΤΕΙΔΥΤΑ | CYAIBPOC |
ΑΥΛΟΥΖΕΝΕ | ΔΕ ΧΑΙΡΕ ό Γεωργαντζής.

Όπως μαρτυροϋν τα αναφερόμενα ανθρωπωνυμια, ol νεκροί ανήκουν στο θρακικής
καταγωγής πληθυσμιακό στοιχείο τής περιοχής.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΛΡΑΝΕΣΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Σημαντικά κατάλοιπα τών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων επισημάνθηκαν τις τελευταίες
δεκαετίες κατά μήκος της διαβάσεως, ή οποία οδηγεί βορείως της Ξάνθης προς την Σταυρούπολη
και το Παρανέστιο και καταλήγει στην πεδιάδα της Δράμας καί τών Φιλίππων. Μεταξύ αυτών
ξεχωρίζει ό μακεδόνικου τύπου τάφος της Σταυρουπόλεως ή τών Κομνηνών,1 ό οικισμός πού
εντοπίσθηκε καί ερευνήθηκε δοκιμαστικά στην θέση Μύτικας2 και τά περίφημα οχυρά της
Παρανέστιας περιοχής στις θέσεις Καλύβα, Μυρτοΰσσα ή 'Αερικό, Χιονοβούνι, Πασχαλιά,
Σταυροχώρι, Καρυόφυτο, Καλλιθέα, Κρωμνικό κ.ά. (βλ. κατωτέρω, τήν σχετική με το οχυρό τής
Καλύβας βιβλιογραφία). Οι έρευνες στην περιοχή ανέδειξαν τήν σημασία και τον στρατιωτικό
χαρακτήρα τής διαβάσεως αυτής για τήν επικοινωνία μεταξύ Μακεδονίας καί Θράκης άπό τήν
εποχή τοΰ Φιλίππου Β ' και σε ολην τήν διάρκεια τής αρχαιότητος.
ΚΑΛΥΒΑ
Τό "κάστρο τής Καλύβας" βρίσκεται στην κορυφή τοΰ υψώματος Κάστρο (πρώην Καλές, ύψ.
697 μ.), περί τά 4 χλμ. ΝΑ τοΰ χωριού Καλύβα και 9 χλμ. Β τοΰ Νεοχωρίου. Ή στρατηγική θέση
τοΰ υψώματος εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο σημαντικού μέρους τής κοιλάδας τοΰ
Νέστου αλλά καί τήν οπτική επαφή με άλλα οχυρά τής παρανέστιας περιοχής. Ανασκαφικές
έρευνες, πού πραγματοποιήθηκαν άπό τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ "70, απέδειξαν τήν χρήση τοΰ
χώρου άπό τους πρώτους χρόνους τής μακεδόνικης κυριαρχίας κατά τον 4ο π.Χ. αι., μέχρι και
τον 6ο μ.Χ. αί. Άπό τά μέχρι σήμερα αποτελέσματα εικάζεται ότι τό οχυρό γνώρισε τέσσερεις
κύριες οικοδομικές φάσεις, άπό τις όποιες ή πρώτη συνδέεται μέ τήν επέκταση τοΰ Φιλίππου Β '
καί τοΰ μακεδόνικου βασιλείου προς τά ανατολικά, ή δεύτερη μέ τήν εγκαθίδρυση τοΰ ρωμαϊκού
ελέγχου στην Μακεδονία μετά τήν μάχη τής Πύδνας τό 168 π.Χ., ή τρίτη μέ τις επιθέσεις τών
Κοστωβώκων περί τό 170 μ.Χ., ένφ ή τέταρτη ανάγεται στον 3ο μ.Χ. αί. μέχρι τήν καταστροφή
τοΰ οχυρού από τά πλήγματα τών επιδρομών τών Έρούλων τό 267 μ.Χ. Λίγα κεραμεικά
ευρήματα τοΰ 6ου μ.Χ. αί. ίσως μαρτυροΰν κάποια έπισκευαστική δραστηριότητα στα χρόνια τής
βασιλείας τοΰ 'Ιουστινιανού.
Τά σωζόμενα εντυπωσιακά κατάλοιπα ανήκουν κυρίως στις δύο πρώτες οικοδομικές φάσεις.
Ό περίβολος τοΰ κάστρου έχει σχήμα ακανόνιστου τραπεζίου μέ κατεύθυνση άπό Β προς Ν καί
περίμετρο 245 μ. Για τήν κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν αρχικά μεγάλοι γωνιόλιθοι τοπικού
μαρμάρου, οι όποιοι τοποθετήθηκαν επί τοΰ ισοπεδωμένου φυσικοΰ βράχου κατά τό ακανόνιστο
ορθογώνιο καί τραπεζιόσχημο σύστημα τοιχοδομίας, μέ παρεμβολή μικρών πλακοειδών λίθων στα
κενά, ένφ στις επόμενες οικοδομικές φάσεις χρησιμοποιήθηκαν ακατέργαστες πέτρες. Τις γωνίες
τοΰ περιβόλου ενισχύουν εξι πύργοι, τέσσερεις κυκλικοί καί δύο τετράγωνοι. 'Από τις πύλες
ξεχωρίζει ή λεγόμενη "τοΰ Πριάπου" στην ΝΔ πλευρά τοΰ οχυρού, ή όποια οφείλει τήν ονομασία
της σέ ανάγλυφο τοΰ θεού πού βρέθηκε στην περιοχή. Στο εσωτερικό τοΰ φρουρίου ερευνήθηκε,
μεταξύ άλλων, εντυπωσιακή δεξαμενή βάθους 12 μ. καί μέγιστης διαμέτρου 8 μ.3

1. Χ. Ί. Μακαρονάς, ΠΑΕ 1953, 133-40· Θράκη25,σχέο.2· ΘΡΑΚΗ90-91- πρβλ. TIR Philippi54.
2. Δ. Τριαντάφυλλο;, ΑΔ 32 (1977) [1984] "Χρονικά" 260· ΑΕΜΘ 4 (1990) [1993] 633· ΑΔ 46 (1991) [1996] "Χρονικά"
343 και 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 395-96 καί 404, πίν. 120 β-γ· ΑΕΜΘ 7 (1993) [1997] 607-10, είκ. 17-27· πρβλ.
TIB Thrakien 313.
3. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 804, πίν. 593γ-στ καί 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 299-300,
πίν. 203 β-ε και 204 α-γ· Ε. Πεντάζος καί Δ. Τριαντάφυλλο;, ΑΔ 31 (1976) [1984] "Χρονικά" 312-13, πίν. 251γ-δ καί
252 α-γ· Δ. Τριαντάφυλλο;, ΑΕΜΘ 2 (1988) [1991] 443-58· του Ιδίου, ΑΔ 46 (1991) [1996] "Χρονικά" 329-331, πίν.
126 β, δ, στ καί 127 α-β καί 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 491-92, πίν. 134 β-δ καί 135 α. Πρβλ. Θράκη 25-26· TIR
Philippi 30-31 καί ΘΡΑΚΗ 92-96.
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Ε105. 'Αναθηματική επιγραφή
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11935.
Άπότμημα ορθογώνιου βάθρου άπο χονδρόκοκκο κρυσταλλικό μάρμαρο· άποκεκρουμένο σε
δλες σχεδόν τις πλευρές, μέ εξαίρεση τμήμα της ανω επιφάνειας καί μικρό τμήμα στο ανω μέρος
της κύριας όψεως, όπου διακρίνεται λοξότμητο οριζόντιο κυμάτιο.
Βρέθηκε τό 1986 κατά τίς ανασκαφές τοϋ όχυροΰ, στα φερτά χώματα της δυτικής κλιτύος τοϋ
υψώματος, σέ απόσταση 50 μ. περίπου από τον περίβολο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,29x0,11x0,25. Ύψος γραμμάτων: 0,01-0,013. Διάστιχο:
0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 26.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΕΜΘ2 (1988) [1991] 449 (απλή μνεία).
2ος π.Χ. ai.
[
[

]ΗΣ τήνδε καί Σκώμπης ΑΠΛ[
]ΕΣΩΝ εττηκόω Σ[

]
].

Στίχ. 1: Δεν μπορεί να αποκλεισθεί καί ή ανάγνωση τοΰ ονόματος σέ πτώση δοτική: Σκώμπη ΣΑΠΛ[—].
Άν καί τα γράμματα είναι ευδιάκριτα επί τοϋ λίθου, ή αποκατάσταση τοϋ κειμένου παραμένει
προβληματική. Τό όνομα τοϋ πρώτου στίχου είναι αμάρτυρο.
ΜΥΡΤΟΫΣΣΑ - ΑΕΡΙΚΟ
Τό οχυρό βρίσκεται στην κορυφή Φρούριο (ή Καλές ή Κάστρο, ύψ. 614 μ.), περί τα 4 χλμ. ΒΑ
τοϋ χωριοϋ Μυρτοϋσσα, περί τα 3 χλμ. ΝΔ τοϋ χωριοϋ Χαλέπι καί περί τα 800 μ. προς Δ τοϋ
εγκαταλελειμμένου σήμερα χωριοϋ τοΰ Άερικοϋ. Κατέχει στρατηγική θέση γιά τον έλεγχο μεγάλων
τμημάτων της κοιλάδας τοΰ Νέστου άλλα καί γιά τήν επικοινωνία των πεδιάδων των Φιλίππων
καί της Ξάνθης μέσω της παρανέστιας περιοχής. Ό περίβολος, τμήματα τοϋ οποίου διατηροΰνται
στο βόρειο πέρας τοϋ υψώματος, πιστεύεται ότι περιέβαλλε ολόκληρη τήν επίπεδη κορυφή του καί
ότι ή συνολική του περίμετρος έφθανε τά 200 μ. περίπου. 'Αξιοσημείωτη είναι ή εντυπωσιακή
τοιχοδομία του, αποτελούμενη από μαρμάρινους γωνιολίθους σέ ακανόνιστο τραπεζιόσχημο ή
ορθογώνιο σύστημα μέ οδοντώσεις καί λοξά λαξεύματα κατά τους αρμούς. Ή κατασκευή τοΰ
όχυρωματικοΰ περιβόλου χρονολογήθηκε μέ επιφύλαξη στους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους
καί συνδέθηκε μέ τήν δραστηριότητα τοΰ Φιλίππου Β ' στην περιοχή.1
Ε106. Μαρμάρινος γωνιόλιθος, ή μορφή καί οι διαστάσεις τοΰ όποιου δέν αναφέρονται. Όμοίως
δέν αναφέρεται καί τό ϋψος των γραμμάτων.
Εντοπίσθηκε τό 1990, χαραγμένη στο ΒΔ τμήμα τοϋ όχυρωματικοΰ περιβόλου, στον πέμπτο
από Β γωνιόλιθο τοΰ τρίτου σωζόμενου από επάνω δόμου.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΕΜΘ4 (1990) [1993] 632.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Σεύθ[..]
OXEC ό Τριαντάφυλλος. Δέν στάθηκε δυνατός ό επιτόπιος έλεγχος της επιγραφής.
Στην θέση όπου βρίσκεται, ή επιγραφή διαβάζεται ανάστροφα καί επί τά λαιά, προδίδοντας ότι
ό λίθος έντοιχίσθηκε στον οχυρωματικό περίβολο της Μυρτούσσας σέ δεύτερη χρήση. Ό αρχικός
προορισμός καί ό τόπος προελεύσεως της παραμένουν άγνωστα.
1. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 805, πίν. 594α-β· P. Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 167 § 10, σημ.
24· Θράκη 26· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΕΜΘ 4 (1990) [1993] 630-33, είκ. 4-9, δπου καί σχέδιο κατόψεως.

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΧΕΡΣΌΝΗΣΟΣ ΜΟΛ ΥΒΩΤΗΣ
Περί τα 22 χλμ. δυτικώς της Μαρώνειας, στα ανατολικά της κοινότητας Φαναριού,
ανασκάφηκαν άπό τον Γεώργιο Μπακαλάκη (1957-1959) τα ερείπια οχυρής πόλεως των
κλασσικών χρόνων, ή οποία εκτείνεται στο ΒΑ τμήμα τής χαμηλής (ύψομ. 15 μ.) "χερσονήσου Σ"
(πρώην Γιασέ Άντά), πού συνδέει τό ακρωτήριο Μολυβωτή (πρώην Κουρσουμλοϋ) με τήν θρακική
ακτή και κλείνει άπό τα ανατολικά τήν δίδυμη λιμνοθάλασσα Καλιντζέ και Καραγατσέλη.1 Ή
έρευνα αποκάλυψε τμήματα αμυντικού περιβόλου τοϋ 4ου π.Χ. ai. στίς ευάλωτες πλευρές τής
χερσονήσου (βλ. τό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τής σελ. 288) και λιγοστά κατάλοιπα τοϋ
οίκισμένου Ιστού με ενδείξεις εφαρμογής τοΰ ίπποδαμείου συστήματος. Στα νότια κράσπεδα τής
χερσονήσου, οπού κατά τον Μπακαλάκη πρέπει νά βρισκόταν καί τό μικρό λιμάνι τής πόλεως,2
αποκαλύφθηκε λαξευμένο στο φυσικό πέτρωμα μνημειώδες σύστημα υπόγειων δεξαμενών καί
σηράγγων ή στοών, προφανώς για τήν συλλογή καί αποθήκευση πόσιμου νερού, τό όποιο
χρονολογήθηκε στους προ-περσικούς χρόνους.3
Ή διάρκεια τής ζωής τοϋ οικισμού υπολογίζεται με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα άπό τους
όψιμους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι τα μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι., οπότε φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε.4
'Αναφέρεται πλούσια συγκομιδή είσηγμένης, αποκλειστικά αττικής, κεραμικής τοϋ 5ου καί 4ου
π.Χ. at., πήλινα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ένσφράγιστες λαβές όξυπύθμενων θασιακών αμφορέων,
νομίσματα αργυρά Μαρώνειας, Αβδήρων, Θάσου καί Όρθαγορείας, χάλκινα Μαρώνειας, Θάσου
καί τής αιολικής Τήμνου, ενεπίγραφα σταθμία Μαρώνειας, ενεπίγραφες μολύβδινες βολίδες
σφενδόνης5 καί θησαυρός άπό 28 αργυρά τετράδραχμα Μαρώνειας, ô όποιος βρέθηκε σε χάλκινη
πυξίδα κατά τήν ανασκαφή οικίας.6 Στον οικισμό τής Μολυβωτής αποδόθηκαν εξ άλλου ευάριθμα
τυχαία ευρήματα από τήν προσεχή ενδοχώρα, γλυπτά καί ανάγλυφα, κυρίως επιτύμβια, στα όποια
διακρίνονται τυπολογικοί, μορφολογικοί καί τεχνοτροπικοί χαρακτήρες ιωνικών καί αττικών
εργαστηρίων.7
Τα νεκροταφεία τής πόλεως εκτείνονται εξω άπό τό τείχος, στο χαμηλότερο, δυτικό τμήμα τής
χερσονήσου, αλλά καί στα ΒΑ τοϋ εγκάρσιου τείχους, όπου ερευνήθηκε αξιόλογο συγκρότημα
κτιστών ταφικών μνημείων με πλούσια κτερίσματα τοϋ δεύτερου καί τρίτου τετάρτου τοϋ 5ου π.Χ.
ai.8 Πρόσφατα εξ άλλου ανασκάφηκαν επτά συνολικώς ταφικοί τύμβοι τοϋ τελευταίου τετάρτου
τοϋ 5ου π.Χ. αι. σε ακτίνα 4-4,5 χλμ. προς Β καί ΒΑ τοϋ οχυρωματικού περιβόλου.9
1. Μπακαλάκης, Στρύμη Οι πρώτες αρχαιότητες είχαν επισημανθεί κατά τήν εκσκαφή χαρακωμάτων άπό τους
Βουλγάρους το 1917 (Β. Filow, ΒΙΑΒ 5 [1928-29] 1-11, στην βουλγαρική μέ γερμανική μετάφραση). Εξαντλητική
παρουσίαση των ερευνών καί πλήρης βιβλιογραφία δημοσιεύεται στην μελέτη της Δόμνας Τερζοπουλου (Τερζοπούλου,
"Στρύμη").
2. Μπακαλάκης, Στρύμη 19, πίν. 1· πρβλ. Λαζαρίδης, Θάσο^ε'ικ. 71.
3. Βλ. Μπακαλάκης, Στρύμη 38-45, δπου το έργο παραβάλλεται μέ κολοσσιαία τεχνικά επιτεύγματα τοΰ 6ου π.Χ. αι., δπως
το Εύπαλίνειο όρυγμα τής Σάμου· πρβλ. Λ. Κρανιώτη, Αρχαιολογία 13 (1984) 69.
4. 'Υποστηρίχθηκε χωρίς ενδείξεις (Μπακαλάκης, Στρύμη 145· Λ. Κρανιώτη, Αρχαιολογία 13 [1984] 66-67) δτι
καταστράφηκε οριστικώς άπό τους Μαρωνιτες, ίσως καί μέ τήν βοήθεια τοΰ Φιλίππου Β '.
5. 'Αδημοσίευτα. Εκτίθενται στην σχετική προθήκη τοΰ 'Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής.
6. Μπακαλάκης, Στρύμη 33, 132-140. Πρόκειται για τον θησαυρό IGCHT\8. Βλ. επίσης Schönert-Geiss, Maroneia 42 καί
90· Lorber 65-72, ιδίως 65-66.
7. Βλ. συστηματικά τό κεφάλαιο πού αφιερώνει ή Τερζοπούλου (Τερζοπούλου, "Στρύμη") στην παρουσίαση τών γλυπτών
πού συγκεντρώθηκαν άπό τήν περιοχή.
8. Μπακαλάκης, Στρύμη 4-17. Κατά τον G. Daux (BCH 83 [1959] "Chronique" 719), τό μεγαλύτερο από τα οικοδομήματα
πρέπει νά ήταν ναός.
9. Δ. Τριαντάφυλλο;, ΑΕΜΘ 6 (1992) [1995] 655-667 καί σχεδ. 1 στην σελ. 656· πρβλ. τοϋ Ίδιου, Actes du Me Colloque
international d'Archéologie funéraire: "Pratiques funéraires dans l'Europe des XIHe-IVe siècles av. J.-C", Tulcea 1997

'Αντίγραφο άπό τον γεω-αεροπορικο χάρτη της Γεωργικής Υπηρεσίας
(Μπακαλάκης, Στρύμηπίν. 1, αναπαραγωγή).

Κομοτηνής, φύλλο 36,50, 5-6

Τα μέχρι σήμερα ευρήματα φωτίζουν τήν δραστήρια οικονομική ζωή της άγνωστης πόλεως,
πιστοποιούν έντονες εμπορικές ανταλλαγές μέ τις μεγάλες γειτονικές πόλεις τοϋ Βορείου Αιγαίου,
ιδίως μέ τήν Θάσο, άλλα και έντονη οικονομική, πολιτιστική, πιθανότατα δέ και πολιτική επιρροή
της 'Αθήνας. 'Εντός τοϋ συγκεκριμένου αυτού πλαισίου μπορεί ϊσως να ερμηνευθεί ή πρώιμη
εισαγωγή, πριν άπό τό τέλος τοϋ 5ου π.Χ. αι., της λατρείας τοϋ Διός Όρίου (βλ. κατωτέρω τήν
επιγραφή Ε107) καί της συλλατρείας τών Άσκληπιαδών και της 'Αθηνάς, πού μαρτυρεί ή στήλη
Ε108.
Ή αναμφισβήτητα σημαντική αυτή πόλις τών όψιμων αρχαϊκών καί τών κλασσικών χρόνων,
πού κατείχε προνομιακή θέση στην είσοδο της λιμνοθάλασσας, ή οποία μποροϋσε να χρησιμεύσει
ώς ορμητήριο ασφαλές για εμπορικά σκάφη, ταυτίσθηκε άπό τον πρώτο άνασκαφέα της μέ τήν
Στρύμη.1 Ή υπόθεση αυτή είναι καί σήμερα ευρέως, οχι όμως και γενικά αποδεκτή, ελλείψει
αποφασιστικών, κυρίως επιγραφικών ή σαφών χωροθετικών μαρτυριών. 2 Έ ν αναμονή
αδιαμφισβήτητων, καθοριστικών τεκμηρίων, έδώ προτιμήθηκε ô χαρακτηρισμός της θέσεως μέ τήν
γεωγραφική της ονομασία (Χερσόνησος της Μολυβωτής) αντί τοϋ αρχαίου ονόματος Στρύμη.
Μέ τον οικισμό της Μολυβωτής συνδέεται ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ενεπίγραφων
μνημείων τοϋ δεύτερου μισοϋ τοϋ 5ου καί τοϋ 4ου π.Χ. αι. από διάφορες θέσεις της γύρω
αγροτικής περιοχής (Γλυφάδα, Μητρικό, Ξυλαγανή, "Ισαλον, Παγούρια), οι όποιες έρχονται στο
φώς μέ τήν εντατική άροση. Πρόκειται αποκλειστικά σχεδόν —μέ εξαίρεση τις επιγραφές Ε107 καί
Ε108— για επιτύμβια μνημεία —κυρίως στήλες, άπλες ορθογώνιες ή μέ άετωματική επίστεψη—,
τα όποια εμφανίζουν εντυπωσιακή ομοιογένεια τόσο ώς προς τήν τυπολογία καί τήν μορφολογία,
όσο καί ώς προς τό υλικό (κατά τό πλείστον τοπικός πωρόλιθος ή σκληρός ασβεστόλιθος), τήν
γραφή (τυπολογία ανατολικού Αιγαίου) καί τήν (ιωνική) διάλεκτο, αλλά καί ώς προς τους
(τυπικούς ιωνικούς) ονοματολογικούς τύπους. Μέ βάση τά στοιχεία αυτά, στο σύνολο τών 59
ενεπίγραφων επιτύμβιων πού αποδεδειγμένα προέρχονται άπό τήν ευρύτερη περιοχή της πόλεως
της Μολυβωτής, μπορούν κατά τήν γνώμη μας να προστεθούν άλλα 12 μνημεία, τά όποια
εμφανίζουν τους ίδιους χαρακτήρες, αλλά θεωρούνται αγνώστου προελεύσεως σύμφωνα μέ τά
στοιχεία πού διαθέτει ή ΙΘ "Εφορεία (βλ. *Ε113, *Ε118, *Ε126, *Ε131, *Ε139, *Ε142, *Ε147,
*Ε152, *Ε157, *Ε158, *Ε162, *Ε163· ή προσθήκη τοϋ αστερίσκου δηλώνει τό αβέβαιο της
προελεύσεως).
(Tulcea 2000) 87-104· Δ. Τερζοπούλου, ΑΔ 50 (1995) [2000] "Χρονικά" 657-59· της ιδίας, Συμπόσιο Πεντάζου (ύπό
εκτύπωση).
1. Μπακαλάκης, ΠροανΕρεννες95-97· Μπακαλάκης, Στρύμη 143-45.
2. Βλ. ενδεικτικά τις επιφυλάξεις πού διατυπώνονται άπό τον Isaac (12 και 70-71). Για το πρόβλημα της ταυτίσεως της
Στρύμης, βλ. επίσης ανωτέρω, σελ. 130.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ MO Α ΥΒΩΤΗΣ
ΟΡΟΙ
Ε107. "Ορος τον τεμένους της "Αθηνάς καί τον Διός Όρίον
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10074. Βρέθηκε το 1995 στον αγρό τοΰ 'Αποστόλου Κουτσογιάννη
τοΰ Στέργιου (περιοχή Μητρικοΰ) καί παραδόθηκε από τον φύλακα 'Αρχαιοτήτων Κωνσταντίνο
Κανέλλη (πρβλ. τήν επιγραφή Ε123).
Τό ανώτερο τμήμα ορθογώνιου πεσσίσκου άπό πωρόλιθο. Ή ενεπίγραφη επιφάνεια παρου
σιάζει μεγάλη φθορά. Διακρίνεται με εξαιρετική δυσκολία τρίστιχη επιγραφή.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,27x0,305x0,19. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,0100,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 26.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 50 (1995) [2000] "Χρονικά" 668 (SEG 49 [1999] 989·
Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 8).
Δεύτερο μισό τον 5ον π.Χ. al.
'Αθεν[άη]ς
A(i)òS
Όρίο.

[-]Ε | ΔΟ | ΟΟ ό Τριαντάφυλλος· [—]Ε[—]|[—]ΔΟ[—]|[--]00[--] ό Chaniotis (SEG) Στίχ. 2: λόγφ της
μεγάλης φθοράς της επιφανείας, δεν είναι σαφές αν το Ι παραλείφθηκε άπό τον χαράκτη ή αν χαράχθηκε
εμβόλιμα εκ τών υστέρων.
Τό όνομα της θεότητος στον στίχο 1 συμπληρώνεται κατά τον ιωνικό τύπο (πρβλ. τήν επιγραφή
Ε108).
"Αν ή προτεινόμενη ανάγνωση είναι ορθή, πρόκειται για τήν πρώτη μαρτυρία λατρείας τοΰ
ζεύγους τών 'Ορίων θεοτήτων στην περιοχή τοΰ Βορείου Αιγαίου. Γνωστή κυρίως είναι ή
σημαντική θέση πού αυτή κατείχε στην 'Αθήνα (βλ. Πλάτ., Νόμοι 842e: Διός Όρίου μέν -πρώτος νόμος
δδε ειρήσθω· μή κινείτω γης όρια μηδείς ...· πρβλ. IG ΙΫ 1358 Ι 11· SEG 21 [1965] 541 V 28' Κ.
Clinton, The Sacred Officials of the Eleusinian Mysteries,TAPA 64.3 [Φιλαδέλφεια 1974] 50-54, στίχ.
15-16 [=SEG 30 [1980] 93]), άπό οπού μεταφυτεύθηκε στην θρακική Χερσόνησο, στον αυχένα της
οποίας οί πρώτοι 'Αθηναίοι άποικοι ίδρυσαν ενεπίγραφο βωμό ([Δημ.] 7. 39: καίτοι Χερρονήσου οί
όροι είσίν ... βωμός τοΰ Διός του Όρίου, δς έστι μεταξύ Πτελεου καί Λευκής Ακτής ...). Τήν αθηναϊκή
προέ-λευση της συγκεκριμένης λατρείας καί στην πόλη της Μολυβωτής ενισχύει ή προτεινόμενη
εδώ μέ συγκριτικά παλαιογραφικά κριτήρια χρονολόγηση τοΰ μνημείου στο δεύτερο μισό τοΰ 5ου
π.Χ. αι. (Τριαντάφυλλος: 4ος π.Χ. αι.), δηλαδή στην περίοδο της μεγαλύτερης επιρροής τών
'Αθηνών σέ αυτήν τήν περιοχή.
Σχετικά μέ τον χαρακτήρα τοΰ μνημείου, βλ. κατωτέρω, τήν επιγραφή Ε108 καί, Ιδίως, τα
σχόλια στην επιγραφή Ε14 τών 'Αβδήρων, ή οποία παρουσιάζει τυπολογική καί μορφολογική
συγγένεια.
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Ε108. 'Όρος (;) ίεροϋ θεών ιατρών και της 'Αθηνάς
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3903. Σύμφωνα μέ τον πρώτο εκδότη, ή επιγραφή είχε εντοπισθεί
πριν από μερικά χρόνια σε προαύλιο τοϋ σύγχρονου οίκισμοϋ της περιοχής. Στην συνέχεια
"χάθηκε", για να ξαναβρεθεί άπό ίχθυοτρόφο κατά τήν διάνοιξη καναλιού στην λιμνοθάλασσα
Καραγατσέλη, κοντά στο έξωκκλήσι τοϋ 'Αγίου Νικολάου, περί τα 500 μ. δυτικώς τής αρχαίας
πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής. Παραδόθηκε στο Μουσείο τής Κομοτηνής τον 'Οκτώβριο
τοϋ 1983 ως τυχαίο εύρημα. Ό πρώτος εκδότης πιθανολογεί οτι το μνημείο προέρχεται άπό τον
αρχαιολογικό χώρο.
'Ορθογώνια στήλη άπό λευκό χονδρόκοκκο μάρμαρο, ελλιπής τό κάτω μέρος. Ελάχιστες
αποκρούσεις, κυρίως κατά τίς ακμές. Ή πίσω επιφάνεια άδρώς έργασμένη μέ βελόνι. 'Οριζόντιο
"αποτύπωμα", τό όποιο διακρίνεται 0,255 μ. κάτω άπό τον τελευταίο στίχο τής επιγραφής,
θεωρήθηκε ώς ένδειξη οτι ή στήλη ήταν στερεωμένη σέ πλίνθο ή βάση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,475x0,245x0,08. "Υψος γραμμάτων: 0,02-0,025. Διάστιχο:
0,006-0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 27.
Βιβλιογραφία: Λ. Κρανιώτη, Μνήμη Λαζαρίδη 629-36, είκ. 1-2 (SEG40 [1990] 581).
Πρβλ. BulIEpigr 1991,210 (Ο. Masson) και 221 (L. Dubois).
Τέλη 5ου π.Χ. ai.
Ποδαλιρίο,
Μαχάονος,
Περιεστδς,
4 Άθηνάης.

Στίχ. 1: Ποδαλ<ε>ιρίου ή Κρανιώτη. Στίχ. 3: περιεστώς ή Κρανιώτη.
Ή επιγραφή χρονολογήθηκε άπό τήν Κρανιώτη μέ παλαιογραφικά κριτήρια στο πρώτο μισό
τοϋ 4ου π.Χ. αι. Πιθανότερη φαίνεται ή προταθείσα άπό τον L. Dubois (BulIEpigr) χρονολογία
περί τό 400 π.Χ., αν όχι και λίγο ενωρίτερα.
Ή ορθή ερμηνεία τοϋ κειμένου οφείλεται, κατά τήν γνώμη μας, στον Ο. Masson (BulIEpigr).
Πρόκειται για τα ονόματα σέ γενική πτώση τεσσάρων θεών ιατρών. ΟΊ δύο πρώτοι είναι ol
γνωστοί γιοι τοϋ 'Ασκληπιού Ποδαλείριος και Μαχάων. Τό τρίτο όνομα (στίχ. 3) αναγνωρίσθηκε ώς
Περιεστώ (=νΙασις), προσωποποίηση τοϋ αμάρτυρου μέχρι σήμερα αφηρημένου ουσιαστικού
περιεστώ (κατά τα μαρτυρημένα έστω και οπτεστώ) και αποδόθηκε σέ πάρεδρο θεότητα, κάποια
άγνωστη ίσως μέχρι σήμερα θυγατέρα τοϋ 'Ασκληπιού, ανάλογη προς τίς γνωστές Άκεσώ και Ίασώ.
Σύμφωνα μέ τον ίδιο μελετητή, ή (Ιωνική) γενική Άθηνάης (στίχ. 4) αναφέρεται ασφαλώς στην
'Αθηνά. Ή συλλατρεία της εδώ μέ τίς θυγατέρες τοϋ 'Ασκληπιού προδίδει οτι πρόκειται
πιθανότατα για τήν Άθηνα Ύγιεία, θυγατέρα επίσης τοϋ 'Ασκληπιού. Λατρεία τής τελευταίας στην
'Αθήνα και τήν 'Αττική αναφέρεται άπό τον Παυσανία (1.23.4). Για τό πιθανό ιστορικό πλαίσιο τής
πρώιμης εισαγωγής τής λατρείας τοϋ 'Ασκληπιού και τών Άσκληπιαδών στην περιοχή άπό τήν
'Αθήνα, βλ. ανωτέρω, σελ. 288.
Γιά τήν παρουσία ίεροϋ (ίσως και θεραπευτηρίου) τοϋ 'Ασκληπιού στην Τραϊανούπολη, βλ.
κατωτέρω σελ. 539-40 και 559-60. Λατρεία τών θεών ιατρών, γνωστή και άπό σύνταγμα
ενεπίγραφων αγαλμάτων τών ρωμαϊκών χρόνων, μαρτυρειται επίσης στο Δίον (Δ. Παντερμαλής,
"Αντίγραφα των αυτοκρατορικών χρόνων στη Μακεδονία", Πρακτικά του 12ου Διεθνούς
Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας [Αθήνα 1983] [1988] 213-216, μέ τον πίν. 46 και, πιο
πρόσφατα, τοϋ ιδίου, Δίον, αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο [Αθήνα 1997] 69-70* πρβλ. τοϋ
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ιδίου, LIMC VIII £19971778-79, λ. Machaon), άλλα και σέ άλλες πόλεις της Μακεδονίας
(Hatzopoulos-Loukopoulou, Morrylos 69-77, με την σχετική βιβλιογραφία).
"Οσον άφορα στον τύπο τοΰ μνημείου —όρος ίεροΰ ή, πιθανότερα, επένδυση βωμοϋ— βλ.
ανωτέρω τά σχόλια στις επιγραφές Ε107 καί, ιδίως, Ε14 των 'Αβδήρων.

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ
Ε109. Επιτύμβιο επίγραμμα για τήν Ήράϊννα Άνταγόρον
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 5. Βρέθηκε στην χερσόνησο τής Μολυβωτής, προερχόμενη
πιθανότατα άπό τό χώρο τών νεκροταφείων τής πόλεως, καί μεταφέρθηκε άπό Σαρακατσάνους
στα κονάκια τους στα Παγούρια, οπού χρησιμοποιήθηκε ώς "κοπάνα". Περισυνελέγη στο Μουσείο
Κομοτηνής προ τοΰ 1958.
Επιτύμβια στήλη άπό θασιακό μάρμαρο, επιμελώς εργασμένη σέ όλες τις πλευρές.
Άποκεκρουμένη άνω λοξώς, δεξιά καί αριστερά. Ή επιφάνεια έχει κατά τόπους φθαρεί, ίσως από
τήν χρήση τοΰ λίθου στο κονάκι τών Σαρακατσάνων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,78x0,30x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,01-0,02. Διάστιχο: 0,030,05. Δίστιγμη στίξη μεταξύ ορισμένων λέξεων.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 27.
Βιβλιογραφία: Μπακαλάκης, ΠροανΕρεννες 79-80, πίν. 12γ καί 16α (W. Peek, "Zwei Grabepi
gramme aus Makedonien", Hermes 92 [1964] 501-502, αρ. 7, οπού όμως εκ παρανοήσεως ή
προέλευση τοΰ μνημείου τοποθετείται στην θρακική Χερσόνησο· SEG24 [1969] 655· CEG2,156
άρ. 728· ΘΡΑΚΗ 70· Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 1).
Περί το 450 π.Χ.
Άντικράτης : μ' εστησ' Εκατ
αίο : σήμα yuvatKÌ
Ήραΐννη(ι): μνήμ<ν>η4 ν : Άνταγόρο Ouyaτρί.

Στίχ. 1-2: Έκατ|αϊο<ς> ό Μπακαλάκης (καί ΘΡΑΚΗ), ό όποιος δέν διέκρινε δτι υπήρχαν γράμματα στην
αρχή τοΰ στίχου καί θεώρησε δτι τό επίγραμμα άρχιζε μέ το δνομα τοΰ Εκαταίου. Στίχ. 3-4: Ήραΐνη(ι) :
μνήμνη|ν: δ Μπακαλάκης (καί ΘΡΑΚΗ)· Ήραΐννη<ι> : μνήμη|ν: ό Peek· μνήμνη|ν: στον λίθο καί μνήμ{ν}η|ν: ό
Hansen (CEG).
Ή πλήρης ανάγνωση τοΰ πρώτου στίχου, πού έχει χαραχθεί μέ μικρότερα γράμματα, οφείλεται
στον Peek, ό όποιος μελέτησε τό 1961 τον λίθο στο Γυμνάσιο Κομοτηνής, οπού φυλασσόταν. Ή
ανάγνωση του επιβεβαιώνεται στον λίθο, παρά τήν μεγάλη φθορά τής επιφάνειας τοΰ μνημείου
στην περιοχή τοΰ πρώτου στίχου.
Ή προτεινόμενη εδώ χρονολογία βασίζεται σέ παλαιογραφική ανάλυση καί σέ σύγκριση μέ
άλλες επιγραφές από τήν ευρύτερη περιοχή τοΰ Βορείου Αιγαίου (πρβλ. λ.χ. τό επίγραμμα IG XII.
8. 398 από τήν Θάσο, πού χρονολογείται στο πρώτο μισό τοΰ 5ου π.Χ. αι. [Pouilloux 439]), ή οποία
επιβάλλει κατά τήν γνώμη μας τήν αναθεώρηση τών χρονολογήσεων πού προτάθηκαν για τό
μνημείο άπό τους προηγούμενους μελετητές (Μπακαλάκης: πρώτο μισό τοΰ 4ου π.Χ. αι.· Peek:
τέλη τοΰ 5ου π.Χ. αι.· SEG: 5ος-4ος π.Χ. αι.· CEG. πιθανώς 5ος π.Χ. αι.).
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Ε110. 'Επιτύμβιο τοϋ Νιοστράτου (;)
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11345. Παραδόθηκε το 2001 άπο τον Βασίλειο Κεπιτζή, κάτοικο
'Αμαξάδων, αλλ' αναφέρθηκε δτι προέρχεται άπο το Μητρικό.
'Απλή, ορθογώνια επιτύμβια στήλη από σκληρό, τοπικό ασβεστόλιθο. Το κάτω μέρος είναι
άδρώς έργασμένο, προκειμένου να χρησιμεύσει για τήν ένθεση τοϋ μνημείου στο χώμα. Σώζεται
ακέραιη σχεδόν, με μικρές αποκρούσεις κατά τις ακμές. Ή ενεπίγραφη επιφάνεια διαβρωμένη. ΟΙ
δύο στίχοι της επιγραφής έχουν χαραχθεί "έπί τα λαιά", μέ εξαίρεση το γράμμα φώ, το όποιο είναι
χαραγμένο καί στους δύο στίχους προς τα δεξιά.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,61x0,22x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,035 (τα Σ).
Διάστιχο: ποικίλλει.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 27.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 11.
Μέσα τοϋ 5ου π.Χ. ai.
ΣΟΤΑΡΤΣΟ|Ν
ΣΗΤΙΟΡΑΠ
(επί τα λαιά)

Νιόστρατος (;)
Παροίτης.

Ή ανάγνωση αλλά και ή ερμηνεία τοϋ κειμένου είναι εξαιρετικά δυσχερής. Μέ αρκετή
ασφάλεια διαβάζεται το όνομα τοϋ νεκρού στον πρώτο στίχο: πρόκειται ίσως για αμάρτυρο, άλλα
οχι καί αδύνατο τύπο τοϋ γνωστού ονόματος Νεόστρατος. Στον δεύτερο στίχο διαβάζεται μία
δεύτερη ονομαστική τοϋ σπάνιου ονόματος Παροίτης (πρβλ. IStratonikeia [IK 22.1] 549. 5 [Λάγυνα
Καρίας]· ό τύπος Παροπ-as άπαντα σέ απελευθερωτικές επιγραφές τών Δελφών [SGDI 1896.4 καί
6]).

Ε111. 'Επιτύμβιο τοϋ Άριστάρχου, γιου τοϋ Πνθωνύμου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2243. Βρέθηκε τό 1975 στο Μητρικό, στον αγρό τοϋ Γ. Χαμαλίδη,
κατοίκου Ξυλαγανής.
Επιτύμβια στήλη άπο σκληρό τοπικό πωρόλιθο. Τό κάτω μέρος, αδρότατα επεξεργασμένο,
χρησίμευε ώς έμβολο για τήν ένθεση της στήλης στην γή. Μικρές αποκρούσεις κατά τήν επιφάνεια
καί τις ακμές. Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,375x0,205x0,090. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,035.
Διάστιχο: 0,010-0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 27.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 295, πίν. 200 στ' (SEG 33
[1983] 564· Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 4).
Τρίτο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. ai.
'Αριστού
χος ΓΤυθωνύ4 μο. vac.
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Ή συγκριτική παλαιογραφική ανάλυση (πρβλ. Ε112, Ε114 και Ε388) δικαιολογεί, κατά την
γνώμη μας, την παλαιότερη χρονολόγηση πού προτείνεται εδώ (Τριαντάφυλλος: αρχές 4ου π.Χ.
αί.· SEG. περί το 400 π. Χ.).

Ε112. Επιτύμβιο τοϋ [Β]ιτίωνος, γιου τοϋ 'Αριστομένους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6130. Βρέθηκε στον αγρό τοϋ Νικ. Τοπουζλη τοϋ Χρυσαφή,
κατοίκου Ξυλαγανής, και παραδόθηκε τό 1989 από τον Σαδουλα Σινοση τοϋ Άρήφ, κάτοικο
Εργάνης.
'Απλή, ορθογώνια επιτύμβια στήλη άπό σκληρό, τοπικό πωρόλιθο. Σώζεται σχεδόν ακέραιη,
άποκεκρουμένη τό ανώτατο πέρας τοϋ κορμού. Φθορές στην κύρια οψη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,54x0,26x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,027-0,033. Διάστιχο:
0,007.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 28.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 500-501, άρ. α' {SEGAI
[1997] 1103).
Λεύτερο μισό τοϋ 5ου π.Χ. αι.
[Β]ιτίων
Άριστομένεος.

Στίχ. 1: ΙΤΩΝ ò Τριαντάφυλλος.
Ή συγκριτική παλαιογραφική ανάλυση (πρβλ. EHI, Ε114 και Ε388) δικαιολογεί, κατά τήν
γνώμη μας, τήν παλαιότερη χρονολόγηση πού προτείνεται εδώ (Τριαντάφυλλος: πρώτο μισό τοϋ
4ου π.Χ. αι.).
*Ε113. 'Επιτύμβιο τοϋ Ζήνωνος, γιου τοϋ Ποσιδηίου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 127. 'Αγνώστου προελεύσεως.
'Απλή, ορθογώνια επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη άνω καί τήν κάτω αριστερή γωνία της
ενεπίγραφης όψεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,49x0,40x0,135. Ύψος γραμμάτων: 0,035. Διάστιχο: 0,005.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 28.
'Αδημοσίευτη
Δεύτερο μισό τοϋ 5ου π.Χ. al.
Ζήνων
Ποσιδήιο.

Ή μορφολογία τοϋ μνημείου και της επιγραφής στηρίζουν τήν υπόθεση οτι πρέπει να προέρχεται
από νεκροταφείο της αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο της Μολυβωτής.
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Ε114. Επιτύμβιο της Μητροφάντης, θυγατρος τοϋ Νέσπος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10079. Βρέθηκε στα βόρεια τοϋ αγροκτήματος Τριαρίδη (θέση
Κασακτσί Ντερέ) και παραδόθηκε το 1995 από τον φύλακα αρχαιοτήτων Κ. Κανέλλη.
'Απλή, ορθογώνια επιτύμβια στήλη από μαλακό πωρόλιθο. Σώζεται σχεδόν ακέραιη με αρκετές
φθορές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,60x0,255x0,135. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,040. Διάστιχο:
0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 28.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 50 (1995) [2000] "Χρονικά" 668, άρ. β (SEG 49 [1999]
987· Τερςοπούλου, "Στρύμη" άρ. 9).
Δεύτερο μισό τοϋ 5ου π.Χ. αι.
Μητροφάντη Νεστιος. vac.

ΜΗΤΡΟ|ΑΝΤΗΝ|ΤΙΟΣ ό Τριαντάφυλλος. "Ισως ΜητΡο[φ]|άντην .Ι[—]TIOS Ò Chaniotis (SEG).
Ή συγκριτική παλαιογραφική ανάλυση (πρβλ. EHI, Ε112 και Ε388) δικαιολογεί, κατά τήν
γνώμη μας, τήν παλαιότερη χρονολόγηση πού προτείνεται εδώ (Τριαντάφυλλος: πρώτο μισό τοϋ
4ου π.Χ. αι.).
Ε115. Επιτύμβιο τοϋ Μητροφώντος, γιου τοϋ Μητροδότου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 289. Βρέθηκε στην θέση Άνάκιοϊ Μητρικού καί παραδόθηκε άπό τον
Χρ. Δουργουνάκη, κάτοικο Ξυλαγανής.
Επιτύμβια στήλη άπό ύπόλευκο μάρμαρο, άπολήγουσα ανω σε χαμηλό τρίγωνο. Σώζονται δύο
συνανήκοντα τμήματα τοϋ κορμού της στήλης με μικρές αποκρούσεις κατά τις ακμές καί τις
γωνίες. Ή επιδερμίδα τοϋ μαρμάρου εμφανίζεται διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,30x0,19x0,105. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,018. Διάστιχο:
0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 28.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 27 (1972) [1977] "Χρονικά" 540-41, πίν. 478β (SEG21
[1977] 337· Τερζοπουλου, "Στρύμη" άρ. 16).
Πρβλ. J. και L. Robert, BullEpigr 1978, 310.
Δεύτερο μισό τοϋ 5ου π.Χ. αι.
Μητροφών
Μητροδότο. vac.

οφών Ι

οδο ô πρώτος εκδότης. Τα ύπεστιγμένα γράμματα είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα.
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Ε116. Επιτύμβιο της Νικαρέτης, θυγατρος τοϋ Σίμου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11516. Βρέθηκε στο αγρόκτημα Τριαρίδη και παραδόθηκε το 2001
άπο τον άρχαιοφύλακα Παραδημης Κων. Κανέλλη.
Πώρινη ορθογώνια στήλη, ελλιπής το κάτω μέρος. Ή πίσω επιφάνεια άδρώς έργασμένη.
Επιφάνεια φθαρμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,235x0,26x0,065. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,021-0,029. Διάστιχο:
0,006-0,01.
Φωτογραφία. Πίναξ 29.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 12.
Δεύτερο μισό τοϋ 5ου π.Χ. αι.
Νικαρέτη

Στίχ. 1: ή προτεινόμενη ανάγνωση των πρώτων γραμμάτων είναι αβέβαιη. Στίχ. 2: τα γράμματα είναι
σχεδόν έξίτηλα· διακρίνεται κάποιο σύντομο όνομα, αραιά χαραγμένο, πιθανώς ή γενική πατρωνυμική τοϋ
ονόματος Σΐμος.

Ε117. Επιτύμβιο τοϋ γιου τοϋ Σιβυρτίου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6129. Βρέθηκε στον αγρό τοϋ Νικ. Τοπουζλή τοϋ Χρυσαφή,
κατοίκου Ξυλαγανής, και παραδόθηκε το 1989 από τον Σαδουλα Σινοσή τοϋ Άρήφ, κάτοικο
Εργάνης.
Άπότμημα ορθογώνιας επιτύμβιας στήλης άπο πωρόλιθο, άποκεκρουμένο άνω, κάτω και
μέρος τοϋ αριστερού κροτάφου. Φθορές στην κύρια οψη. Διασώζει ίχνη γραμμάτων σε τρεις
στίχους.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,29x0,19x0,10. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,030-0,035. Διάστιχο:
0,008-0,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 29.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΛΔ 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 500-501, άρ. ε (SEG47 [1997]
1105· Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 44).
Δεύτερο μισό τοϋ 5ου π.Χ. αι.
[.·]ΟΙ[..]
[..]KOS

Σ-

[ιβ]υρτίο.

Στίχ 1: ΟΙ ό Τριαντάφυλλος· [
]ΟΙ[
] το SEG. Στίχ. 2: ΚΟ.Σ ό Τριαντάφυλλος· [
SEG. Στίχ. 3: ΥΡΤΙΟ ό Τριαντάφυλλος· [- - -]ΥΡΤΙΟ[- - -] το SEG.

]ΚΟ.Σ[

] το

Τα σωζόμενα γράμματα καί ίχνη δέν επιτρέπουν τήν αναγνώριση τοϋ ονόματος τοϋ νεκρού.
'Αντίθετα, ή συμπλήρωση τοϋ πατρώνυμου είναι σχεδόν υποχρεωτική.
Ή συγκριτική παλαιογραφική ανάλυση δικαιολογεί, κατά τήν γνώμη μας, τήν παλαιότερη
χρονολόγηση πού προτείνεται εδώ (Τριαντάφυλλος: πρώτο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.).
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*Ε118. "Επιτύμβω τοϋ Ήρονέστον, γιου τον Ίπποκρίτον
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 117. 'Αναφέρεται οτι προέρχεται άπο άγνωστη περιοχή νοτίως τής
Κομοτηνής. Ή μορφολογία του μνημείου και τής επιγραφής στηρίζουν τήν υπόθεση οτι πρέπει να
προέρχεται άπο νεκροταφείο τής αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, συγκολλημένο από δύο τμήματα. Άποκεκρουμένο
άνω, αριστερά και κάτω. Επιφάνεια διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,29x0,39x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,035. Διάστιχο: 0,0100,015.
Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 29.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 39.
Τρίτο τέταρτο τοϋ 5ον π.Χ. αι.
[Ήρ]όνεστος
[Ίττ]ποκρίτο.

Ε119. Επιτύμβιο τον 'Αριστα, γιου τοϋ Ήροβούλον
Μουσείο Κομοτηνής 11344. Βρέθηκε το 1996 στο αγροτεμάχιο 210 τοϋ Μητρικού. Παραδόθηκε
άπο τον άρχαιοφύλακα Κ. Κανέλλη, κάτοικο Παραδημής.
'Απλή, ορθογώνια έπιτύβια στήλη άπο σκληρό, τοπικό πωρόλιθο. Τό κάτω μέρος έχει αφεθεί
ανεπεξέργαστο γιά ένθεση στην γή. 'Αποκρούσεις σέ διάφορα σημεία τής κύριας όψεως και κατά
τήν αριστερή γωνία.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,65x0,39x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,040. Διάστιχο:
0,035.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 29.
Βιβλιογραφία: Δ. Τερζοπούλου, ΑΔ52 (1997) [2003] "Χρονικά" 880 (Τερζοπούλου, "Στρύμη"
άρ. 10).
Τελενταΐο τέταρτο τον 5ον π.Χ. αι.
Άριστας
Ήροβόλο.

Ε120. 'Επιτύμβιο τον Άριστοβούλον, γιου τοϋ Νονμηνίον
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 321. Εντοπίσθηκε άπο τον Μπακαλάκη στο χωριό Πόρπη (πρώην
Όρτατζίκ), οπού είχε χρησιμοποιηθεί ως κατώφλι στο σπίτι τοϋ Π. Παιδαράκη, προέρχεται όμως
άπο τήν περιοχή τής Γλυφάδας (πρώην Νουφτές), όχι μακρυα από τό τσιφλίκι Τριαρίδη (βλ. επίσης
Ε127). Παραδόθηκε από τον φύλακα αρχαιοτήτων Κ. Κανέλλη.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, ελλιπές άνω καί κάτω. 'Αποκρούσεις κατά τις άνω
ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,74x0,47x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,035. Διάστιχο: 0,02.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 29.
Βιβλιογραφία: Μπακαλάκης, ΠροανΕρεννες 81, πίν. 16ζ (Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 40).
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Τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. ai.
'Αριστόβουλος
Νυμηνίο.

Στίχ. 2: Ν(ο)υμηνίου ό Μπακαλάκης· πρβλ. όμως κατωτέρω (Ε123), τήν γραφή τοΰ υποκοριστικού τύπου
τού ίδιου ονόματος.
Ή συγκριτική παλαιογραφική ανάλυση δικαιολογεί, κατά τήν γνώμη μας, τήν παλαιότερη
χρονολόγηση πού προτείνεται εδώ (Μπακαλάκης: 4ος π.Χ. αι.).
'Αναγνωρίζεται τό χέρι τοϋ ίδιου χαράκτη μέ τήν στήλη Ε127.

Ε121. Επιτύμβιο τοϋ ALOνυσοφάνους, γιου τοϋ Θεοκλέους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3629. Βρέθηκε τό 1978 σέ αγροτεμάχιο (αρ. 600) της περιοχής
Μητρικού, στην οποία εκτείνεται τό κλασσικό καί ελληνιστικό νεκροταφείο της αρχαίας πόλεως
στην χερσόνησο της Μολυβωτής. Παραδόθηκε άπό τον Εύστ. Ίγνατάκη.
Άπότμημα επιτύμβιας στήλης μέ συμφυή άετωματική επίστεψη άπό χονδρόκοκκο ήμίλευκο
μάρμαρο. Σώζεται τό άνω μέρος τοϋ κορμοϋ, μέ τήν επίστεψη ακρωτηριασμένη κατά τα άνθεμωτά
πιθανώς ακρωτήρια.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,316x0,261x0,89. Ύψος γραμμάτων: 0,016-0,02. Διάστιχο:
0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 30.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 313, πίν. 145β (SEG 35
[1985] 765· Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 42).
Τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. al.
Διονυσοφάνης
Θεοκλέος.
Μέ βάση τους ονοματολογικούς τύπους, συγγενής —ίσως γιος— τοϋ Διονυσοφάνους μπορεί
να είναι ô νεκρός τοΰ επιτύμβιου Ε137 (βλ. κατωτέρω).
Ε122. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2208.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. Σώζεται τό ανώτερο τμήμα τοϋ κορμοϋ μέ τήν άνω
αριστερή γωνία καί τμήμα της δίστιχης επιγραφής.
Βρέθηκε τό 1976 άπό τον Δήμο Γουγουσάκη, κάτοικο Ξυλαγανής, σέ χωράφι της περιοχής,
κοντά στο αγρόκτημα Τριαρίδη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,42x0,33x0,16. Ύψος γραμμάτων: 0,04. Διάστιχο: 0,035.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 30.
Βιβλιογραφία: Ε. Πεντάζος καί Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 31 (1976) [1984] "Χρονικά" 314, πίν.
254β (SEG 34 [1984] 708· Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 41).
Τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αι.
Νεσ[τοκλη$;]
Παντα[κλέο$;].
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Τα ονόματα συμπληρώνονται ενδεικτικά μέ βάση τον υπολογιζόμενο αριθμό των γραμμάτων
καί παράλληλα από τήν περιοχή τοϋ Βόρειου Αιγαίου (βλ. ιδίως LGPN Ι, τα παραδείγματα από
τήν Θάσο τοϋ 5ου καί 4ου π.Χ. αι., οπού άπαντοϋν πολλά καί ποικίλα κύρια ονόματα μέ πρώτο
συνθετικό τό όνομα τοϋ π ο τ α μ ο ύ Νέστου, Οπως Νεστώναξ, Νεστοκλής, Νεστογένης, Νεστοκράτηζ).

Ε123. 'Επιτύμβιο της Σίμης, θυγατρος τοϋ Νυμή
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10075. Βρέθηκε τό 1995 στον αγρό τοϋ 'Αποστόλου Κουτσογιάννη
τοϋ Στέργιου (περιοχή Μητρικού), περί τα 1000 μ. βορείως τοϋ τείχους τοϋ αρχαίου οικισμού της
χερσονήσου τής Μολυβωτής, μαζί μέ τήν επιγραφή Ε107, καί παραδόθηκε από τον φύλακα
"Αρχαιοτήτων Κωνσταντίνο Κανέλλη.
Άπότμημα τοϋ κορμού ορθογώνιας στήλης από λευκό μάρμαρο, άποκεκρουμένο άνω λοξώς.
"Αποκρούσεις κατά τόπους.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,28x0,315x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,020. Διάστιχο: 0,0050,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 30.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΛΔ 50 (1995) [2000] "Χρονικά" 668 (SEG 49 [1999] 990·
Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 48).
Τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. ai.
Σίμη
Νυμέω.

Τό όνομα Νυμής, ένα άπό τα πολυάριθμα υποκοριστικά τοϋ Νεομήνιο$/Ν(ο)υμήνιος (πρβλ.
ανωτέρω τό επιτύμβιο Ε120), είναι ευρύτερα γνωστό μέ τήν μορφή Νουμής (βλ. Ο. Masson,
"Nouvelles notes d'anthroponymie grecque", ZPE 102 [1994] 167-73 = OGSIII 172-78).
E124. Επιτύμβιο τοϋ Δ(ι)ονυσοθέμιδος (;)
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 290. Βρέθηκε τό 1971 στην περιοχή Άνάκιοϊ καί παραδόθηκε άπό
τον Στ. Βαβαλαγκάκη, κάτοικο Ξυλαγανής.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ έξεργη οριζόντια επίστεψη. Σώζεται σχεδόν ακέραιη, άλλα
φέρει σημαντικές αποκρούσεις κατά τήν άνω δεξιά γωνία καί κατά μήκος τής δεξιάς πλευράς.
'Επιφάνεια διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,75x0,33x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,035. Διάστιχο:
0,010-0,012.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 30.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΛ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 437, πίν. 432γ (BCH 100
[1976] 690, ε'ικ. 251· Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 25).
Τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. al.
Δ(ι)ονυσιόναυ.ΰεμι.ναο.
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Στίχ. 1-2: ΔΟΝΥΣΙΟ[Σ] | - - ΘΕΜΙ[0] ό Τριαντάφυλλος· στα σημεία όμως δπου προτείνει τήν συμπλήρωση
γραμμάτων ό λίθος δεν φέρει ίχνη χαράξεως. Μόνον στην αρχή τοΰ δεύτερου στίχου διακρίνονται τα
γράμματα ΖΩ παλαιότερης μάλλον επιγραφής, ή οποία άποξέσθηκε επιμελώς.

Παρά τήν επιμελή χάραξη και τήν άψογη διατήρηση του, το κείμενο είναι ακατανόητο. Πρέπει
κανείς να υποθέσει οτι ô χαράκτης ήταν ουσιαστικά αναλφάβητος, με αποτέλεσμα δτι παρέλειψε ή
και προσέθεσε ορισμένα γράμματα. Πιθανότερη φαίνεται ή αποκατάσταση ενός ονόματος σε
πτώση ονομαστική: Δ(ι)ονυσ<ι>ό|θεμι(ς). Έν τούτοις, στα επιτύμβια αυτής τής εποχής κεντρική
διάταξη στον δεύτερο στίχο συνηθίζεται κατά κανόνα προκειμένου για το πατρώνυμο τοΰ νεκρού
(πρβλ. ενδεικτικά Ε120), ένφ oi καταληκτικές συλλαβές ενός ονόματος, όταν υπάρχει ανάγκη να
χαραχθούν στον επόμενο στίχο, στοιχίζονται συνήθως αριστερά (πρβλ. ενδεικτικά EHI, E112,
Ε114 και Ε117).

Ε125. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 236.
Το ανώτερο τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης με εγγεγραμμένη άετωματική επίστεψη, ή
οποία κοσμείται μέ ανάγλυφα άνθεμωτά ακρωτήρια. "Εχει συγκολληθεί άπο δύο καθέτως
συνανήκοντα τεμάχια.
Τυχαίο εύρημα τοΰ 1966 άπό τήν περιοχή τής αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,37x0,435x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,040.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 31.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 23.
Περί το 400 π.Χ. ;
[...]ΑΓΌΣΑ

[

].

Πριν από το Α σώζονται δύο κορυφές τριγωνικών γραμμάτων.
*Ε126. Επιτύμβιο τον Απολλοδώρου, γιου τοΰ Άντιφάνους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 124. Ή προέλευση παραμένει άγνωστη. Παραδόθηκε άπό κάποιον
αγρότη πριν άπό πολλά χρόνια και φυλασσόταν ήδη προ τού 1964 στο υπόγειο τοΰ Γυμνασίου
θηλέων Κομοτηνής. Ή μορφολογία τού μνημείου και τής επιγραφής στηρίζουν τήν υπόθεση οτι
πρέπει να προέρχεται άπό τό νεκροταφείο τής αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής.
Άπότμημα πλάκας από σκληρό τοπικό λίθο, άποκεκρουμένη άνω και κάτω, καθώς και κατά τις
ακμές των κροτάφων, ιδίως τού δεξιού. Ή πίσω δψη άδρώς εργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,33x0,34x0,095. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,035. Διάστιχο:
0,030.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 31.
Βιβλιογραφία: Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΑΛ 19 (1964) [1967] "Χρονικά" 388, πίν. 456 β (G. Daux, BCH
90 [1966] 888 και φωτ. 6 στην σελ. 889· J. και L. Robert, BullEpigr 1967, 367· SEG 24 [1969]
632).
Περί το 400 π.Χ.
Άττο[λ]λόδcopos vac.
Άντιφάνος.
ΑΠΟ..ΟΔ|ΩΡΟ.|ΑΝΤΙΦΑΝΟ ό Βαβρίτσας.

300

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε127. Επιτύμβιο της Ήραΐννης, θυγατρος τον Άρτέμωνος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 8. Εντοπίσθηκε άπό τον Μπακαλάκη στο χωριό Πόρπη (πρώην
Όρτατζίκ), στην αυλή τοϋ σπιτιού τοϋ Π. Παιδαράκη (βλ. επίσης Ε120), "ανάμεσα σε πολλά θραύ
σματα από επιτύμβιες στήλες άνεπίγραφες"· λέγεται όμως ότι προέρχεται από τήν περιοχή της
Γλυφάδας (πρώην Νουφτές), όχι μακρυά άπό τό τσιφλίκι Τριαρίδη.
'Απλή, ορθογώνια επιτύμβια στήλη άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο, ελλιπής τό κάτω πέρας.
'Αποκρούσεις κατά τίς άνω ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,45x0,385x0,095. Ύψος γραμμάτων: 0,028-0,030. Διάστιχο:
0,003-0,005. "Ιχνη εγχάρακτων οδηγών.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 31.
Βιβλιογραφία: Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 81, πίν. 16ε (Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 2).
Περί το400π.Χ.
Ήράϊννα
Άρτέμωνος.
'Αναγνωρίζεται τό χέρι τοϋ ίδιου χαράκτη με τήν στήλη Ε120.
Ε128. Επιτύμβιο τοϋ Μητροδότου, γιου τοϋ Ήράνδρου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6. Βρέθηκε μαζί μέ τίς επιγραφές Ε145 καί Ε150 στα δυτικά
τράπεζας πού εντοπίζεται 8 χλμ. πέρα άπό τό Μητρικό, στον δρόμο προς Παγούρια, δίπλα στην
δυτική όχθη της Ίσμαρίδος λίμνης (Άνα-γκιόλ). Τό μνημείο ανέσυρε άπό βουλιαγμένο παλαιό
πηγάδι κοντά στο κτήμα τοϋ Ναΐμ Μπέη, ό χωρικός 'Αθανάσιος Γουνατίδης από τα Σχοινιά.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. Έφερε πιθανώς σύμφυτη —σήμερα άποκεκρουμένη— άετωματική επίστεψη, ή οποία έβαινε σε οριζόντια ταινία καί κυρτό κυμάτιο. Τό κάτω μέρος τοϋ κορμού
της στήλης αποκεκρουμένο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,50x0,31x0,085. Ύψος γραμμάτων: 0,023-0,03. Διάστιχο:
0,007-0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 31.
Βιβλιογραφία: Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 80, πίν. 16δ· (G. Daux, BCH19 [1955] "Chronique"
283· J. καί L. Robert, BullEpigr 1956, 158· Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 20).
ΠερίTO400 π.Χ.
Μητρόδοτος
Ήράνδρο.

Ε129. 'Επιτύμβιο τοϋ Λιοσκορίδη
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4720. Βρέθηκε στην αρχαία πόλη της χερσονήσου της Μολυβωτής,
στο δυτικό κανάλι.
Άπότμημα μαρμάρινης άετωματικής έπιστέψεως. Στην κάτω επιφάνεια διατηρείται μικρός
τετράγωνος τόρμος, πιθανότατα για σύνδεση μέ τον κορμό ορθογώνιας, επιτύμβιας στήλης.
Σώζεται τό αριστερό τοϋ αετώματος, αποκεκρουμένο τήν αριστερή γωνία. Ή πίσω οψη άδρώς
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έργασμένη. Τα κατάλοιπα της επιγραφής διακρίνονται χαραγμένα στο ανώτατο πέρας τού κορμού
της στήλης, το όποιο ήταν συμφυές με την άετωματική επίστεψη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,315x0,495x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,035.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 31.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 19.
Περί το 400 π.Χ.
Διοσκορίδ[ης

].

Μέ βάση τό υπολογιζόμενο πλάτος της στήλης, συνάγεται οτι τό πατρώνυμο τού νεκρού πρέπει
να είχε χαραχθεί στο δεξιό πέρας τού ίδιου στίχου. 'Ανάλογη διάταξη παρουσιάζει τό επιτύμβιο
Ε130.
Ε130. Επιτύμβιο τοϋ Πρωτοφάου, γιου του Ήρ(ο)στράτου (;)
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 249. Βρέθηκε στο Μητρικό και παραδόθηκε άπό τον κ. Τσιμπιδάκη.
Τό ανώτερο τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. Επιστέφεται από επιμελώς διαμορφωμένη
άετωματική επίστεψη μέ άνθεμωτά ακρωτήρια, πλήρως σχεδόν άποκεκρουμένα. Ή επιγραφή,
μονόστιχη, έχει επιμελώς χαραχθεί κάτω άπό τήν ταινία της έπιστέψεως, στα δύο πέρατα τού
πλάτους της στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,42x0,45x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 32.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 18.
Περί το 400 π.Χ.
Πρωτόφαος

vacai

Ήρεσστράτο (sic).

Τό όνομα Ήρεστρατος είναι αμάρτυρο, άλλα καί αδύνατο. Δέν εξηγείται παρά μόνον άν
δεχθούμε οτι τό δεύτερο ή τό τρίτο γράμμα τού πατρώνυμου έχει λανθασμένα χαραχθεί* τό ορθό
πρέπει να ήταν Ήγεσστράτο ή Ήροσστράτο. Επισημαίνεται οτι καί τό δεύτερο συνθετικό -στρατός
άπαντα καί στο όνομα άλλου νεκρού από τήν ίδια πόλη (Ε110).
*Ε131.Έπιτύμβιο τοϋΔιογείτονος, γιου τοϋ Εκαταίου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 116. 'Αναφέρεται οτι προέρχεται από άγνωστη περιοχή "νοτίως της
Κομοτηνής". Ή μορφολογία τού μνημείου καί τής επιγραφής στηρίζουν τήν υπόθεση οτι πρέπει να
προέρχεται άπό νεκροταφείο τής αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ συμφυή άετωματική επίστεψη. Σώζεται ακέραιη, μέ μικρές
αποκρούσεις στα λοξά γείσα τού αετώματος καί κατά τον αριστερό κρόταφο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,07x0,38x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 32.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 22.
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5ος-4ος π.Χ. al.
[Δ]ιογείτων
[Έκ]αταίο.

Ε132. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10080.
Το ανώτερο τμήμα επιτύμβιας στήλης από λευκό χονδρόκοκκο μάρμαρο. Επιστέφεται άπό
συμφυή, σχηματοποιημένη άετωματική επίστεψη. Φθορές καί αποκρούσεις τόσο στο σωζόμενο
τμήμα τοϋ κορμού όσο καί στα ακρωτήρια.
Βρέθηκε τό 1995 στην θέση Κασακτσί Ντερέ, κοντά στο Τσιφλίκι Τριαρίδη. Παραδόθηκε τό
1995 από τον φύλακα αρχαιοτήτων Κ. Κανέλλη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,47x0,345x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,03. Διάστιχο: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 32.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 50 (1995) [2000] "Χρονικά" 668, άρ. γ (SEG 49 [1999]
988· Τερςοπούλου, "Στρύμη" άρ. 33).
5ος-4ος π.Χ. ai.
[
[

Δ- | ΔΟ όΤριαντάφυλλος·Δ[

α]νδρος
]όλου.

]|[- - -]ΔΟ[- - -] τό (SEG).

Ή γενική πατρωνυμική πρέπει να έληγε σέ -όλου ή -όδου.

Ε133. Επιτύμβια στήλη της Νεστορίδος (;), θυγατρος τοϋ Προκρίτου
Επιτύμβια επιγραφή σέ μνημείο άγνωστου τύπου. Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού έδωσε ô Ή .
Κουτσογιάννης στον Γ. Μπακαλάκη, εΐχε μεταφερθεί άπό τήν Χερσόνησο Σ στά κονάκια των
εξαδέλφων του στά Σχοινιά, όπου όμως δεν εντοπίσθηκε, διότι στο μεταξύ "τήν οικοδόμησαν". Ή
τύχη τής επιγραφής αγνοείται.
Βιβλιογραφία: Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 80.

Νεστορις (;) Προκρίτο(υ).

Τό κείμενο τής επιγραφής καταγράφηκε άπό τον Γ. Μπακαλάκη βάσει πληροφοριών τοϋ Ή .
Κουτσογιάννη. Για τήν θέση Σχοινιά, βλ. τον Χάρτη 1 τοΰ Μπακαλάκη.
"Αγνωστο παραμένει αν ή επιγραφή εΐχε χαραχθεί σέ ένα ή —πιθανότερα— σέ δύο στίχους. Ή
γραφή σέ -ο τής καταλήξεως τής γενικής πατρωνυμικής προσανατολίζει τήν χρονολόγηση στο
δεύτερο μισό τοϋ 5ου ή στις αρχές τοϋ 4ου π.Χ. αι.
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Ε134. 'Επιτύμβιο τοϋ Άριστα, γιου τοϋ Κωμαίου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 319. Βρέθηκε στο Μητρικό και παραδόθηκε από κάτοικο τής
Ξυλαγανής.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ άετωματική επίστεψη καί άνθεμωτά ακρωτήρια. Σώζεται
σχεδόν ακέραιη μέ αποκρούσεις κατά τις πλευρικές ακμές και τό κεντρικό ακρωτήριο. Ή
επιδερμίδα τοϋ μαρμάρου διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,01x0,355x0,085. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,03. Διάστιχο:
0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 32.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 27.
Αρχές τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Άριστας
Κωμαίο.

Ε135. Επιτύμβιο τής Άθηναΐδος, θυγατρος τοϋ Προκλέους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10077. Βρέθηκε τό 1995 στην θέση Κασακτσι Ντερέ, προς Β τοϋ
αγροκτήματος Τριαρίδη (αγρός Άχιλλέως Πιρπιρή). Παραδόθηκε από τόν Παναγιώτη Τομζα,
κάτοικο Κομοτηνής.
Επιτύμβια στήλη άπό λευκό μάρμαρο. Άποκεκρουμένη κάτω δεξιά και τήν κορυφή τής
άετωματικής πιθανότατα έπιστέψεως, άπό τήν οποία διασώζεται πλατειά οριζόντια ταινία. Φθορές
στον κορμό τής στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,98x0,24x0,125. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,035. Διάστιχο:
0,025-0,030.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 33.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 50 (1995) [2000] "Χρονικά" 668 (μεγαλογράμματη
μεταγραφή) (SEG 49 [1999] 991· Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 32).
Πρώτο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Άθηναΐς
Προκλέος.

Ε136. Επιτύμβιο τοϋ Έχεδήμου, γιου τοϋ Άπελλοϋ
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 91. Παλαιό (προ τοϋ 1957), τυχαίο εύρημα άπό τήν προς Β τοϋ
Ίσθμοϋ τής χερσονήσου Μολυβωτής περιοχή.
'Απλή ορθογώνια επιτύμβια στήλη άπό σκληρό τοπικό πωρόλιθο. Τό κάτω μέρος, άδρώς
έργασμένο, καταλήγει σε επίμηκες έμβολο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,235x0,27x0,013-0,015. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,035.
Διάστιχο: 0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 33.
Βιβλιογραφία: G. Daux, BCH 83 (1959) "Chronique" 719, είκ. 21 (J. καί L. Robert, BullEpigr
1961, 390· Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 3).
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Πρώτο τέταρτο τον 4ου π.Χ. ai.
ΈχέδημοS Άττελλεω.

Ε137. Επιτύμβιο τοΰ Πατροκλέους, γιου τοΰ Διονυσοφάνους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10070. Βρέθηκε το 1993 στο αγρόκτημα Τριαρίδη (θέση Κασακτσί
Ντερέ) και παραδόθηκε από τον άρχαιοφύλακα Κωνσταντίνο Κανέλλη.
Επιτύμβια στήλη από λευκό, χονδρόκοκκο μάρμαρο, μέ συμφυή άετωματική επίστεψη. Σώζεται
σχεδόν ακέραιη, μέ σημαντικές όμως αποκρούσεις κατά τα τρία σχηματικά ακρωτήρια τής έπιστέψεως και την κάτω δεξιά γωνία.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,96x0,40x0,17. Ύψος γραμμάτων: 0,03. Διάστιχο: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 33.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, Azi 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 404 {SEGAI [1997] 1106·
Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 30).
Πρώτο τέταρτο τον 4ον π.Χ. αι.
Πατροκλής
Διονυσοφάνεος.

Οι ονοματολογικοί τύποι επιτρέπουν την υπόθεση οτι ό νεκρός μπορεί νά ανήκει στην ίδια
οικογένεια μέ εκείνον τοΰ επιτύμβιου Ε12Γ δεν αποκλείεται μάλιστα ό Πατροκλής νά είναι γιος τοΰ
Διονυσοφάνους Θεοκλέους.

Ε138. Επιτύμβιο τον Πατροκλέονς, γιου τον Πανσανία
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6165. Βρέθηκε τό 1988 στην θέση Κασακτσί Ντερέ, βορείως τοΰ
τσιφλικιού Τριαρίδη, και παραδόθηκε άπό τον Τριαντάφυλλο Καλλιγά.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ πλατειά οριζόντια επίστεψη· άποκεκρουμένη τό κατώτερο
τμήμα. Μεγάλη τριγωνική απόκρουση ανω αριστερά.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,65x0,35x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,035. Διάστιχο:
0,01-0,013.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 33.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΛ 46 (1991) [1996] "Χρονικά" 343 (SEG 46 [1996] 859·
Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 29).
Πρώτο τέταρτο τον 4ον π.Χ. ai.
Πατροκλης
Παυσανία.
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*Ε139. Επιτύμβιο τής Άρκεσίλης, θυγατρος τον 'Ηρακλείου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 303. Βρέθηκε το 1972 στην θέση Ναρλίκ (αγρός Σαλή Μουσταφά
Ίσμέτ), κοντά στο χωριό "Ισαλον της επαρχίας Κομοτηνής. Ή τυπολογία τοϋ μνημείου και ή
μορφολογία τοΰ κειμένου συνηγορούν υπέρ της αποδόσεως του στην ομάδα τών επιτύμβιων τής
πόλεως τής Μολυβωτής.
Επιτύμβια στήλη από ύποκάστανο πωρόλιθο, με πλατειά ταινιωτή επίστεψη. Το κάτω μέρος
τού κορμού τής στήλης αδρά έργασμένο· ή πίσω οψη ήμίεργη. Άποκεκρουμενη τήν κάτω αριστερή
γωνία.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,70x0,40x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,035-0,040. Διάστιχο:
0,010-0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 33.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 27 (1972) [1977] "Χρονικά" 541, πίν. 479α (J. και L.
Robert, BullEpigr 1978, 310· SEG21 [1977] 335).
Δεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. ai.
Άρκεσίλη
Ηρακλείου.

Ε140. 'Επιτύμβιο τής Ασποϋς, θυγατρος τοϋ Μητροδότου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 279. Βρέθηκε το 1969 στην περιοχή τού Μητρικού και παραδόθηκε
από τον Κ. Κουτμή.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με πλατειά, ταινιωτή επίστεψη. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές τού
κορμού τής στήλης και τίς γωνίες τής έπιστέψεως. Ή επιδερμίδα τού λίθου εμφανίζεται διαβρω
μένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,34x0,17x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,020. Διάστιχο: 0,005.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 34.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 15.
Δεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Άσπώ
Μητρο
δότου.

Τό όνομα Άσττώ συμπληρώνεται με ασφάλεια και σε επιτύμβιο τών 'Αβδήρων (Ε39).
Ε141. Επιτύμβιο τοϋ Έρμωνος, γιου τοϋ Πολυαρήτου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 157. Βρέθηκε τό 1961 άπό τον Γεώργιο Μπακαλάκη στην αυλή τού
Παναγιώτη Δάδου, κατοίκου Ξυλαγανής· προέρχεται άπό τους αγρούς πέρα από τον αυχένα πού
χωρίζει τήν χερσόνησο τής Μολυβωτής άπό τήν προσκείμενη χαμηλή περιοχή, "λίγο
ανατολικότερα από τήν αντλία" τού αγροκτήματος Τριαρίδη.
'Ορθογώνιος επιτύμβιος "βωμός" άπό μάρμαρο Θάσου, με έντονη μείωση προς τα ανω. Μικρές
αποκρούσεις στις κατά τα άλλα καλοδουλεμένες επιφάνειες του και κατά τίς ακμές. Έφερε στην
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βάση εξεργη ταινία ύψους 0,09 μ. και επιστεφόταν άπό αργό κυμάτιο και αβακα συνολικού ύψους
0,081 μ., πού έχουν αποκρουσθεί, πιθανότατα προκειμένου να αξιοποιηθεί τό μνημείο σε δεύτερη
χρήση (ενδεικτικά σημειώνεται ή παρουσία ίχνους κονιάματος στην κύρια όψη).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,78x0,48x0,43. Ύψος γραμμάτων: 0,035-0,045. Διάστιχο:
0,005.
Φωτογραφία. Πίναξ 34.
Βιβλιογραφία: Γ. Μπακαλάκης, ΑΔ 17 (1961-62) [1963] "Χρονικά" 259, πίν. 316α (J. και L.
Robert, BulIEpigr 1964,267· Γ. Μπακαλάκης, ΑΔ 18 [1963] [1964] "Μελέται" 162-63, άρ. 4, πίν.
72α καί σχέδ. 2· J. και L. Robert, BulIEpigr 1966, 247· SEG 24 [1969] 639· Τερζοπούλου,
"Στρύμη" 147-48).
Δεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι.
"Ερμων
Πολυαρήτου.
Κατά τον Μπακαλάκη (1963) πρόκειται για βάση επιτύμβιου σήματος, αλλά ανήκει
μορφολογικά, σε χαρακτηριστικό τύπο "επιτύμβιων βωμών", ό όποιος έπιχωριάζει στίς ακτές της
Θράκης κατά τον 5ο καί 4ο π.Χ. αι. (πρβλ. τα επιτύμβια Ε415 καί Ε424 άπό τήν Ζώνη).

*Ε142. Επιτύμβιο της Εύβούλης, θυγατρος τοϋ Αριστομάχου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4268. Τυχαίο εύρημα άγνωστης προελεύσεως. Μαρμάρινη επιτύμβια
στήλη, ελλιπής τό κάτω μέρος. Αποκρούσεις στο άνω πέρας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,48x0,22x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,020. Διάστιχο:
0,005-0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 34.
'Αδημοσίευτη.
Δεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Εύβούλη
[Άρι] στομάχου.

Ή μορφολογία τοϋ μνημείου καί της επιγραφής στηρίζουν τήν υπόθεση οτι πρέπει να προέρ
χεται από νεκροταφείο της αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο της Μολυβωτής.
Ε143. Επιτύμβιο της Ήραΐδος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3676. Βρέθηκε σέ αγρό, στην περιοχή τοϋ νεκροταφείου της αρχαίας
πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής καί παραδόθηκε από τον Ιδιοκτήτη τοϋ άγροϋ Ί .
Μαρουχτάκη, κάτοικο Ξυλαγανής.
Άπότμημα επιτύμβιας στήλης άπό λευκό μάρμαρο, μέ πλατειά ταινιωτή επίστεψη. Σώζεται τό
ανώτερο τμήμα τοϋ κορμού καί μέρος τής ταινιωτής έπιστέψεως. Τα γράμματα τής δίστιχης επι
γραφής εν πολλοίς έξίτηλα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,51x0,33x0,155. Ύψος γραμμάτων: 0,030. Διάστιχο: 0,013.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 34.
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Βιβλιογραφία: Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ 35 (1980) [1988] "Χρονικά" 434, πίν. 255β (SEG 38 [1988]
722· Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 43).
Λεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Ήραΐς
Διοσκουρ[ίδου]
γυνή.
Στίχ. 2: Ο-ΙΟΥ ed. pr., ΟΣΚΟΥ ο Pieket (SEG). Στίχ. 3: δεν διαβάσθηκε από τον πρώτο εκδότη.

Ε144. "Επιτύμβιο τοϋ Μητροφώντος, γιου τοϋ Ηροφίλου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1754. Βρέθηκε το 1975 σε αγρό κοντά στο τσιφλίκι Τριαρίδη (προς
ΒΑ) και παραδόθηκε από τον Δημ. Μακρή, κάτοικο Μέσης.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ απλή, στενή ταινιωτή επίστεψη. Ή κάτω δεξιά γωνία της
κύριας όψεως λοξά άποκεκρουμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,97x0,33x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 34.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 14.
Δεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Μητροφών
Ηροφίλου.

Ε145. Επιτύμβιο τοϋ Πρώτιος, γιου τοϋ Ήρονέστου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4. Βρέθηκε μαζί μέ τις επιγραφές Ε128 καί Ε150 σε παλαιό πηγάδι,
κοντά στο κτήμα τοϋ Ναΐμ Μπέη, στα δυτικά τράπεζας, πού υψώνεται στην δυτική όχθη τής
Ίσμαρίδος λίμνης (Ana Gioì), 8 χλμ. από τό Μητρικό, επί τής όδοϋ προς Παγούρια.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ απλή οριζόντια ταινιωτή επίστεψη. Σώζεται μόνον τό ανώτερο
τμήμα τής στήλης, μέ πολλές αποκρούσεις κατά τίς ακμές άλλα καί στην κύρια όψη τής πλάκας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,44x0,36x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,030. Διάστιχο:
0,025-0,030.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 35.
Βιβλιογραφία: Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 80, πίν. 16γ (G. Daux, BCH19 [1955] "Chronique"
283· J. καί L. Robert, BullEpigr 1956,158· Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 13).
Δεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. ai.
npôùTis
Ήρονέστου.

Ή συγκριτική παλαιογραφική ανάλυση δικαιολογεί, κατά τήν γνώμη μας, τήν παλαιότερη
χρονολόγηση πού προτείνεται έδώ (Μπακαλάκης: τέλος 4ου π.Χ. αι.).
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Ε146. Επιτύμβιο τοϋ Άβδηρίωνος, γιου τοϋ Ξενοφώντος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3675. Βρέθηκε το 1980 στην περιοχή τοϋ νεκροταφείου της αρχαίας
πόλεως καί παραδόθηκε από τον άρχαιοφύλακα Κωνσταντίνο Κανέλλη.
Επιτύμβια στήλη από ασβεστόλιθο, άποκεκρουμένη τό ανώτερο τμήμα. Ό κορμός εμφανίζει
αισθητή μείωση προς τα άνω, ένφ τό κάτω μέρος αφέθηκε αδρότατα επεξεργασμένο για τήν ένθεση
στην γή. Σημαντικές αποκρούσεις κατά τις ακμές καί τήν κάτω δεξιά γωνία. Ή επιδερμίδα τοϋ
λίθου βαθειά διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,505x0,28x0,09. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,0100,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 35.
Βιβλιογραφία: Ε. Σκαρλατίδου, ΑΛ 35 (1980) [1988] "Χρονικά" 434, πίν. 255α (SEG 38 [1988]
674· Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 5).
Πρώτο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Άβδηρίων
Ξενοφών
τος. vacat

Στίχ. 1: [Α]ΒΔΗΡΙ- - ή Σκαρλατίδου.

*Ε147. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 123.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, πανταχόθεν άποκεκρουμένο. Προέλευση άγνωστη.
Ή μορφολογία τοϋ μνημείου και τής επιγραφής στηρίζουν τήν υπόθεση οτι πρέπει να προέρ
χεται από νεκροταφείο τής αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,20x0,24x0,145. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,025-0,030. Διάστιχο:
0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 35.
'Αδημοσίευτη.
Πρώτο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Λεοντι[
]
Διονυσοφά[νους].

Συμπλήρωση τοϋ ονόματος τοϋ νεκρού δεν επιχειρήθηκε, επειδή υπάρχουν περισσότερες άπό
μία επιλογές άπό τον ιωνικό χώρο (Λεοντϊνος, Λεόντιχος καί Λεόντιος στην Θάσο, Λεόντις καί
Λεοντίσκος στην Σάμο, Λεοντιάδης, Λεοντίδας, Λεοντίνης στην Εύβοια).

Ε148. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 9173.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, ελλιπές άνω καί κάτω.
Βρέθηκε τό 1993 στην περιοχή τοϋ νεκροταφείου τής αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο τής
Μολυβωτής καί παραδόθηκε από τον φύλακα αρχαιοτήτων Κ. Κανέλλη.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,32x0,41x0,125. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,027. Διάστιχο:
0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 35.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 46.
Πρώτο μισό τοϋ 4ου π.Χ. al.
[.Λαοκράτης
[ . . . : •..]„.

Ή συμπλήρωση τοϋ ονόματος τοϋ νεκροϋ φαίνεται αδύνατη λόγω τοϋ πλήθους των σέ -κράτης
ανθρωπωνυμίων, τά όποΧα έχουν πανελλήνια διάδοση. Όπωσδήποτε, το πλάτος της στήλης
επιτρέπει την συμπλήρωση πέντε γραμμάτων, λ.χ. 'Αριστοκράτης, Δεινοκράτης, Πολεμοκράτης.

Ε149. "Επιτύμβιο τοϋ "Ανταγόρα, γιου τοϋ "Αστού
ΜουσεΧο Κομοτηνής ΑΓΚ 11515. Βρέθηκε το 2001 στην περιοχή τοϋ Μητρικού (αγρόκτημα
Τριαρίδη) καί παραδόθηκε άπό τον άρχαιοφύλακα Κων. Κανέλλη.
Επιτύμβια στήλη άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο μέ οριζόντια ταινιωτή επίστεψη (πρόκειται
πιθανότατα για το κάτω μέρος άποκεκρουμένης άετωματικής έπιστέψεως). Ελλιπής το κάτω
μέρος, άποκεκρουμένη τις άνω γωνίες. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,26x0,218x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,014-0,018. Διάστιχο:
0,014.
Φωτογραφία. Πίναξ 35.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 37.
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
'AvTcxyópas
"Αστού.

Ε150. Επιτύμβιο τοϋ Αντιόχου, γιου τοϋ Αριγνώτου
ΜουσεΧο Κομοτηνής ΑΓΚ 7. Βρέθηκε μαζί μέ τά επιτύμβια Ε128 καί Ε145 στα δυτικά
τράπεζας πού εντοπίζεται 8 χλμ. πέρα άπό τό Μητρικό, επί τοϋ δρόμου προς Παγούρια, δίπλα
στην δυτική όχθη της Ίσμαρίδος λίμνης (Άνα-γκιόλ). Τήν στήλη ανέσυρε από βουλιαγμένο παλαιό
πηγάδι κοντά στο κτήμα τοϋ Ναΐμ Μπέη, ό χωρικός Αθανάσιος Γουνατίδης από τά Σχοινιά.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ άετωματική επίστεψη καί άνθεμωτά ακρωτήρια (τό δεξιό
συγκολλημένο). Ή επίστεψη αποδίδεται ώς απλό περίγραμμα. Οί λεπτομέρειες των ανθεμίων
δηλώνονταν πιθανότατα ζωγραφικά. Τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ κορμοϋ κάτω άπό τήν επιγραφή
έχει άποκρουσθεΧ λοξώς. Ή επιδερμίδα τοϋ λίθου εμφανίζει ομοιόμορφη διάβρωση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,69x0,50 (επίστεψη) χ0,135. Ύψος γραμμάτων: 0,033-0,035.
Διάστιχο: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 36
Βιβλιογραφία: Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 80, πίν. 16β (G. Daux, BCH 79 [1955] "Chronique"
283· J. καί L. Robert, BullEpigr 1956,158· Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 21).
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Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Άντίοχος
Άριγνώτου.

Οί Robert (BullEpigr) υιοθέτησαν την χρονολόγηση στον 3ο ή 2ο π.Χ. αι. πού πρότεινε ό Daux
(BCH), προφανώς βασιζόμενος στο σχήμα τής έπιστέψεως. Οί χαρακτήρες όμως τών γραμμάτων
δεν υποστηρίζουν την χαμηλή χρονολόγηση, κατά την γνώμη μας.

Ε151. 'Επιτύμβιο τής Άρτεμοϋς, θυγατρος τον Ήγησιππίδη
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11393. Προέρχεται από την περιοχή τής αρχαίας πόλεως στην
χερσόνησο τής Μολυβωτής, άλλα ô ακριβής τόπος ευρέσεως παραμένει άγνωστος. Παραδόθηκε τό
1999.
Τό ανω μέρος μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης μέ συμφυή αετωματική επίστεψη, αποκεκρουμένη
τό ανω μέρος και τα πλευρικά ακρωτήρια. Ελλιπής τό κάτω μέρος τοϋ κορμού.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,48x0,30x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,028. Διάστιχο:
0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 36.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 36* πρβλ. Δ. Τερζοπούλου, ΑΔ 54 (1999) "Χρονικά"
(υπό έκδοση).
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. ai.
Άρτεμώ
Ήγησιττττίδου.

*Ε152. 'Επιτύμβιο τοϋ Δημητρίου, γιου τοϋ Άπολλωνίδη
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 224. Τυχαίο εύρημα τού 1966, αγνώστου προελεύσεως.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, ελλιπής τό κάτω μέρος, τό όποιο έχει συμπληρωθεί μέ γύψο.
Φέρει σχηματοποιημένη αετωματική επίστεψη μέ άνθεμωτά ακρωτήρια.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,62x0,475x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,025. Διάστιχο:
0,025-0,030.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 36.
'Αδημοσίευτη.
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. ai.
Δημήτριος
'Απολλωνίδου.

Ή μορφολογία τοϋ μνημείου και τής επιγραφής στηρίζουν τήν υπόθεση οτι πρέπει να προέρ
χεται από νεκροταφείο τής αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής.
Για τυπολογικά και τεχνοτροπικά παράλληλα, βλ. τα επιτύμβια Ε134, Ε150, Ε155 και Ε164.
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Ε153. 'Επιτύμβιο τοϋ Δημητρίου, γιου τοϋΔάδου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6131. Βρέθηκε στον αγρό τοϋ Νικ. Τοπουζλή τοϋ Χρυσαφή,
κατοίκου Ξυλαγανής, και παραδόθηκε το 1989 από τον Σαδουλα Σινοσή τοϋ Άρήφ, κάτοικο
Εργάνης.
Λίθινη επιτύμβια στήλη με τριγωνική επίστεψη. Σώζεται σχεδόν ακέραιη, άλλα παρουσιάζει
φθορές στην κύρια όψη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,64x0,31x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,022. Διάστιχο: 0,030.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 36.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ ΑΙ (1992) [1997] "Χρονικά" 500-501, αρ. β {SEGAI [1997]
1104· Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 17).
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. ai.
Δημήτριο^]
Δάδου. vac.

Στίχ. 1: ΔΗΜΗΤΡΙ[0] ô Τριαντάφυλλος- Δημήτρι[ος] το SEG . Στίχ. 2: ΔΑΔΥΟ ό Τριαντάφυλλος και το
SEG.
Για τό όνομα Δάδος, πρβλ. Ο. Masson, "Quelques noms macédoniens dans le traité IG I2, 71 = IG
I , 89", ZPE 123 (1998) 118 (=OGS III 293).
Στο δεξιό πέρας τοϋ 2ου στίχου διαβάζονται ευκρινώς τά γράμματα Ο.Ε χαραγμένα σέ λίγο
χαμηλότερο επίπεδο (πρόκειται για τό Ο πού οδήγησε στην ανάγνωση πού προτάθηκε άπό τον
Τριαντάφυλλο). "Ιχνη γραμμάτων διακρίνονται επίσης τόσο κάτω άπό τά γράμματα τοϋ πρώτου
και τοϋ δεύτερου στίχου, οσο και χαμηλότερα άπό τά πρώτα γράμματα τοϋ δεύτερου στίχου.
Πρόκειται προφανώς για τά κατάλοιπα τρίστιχης προγενέστερης, επίσης επιτύμβιας πιθανότατα
επιγραφής, ή οποία άποξέσθηκε σχετικά επιμελώς προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί ô λίθος.
3

Ε154. Επιτύμβιο της Κλεοπάτρας
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10073. Βρέθηκε τό 1995 στα βόρεια τοϋ αγροκτήματος Τριαρίδη
(θέση Κασακτσί Ντερέ) και παραδόθηκε, μαζί μέ τό επιτύμβιο Ε160, άπό τον άρχαιοφύλακα
Κωνσταντίνο Κανέλλη.
Τό ανω μέρος τοϋ κορμού μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης μέ συμφυή άετωματική επίστεψη, ή
οποία επιστεφόταν από ανάγλυφο φυτικό διάκοσμο (έλικες καί φύλλα ακάνθου) εξαίρετης τέχνης,
σήμερα εν πολλοίς αποκεκρουμένο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,54x0,40x0,125* τής έπιστέψεως: ϋψ. 0,225, πλ. 0,535 μ.
Ύψος γραμμάτων: 0,040-0,048.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 36.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ50 (1995) [2000] "Χρονικά" 668 άρ. α (SEGA9 [1999] 986·
Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 31).
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Κλεοπάτρη

[

].

Για τον ύπεριωνισμό τής καταλήξεως, βλ. Pouilloux 448.
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Ε155. Επιτύμβιο της Λαμπυρίδος, θυγατρος τοϋΠαγχάρμου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 314. Βρέθηκε το 1971 στην θέση Άνάκιοϊ τοϋ Μητρικού και
παραδόθηκε από τον Χρ. Δουργουνάκη, κάτοικο Ξυλαγανής.
Επιτύμβια στήλη από λευκό μάρμαρο μέ σχηματοποιημένη άετωματική επίστεψη. Σώζεται
ακέραιη, μέ μικρές αποκρούσεις κατά τις ακμές καί τις γωνίες. Έπιδερμίς ελαφρώς διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,855x0,28x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 37.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 27 (1972) [1977] "Χρονικά" 541, πίν. 478γ (SEG 27
[1977] 336: χρονολόγηση από τον Mihailov Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 26).
Πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1978, 310.
Μέσα τοϋ 4ον π.Χ. al.
Λαμττυρίς
Παγχάρμου.

Ε156. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11391.
'Απότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης μέ άετωματική επίστεψη, άποκεκρουμένο κατά τό
αριστερό μέρος.
Παραδόθηκε από τον φύλακα 'Αρχαιοτήτων Κ. Κανέλλη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,48x0,185x0,125. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,0170,02.
Έκτυπο. Πίναξ. 37.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 34.
Μέσα τον 4ου π.Χ. αι.
[- -]άρχη
[- -]νεω.

*Ε157. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 120.
'Απότμημα επιτύμβιας στήλης, άποκεκρουμένο άνω και κάτω. 'Αγνώστου προελεύσεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,215x0,29x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 37.
'Αδημοσίευτη.
4ος π.Χ. αι.

[
]P°S
[..]οβόλου.
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Το πατρώνυμο τοϋ νεκροϋ πρέπει πιθανότατα να συμπληρωθεί ως Ήρόβολος, όνομα γνωστό
και άπό άλλο επιτύμβιο της Μολυβωτης (Ε119), άλλα και από νομίσματα της Μαρώνειας
(Schönert-Geiss, Maroneiaäg. 159).
Ή μορφολογία τοϋ μνημείου και της επιγραφής στηρίζουν την υπόθεση οτι πρέπει να
προέρχεται από νεκροταφείο της αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο της Μολυβωτής.

*Ε158. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 119.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη το άνω πέρας καθώς και τις αριστερές γωνίες. Ή
ενεπίγραφη επιφάνεια διαβρωμένη. Προέλευση άγνωστη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,36x0,185x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,013.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 37.
'Αδημοσίευτη.
4ος π.Χ. αι.

[

]

[Δι] φίλου.
Ή μορφολογία τοϋ μνημείου καί τής επιγραφής στηρίζουν την υπόθεση οτι πρέπει να
προέρχεται άπό νεκροταφείο τής αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής.

Ε159. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6167.
Άπότμημα τοϋ κορμού μαρμάρινης επιτύμβιας πλάκας. Σώζει μέρος τοϋ δεξιού κροτάφου.
Προέρχεται άπό την περιοχή Μητρικού καί παραδόθηκε τό 1989 άπό τον Δήμο Γουγουσάκη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,22x0,12x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 37.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 46 (1991) [1996] "Χρονικά" 343-44 (Τερζοπούλου,
"Στρύμη" άρ. 45).
4ος π.Χ. ai.
[
[

Στίχ. 2: [

]
]σίου.

]ίου ό Τριαντάφυλλος.

Ε160. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10071.
Κορμός επιτύμβιας στήλης άπό λευκό μάρμαρο, άποκεκρουμένος τό άνω μέρος λοξώς προς
την αριστερή πλευρά, όπου καί οί περισσότερες φθορές.
Βρέθηκε τό 1993 στα βόρεια τοϋ αγροκτήματος Τριαρίδη (θέση Κασακτσί Ντερέ) καί
παραδόθηκε άπό τον άρχαιοφύλακα Κωνσταντίνο Κανέλλη, μαζί με τήν επιτύμβια στήλη Ε154.
Διακρίνεται τό δεξιό πέρας τοϋ τελευταίου στίχου δίστιχης πιθανότατα επιγραφής, με
γράμματα πού φαίνεται οτι είχαν αραιή, αβαθή χάραξη.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,84x0,38x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,022.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 38.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 47.

4ος π.Χ. al.

ι

]

Ε161. Επιτύμβιο των γιων τον Αντιπατρίδη
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11392. Βρέθηκε το 1993 στο Μητρικό (θέση Κασακτσί Ντερέ) και
παραδόθηκε άπό τον άρχαιοφύλακα Κωνσταντίνο Κανέλλη.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με άετωματική επίστεψη. Το ανώτερο τμήμα της έπιστέψεως και
τα ακρωτήρια άποκεκρουμένα. Επιφάνεια διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,77x0,33x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,025. Διάστιχο:
0,020-0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 38.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 35· Δ. Τερζοπούλου, ΑΔ 54 (1999) "Χρονικά" (υπό
έκδοση).
Μέσα τον 4ον π.Χ. ai.
Γλαύκος,
Κρίτων
Άντιττατρίδου.

*Ε162. Επιτύμβιο των δύο γιων τον Φανίππον
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 125. 'Αγνώστου προελεύσεως.
Σώζεται το ανώτερο τμήμα τής στήλης και μικρό θραύσμα, πού δεν έχει συγκολληθεί.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,35x0,23x0,07.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 38.
'Αδημοσίευτη.
5ος-4ος π.Χ. ai.
[ · · ]<?yP9S
[Φ]ανίππ[ο],

[ · · · -lias
4

[Φ]<?ν|ττπ[ο].

Στον πρώτο στίχο προτείνεται ή συμπλήρωση των ονομάτων EOaypos ή Aéaypos.
Ή μορφολογία τοϋ μνημείου καΐ τής επιγραφής στηρίζουν την υπόθεση οτι πρέπει να
προέρχεται άπό νεκροταφείο τής αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής.
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*Ε163. Επιτύμβιο τοϋ γιου τοϋ Ήροδώρον
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 221. Τυχαίο εύρημα άγνωστης προελεύσεως (1966).
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. Άποκεκρουμένη κάτω και τον αριστερό κυρίως κρόταφο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,29x0,24x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 38.
'Αδημοσίευτη.
Μέσα τοϋ 5ου π.Χ. αι.
[Ό δείνα]
Ήροδώρο
το Μενεω.

Ή διάβρωση τής επιδερμίδας τού λίθου δέν επιτρέπει αδιαμφισβήτητη ανάγνωση. Ή
προτεινόμενη αποκατάσταση τού κειμένου προϋποθέτει ενα πρώτο στίχο, σήμερα άποκεκρουμένο,
και βασίζεται στο γεγονός οτι στο δεξιό πέρας των δύο στίχων δέν υπάρχει χώρος για άλλο
γράμμα.
Ή μορφολογία τοϋ μνημείου και τής επιγραφής στηρίζουν τήν υπόθεση οτι ή στήλη πρέπει να
προέρχεται από νεκροταφείο τής αρχαίας πόλεως στην χερσόνησο τής Μολυβωτής. Για τον τύπο
τοϋ επιτύμβιου, με έναρθρη σύνδεση τής γενικής τοϋ παππωνύμου, πρβλ. κατωτέρω το επιτύμβιο
Ε164.

Ε164. Επιτύμβιο τοϋ Μητροδότον, γιου τοϋ Άρτέμωνος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 320. Βρέθηκε καί παραδόθηκε άπό κάτοικο τής Ξυλαγανής.
Το άνω μέρος μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης με σχηματοποιημένη άνθεμωτή επίστεψη. Σώζεται
τό ανώτερο τμήμα τοϋ κορμού μέ τήν τρίστιχη επιγραφή καί το κατώτερο τής έπιστέψεως. Ή
οπίσθια οψη άδρώς επεξεργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,355x0,030x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,020. Διάστιχο: 0,0150,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 38.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" αρ. 28.
Πρώτο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Μητρόδοτος
Άρτέμωνος
του Μάνδρωνος.

Ε165. Επιτύμβιο τοϋ Αιγινήτη Κίκου, γιου τοϋ Φρασιδήμου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4255. Βρέθηκε το 1985 στην περιοχή τοϋ Μητρικού.
Πώρινη ορθογώνια επιτύμβια στήλη. Στο κάτω μέρος, χαμηλή άναθύρωση για τήν ένθεση σέ
βάση.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,99x0,40x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,035-0,040. Διάστιχο:
0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 39.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 6.
Τρίτο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αι.
KÏKOS vac.

Φρασιδήμο Αίγινήτ4 ης. vacai

Ε166. Επιτύμβιο δυο Άμφιπολιτών
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 9. Βρέθηκε προ τοϋ 1957 στην περιοχή μεταξύ Ξυλαγανής και
Μητρικού και παραδόθηκε άπό τον Δήμο Σκαρλατάκη, κάτοικο τής Ξυλαγανής.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με πλατειά ταινιωτή επίστεψη καί βάση. Σώζεται σχεδόν ακέραιη
μέ αποκρούσεις κατά τήν επίστεψη και τις ακμές. Ό κορμός τής στήλης εμφανίζει αισθητή μείωση
προς τα ανω. Ή επιγραφή έχει επιμελώς χαραχθεί άλλα είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστη, εξ αιτίας
διαβρώσεως τής επιφανείας τοϋ λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,82x0,28x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,02. Διάστιχο:
0,007-0,010.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 39.
Βιβλιογραφία: Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 38.
Λεύτερο τέταρτο τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Τιμώ,
Σώπολις,

ΆμφιτΓοΛϊται.

Ε167. Επιτύμβιο τοϋ ρητιαρίου Υακίνθου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 355. Προέλευση: "Στρύμη", σύμφωνα μέ τον Κατάλογο τοϋ
Μουσείου Κομοτηνής.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη άπολήγουσα ανω σέ απλή, τριγωνική άετωματική επίστεψη·
ελλιπής τό κάτω μέρος. Επιφάνεια άδρώς εργασμένη μέ τό βελόνι. Μικρές αποκρούσεις κατά τις
ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,38x0,235x0,165. Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,025. Διάστιχο:
0,005-0,010. Συμπίλημα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 39.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 41-42, αριθ. 33, πίν. XI (SEG 44 [1994] 611· AEpigr 1994
[1997] 1544· Τερζοπούλου, "Στρύμη" άρ. 38. Λ. Λουκοπούλου καί Σ. Ψωμά, '"Αγώνες
μονομάχων στην Μαρώνεια", ανακοίνωση σέ ημερίδα μέ θέμα "Μαρώνεια: πολιτιστική εξέλιξη
άπό τήν αρχαιότητα ως τά νεώτερα χρόνια", Νοέμβριος 2002).
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3ος μ.Χ. ai.
Ή φαμιλία ν
παρ' εαυτής
Ύακίνθω ρη4 τιαρίω μνή
μης χάριν.
#Νει(κών) ν Z.vac.
Στίχ. 2: παρ' έξαυτής οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζης. Στίχ. 6: ΝΕΙΖ οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζής· Νεικ(ών) Ζ ή
ΑηηΕρ.

Για τήν σχετικά συνήθη συντομογραφική αναγραφή τοΰ άριθμοϋ τών νικών (στίχ. 6) πού είχε
καταγάγει ό μονομάχος, βλ. Robert, Gladiateurs 52 και passim.
Στον κατάλογο της Εφορείας, ώς τόπος προελεύσεως τοΰ μνημείου αναφέρεται "Στρύμη".
Επειδή στην περιοχή της αρχαίας Στρύμης δέν έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί αρχαιότητες
μεταγενέστερες τών πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, είναι πιθανόν ότι νοείται ή σημερινή
κοινότητα Στρύμης της επαρχίας Σαπών. Ή τελευταία βρίσκεται κοντά στην διαδρομή της αρχαίας
Εγνατίας όδοϋ, γεγονός πού καθιστά περισσότερο πιθανό τον ενταφιασμό εκεί ενός φητιαρίου, ο
όποιος θα είχε μετάσχει (ή κατευθυνόταν για να μετάσχει) σέ αγώνες στην Μαρώνεια.

ΜΑΡΩΝΕΙΑ
Ή Μαρώνεια, ττόλΐξ Έλληνίς κατά τον Ηρόδοτο (Τ90· πρβλ. Τ91),1 ήταν κατά τον ΨευδοΣκύμνο (Τ198) αποικία τών Χίων στην ακτή της χώρας τών Κικόνων, θρακικοί) φύλου, το όποιο
φαίνεται ότι κατείχε μεγάλο τμήμα της παραλιακής ζώνης τοΰ Βορείου Αιγαίου από τήν Βιστονίδα
λίμνη μέχρι τα Ζωναια όρη.2
Τό όνομα τής πόλεως θεωρείται ότι συνδέεται μέ τον ομηρικό Μάρωνα, γιο τοΰ Εύάνθους,
ίερέα τοΰ 'Απόλλωνος στην πόλη "Ισμαρο (Τ159), τοΰ οποίου ή λατρεία μαρτυρεΧται ότι είχε
σημαντική θέση στην Μαρώνεια, τουλάχιστον κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους.3 Σύμφωνα μάλιστα
μέ λεξικογραφικές πηγές, ή Μαρώνεια ταυτίζεται μέ τήν ομηρική πόλη τών Κικόνων "Ισμαρο
(Τ158- πρβλ. Τ29 και Τ101)4· αντίθετα, κατά τον Πλίνιο (Τ165), ή παλαιότερη ονομασία της ήταν
Όρθαγορία.5 Τό έθνικόν Μαρωνίτης μαρτυρειται ήδη κατά τον 5ο π.Χ. αι. στους αθηναϊκούς
φορολογικούς καταλόγους.6
Ή σχετική θέση της πόλεως ορίζεται από τον Ηρόδοτο (Τ90) προς Δ τοΰ Λίσου ποταμού, της
Στρύμης και της λίμνης Ίσμαρίδος —τήν οποία μνημονεύει μεταξύ Στρύμης και Μαρώνειας— και
προς Α. τής Δικαίας· από τον Στράβωνα, μεταξύ Δικαίας καί Βιστονίδος λίμνης αφ' ενός καί τής
πόλεως Όρθαγορίας άφ' ετέρου, τήν οποία ό Γεωγράφος τοποθετεί σέ άμεση γειτνίαση μέ τό
ακρωτήριο Σέρριον (Τ227, Τ231). Καί μέ αυτά τα δεδομένα ωστόσο, ή θέση τής Μαρώνειας θα
παρέμενε άγνωστη, καθώς άγνωστη είναι εκείνη τής Όρθαγορίας,7 ένφ οΰτε ή Δίκαια άλλ' ούτε καί
ή Στρύμη έχουν ταυτισθεί μέ απόλυτη ασφάλεια.8 Έξ ίσου αβέβαιες —καίτοι συνήθως αποδεκτές—
είναι καί ot προτεινόμενες ταυτίσεις τής Ίσμαρίδος λίμνης καί τού ποταμού Λίσου.9 Έτσι, ή
ταύτιση τής Μαρώνειας —τουλάχιστον τής ελληνιστικής καί ρωμαϊκής περιόδου— βασίσθηκε στα
αρχαιολογικά κατάλοιπα πλούσιας καί εξαιρετικά εκτεταμένης πόλεως, ή οποία καταλάμβανε τις

Ι.Πρβλ. Τ198, Τ230, Τ29.
2. Έτσι ίσως εξηγείται ή μνεία από τον Στράβωνα (Τ227- πρβλ. καί Τ219 καί Τ221) τής Μαρώνειας ώς πόλεως τών
Κικόνων, μαζί μέ τήν "Ισμαρο καί τήν κατά τα άλλα αμάρτυρη Ξάνθεια. Για τις σχετικές μέ τους Κίκονες φιλολογικές
μαρτυρίες, βλ. Detschew στο λ. Σημειώνεται δτι τοπωνύμιο Μαρώνεια άπαντα επίσης στην 'Αττική (Τ29, άλλα καί
Δημοσθ. 37. 4· [Άριστοτ.], Άθην. Πολιτ. 22, 7· πρβλ. τις συναφείς επιγραφικές μαρτυρίες Agora XIX Ρ5. 59 κ.ά.),
άγνωστο όμως παραμένει άν μπορεί να συνδεθεί μέ τήν ομώνυμη αποικία τοΰ Βορείου Αιγαίου. Για τήν Μαρώνεια,
πόλη τής Συρίας πού Ιδρύθηκε άπό τον Σέλευκο Α ', βλ. Άππ., Συρ. 297-298.
3. Βλ. κατωτέρω, σελ. 330-31. Τήν ενδιαφέρουσα ομηρική παράδοση σχετικά μέ τους Κίκονες, τήν "Ισμαρο καί τον
Ίσμαρικό οίνο καί τον Μάρωνα, σχολιάζει αναλυτικά ό Isaac, ό όποιος αναγνωρίζει σέ αυτήν ένα αποκαλυπτικό
επεισόδιο άπό τήν προϊστορία τοΰ ελληνικού αποικισμού (Isaac 113-14).
4. Κατά τόν Στράβωνα (Τ228) ή πόλις τών Κικόνων "Ισμαρος ή Ίσμάρα βρισκόταν âyyùs Μαρώνειας. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει ή πιθανή κατά τήν γνώμη μας γλωσσική συγγένεια τών ονομάτων "Ισμαρος καί Μαρώνεια, τήν οποία
επισημαίνει ό Isaac (113, σημ. 224). Ή παρατήρηση αυτή αποκτά καί πρόσθετη διάσταση άν ληφθεί ύπ' όψη ή ονομασία
Mópis, πού παραδίδεται άπό τον Εκαταίο (Τ66) γιά λίμνη γειτονική τής Μαρώνειας.
5. Ή μαρτυρία τοΰ Πλινίου διαψεύδεται άπό τήν ύπαρξη αργυρών καί χάλκινων νομισμάτων μέ τήν επιγραφή 'OpOayopécov,
τά όποια χρονολογούνται στο δεύτερο μισό τού 4ου π.Χ. at. (Gaebler [1935] 92-93· πρβλ. Head, ΗΝ2 203). Ή
Όρθαγορία αναφέρεται άπό τόν Στράβωνα ώς ττόλις μεταξύ Μαρώνειας καί τοΰ ακρωτηρίου Σέρριον (Γ231), ή ακριβής
της θέση όμως παραμένει ουσιαστικά άγνωστη (βλ. πρόσφατα Isaac 123, μέ την παλαιότερη βιβλιογραφία, καί,
πρόσφατα, Chryssanthaki 707-709). 'Ανεκδοτολογικού περιεχομένου πρέπει να θεωρηθεί ή πληροφορία τοΰ Διογένους
τοΰ Σινωπέως ('Επιστολαί 43. 1), δτι ή πόλις μετονομάσθηκε σέ Ίππαρχία προς τιμήν τής φερώνυμης Μαρωνίτιδος
φιλοσόφου (βλ. κατωτέρω σελ. 333).
6. ΤΕ2-ΤΕ5, ΤΕ7-ΤΕ11, ΤΕ14-ΤΕ21. Πρβλ. ΤΕ6: Mapovls, ΤΕ12-ΤΕ13 καί ΤΕ24: Μαρονειες. Γιά τον τύπο τοΰ θηλυκοΰ
Μαρωνίτη, βλ. ΤΕ41. 'Αναφέρεται επίσης (Τ221) ό τύπος Mapcovis, ό όποιος άπαντα, ώς κύριο γυναικείο δνομα σέ
επιτύμβιο τών αυτοκρατορικών χρόνων (Ε82).
7. Isaac 123, δπου καί ή σχετική συζήτηση τής βιβλιογραφίας. Βλ. ανωτέρω, σελ. 128 καί, πρόσφατα, Chryssanthaki 879-87.
8. Βλ. ανωτέρω σελ. 127-29.
9. Βλ. ανωτέρω σελ. 128 καί 129, σημ. 5.
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ΝΔ πλαγιές τοϋ Ίσμάρου ώς τήν παραλία τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπου και τήν οποία περιέγραψε ό
Salomon Reinach, κατά τήν διάρκεια επισκέψεως του στην περιοχή το 1880.1 Ή ταύτιση
επιβεβαιώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας άπό επιγραφικά ευρήματα πού συγκεντρώθηκαν άπό τήν
προσκείμενη περιοχή, κυρίως σέ δεύτερη χρήση ώς οικοδομικό υλικό στο γειτονικό χωριό
Μαρώνεια, και στην συνέχεια με ανασκαφές στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο και τα γύρω αρχαία
νεκροταφεία.
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ή ίδρυση της Μαρώνειας πιστεύεται οτι πρέπει να αναχθεί πριν άπό τα μέσα τοϋ 7ου π.Χ. αι.,
όταν χρονολογείται ή πρώτη σύγκρουση Θασίων και Μαρωνιτών για τήν κατοχή της Στρύμης.2
Κατά τα άλλα, ή πρώιμη ιστορία της πόλεως παραμένει άγνωστη. Αντίθετα με τίς μεγάλες
γειτονικές πόλεις, τήν Θάσο και τα "Αβδηρα, μόλις λίγο πρίν άπό τό τέλος τοΰ 6ου π.Χ. αι.
κόπηκαν τα πρώτα αργυρά νομίσματα της Μαρώνειας,3 οί πρώιμες δέ αυτές κοπές, καίτοι
πολυάριθμες —ειδικά όσον άφορα τον αριθμό των υποδιαιρέσεων— είναι μικρότερης ονομα
στικής αξίας καί περιορισμένης, τοπικής κυρίως, κυκλοφορίας.4
'Υποστηρίζεται εύλογα οτι ή πόλις υπήχθη στην περσική κυριαρχία μετά τήν καθυποταγή τών
πόλεων της Θράκης άπό τον Μεγάβαζο περί τό 513 π.Χ.5 Ή περσική κατοχή επιβεβαιώθηκε
αργότερα κατά τήν εκστρατεία τοϋ Μαρδονίου (περ. 490 π.Χ.), σύμφωνα όμως μέ τήν ανάλυση της
σχετικής περιγραφής τοϋ Ηροδότου (Τ89-Τ91), φαίνεται οτι ή Μαρώνεια παρακάμφθηκε από τον
Ξέρξη κατά τήν πορεία τής περσικής στρατιάς δια της Θράκης καί της Μακεδονίας τό 480 π.Χ.6
Ασαφής εξ άλλου παραμένει τόσο ή συγκεκριμένη μορφή τής περσικής κατοχής πού επιβλήθηκε
στην πόλη, οσο και ή ακριβής χρονολογία τής απελευθερώσεως της —μέ πρωτοβουλία τής Ιδιας
τής πόλεως7 ή ώς αποτέλεσμα τών αθηναϊκών επιχειρήσεων στην Θράκη— καί τής εισόδου της
στην Δηλιακή συμμαχία. Στην 'Ολυμπιάδα πάντως τοϋ 476 π.Χ. σημειώνεται πιθανή νίκη
άγνωστου Μαρωνίτη στην πάλη.8 'Οπωσδήποτε, άπό τό 454 π.Χ. ή Μαρώνεια καταλέγεται
συστηματικά στους φορολογικούς καταλόγους τής Αθηναϊκής συμμαχίας, στην οποία
υπολογίζεται οτι συνεισέφερε αρχικώς καί μέχρι τό 437/6 π.Χ. ποσόν τριών ταλάντων ετησίως.9
Άπό τό έτος 436/5 όμως καί ώς τό 433/32 π.Χ. ό φόρος της αυξήθηκε δραματικά σέ 10 τάλαντα10
για να μειωθεί εκ νέου σέ 3 τάλαντα.11 Οί δραστικές αυτές αυξομειώσεις,12 αποδόθηκαν άπό
νεώτερους μελετητές, άλλα χωρίς αποφασιστικά αποδεικτικά στοιχεία, σέ αντίστοιχα λιγότερο ή
περισσότερο επαχθείς φορολογικές υποχρεώσεις τών Μαρωνιτών απέναντι στους Όδρύσες
βασιλείς, οί όποιοι υποστηρίχθηκε οτι είχαν επεκτείνει τήν κυριαρχία ή τήν επικυριαρχία τους στις
'Ελληνίδες πόλεις τοϋ Βορείου Αιγαίου.13 Νεώτερα αρχαιολογικά καί επιγραφικά δεδομένα
1. S. Reinach, BCH5 (1881) 87-95, ιδίως 87-88.
2. Τ33. Το πρώιμο ενδιαφέρον τών Θασίων για τήν παράκτια περιοχή ανατολικώς τής Βιστονίδος λίμνης απηχεί το τοπω
νύμιο Θασίων κεφάλα! κοντά στην Ίσμαρίδα λίμνη (Γ227) καί συνδέεται κατά τον Isaac (114-15), μέ τήν γνωστή ήδη άπό
τον Όμηρο (Τ158, Τ159) αλλά και τον 'Αρχίλοχο (Τ32) παραγωγή τοϋ περίφημου τοπικού ΐσμαρικοϋ οίνου.
3. Θάσος: περ. 525-500 π.Χ.· "Αβδηρα: περ. 520 π.Χ. Για τήν νομισματοκοπία τής Μαρώνειας βλ. κατωτέρω σελ. 332-33.
4. Schönert-Geiss, Maroneia 3-35. Νομίσματα Μαρώνειας δέν απαντούν στους θησαυρούς πού καταχώσθηκαν στην
'Ανατολή, δπου αντίθετα ή παρουσία θασιακών καί άβδηρίτικων εκδόσεων, καθώς καί εκδόσεων τής Δικαίας παρ'
"Αβδηρα είναι συχνότατη (J. F. May, NC 1965,27-56· Kraay, ACGC 154).
5. Ήρόδ. 4. 143-44 καί 5. 1-26. Βλ. Isaac 17, σημ. 81 καί Archibald 79-83, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
6. Μ. Zahrnt, "Αρχαία Θράκη" 91-100, όπου καί ή παλαιότερη βιλβιογραφία· Archibald 87-88.
7. Κατά τον Isaac (115-16, δπου καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία), σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τοΰ Ηροδότου (Τ88· πρβλ.
Θουκυδ. 1. 95 κέ.), οί περσικές φρουρές τών πόλεων τής Θράκης —μέ εξαίρεση τήν περίπτωση τής Ήιόνος καί τής
Σηστού— εκδιώχθηκαν imo 'Ελλήνων, δηλ. από τις Ιδιες τίς πόλεις.
8. Τ254. Πρβλ. Moretti, Olympionikai àQ. 213.
9. ΤΕ2 ΤΕ3 ΤΕ4 ΤΕ5 ΤΕ6 ΤΕ7 ΤΕ8 ΤΕ9 TEIO TEll TE12 TE13 TE14.
10. TE15· TE16· TEI? TE18.
11. TE19· TE20· TE21. Κατά τον Η. Β. Mattingly (BSA 65 [1970] 135), ή μείωση τοΰ φόρου πρέπει να Ισχυσε άπό το 432/1
π.Χ.
12. Πρβλ. ανάλογες μεταβολές στον φόρο τών 'Αβδήρων, ανωτέρω, σελ. 160.
13. Βλ. Chr. Veligianni, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1 (1995) 136-172, δπου καί εκτενής συζήτηση δλων τών σχετικών απόψεων μέ τήν
συναφή βιβλιογραφία, καί πρόσφατα, Archibald 216-22 καί L. D. Loukopoulou, Proc. VIII Intern. Congress of
Thracology, Sofia 2000 (Σόφια 2002) 345-53.
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σχετικά με τίς σχέσεις των ελληνικών αυτών αποικιών με το βασίλειο τών Όδρυσών1 επιτρέπουν,
κατά τήν γνώμη μας, τήν υπόθεση οτι oi αυξομειώσεις τοϋ φόρου μπορεί να συνδέονται με τον
ανταγωνισμό μεταξύ τών ελληνικών αποικιών της Θράκης για τον έλεγχο τοϋ εμπορίου με τήν
θρακική ενδοχώρα καί να καθρεπτίζουν αντίστοιχες μεταβολές τοϋ ρόλου καθεμιάς άπό αυτές
τόσο στην οικονομία της περιοχής οσο καί στις σχέσεις της με τήν 'Αθηναϊκή συμμαχία άλλα καί
με το βασίλειο τών Όδρυσών.2 "Ετσι το σημαντικό ϋψος τοϋ φόρου πού είσέφερε στην Αθηναϊκή
συμμαχία ή Μαρώνεια μετά τό 436 π.Χ. μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη επιτυχίας της θρακικής
πολιτικής της, επιβεβαίωση της όποιας ίσως αντιπροσωπεύει καί ή εμφάνιση νομισματικών τύπων
της Μαρώνειας στα νομίσματα τών Θρακών βασιλέων.3 'Ενδεικτικό επίσης είναι οτι κατά τήν
περίοδο της καταβολής τών αυξημένων εισφορών στην Αθηναϊκή συμμαχία αρχίζει κατά πάσα
πιθανότητα καί ή εντυπωσιακή έκδοση από τήν Μαρώνεια τετραδράχμων σύμφωνα μέ τον "θρακομακεδονικό" σταθμητικό κανόνα.4
Εναργέστερη εικόνα τοϋ ρόλου της Μαρώνειας στον ανταγωνισμό αυτόν τών δυνάμεων
διαγράφεται για τό πρώτο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι. Πράγματι, τό 378/7 π.Χ. ή Μαρώνεια γίνεται
μέλος της Β ' 'Αθηναϊκής συμμαχίας (ΤΕ27). "Ηδη όμως περί τό 400 π.Χ. ένας Μαρωνίτης, ό
Ηρακλείδης, αναφέρεται οτι κατείχε σημαντική θέση συμβούλου στην αυλή τοϋ βασιλέως τών
Όδρυσών Σεύθη Β ' ,5 ανάλογη πιθανώς μέ έκείνην πού κατείχε λίγο μετά τα μέσα τοϋ 5ου π.Χ. αι.
ό 'Αβδηρίτης Νυμφόδωρος στην αυλή τοϋ Σιτάλκη.6 Δεν αποκλείεται μάλιστα, ό Ηρακλείδης
αυτός να διαπραγματεύθηκε τήν συνθήκη φιλίας καί συμμαχίας πού συνήψαν οι 'Αθηναίοι μέ τους
Όδρύσες βασιλείς Μήδοκο/ Άμάδοκο (Α ' ) καί Σεύθη Β ' τό 389 π.Χ.7 Φαίνεται πράγματι οτι τόσο
ή αθηναϊκή πολιτική, οσο καί οι συμμαχικές τών 'Αθηναίων πόλεις τοϋ Βορείου Αιγαίου διατήρη
σαν ή καί ενίσχυσαν τήν επιρροή τους στο βασίλειο τών Όδρυσών, εκμεταλλευόμενες επωφελώς
τήν κρίση εξουσίας πού τό συγκλόνισε μετά τον θάνατο τοϋ Σεύθη Α ' .8
Τίς στενές σχέσεις πού συνέδεαν τήν Μαρώνεια ειδικότερα μέ τους πληθυσμούς τής θρακικής
ενδοχώρας άλλα καί τον συνεχιζόμενο αμείλικτο οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ τών ελληνικών
πόλεων τοϋ Βορείου Αιγαίου πρέπει να απηχεί καί ή μαρτυρία αρχαίου σχολιαστή9 περί
συμπράξεως τών Μαρωνιτών στην επιδρομή τών Τριβαλλών τό 376/5 π.Χ. εναντίον τών

1. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία έρχονται στο φώς από τήν συνεχιζόμενη ανασκαφή ελληνικού εμπορίου τών μέσων
τοϋ 5ου π.Χ. αι. κοντά στο Βετρέν τής Βουλγαρίας (Μ. Domaradzki, Archeologia (Warszawa) 44 [1993] 35-57· τοϋ ιδίου,
Emporion Pistiros (Παζαρτζίκ 1995), καί πιο πρόσφατα, Pistïros Ι καί II· πρβλ. Archibald 224, 226-228) καί τό
αποκαλυπτικό κείμενο σημαντικής επιγραφής τών μέσων τοϋ 4ου π.Χ. αι., ή οποία αναφέρεται στις σχέσεις τών
ελληνικών αποικιών μέ τό βασίλειο τών Όδρυσών (ΤΕ55' βλ. επίσης κατωτέρω, σελ. 322). Για τήν σημασία τής θέσεως
τοΰ εμπορίου αυτού στο δυτικότατο πέρας τής μεγάλης θρακικής πεδιάδας πού διασχίζει ό Έβρος, βλ. L. D.
Loukopoulou, BCH 123 (1999) 359-71, κυρίως σελ. 365 καί 368-70.
2. L. D. Loukopoulou, BCH 123 (1999) 359-71· τής Ιδίας, Proc. VIII Intern. Congress of Thracology, Σόφια 2000 (Σόφια
2002) 345-53.
3. Πράγματι ήδη από τα μέσα τοΰ 5ου π.Χ. αι., ή παράσταση ίππου στις μικρές υποδιαιρέσεις τοΰ Σπαραδόκου, γιου τοΰ
Τήρη Α ' καί άδελφοΰ τοΰ Σιτάλκη, ό όποιος ήταν καί ό πρώτος Όδρύσης ήγεμών πού εξέδωσε αργυρά νομίσματα,
εμπνέεται άπό τίς κοπές τής Μαρώνειας. Βλ. Archibald 106-107 καί S. Psoma, Proc. VIII Intern. Cong. Thracology,
Σόφια 2000 (Σόφια 2002) 513-22, κυρίως 515, δπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία.
4. 'Ομάδα V τής Schönert-Geiss. Πρόσφατα ό Η. Β. Mattingly (NC 160 [2000] 261-63) επιχείρησε αναθεώρηση τών κοπών
τής ομάδος αυτής καί πρότεινε να χρονολογηθούν τα δίδραχμα τής ομάδος IV περί τό 432 καί τα τετράδραχμα τής ομά
δος V μεταξύ τών ετών 432 καί 424 π.Χ.
5. Τ155- πρβλ. Τ4, όπου ό 'Ηρακλείδης αναφέρεται ως κόλαξ.
6. Τ107. Βλ. ανωτέρω, σελ. 161.
7. Bengtson, Staatverträge άρ. 238· τό 391 ή 390 π.Χ. κατά τον Tod (GHIäQ. 117).
8. Βλ. πρόσφατα Archibald 218-19, μέ εξαντλητική παρουσίαση τών τεκμηρίων καί τής βιβλιογραφίας.
9. Τ234- πρβλ. Τ235. Ή εσφαλμένη άποψη δτι στο σχόλιο γίνεται λόγος για "βασιλέα τής Μαρώνειας" πού δέν είναι άλλος
από τον Κότυ (Α. Fol, Trakya 149) ή "κάποιος τοπικός ήγεμών" (Archibald 220) οφείλεται σέ πλημμελή κατανόηση τοΰ
οπωσδήποτε συγκεχυμένου κειμένου, τό όποιο επιτυχώς ανέλυσε ό Hock (KlioA [1904] 268-69· πρβλ. May, Ainos 187,
σημ. 1 καί May, Abdera 241-43).
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'Αβδήρων.1 'Οξύτατη σύγκρουση συμφερόντων φαίνεται οτι υπήρχε επίσης και προς τους Θασίους:
το 361/0 π.Χ. ol τελευταίοι επιχείρησαν για μία ακόμη φορά να ανακτήσουν τον έλεγχο της
Στρύμης, τήν οποία είχαν κατορθώσει, αγνωστον πότε, να υπαγάγουν στην κυριαρχία τους οι
Μαρωνΐτες. Ή σύγκρουση μεταξύ των δύο πόλεων, οί όποιες είχαν ενταχθεί στην Β ' 'Αθηναϊκή
συμμαχία το 377 καί τό 375 π.Χ. αντίστοιχα, αποσοβήθηκε με Αθηναϊκή παρέμβαση.2
ΟΙ εξελίξεις αυτές δέν αποκλείεται να σημαίνουν, οτι, καίτοι μέλος της 'Αθηναϊκής συμμαχίας,
ή Μαρώνεια ανέπτυσσε συστηματικά —καί με επιτυχία— δική της θρακική πολιτική, ίσως καί
πέραν ή εκτός των αθηναϊκών συμφερόντων, διεκδικώντας προνομιακή θέση στο εμπόριο τής
περιοχής. Ή πολιτική αυτή φαίνεται οτι ενισχύθηκε περαιτέρω, άφ' ότου ή ένότης και ή ισχύς του
όδρυσικοϋ βασιλείου αποκαταστάθηκαν υπό τό σκήπτρο τοϋ Κότυος Α' (περ. 383 π.Χ.) καί
μάλιστα άπό τα τέλη τής δεκαετίας 370-360 π.Χ., όταν εκδηλώθηκαν σαφείς επεκτατικές βλέψεις
τοϋ Όδρύση βασιλέως εις βάρος τών αθηναϊκών συμφερόντων στην νοτιοανατολική Θράκη καί
τήν θρακική Χερσόνησο.3 'Αποκαλυπτική για τήν επιτυχία τής πολιτικής τών Μαρωνιτών
απέναντι στους 'Οδρύσες είναι ή μαρτυρία τής μεγάλης επιγραφής από τό Βετρέν τής Βουλγαρίας
(έμπόριον Πίστιρος)Λ διαπιστώνεται οτι μετά τον θάνατο τοϋ Κότυος Α ' (360 π.Χ.), άν οχι καί
ενωρίτερα, ή Μαρώνεια εξασφάλισε οχι μόνον ειδικές εγγυήσεις ασυλίας για τήν διακίνηση
εμπόρων καί εμπορευμάτων στην θρακική ενδοχώρα, όπως ή Θάσος καί ή 'Απολλωνία τοΰ
Ευξείνου Πόντου,5 άλλα προ πάντων, μόνη αυτή έλαβε πλήρη ατέλεια εισαγωγών καί εξαγωγών,
κατείχε δηλ. τήν θέση τοϋ περισσότερο ευνοημένου εταίρου στο εμπόριο τής Θράκης.6 Ή βασιλική
αυτή ρύθμιση, πού αποδίδεται στον Άμάδοκο, έναν άπό τους τρεις 'Οδρύσες ηγεμόνες, οί όποιοι
διαδέχθηκαν τον Κότυ μετά τό 360 π.Χ.,7 προδίδει όμως καί τήν σπουδή τών Όδρυσών να
διασφαλίσουν καί να ενισχύσουν τους ισχύοντες δεσμούς με τις Ελληνίδες πόλεις, καθώς άρχιζαν
ήδη να διαγράφονται σαφείς ενδείξεις ζωηρού ενδιαφέροντος για τήν Θράκη εκ μέρους τοϋ
Φιλίππου Β ' τών Μακεδόνων, ô όποιος τό 357 π.Χ. καταλάμβανε τήν 'Αμφίπολη καί έπεξέτεινε
τήν κυριαρχία του στην πεδιάδα τών Φιλίππων.8 Παραμένει ωστόσο άγνωστο άν ή Μαρώνεια
περιλαμβάνεται καί σε κάποια άπό τις κατηγορίες τών ελληνικών πόλεων, στις όποιες
αναφέρονται οί αποσπασματικά σωζόμενες ρυθμίσεις τής συνθήκης πού συνήφθη τό 357 π.Χ.
μεταξύ τών 'Αθηναίων καί τών διαδόχων τοϋ Κότυος.9 Τις οπωσδήποτε στενές σχέσεις Μαρώνειας
1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 162.
2. Τ5Γ πρβλ. Τ43. Γιά τήν χρονολογία τής εντάξεως τής Μαρώνειας στην Β ' 'Αθηναϊκή συμμαχία —ΤΕ27), βλ. συνοπτικά
Archibald 220 μέ τήν σημ. 25, δπου καί ή συζήτηση τής σχετικής βιβλιογραφίας.
3. Για τις σχέσεις τών 'Αθηναίων μέ τον Κότυ, βλ. Archibald 220-21, όπου ή σχετική συζήτηση καί συναφής βιβλιογραφία.
4. ΤΕ55. 'Ενδιαφέρουσες μελέτες σχετικά μέ τήν επιγραφή αυτήν δημοσιεύθηκαν πρόσφατα συγκεντρωμένες στο BCH 123
(1999) 247-371 ("Dossier: nouvelles perspectives pour l'étude de l'inscription de Pistiros").
5. 'Αντίθετα μέ τήν συνήθως αποδεκτή άποψη, πιστεύομε δτι πρόκειται πιθανότατα για τήν 'Απολλωνία τοΰ Ευξείνου (L.
D. Loukopoulou, BCH 123 [1999] 371· πρβλ. Ο. Picard, BCH 123 [1999] 343), τα νομίσματα τής όποιας κυκλοφορούσαν
ευρύτατα στην Θράκη κατά τους προελληνιστικούς χρόνους (βλ. τον χάρτη πού συνέθεσε ή Archibald (σελ. 133·
παραδόξως, ή τελευταία υποστηρίζει [Archibald 226] δτι πρόκειται για το ομώνυμο έμπόριον τής Θάσου).
6. Γιά τό ΰψος τής προσόδου πού απέφερε τό εμπόριο τής Θράκης τήν ίδια περίπου περίοδο, βλ. L. D. Loukopoulou, Proc.
VIII Intern. Cong. Thracology, Σόφια 2000, 345-53. 'Αδιάψευστη μαρτυρία τής ευημερίας τής πόλεως άλλα καί τών
αυξημένων δαπανών της κατά τήν περίοδο αυτήν αποτελεί ή έκδοση τών αργυρών νομισμάτων τής ομάδος "Μαρώνεια
VIII" πού χρονολογείται κατά τήν Schönert-Geiss μεταξύ τών ετών 386/5 καί 348/7 π.Χ. (Schönert-Geiss, Maroneia 5361). Γιά τήν ομάδα αυτήν έχουν προταθεί σέ νεώτερες μελέτες οί ακόλουθες χρονολογήσεις: 366-339 (Lorber 65-72) καί
362-336 π.Χ. (Chryssanthaki 696-706). Ή άποψη τής Schönert-Geiss, δτι ό σταθμητικος κανόνας τής ομάδος VI εΐνάι ό
αίγινητικός καί τών ομάδων VII καί VIII είναι ό περσικός, αμφισβητήθηκε από τήν Chryssanthaki, ή οποία υποστηρίζει
δτι, δπως καί στα "Αβδηρα, πρόκειται απλώς γιά μείωση τοΰ θεωρητικού βάρους τών κοπών άπό τις αρχές τοΰ 4ου
π.Χ. αι., πού πρέπει να οφείλεται σέ μεταβολή τής σχέσεως μεταξύ χρυσού καί αργύρου (Chryssanthaki 136-37· πρβλ.
Head, ΗΝ1 xlii-xliv, κυρίως xliii). Κατά τήν γνώμη μας, ή αναφορά σέ τρίδραχμα μαρωνιτικά στις επιγραφές τής Δήλου
τοΰ 4ου π.Χ. αι., οί όποιες χρονολογούνται μεταξύ τών ετών 372/73 εως 364/3 π.Χ. (IDélos 6-7.101.20,103.2,104.62,104
[3] Β1-4) αποδεικνύει δτι τα νομίσματα πού ζυγίζουν περί τα 3 γρ. ήσαν δραχμές, ενώ εκείνα πού θεωρήθηκαν ώς
αίγινητικοί στατήρες από τήν Schönert-Geiss ήσαν μάλλον τά τρίδραχμα.
7. Γιά τήν τριμερή διάσπαση τοΰ βασιλείου τών Όδρυσών μεταξύ τών διαδόχων τοΰ Κότυος Α ', βλ. Archibald 231-35, δπου
καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία.
8 Γιά τήν θρακική πολιτική τοΰ Φιλίππου Β ', βλ. πρόσφατα L. Loukopoulou καί S. Psoma, Αρχαία Μακεδονία 7
(Θεσσαλονίκη 2002, ύπό δημοσίευση).
9. IG II2126· πρβλ. Bengtson, Staatsverträge II, άρ. 303, δπου καί οί συναφείς φιλολογικές μαρτυρίες.
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και Όδρυσών βασιλέων επιβεβαιώνουν οι νομισματικές εκδόσεις τών βασιλέων Άμαδόκου Β '
(359-51 π.Χ.) και Τήρη Γ ' (350/47-341 π.Χ.), οι όποιες φέρουν τους τύπους της Μαρώνειας.1
ΟΙ μαρτυρίες σχετικά με τήν πρώτη επέμβαση τοΰ Φιλίππου Β ' ανατολικώς τοΰ Νέστου και
εναντίον της Μαρώνειας είναι συγκεχυμένες. Ή σύγχρονη έρευνα συνδέει συνήθως τις συναφείς
μαρτυρίες (Τ49, Τ174) με τήν αμφιλεγόμενη εκστρατεία τοΰ Θηβαίου Παμμένους στην 'Ασία, ή
οποία χρονολογείται άπό τον Διόδωρο το έτος 353/2 π.Χ.2 Ό Φίλιππος Β ' φαίνεται οτι προήλασε
ανενόχλητος ως τα σύνορα της Μαρώνειας, οπού δέχθηκε εγγυήσεις για ασφαλή διέλευση και
συνεργασία άπό απεσταλμένο τοΰ Κερσεβλέπτη. Αντιμετώπισε όμως αποφασιστική αντίδραση εκ
μέρους τοΰ Άμαδόκου, πιστού συμμάχου τών 'Αθηναίων, ό όποιος πιστεύεται οτι ήλεγχε τήν
πεδιάδα προς Β της Μαρώνειας, άλλα καί τίς ορεινές διαβάσεις τών Ζωναίων -τα γνωστά Στενά
τών Κορπίλων3— δια τών οποίων θα διέρχονταν τα μακεδόνικα στρατεύματα προκειμένου νά
προωθηθούν πέραν τοΰ Έβρου, στην νοτιοανατολική Θράκη και τήν θρακική Χερσόνησο. Ό
Φίλιππος επέστρεψε άπρακτος, άφοΰ προηγουμένως διήρπασε τήν χώρα τών συμμαχίδων της
'Αθήνας πόλεων, της Μαρώνειας καί τών 'Αβδήρων (Τ174).4
Λίγο αργότερα, καθώς ό συσχετισμός τών δυνάμεων στην νοτιοανατολική Θράκη φάνηκε νά
ανατρέπεται, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη εκστρατεία τοΰ Φιλίππου στην περιοχή, αυτήν τήν
φορά με τήν υποστήριξη τοΰ Άμαδόκου και εναντίον τοΰ Κερσεβλέπτη, συμμάχου τώρα εκ νέου
τών 'Αθηναίων (φθινόπωρο τοΰ 352 π.Χ.).5 'Ισχυρότερο όμως πλήγμα εναντίον τών αθηναϊκών
συμφερόντων στην περιοχή προκάλεσε μία τρίτη, σύντομη εκστρατεία, τήν άνοιξη τοΰ 346 π.Χ.,
κατά τήν διάρκεια τών διαπραγματεύσεων της Φιλοκρατείου ειρήνης, ως αποτέλεσμα της οποίας
σημαντικές οχυρές θέσεις τών Αθηναίων μεταξύ Έβρου καί Προποντίδος περιήλθαν στην
κυριαρχία τοΰ Φιλίππου.6 Ή οριστική καθυποταγή της Θράκης στην μακεδόνικη κυριαρχία καί ή
κατάλυση της αρχής τών Όδρυσών ολοκληρώθηκε μέ συστηματική εκστρατεία λίγα χρόνια
αργότερα (342-340 π.Χ.).7
Οι εξελίξεις αυτές δεν σήμαιναν καί τήν υπαγωγή στο βασίλειο τών Μακεδόνων της
Μαρώνειας καί τών άλλων Ελληνίδων πόλεων τών ακτών τοΰ Βορείου Αιγαίου, οί οποίες
παρέμειναν μέλη τής Αθηναϊκής συμμαχίας ως τήν οριστική της διάλυση τήν έπαύριο τής μάχης
της Χαιρώνειας8 καί τήν είσοδο τους πιθανότατα στην Πανελλήνια συμμαχία τοΰ Φιλίππου.9

1. Συγκεκριμένα, ό έμπροσθότυπος τών νομισμάτων τής Μαρώνειας απαντά στις κοπές τών βασιλέων Άμαδόκου Β' καί
Τήρη Γ' (359-351 π.Χ.· βλ. Peter 132-40—κυρίως 135— και 140-43, καί Archibald 222-226). Οί βασιλείς αυτοί φαίνεται
δτι υιοθέτησαν επίσης καί τήν σήμανση τών διαδοχικών εκδόσεων τους μέ αναγραφή τών ονομάτων τών υπευθύνων για
κάθε κοπή κατά το πρότυπο τής σύγχρονης νομισματοκοπίας τής έλληνίδος πόλεως ("ομάδα VIII" τής Schönert-Geiss,
πού πρέπει να χρονολογηθεί μέ βάση νέα θησαυρικά δεδομένα μεταξύ 360 καί 336 π.Χ.· βλ. ανωτέρω σημ. 37 καί Lorber
65-67).
2. Διόδ. 16. 34.1. Βλ. όμως τήν ανάλυση τών τεκμηρίων πού προτείνει ό Ε. Badian (Pulpudeva 4 [1980] 51-71), ό όποιος
χρονολογεί τα γεγονότα το 356/5 π.Χ. καί, πρόσφατα, Archibald 233, μέ τήν σημ. 100.
3. Για τήν θέση τών Στενών τών Κορπίλων βλ. καί Μ.-Γ. Παρισάκη, ΗΟΡΟΣ 14-16 (2000-2003) 345-62, όπου καί ή παλαιό
τερη βιβλιογραφία.
4. Βλ. ΗΜII 264-67· Archibald 231-34. Μέ τίς ενέργειες τοΰ Άμαδόκου πρέπει νά συνδέεται καί ή άφιξη αθηναϊκής μοίρας
υπό τον στρατηγό Χάρητα στην Νεάπολη, μέ σκοπό νά πλήξει τον στόλο τοΰ Φιλίππου, κατά τον πλου τής επιστροφής
του άπό τήν Θράκη. Ή αθηναϊκή ενέδρα ματαιώθηκε μέ τό ευφυές "στρατήγημα" τοΰ Φιλίππου, πού περιγράφει ό
Πολύαινος (Τ174).
5. Βλ. ΗΜ II281-85, μέ συστηματική ανάλυση τών συναφών τεκμηρίων.
6. Τ40, Τ41, Τ45, Τ46. Βλ. συστηματικά ΗΜ II281-85 " πρβλ. Ε. Badian, Pulpudeva 4 (1982) 63-66.
7. Διοδ. 16. 71.1. Βλ. ΗΜ II554-66 καί Archibald 234-37 καί 237-39.
8. Παυσαν. 1.25. 3: πρβλ. Τ44 (χρονολογείται τό 340/39 π.Χ.).
9. Accame, Lega 198, μέ τήν σημ. 7· ΗΜII 266, σημ. 2. Για τα αποτελέσματα τής πολιτικής τοΰ Φιλίππου απέναντι στην
Μαρώνεια καί τα Άβδηρα περί τό 336/5 π.Χ. βλ. Τ44). Πρβλ. Hatzopoulos, Institutions 204-205 καί συμπερασματικά,
482 (αναφερόμενος στην εσωτερική πολιτική τοΰ Φιλίππου Β ' ): "To Greek cities, new or old, too peripheral to be
incorporated into the Macedonian Commonwealth,... he granted an allied status and let them manage their own affairs". Τά
υπόλοιπα εδάφη τής πέραν τοΰ Νέστου Θράκης οργανώθηκαν σέ στρατηγία (βλ. Διοδ. 17. 62: Μέμνων ό καθεστάμενος
στρατηγός τής Θράκης επί Αλεξάνδρου Γ ', άλλα καί Πολύβ. 22. 13. 3: τον επί Θράκης τεταγμένοι» επί Φιλίππου Ε ' ).

324

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

'Οπωσδήποτε, ή κατάλυση τοϋ βασιλείου των Όδρυσών και ή μακεδόνικη προσάρτηση της Θράκης
μετέβαλε δραστικά τον συσχετισμό των δυνάμεων στην περιοχή και έθεσε οριστικό τέρμα στην
αθηναϊκή παρουσία στο Βόρειο Αιγαίο. Σε αυτό το νέο πολιτικό καί οικονομικό πλαίσιο πρέπει να
εντάσσεται ή δυναμική οικονομική δραστηριότητα στην Μαρώνεια, τήν οποία αποκαλύπτουν τα
παλαιότερα οικοδομικά κατάλοιπα τοϋ αρχαιολογικού χώρου καί ό επιβλητικός της
οχυρωματικός περίβολος,1 άλλα καί ή κοπή των χάλκινων νομισμάτων της μεγάλης ομάδος
VII/VIII, πού κυκλοφορούν καί άποθησαυρίζονται κυρίως στο εσωτερικό της θρακικής πεδιάδος.2
Στο συγκεκριμένο πολιτικό κλίμα μπορεί ακόμη να ενταχθεί —καί να ερμηνευθεί— ή πιθανή
εισαγωγή της λατρείας τού βασιλέως Φιλίππου μέ τήν επωνυμία τοΰ Σωτήρος, πού μαρτυρεί
αναθηματική επιγραφή τού 3ου π.Χ. αι. (Ε186).3
Μέ τήν οικονομική άνθηση της Μαρώνειας γύρω στα μέσα τοΰ 4ου π.Χ. αι. πρέπει ίσως να
συνδεθούν δύο επιγραφικά ευρήματα άπό τήν Φύσκο των Έσπερίων Λοκρών (ΤΕ49) καί τήν
Πριήνη (ΤΕ83) αντίστοιχα, τα όποια προδίδουν τήν συνακόλουθη αύξηση καί της πολιτικής
σημασίας της. Το περιεχόμενο τοϋ πρώτου (περί τα μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.) παραμένει αβέβαιο,
υπογραμμίζεται όμως σε αυτό ή οϊκειότης μεταξύ Μαρωνιτών καί Έσπερίων Λοκρών. "Οσον
άφορα τό ψήφισμα τών Πριηνέων (περί το 334 π.Χ.), μπορεί να νοηθεί ότι ευνοεί το εμπόριο της
Μαρώνειας, καθώς προνοεί γιά τήν άμεση σχεδόν —εντός τριημέρου— εκδίκαση υποθέσεων στις
όποιες ενέχονται Μαρωνιτες.
Όπως καί ol άλλες πόλεις της νοτιανατολικής Θράκης, ή Μαρώνεια φαίνεται οτι παρέμεινε
μέλος της Πανελλήνιας συμμαχίας καί διατήρησε τήν τυπική τουλάχιστον ανεξαρτησία της επί
'Αλεξάνδρου Γ ' άλλα καί υπό τον Λυσίμαχο. Ή κατάσταση αυτή δεν φαίνεται να μεταβλήθηκε
ουσιαστικά ούτε μετά τήν συντριβή τοϋ τελευταίου στο Κούρου πεδίον (281 π.Χ.) καί τήν υπαγωγή
τοϋ θρακικού του βασιλείου στην Σελευκιδική κυριαρχία.4 Άπό τό 246 π.Χ. ωστόσο ή νοτιο
ανατολική Θράκη έγινε στόχος τών επεκτατικών βλέψεων τών Πτολεμαίων της Αιγύπτου.
'Ακολουθώντας τήν κατάληψη της Αίνου (246 π.Χ.), ή Μαρώνεια καί ή παραλιακή ζώνη της
παλαιάς σαμοθρακικής περαίας περιήλθαν στην πτολεμαϊκή κυριαρχία καί αποτέλεσαν τμήματα
τής στρατηγίας του Ελλησπόντου και τών έπι Θράικης τόπων (ΤΕ63). 5 Στην δραστηριότητα κ ά π ο ι ο υ
Έ π ι ν ί κ ο υ , υ π ε ύ θ υ ν ο υ α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ τής π ό λ ε ω ς (ό τεταγμένος ύπό του βασιλέως Πτολεμαίου επι

Μαρώνειας), ô όποιος κινητοποίησε δυνάμεις γιά τήν αντιμετώπιση βαρβαρικών (πιθανώς
θρακικών) επιδρομών εναντίον εδαφών τής σαμοθρακικής περαίας επί Πτολεμαίου Γ ' —μεταξύ
240 καί 221 π.Χ.—, αναφέρεται τιμητικό ψήφισμα τών Σαμοθράκων (ΤΕ64). Δεσμούς τής Μαρώ
νειας μέ τήν Σαμοθράκη κατά τήν περίοδο αυτήν προδίδει εξ άλλου άλλο τιμητικό ψήφισμα, μέ τό
όποιο οι Σαμοθράκες αναγόρευσαν πρόξενον τον Μαρωνίτη Έπικράτη καί τους απογόνους του
(ΤΕ65). Κατά τήν περίοδο αυτήν πιθανότατα εισήχθη καί εδραιώθηκε στην Μαρώνεια ή λατρεία
τών Αιγυπτίων θεών6. Τό έτος 243/2 π.Χ. εξ άλλου, ή Μαρώνεια αναγνώρισε, όπως καί ή Αίνος,
τήν ασυλία τοϋ ιερού τοϋ 'Ασκληπιού στην Κω.7

1. Βλ. κατωτέρω, σελ. 336. Παρόμοια οικοδομική δραστηριότητα παρατηρείται κατά τήν ίδια περίοδο επίσης στα "Αβδηρα
(βλ. ανωτέρω, σελ. 178-79) άλλα καί στην Θάσο (Pouilloux 435).
2. Για τις εκδόσεις αυτές βλ. Picard, OboIos4 (2000) 15-23, δπου αντικρούεται μέ επιχειρήματα ή χρονολόγηση τοΰ Franke
( "Αρχαία Θράκη" 661-63) κατά τήν διάρκεια τής υποτιθέμενης πολιορκίας τής πόλεως από τον Φίλιππο Β '. "Οπως
σωστά επισημαίνει ό Picard, πολιορκία τής πόλεως δέν αναφέρεται στις πηγές· εξ άλλου ή κοπή τής ομάδος αυτής
εκτείνεται σέ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλ. επίσης Chryssanthaki 696-701.
3. Γιά ανάλογου περιεχομένου επιγραφικά ευρήματα άπό άλλες πόλεις τοΰ βορειοελλαδικού χώρου, βλ. κατωτέρω, τα
σχόλια στην επιγραφή Ε186.
4. Βλ. πρόσφατα τήν συστηματική ανάλυση τών σχετικών τεκμηρίων άπό τον Α. Jahne (Stephanos Nomismatikos 302-306).
5. Γιά τήν πτολεμαϊκή στρατηγία τής Θράκης, βλ. αναλυτικά Bengtson, Strategie III 178-83. Πρβλ. τα σχόλια στο ψήφισμα
Ε451. Ή χρονολογία καί οί λεπτομέρειες τής εγκαθιδρύσεως τής πτολεμαϊκής κυριαρχίας στις ακτές τοΰ βόρειου
Αιγαίου εξετάζονται εξαντλητικά από τον Κ. Μπουραζέλη καί συνοψίζονται σέ πρόσφατη μελέτη τοϋ Α. Jahne (βλ.
αντίστοιχα Κ. Burazelis, Das hellenistische Makedonien und die Ägäis 131-33 καί Α. Jahne, Stephanos Nomismatikos 301316, όπου καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία).
6. Βλ. κατωτέρω, σελ. 331.
7. Ε169. Πρβλ. Rigsby, Asylia 106-108.
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"Αλλες πληροφορίες για την ιστορία της πόλεως κατά τον 3ο π.Χ. αι. δεν διασώθηκαν. Κάποιες
ενδείξεις όμως, όπως το χωρίο τοϋ Πολυβίου σχετικά μέ την έκταση των πτολεμαϊκών κτήσεων
στο Βόρειο Αιγαίο, οπού δέν αναφέρονται οί πόλεις της σαμοθρακικής Περαίας (Πολύβ. 5. 34.111), καί ή πληροφορία τοϋ Αιβίου οτι στα τέλη τοϋ Άντιοχικοϋ πολέμου ή Σάλη ήταν κώμη (vicus)
των Μαρωνιτών (Τ137) φαίνεται να υποδηλώνουν ότι κατά τον 3ο π.Χ. αι. ή χώρα της Μαρώνειας
είχε επεκταθεί προς Α τοϋ Ίσμάρου εις βάρος της Σαμοθρακικής περαίας, ίσως ακόμη καί της
Όρθαγορίας, ή οποία εξαφανίζεται από τους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους.1 "Εκτοτε ίσως ή
Μαρώνεια εξασφάλισε, μεταξύ άλλων, καί τον έλεγχο τοϋ διάπλου της Σαμοθράκης.2 Μέ τήν νέα
αυτή σημασία πού απέκτησε ή Μαρώνεια κατά τους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους συνδέεται
πιθανότατα καί ή κατασκευή θεάτρου, το όποιο πρέπει να προσείλκυε θεατές από τήν ευρύτερη
περιοχή.3
Ή περίοδος της πτολεμαϊκής κυριαρχίας στην Μαρώνεια τερματίσθηκε το 200 π.Χ., όταν ή
πόλις περιήλθε στην μακεδόνικη κυριαρχία για να αποτελέσει προγεφύρωμα των επεκτατικών
βλέψεων τοϋ Φιλίππου Ε ' στην νοτιονατολική Θράκη (Τ132), προκαλώντας τήν έντονη αντίδραση
των Μαρωνιτών (Τ133). Μετά τό πέρας τοϋ Β' Μακεδόνικου πολέμου, οί Ρωμαίοι, αποφα
σισμένοι να περιορίσουν τήν δύναμη τοϋ Άντιγονίδη βασιλέως αφ' ενός, καί να ανακόψουν τα
επεκτατικά σχέδια τοϋ Άντιόχου Γ ' άφ' ετέρου, προέβησαν στην διακήρυξη της ανεξαρτησίας τών
ελληνίδων πόλεων (196 π.Χ.)4. Τό έργο τής απελευθερώσεως νήσων καί πόλεων τοϋ Βορείου
Αιγαίου διεκπεραίωσε ό Αεύκιος Στερτίνιος,5 δέν διευκρινίζεται όμως άν αυτές άνηκαν στον
Φίλιππο Ε ' ή αν είχαν —τό καί πιθανότερο— ήδη περιέλθει στην κυριαρχία τοϋ Άντιόχου Γ ' ,6 ό
όποιος στις αρχές τής άνοιξης τοϋ 196 π.Χ. είχε αποβιβασθεί στην Θράκη7.
Όπωσδήποτε, ή Μαρώνεια καί ή Αίνος υπήχθησαν στην σελευκιδική κυριαρχία κατά τήν
δεύτερη επέμβαση τοϋ Άντιόχου στην περιοχή (195/194 π.Χ.).8 Σελευκιδικές φρουρές παρέμειναν
στις δύο πόλεις μέχρι τήν άνοιξη τοϋ 189 π.Χ.9, όταν απελευθερώθηκαν από τον Κόϊντο Φάβιο
Λαβεώνα καί ανακηρύχθηκαν ελεύθερες (Τ135* πρβλ. Τ139), προκαλώντας τήν σφοδρή δυσαρέ
σκεια τοϋ συμμάχου τών Ρωμαίων Ευμενούς Β ', στον όποιο ή Σύγκλητος είχε μέ τήν ειρήνη τής
Άπαμείας εκχωρήσει τις ευρωπαϊκές κτήσεις τών Σελευκιδών στην θρακική Χερσόνησο καί τήν
νοτιοανατολική Θράκη· ειδική μάλιστα διευθέτηση προέβλεπε τον περιορισμό τοϋ ανατολικού
συνόρου τοϋ βασιλείου τών Μακεδόνων στον εσωτερικό δρόμο, κατά μήκος τών υπωρειών τής
Ροδόπης, κατά συνέπειαν προς Β τών ορίων τής χώρας τής Μαρώνειας.10 Γρήγορα ωστόσο οί
1. Για τήν πιθανή χωροθέτηση τής Όρθαγορίας προς Α τής Μαρώνειας καί για τήν Ιστορία τής πόλεως, βλ. ανωτέρω, σελ.
128-29 και 319 και κατωτέρω, σελ. 536 καί 577. Πρβλ. τήν ανάλογη τύχη τής Ούρανοπόλεως (Zahrnt, Olynth 209-210).
Γιά τήν περιορισμένη πλέον έκταση τής σαμοθρακικής Περαίας κατά τό δεύτερο μισό του 3ου π.Χ. αι., βλ. P. Roussel,
BCH 63 (1939) 133-41 καί κατωτέρω, τα σχόλια στις επιγραφές Ε43, Ε434, 447 καί Ε448.
2. Βλ. κατωτέρω, σελ. 328 καί τα σχόλια στην επιγραφή Ε185.
3. Βλ. κατωτέρω, σελ. 338.
4. Πολυβ. 18.46, Λίβ. 33.30-31, Πλουτ., Φλαμιν. 10, 1-2.
5. Τ176- πρβλ. Λίβ. 33. 35. 2. Βλ. τήν σχετική συζήτηση, Loukopoulou, "Frontier" 101 καί, πρόσφατα, J. D. Grainger,
"Antiochos III in Thrace", Historia 45 (1996) 329-43. Ή διατύπωση τοΰ Πολυβίου (Γ176) δέν αφήνει αμφιβολία σχετικά
μέ τήν επιτυχία τής αποστολής τοΰ Στερτινίου, όπως υποστήριξε ό John Ma (Antiochos III 90, σημ. 136· άντιπρβλ.
Grainger, ö. π.).
6. Βλ. τα επιχειρήματα τοΰ Walbank (Philip V 179 σημ. 3). Ή δεύτερη αυτή υπόθεση υποστηρίζεται μέ επιφυλάξεις από τον
John Ma (Antiochos III 90), ένψ υπέρ τής πρώτης τάχθηκε ό Grainger (Historia 45 [1996] 329-43· πρβλ. Loukopoulou,
"Frontier" 101). Γεγονός είναι ότι οί πρώην πτολεμαϊκές κτήσεις Αίνος καί Μαρώνεια δέν μνημονεύονται στο
συγκλητικό δόγμα περί ελευθερίας τοΰ έτους 196 π.Χ., δπως αυτό αναπαράγεται από τις φιλολογικές πηγές (Πολύβ. 18.
46-47, Λίβ. 33. 32-34, Άππ., Μακκαβ. 9.4, Πλούτ., Φλαμιν. 10. 3-12)· κατά τον Walbank (Philip V 180), δέν αποκλείεται
νά χάθηκε ή παράγραφος πού άφοροΰσε σέ αυτές.
7. Γιά τήν κινητοποίηση τοΰ Άντιόχου Γ' κατά το έτος αυτό, βλ. Will, ΗΡΜΗII, 186-189 καί, πρόσφατα, Ma, Antiochos III
90.
8. Άππ.., Σνρ. 6 (21-22· πρβλ. Ma, Antiochos III91 κέ. μέ τήν σημ. 77. Γιά τήν πορεία τοΰ Άντιόχου Γ' στην Θράκη, βλ. Μ.
Η. Sayar, "Von Kilikien bis Thrakien: Neue Erkenntnisse zur Politik Antiochos III. zwischen 197-175 v. Chr. anhand von
zwei Neugefundenen Inschriften", Les cités d'Asie mineure occidentale au IF siècle av.J.-C, Textes réunis par A. Bresson et
R. Descat (Bordeaux 2001) 229-34. Μία ακόμη εκστρατεία τοΰ Άντιόχου στην Θράκη πραγματοποιήθηκε το 192 π.Χ.
(Λίβ. 35.23. 10 καί 35. 35.7).
9. Μέ τήν παρουσία τών σελευκιδικών στρατευμάτων στην Μαρώνεια έχει συνδεθεί τό επιτύμβιο επίγραμμα Ε215.
10. Πολύβ. 21.45. 9· πρβλ. Τ179 καί Τ139.
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αποφάσεις της ρωμαϊκής Συγκλήτου παραβιάσθηκαν, καθώς ό Φίλιππος φρόντισε νά εκτρέψει την
γραμμή του δρόμου προς Ν, μέ αποτέλεσμα νά περιλάβει στο έδαφος τοϋ βασιλείου τήν Μαρώνεια,
στην οποία εγκατέστησε μακεδόνικη φρουρά (187/6-183 π.Χ.).1 Μέ αλλεπάλληλα διαβήματα τόσο
κατά τήν διάσκεψη της Θεσσαλονίκης (186/5 π.Χ.), οσο και στην ίδια τήν Ρώμη (185/4 π.Χ.), οί
Μαρωνιτες κατήγγειλαν τίς μακεδόνικες ενέργειες (Τ179),2 ένφ παράλληλα εντείνονταν οί πιέσεις
τοϋ βασιλέως τοϋ Περγάμου. Ό Φίλιππος εξαναγκάσθηκε νά συμμορφωθεί μέ τις απαιτήσεις της
Συγκλήτου καί να αποσύρει τις φρουρές του (183 π.Χ., Τ141), αφού προηγουμένως όμως
εκδικήθηκε τους Μαρωνϊτες υποκινώντας τήν σφαγή των οπαδών της άντι-μακεδονικής
παρατάξεως (ΤΊ80, Τ142).
Πιστεύεται συνήθως οτι ό Φίλιππος κατόρθωσε νά αποκαταστήσει τήν επιρροή του τόσο στην
Μαρώνεια οσο καί στην Alvo και τα "Αβδηρα· οπωσδήποτε, οί τρεις πόλεις αρνήθηκαν νά
συμπαραταχθούν μέ τους Ρωμαίους κατά τον Γ ' Μακεδόνικο πόλεμο καί βρέθηκαν αντιμέτωπες
μέ τα ρωμαϊκά όπλα. Ή Μαρώνεια καί ή Αίνος κατόρθωσαν νά αντικρούσουν τήν επίθεση τοϋ
ρωμαϊκού στόλου (170 π.Χ.), αλλά δέν τιμωρήθηκαν άπό τήν Σύγκλητο (Τ145).3 Προς στιγμήν ή
Σύγκλητος φάνηκε διατεθειμένη νά χρησιμοποιήσει τήν υπόσχεση παραχωρήσεως των δύο πόλεων
για νά στρέψει τον "Ατταλο εναντίον τοϋ αδελφού του Ευμενούς, αλλά μετά τήν αποτυχία τοϋ
σχεδίου της προτίμησε νά τίς ανακηρύξει ελεύθερες (168/67 π.Χ.).4
Ή ελευθερία των τριών πόλεων της Αίγαιακής Θράκης επικυρώθηκε λίγους μήνες αργότερα
στο πλαίσιο της διευθετήσεως των μακεδόνικων πραγμάτων άπό τον Λεύκιο Αιμίλιο Παύλο: κατά
τήν μαρτυρία τοϋ Διόδωρου (Τ60), αλλά καί τοϋ Λιβίου (Τ147), εξαιρέθηκαν ρητώς άπό τά όρια
της πρώτης μακεδόνικης "μερίδος", ή όποια περιέλαβε τήν περιοχή μεταξύ Στρυμόνος καί Νέστου,
άλλα καί τίς πέραν τοϋ Νέστου πρώην μακεδόνικες κτήσεις (ερύματα στον Πολύβιο, vicos, castella
oppida στον Λίβιο), μέ εξαίρεση τίς τρεις ελληνίδες πόλεις. Στην περίπτωση της Μαρώνειας, τό
προνομιακό νομικό καθεστώς της πόλεως επιβεβαιώθηκε καί ενισχύθηκε λίγο αργότερα μέ τήν
σύναψη συμμαχίας (foedus aequum).5
Απολαμβάνοντας τήν εύνοια της Ρώμης καί μέ δεδομένο τό οδυνηρό παρελθόν των σχέσεων
της μέ τους τελευταίους Μακεδόνες βασιλείς, ή Μαρώνεια δέν φαίνεται νά συγκινήθηκε άπό τήν
εμφάνιση τοϋ Άνδρίσκου. "Ετσι, τό πιθανότερο είναι οτι ή ίδρυση της επαρχίας Μακεδονίας τό
148 π.Χ. επικύρωσε τήν αρχική διευθέτηση τοϋ νομικού της καθεστώτος, δηλαδή τήν εξαίρεση της
Μαρώνειας —όπως πιθανότατα καί των δύο άλλων ελληνίδων πόλεων της Θράκης τοϋ Αιγαίου—
άπό τά όρια της νεοϊδρυθείσης επαρχίας Μακεδονίας, τό ανατολικό σύνορο της όποιας πιστεύεται
οτι έφθανε αρχικά πέραν τοϋ ποταμού Έβρου.6
Μέ τήν ίδαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση πού επιφύλαξαν οί Ρωμαίοι στην Μαρώνεια πρέπει νά
συνδέεται ή πρώιμη εισαγωγή της λατρείας της Ρώμης, ώς παρέδρου τοϋ Διός (Ε187) —όπως
παλαιότερα εκείνη τοϋ Φιλίππου Β ' 7 — άλλα καί τοϋ πολιούχου θεού Διονύσου.8 Τό φιλορρωμαϊκό κλίμα επιβεβαιώνει καί ή πρώιμη παρουσία στην πόλη Ρωμαίων, προφανώς επιχειρηματιών
(negotiatores), ορισμένοι άπό τους όποιους φαίνεται οτι στήριξαν τήν πόλη σέ κρίσιμες
περιστάσεις, όπως προκύπτει άπό τό γεγονός οτι ανταμείφθηκαν μέ τίς παραδοσιακές τιμές

1. Τ139. Για τα γεγονότα αυτά καί για τίς κινήσεις τοϋ Φιλίππου Ε' στην περιοχή, βλ. Walbank, Philip V223-224 καί Λ.
Λουκοπούλου, Αφιέρωμα Hammond 295-303. Σέ αυτούς τους χρόνους χρονολογείται καί επιτύμβια επιγραφή από τήν
Μαρώνεια, στην όποια αναφέρεται ό δήμος ό èv ΑΤυω, μέλη δηλαδή πιθανώς της άντιμακεδονικής παρατάξεως πού
κατέφυγαν στην γείτονα πόλη (βλ. κατωτέρω Ε278 μέ τά συναφή σχόλια).
2. Πρβλ. Πολύβ. 23. 1. 3-4,23. 3. 1 καί Τ139, Τ141, Τ143.
3. Για τήν τραγική τύχη τών 'Αβδήρων , βλ. ανωτέρω, σελ. 165.
4.Τ181. Πρβλ. Loukopoulou, "Frontier" 102-104.
5. Βλ. κατωτέρω, Ε168.
6. Loukopoulou, "Frontier" 86. 'Ανάλογο προνομιακό καθεστώς παραχωρήθηκε επίσης στα "Αβδηρα (ανωτέρω, σελ. 165),
Ισως καί στην Alvo (βλ. κατωτέρω, τά σχόλια στην επιγραφή Ε185).
7. Ε186 βλ. ανωτέρω, σελ. 324.
8. Ε188-Ε198. Βλ. επίσης κατωτέρω, σελ. 330.
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που επιφύλασσαν οί ελληνικές πόλεις στους ευεργέτες των.1 Δέν χωρεί συνεπώς αμφιβολία οτι,
παρ' όλον οτι δέν μνημονεύεται στις σωζόμενες πηγές, ή Μαρώνεια, τίμησε τους ορούς τής
συμμαχίας τής Ρώμης και αντιτάχθηκε σθεναρά, όπως τά "Αβδηρα2 και ή Θάσος,3 στην επίθεση τών
μιθριδατικών στρατευμάτων.4 Μέ τήν πρόσφατη μάλιστα ανακάλυψη καί δημοσίευση σημαντικού
ψηφίσματος τών Μαρωνιτών επί Κλαυδίου (κατωτέρω Ε180) αποκαλύφθηκε οτι ή πόλις υπέστη
σημαντική κατασκαφή, σφαγές καί αιχμαλωσίες πολιτών, πιθανότατα το 88 π.Χ. από στρατεύματα
του Μιθριδάτη, Ισως καί μέ τήν σύμπραξη γειτονικών Θρακών. Για τήν στάση της αυτήν ή
Μαρώνεια πρέπει νά ανταμείφθηκε μέ επαναβεβαίωση του προνομιακού της καθεστώτος.5
Μέ τήν κρίση τών Μιθριδατικών πολέμων μπορεί πιθανότατα νά σχετισθεί ή κοπή τού όγκου
τών εκδόσεων τών αττικού βάρους τετραδράχμων τής Μαρώνειας, Ισως για τήν αντιμετώπιση τών
μεγάλων δαπανών πού ή πόλις, όπως άλλωστε καί ή Θάσος, κλήθηκε νά καλύψει.6 Ή έκδοση
αυτών τών νομισμάτων, τών οποίων αθρόες θρακικές απομιμήσεις απαντούν στην ενδοχώρα τής
Θράκης, άρχισε μετά το 146 π.Χ., ίσως καί αργότερα, καί συνεχίσθηκε μετά τό πέρας τών
Μιθριδατικών πολέμων.7
Όπωσδήποτε, οί σχέσεις τών Ρωμαίων μέ τήν Μαρώνεια φαίνεται οτι ατόνησαν κατά τις
επόμενες δεκαετίες, όπως υποδηλώνουν οί επανειλημμένες αναφορές τού Κικέρωνος στην
απώλεια τού ελέγχου τών πέραν τού Νέστου εδαφών τής επαρχίας Μακεδονίας καί τής ζωτικής,
στρατιωτικής σημασίας επικοινωνιακής αρτηρίας πού αντιπροσώπευε ή Εγνατία οδός.8
Ενδεικτική τού νέου συσχετισμού δυνάμεων στην Θράκη τού Αιγαίου, τής επιρροής Θρακών
δυναστών, οί όποιοι εκμεταλλεύθηκαν τό κενό εξουσίας για νά εδραιώσουν τήν κυριαρχία τους
στις όμορες περιοχές, αλλά καί τής πολιτικής διπλωματίας τών Μαρωνιτών είναι ή επιγραφή προς
τιμήν Θρακός βασιλέως, τών γειτονικών Σαπαίων πιθανότατα (Ε207).9

1. Ε178. Πρβλ. τήν παρουσία Ρωμαίων στον κατάλογο τών θεραπευτών τού Σεράπιδος (Ε212). Για τήν πρώιμη παρουσία
Ρωμαίων στην Μακεδονία καί τήν Θράκη, βλ. Rizakis, "Les Italiens" 109-32, κυρίως 115 καί ανωτέρω, σελ. 166 καί τις
επιγραφές Ε8-Ε10.
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 166.
3. Για τις περιπέτειες τής Θάσου, βλ. Dunant-Pouilloux 5-10. Πρβλ. Sherk, RDGEÙQ. 20 καί 21 (= ΤΕ74), δπου καί ή
προηγούμενη βιβλιογραφία. Γενικώς, για τήν στάση τών ελληνίδων πόλεων κατά τους Μιθριδατικούς πολέμους, βλ.
Bernhardt, Polis 33-64.
4. Fr. de Callatay, NumAntCI 20 (1991) 222, σημ. 33.
5. Βλ. αναλυτικά Κ. Clinton, Chiron 33 (2003) 385-89, οπού συζητείται επίσης ή ανάλογη στάση καί τύχη τών 'Αβδήρων καί
τής Θάσου.
6. Ή έναρξη καί το πέρας τών κοπών αυτών, όπως καί τών αντίστοιχων τής Θάσου, έχει ήδη απασχολήσει τήν έρευνα. Οί
χρονολογήσεις πού προτάθηκαν ποικίλλουν: αρχές 2ου π.Χ. ai. (Schönert- Geiss, Maroneia 80)· μετά τό 188 π.Χ.
(Morkholm, "Chronology and Meaning of the Wreath Coinages of the Early 2nd C. B.C.", NumAntCI 9, 1986, 186)· μετά το
185 π.Χ. (Chr. Veligianni, ZPE 85 [1991] 143) -180/170-91/81 π.Χ. (Ο. Picard, "Thrace", The Coinage of the Roman World
in the Late Republic [έκδ. Α. Μ. Burnett καί Μ. Η. Crawford], BAR 326 [1987] 80· πρβλ. I. Touratsoglou, "Macedonia",
στο Ιδιο έργο, BAR 326 [1987] 63)· 180 π.Χ. (G. Le Rider, "Les monnaies thasiennes", Guide de Thasos [Αθήνα 1967] 18990· μετά το 167·π.Χ. (Α. Giovannini, Rome et la circulation monétaire en Grèce au Ile siècle av. J.-Chr. 16-17)· μετά τό
158 π.Χ. (M. Crawford, 125 καί 131)· μετά το 146 (Η. Β. Mattingly, "The Beginning of Athenian New Style Silver
Coinage", NC 150 [1990] 67-68)· μετά το 146 π.Χ. (Fr. de Callatay, NumAntCI 20 [1991] 216 κέξ., Ιδίως 224)· κυρίως κατά
τήν διάρκεια τών μιθριδατικών πολέμων (CahN23, 1986,220 καί D. MacDonald, NumAntCI 23 [1994] 177-8· οί απόψεις
τών δύο τελευταίων υιοθετούνται άπό τους Ι. Touratsoglou (Survey 13 [1997] 55-78 κυρίως σελ. 56, καί F. Canali de
Rossi, Atti XI Cong. Intern. Epigr. Gr. e Lat., Roma 1997, 317-324). 'Υπογραμμίζεται οτι στους θησαυρούς πού
άπεκρύβησαν στο εσωτερικό τής Θράκης τα νομίσματα αυτά κυκλοφορούν μαζί μέ εκδόσεις αττικού πάντοτε βάρους
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ, τού Aesillas καί τής Θάσου (βλ. τό σχετικό κεφάλαιο τής Schönert-Geiss, Maroneia 64-85, πίν.
37-91 καί 96-108, καθώς καί de Callatay, Histoire 113, σημ. 39, 117, 132, σημ. 10, 159,297, σημ. 123, 300). ΟΙ κοπές τής
Θάσου φέρουν ανάλογους τύπους μέ εκείνους τής Μαρώνειας. Έπί πλέον ορισμένα θασιακά τετράδραχμα φέρουν
ύστερόσημα τού Quintus Bruttius Sura (legatus pro praetore τού Caius Sentius Saturninus από τό 92 έως τό 88 π.Χ.) καί
τού Σύλλα.
7. Βλ. ανωτέρω σημ. 6 καί, κυρίως, Fr. de Callatay, NumAntCI 20 (1991) 216 κέ. Στους ελληνιστικούς χρόνους καί πιθα
νότατα στα τέλη τού 3ου π.Χ. αί. καί τό πρώτο μισό τού 2ου π.Χ. ai. πρέπει μάλλον να χρονολογηθούν οί χάλκινες
κοπές τριών διαφορετικών υποδιαιρέσεων (ομάδα Χ τής Schönert-Geiss [Maroneia 83-84]: A' : άρ. 1640-83, Β' : αρ.
1684-95, Γ':άρ. 1696-1697).
8. Βλ. τήν λεπτομερή ανάλυση τών πηγών από τήν L. Loukopoulou (Loukopoulou, "Frontier" 81-86).
9. 'Αναλυτικότερα για τήν περίοδο αυτήν, βλ. Loukopoulou, "Frontier" 86-91. Για τους βασιλείς τής δυναστείας τών
Σαπαίων, βλ. R. D. Sullivan, ANRWU 7. 1 (1979) 186-211 και τοϋ ιδίου, Near Eastern Royalty and Rome, 100-30 BC, 2630. Για τον βασιλικό οίκο τών Σαπαίων, βλ. επίσης Μ. Tacheva, Studia G. Mihailov459-67.
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Ό ουσιαστικός έλεγχος της νοτιοανατολικής Θράκης από την Ρώμη δεν αποκαταστάθηκε παρά
μετά την ίδρυση, επί Κλαυδίου, της επαρχίας Θράκης, στην οποία εντάχθηκαν όλες ol προς Α τοϋ
Νέστου περιοχές.1 Ή διοικητική αυτή αναδιοργάνωση ωστόσο πρέπει να επικύρωσε το ειδικό
προνομιακό καθεστώς των τριών ελληνίδων πόλεων. Ειδικότερα ή Μαρώνεια φρόντιζε να
συντηρεί τήν εμπιστοσύνη της ρωμαϊκής ηγεσίας μέ διακριτικούς χειρισμούς, υπογραμμίζοντας σέ
κάθε περίπτωση τήν αποκλειστική σχέση της μέ τον εκάστοτε αυτοκράτορα (βλ. κατωτέρω, το
ψήφισμα Ε180). Έπί Αυγούστου έθεσε σέ κυκλοφορία χάλκινα νομίσματα μέ τήν παράσταση τοϋ
ήρωος Μάρωνος στον έμπροσθότυπο και μέ τον αιγόκερω, προσωπικό σύμβολο τοϋ Αυγούστου
στον όπισθότυπο.2 Ή αυτοκρατορική λατρεία φαίνεται οτι είχε εγκαθιδρυθεί στην πόλη ήδη προ
τοϋ Κλαυδίου, όπως προκύπτει από τήν ανάλυση τοϋ ψηφίσματος Ε180.3 Μέ το ταξίδι τοϋ
Νέρωνος στην Ελλάδα το 66/67 μ.Χ. συνδέθηκε ή κοπή χάλκινων νομισμάτων μέ τήν κεφαλή τοϋ
αύτοκράτορος στον έμπροσθότυπο και "προτομή" στεφανωμένου Διονύσου στον όπισθότυπο.4 Ή
συγκεκριμένη κοπή μπορεί επίσης να συσχετισθεί μέ τήν διακήρυξη της ελευθερίας τών πόλεων
στην Κόρινθο, τον Νοέμβριο τοϋ έτους 66 μ.Χ.5 Προς τιμήν τών αυτοκρατόρων Βεσπασιανού καί
Τίτου εξ άλλου οι Μαρωνιτες ίδρυσαν περίτεχνο βωμό (Ε208). Μερικά χρόνια αργότερα, ή πόλις
τίμησε τον Τραϊανό (Ε209), ένφ στο τέλος τοϋ 131 μ.Χ. δέχθηκε τήν επίσκεψη τοϋ αύτοκράτορος
'Αδριανού.6
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το κείμενο τοϋ ψηφίσματος Ε180 πού προαναφέρθηκε, από το
όποιο προκύπτει οτι ή Μαρώνεια φρόντιζε συστηματικά, μέ αποστολή πρεσβειών, να προλαμβάνει
τήν μείωση τών προνομίων της καί να επαναβεβαιώνει το ειδικό καθεστώς πόλεως ελεύθερης,
ένσύνθηκης καί ένσπονδης, πού μόνον ώς έξηρημένη του τύπου τ% έτταρχίας (extra
formulam/formam provinciae) μπορούσε να έχει.7 Σέ αποκατάσταση τών προνομίων καί, κατ'
επέκταση, τοϋ νομικού καθεστώτος της πόλεως αναφέρεται επίσης διάταγμα τοϋ 'Αδριανού
(Ε185), πού εκδόθηκε μετά άπό διαμαρτυρία τών Μαρωνιτών για καταχρηστική συμπεριφορά
Ρωμαίων υπηρεσιακών παραγόντων.
Τό ίδιο όμως αυτό διάταγμα τοϋ 'Αδριανού αποκαλύπτει ένα ανεπιβεβαίωτο μέχρι σήμερα
στοιχείο για τήν σημασία της Μαρώνειας: αποτελούσε τήν κύρια αφετηρία τοϋ διάπλου προς τήν
Σαμοθράκη.8 Τον ρόλο αυτόν, πού τεκμηριώνεται για τήν συγκεκριμένη περίοδο, πρέπει να
ανέλαβε ήδη κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, όταν ή πόλις απορρόφησε τα εδάφη —καί τους
λιμένες— της παλαιάς σαμοθρακικής περαίας. Άπό τό κείμενο τοϋ διατάγματος συνάγεται οτι ή
πόλις είχε οργανώσει τήν φιλοξενία σέ ξενώνες9 καί τήν διαπεραίωση —μέ ειδικά ίσως σκάφη—
τών αθρόων προσκυνητών, μεταξύ τών όποιων καί πολλοί καί επίσημοι Ρωμαίοι, πού είναι
γνωστό οτι συνέρρεαν ακόμη κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους στο περίφημο ιερό τών
Μεγάλων θεών, όπως αποκαλύπτουν πολυάριθμοι κατάλογοι μυστών πού βρέθηκαν στην
Σαμοθράκη.10 Οι δραστηριότητες αυτές φαίνεται οτι είχαν σημαντικές επιπτώσεις, κυρίως θετικές,
1. Για τήν ίδρυση της φωμαϊκής επαρχίας Θράκης, βλ. J. Kolendo, Actes du colloque "Claude de Lyon, empereur romain"
321-32.
2. Schönert-Geiss, Maroneia αρ. 1736· πρβλ. άρ. 1737-43 της ίδιας ύποδιαιρέσεως καί τύπων πού αναφέρονται στον Διόνυσο
καί τον οίνο.
3. Βλ. Κ. Clinton, Chiron 33 (2003) 403.
4 . Schönert-Geiss, Maroneiaàg. 1698-1700· RPC316, αρ. 1732-1733.
5 . Halfmann, Itinera 173-76.
6. Βλ. τα σχόλια στην επιγραφή Ε185.
7. Πρβλ. το νομικό καθεστώς της Άφροδισιάδος της Καριάς (Reynolds, Aphrodisias αρ. 14· Reynolds, Cities [non vidimus]·
C. Roueché, Papers presented to Joyce Reynolds 206-28· Roueché, Aphrodisias XXIV-XXV)· Ch. Kokkinia, "Rights of
Liberty: Diplomatic Strategies and the Roman Governor" (υπό δημοσίευση). Για τήν Μαρώνεια, βλ. επίσης L. D.
Loukopoulou, S. Psoma καί S. Doukata, "Un nouveau document impérial provenant de Maronée" (υπό δημοσίευση). Για
τα προνόμια τών πόλεων, βλ. R. Bernhardt, Historia 29 (1980) 190-207· Bernhardt, Polis 182-98- Bernhardt, Imperium,
κυρίως 93-103.
8. Τον ρόλο αυτόν διέκρινε πρώτος ό Χ. Μπακιρτζής (Χ. Μπακιρτζής καί Γ. Χατζημιχάλης, Σύναξη Μαρώνειας ['Αθήνα
1991] 59-142· πρβλ. Θράκη 167-71).
9. Ερείπια ξενώνος έχουν επισημανθεί στον λιμενίσκο τής παλαιοχριστιανικής Σύναξης, περί τα πέντε χιλιόμετρα προς Α
τής Μαρώνειας, δπου φαίνεται οτι εντοπίζεται καί τό ιερό του Μάρωνος (βλ. κατωτέρω, τα σχόλια στην επιγραφή
Ε185).
10. Βλ. λ.χ. Fraser, Samothrace άρ. 28α, 31, 32, 33 II, 34, 36, 38-40,50-54.
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στην οικονομική ζωή της πόλεως, αλλά και αρνητικές, σέ περιπτώσεις πού Ρωμαίοι αξιωματούχοι
διενοούντο να ασκήσουν καταχρηστικά τήν εξουσία τους εις βάρος της ελευθερίας της πόλεως και
της πλήρους άνεισφορίας και άλειτουργησίας, τήν οποία διεκδικούσε πάντοτε επίμονα.1 Ένδειξη
σχέσεων μέ τήν ρωμαϊκή διοίκηση αποτελεί μόνον ή αναφορά σέ επιτύμβια τού 3ου κυρίως αι. τού
φίσκου, δηλ. τού αυτοκρατορικού ταμείου, ως αποδέκτη προστίμου, το οποίο ώφειλαν να
καταβάλλουν τυχόν παραβάτες της ασυλίας τάφων (Ε312, Ε318). 'Οπωσδήποτε, ή ίδρυση νέας
πόλεως, της Τραϊανουπόλεως,2 στον άξονα της Εγνατίας οδού, πρέπει να σήμανε καί τον
περιορισμό της επικρατείας αλλά καί της σημασίας της Μαρώνειας. Πάντως, οι νομισματικές της
εκδόσεις μέ τήν εικονιστική κεφαλή τού αύτοκράτορος στον έμπροσθότυπο συνεχίσθηκαν μέχρι
καί τον 3ο μ.Χ. αι.3
'Από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο ή Μαρώνεια αναφέρεται μεταξύ τών παραλιακών πόλεων της
Θράκης (Τ192), ένψ στον Συνέκδημο τού Ίεροκλέους καταλέγεται μεταξύ τών επτά πόλεων της
επαρχίας Ροδόπης (Τ112)· στην τελευταία πρέπει να εντάχθηκε μετά τήν επαρχιακή αναδιορ
γάνωση τού Διοκλητιανού. 'Αριθμός οροθετικών επιγραφών από τήν "χώρα" της Μαρώνειας
(Ε382, Ε383) άλλα καί τήν ευρύτερη περιοχή (Ε398), οι όποιες χρονολογούνται στα χρόνια της
τετραρχίας σχετίζονται πιθανότατα μέ αυτήν ακριβώς τήν διοκητική αναδιοργάνωση. Οί
χριστιανικές πηγές αναφέρουν πολλά ονόματα επισκόπων καί αρχιεπισκόπων της Μαρώνειας, οί
όποιοι συμμετέχουν στις περισσότερες οικουμενικές συνόδους.4
ΘΕΣΜΟΙ
Οί λίγες γνωστές πληροφορίες σχετικά μέ τους πολιτικούς θεσμούς της Μαρώνειας
προέρχονται αποκλειστικά σχεδόν άπό τις επιγραφές της: τα ψηφίσματα τών ελληνιστικών
χρόνων ψηφίζονται άπό τήν βουλή καί τον δήμο (Ε169, Ε170, Ε171, Ε175, Ε177)5· σέ δύο
περιπτώσεις (Ε171, Ε172) πιθανολογείται οτι μπορεί να συμπληρωθεί ή παρουσία, μέ
προβουλευτικό ρόλο, σώματος νομοφυλάκων, ανάλογο μέ εκείνο πού μαρτυρειται τήν ίδια περίπου
εποχή στα "Αβδηρα.6 Τήν εκτελεστική εξουσία ασκούσαν, καθώς φαίνεται, άρχοντες (Ε177, Ε180), ή
ταυτότητα τών οποίων παραμένει εν πολλοίς άγνωστη. Επώνυμος άρχων, τουλάχιστον μέχρι τον
2ο π.Χ. αι. ήταν ό Ιερεύς τού πολιούχου θεού Διονύσου: στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί ή αναφορά
τού ιερού αυτού τού θεού ώς επιφανέστατου τόπου, όπου δημοσιεύονταν τα επισημότερα δημόσια
έγγραφα της πόλεως.7 Κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους, μία σειρά αναθηματικών βωμίσκων
αποκαλύπτει οτι ή λατρεία τού Διονύσου —κατά συνέπειαν καί ό τίτλος τού επωνύμου ιερέως
πιθανότατα— συνδέθηκε μέ έκείνην τού Διός, της Ρώμης καί τού επωνύμου ήρωος Μάρωνος
(Ε188-Ε198). Μέ βάση αποσπασματικό ψήφισμα τών ελληνιστικών χρόνων προς τιμήν δύο
σιτωνών ή άγορανόμων (Ε175) ανιχνεύονται μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς.
Κατά τήν περίοδο της πτολεμαϊκής κυριαρχίας, μαρτυρειται ή εγκατάσταση στην πόλη
φρουράς, ό επί κεφαλής της οποίας έφερε τον τίτλο τού τεταγμένου ύπό του βασιλέως επ\
Μαρώνειας καί φαίνεται οτι διέθετε, πέραν τών στρατιωτικών, ευρύτατες διοικητικές καί
οικονομικές ευθύνες (ΤΕ64).8 Ασαφής δμως παραμένει ή ακριβής σχέση του μέ τον ασφαλώς

1. Βλ. κατωτέρω Ε185 και τήν επικείμενη συστηματική δημοσίευση αυτής της επιγραφής από τις Λ. Λουκοπούλου, Σ. Ψωμά
καί Σ. Δουκάτα.
2. Βλ. κατωτέρω, σελ. 531.
3. Schönert-Geiss, Maroneia άρ. 1707-33.
4. Βλ. TIBThrakien 350-51, οπού αναλύονται οί σχετικές πηγές καί μαρτυρίες τών παλαιοχριστιανικών καί βυζαντινών
χρόνων.
5. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή τυπική αναγραφή ό δήμος σέ σημαντικό αριθμό επιτύμβιων τών ελληνιστικών καί τών
ρωμαϊκών χρόνων. 'Ανάλογη πρακτική σέ άλλες περιοχές τοΰ ελληνικού κόσμου κατά τήν ίδια περίοδο επισημαίνεται
από τον P. Herrmann ("Γέρας θανόντων-Totenkult und Totenehrung", Stadtbild und BUrgerbil im Hellenismus,
Kolloquium, München 24 bis 26 Juni 1993 [έκδ. Μ. Wörrle καί Ρ. Zanker, Μόναχο 1995], "Vestigia" 47,189-97).
6. Βλ. ανωτέρω, σελ. 170.
7. Ε168, στίχ. 43.
8. Βλ. ανωτέρω, σελ. 324 μέ τήν σημ. 5. Τήν ίδια εποχή, στην γειτονική Alvo αναφέρεται ή παρουσία αντίστοιχου praefectus
Ptolemaei(Aiß.31.16.4).
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ανώτερο του στρατηγόν εφ' Έλλησιτόντου κα'ι των επί Θράικης τόττων, στην ευθύνη τ ο ύ Οποίου

υπάγονταν όλες οί κτήσεις τών Πτολεμαίων στην ευρύτερη αύτη περιοχή (ΤΕ63).1
Τα σωζόμενα σπαράγματα ψηφισμάτων τών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων (Ε169-Ε181),
αναφέρονται σέ απονομή σέ πολίτες ή ξένους (κάποτε και στους απογόνους τους), οί όποιοι
προσέφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες στην πόλη, τών γνωστών από όλον τον ελληνικό κόσμο
τιμών και π ρ ο ν ο μ ί ω ν , Οπως προξενιά, πολιτεία, εγκτησις, ασυλία, ατέλεια εξαγωγών καί εισαγωγών,
εϊσπλους και εκπλους άσυλεί και άσπονδε! εν ειρήνη και εν πολεμώ, εφοδοζ στην βουλή καί τον δήμο

κατά προτεραιότητα, έπαινος, πρόσκληση εις προεδρίαν, προσφορά τιμητικού στεφάνου, παροχή
φιλοξενίας.
"Αγνωστος παραμένει ό χρόνος της εισαγωγής —οπωσδήποτε κατά τους αυτοκρατορικούς
χρόνους— τού θεσμού της γερουσίας, για τα μέλη της οποίας προβλέπονταν ειδικές θέσεις στο
θέατρο.2 Για τήν σύνθεση καί τις δικαιοδοσίες της δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, είναι όμως πολύ
πιθανόν οτι ιδρύθηκε τον Ιο ή τον 2ο μ.Χ. αι., οτι απαρτιζόταν άπό τα πλέον εξέχοντα μέλη της
κοινωνίας καί είχε αρμοδιότητες ανάλογες με εκείνες τών γερουσιών της γειτονικής Αίνου ή τής
Φιλιππουπόλεως.3
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Ή κυρίαρχη, όπως προαναφέρθηκε, θέση τής λατρείας τοΰ Διονύσου στην θρησκευτική ζωή τής
πόλεως4 επιβεβαιώνεται άπό τήν εικονογραφία τών νομισματικών εκδόσεων τής Μαρώνειας.5
Σημαντική εξ άλλου θέση πρέπει να κατείχε ή λατρεία τού Διός, μέ τήν οποία συνδέθηκε, για
λόγους πού δέν είναι σήμερα ακόμη πλήρως κατανοητοί, ή μεταθανάτια λατρεία τού Μακεδόνος
βασιλέως —πιθανότατα τού Φιλίππου Β ' —6 καί άπό τον 2ο π.Χ. αι., προφανώς στο πνεύμα τής
νέας εποχής, μέ έκείνην τής Ρώμης.7 Ή συστηματική αναφορά κοινού ιερέως τού Διός, τής Ρώμης,
τού Διονύσου καί τού Μάρωνος —πάντοτε μέ αυτήν τήν σειρά— κατά τους αυτοκρατορικούς
χρόνους υποδηλώνει αφ' ενός τήν συλλατρεία τών κορυφαίων αυτών θεοτήτων, πιθανώς όμως καί
τήν ανατροπή στην ιεράρχηση τους, ενδεικτική ίσως τής προσαρμογής τού θρησκευτικού βίου στην
πολιτική πραγματικότητα τής νέας εποχής. "Οσον άφορα στην λατρεία τού Μάρωνος, τοΰ
φερόμενου ώς επωνύμου ήρωος τής πόλεως,8 φαίνεται οτι αυτή αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τους
αυτοκρατορικούς χρόνους. 'Υποστηρίχθηκε οτι απεικονίζεται ώς αγένειος ήρως μέ δύο χάρακες
(καί αργότερα δύο δόρατα) στην οπίσθια οψη τών τετραδράχμων —καί τών αντίστοιχων χαλκών
εκδόσεων— τών ύστερων ελληνιστικών χρόνων,9 άλλα καί στις ψευδο-αύτόνομες κοπές, καθώς
επίσης σέ εκδόσεις μέ εικονιστικές κεφαλές αυτοκρατόρων.10 Το ήρώον του Μάρωνος, γνωστό
αποκλειστικά άπό τον Στράβωνα (Τ228), δέν αποκλείεται να πρέπει να αναγνωρισθεί στα
κατάλοιπα μνημειώδους κυκλικού οικοδομήματος τών αυτοκρατορικών χρόνων, τα όποια ήλθαν

1. Βλ. συστηματικά Bengtson, Strategie III 172-83.
2. Βλ. τήν χαραγμένη σέ εδώλιο τοΰ θεάτρου τής Μαρώνειας επιγραφή Γερουσία. (Έργον 1982, 20· 1984,20 . Πρβλ. BCH
109 [1985] 827· AR 1985-1986, 71· SEG 34 [1984] 707· 35 [1985] 824· πρβλ. Ε. Πεντάζος, "Το αρχαίο θέατρο στη
Μαρώνεια", Μνήμη Λαζαρίδη 637-53).
3. Oliver, Genista · τοϋ Ιδίου, Historìa 7 (1958) 472-96 καί Marcus Aurelius 18· βλ. επίσης J. Α. van Rossum, De Gerousia in de
Grieske Steden van net Romeinse Rijk (Diss. La Haye, 1988) 238-43 καί Κ. Γιαννακόπουλος, Μελέτες πάνω στον θεσμό
της Γερουσίας των ελληνικών πόλεων (αδημοσίευτη δρ. διατριβή, Αθήνα 2004).
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 329. Στον Διόνυσο αποδόθηκαν τα ερείπια σημαντικού ίεροϋ, πού ανασκάφηκαν στην περιοχή τοΰ
θεάτρου. Βλ. κατωτέρω, σελ. 338.
5. Schönert-Geiss, Maroneia 114-15.
6. Βλ. τα σχόλια στην επιγραφή Ε186 καί ανωτέρω, σελ. 324.
7. Για τήν πρώιμη, πιθανώς μετά το πέρας τοΰ Γ' Μακεδόνικου πολέμου, εισαγωγή τής λατρείας τής Ρώμης στην
Μαρώνεια, ώς ένδειξη ευγνωμοσύνης ΐσως για το προνομιακό καθεστώς πού επιφυλάχθηκε στην πόλη, βλ. κατωτέρω,
τα σχόλια στην επιγραφή Ε187, καί ανωτέρω, σελ. 326. Πρβλ. ανάλογες παρατηρήσεις για τήν περίπτωση τών 'Αβδήρων,
ανωτέρω σελ. 170 καί τα σχόλια στις επιγραφές Ε21 καί Ε22.
8. 'Επισημαίνεται δτι το όνομα Μάρων δέν αποτυπώνεται καν στο ονομαστικό τής Μαρώνειας.
9. Α. Kossatz-Deissmann, LIMCV1 1 (1992) 362-64, λ. Maron.
10. Πρόκειται για τις εκδόσεις Schönert-Geiss, Maroneia πίν. 37-87 καί πίν. 91, αρ. 1698-1700, πίν. 92, αρ. 1707-1708,1709,
1717, πίν. 93, άρ. 1718-1729 καί πίν. 94, άρ. 1730-33, 1736, 1743.
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στο φώς ενσωματωμένα στα μεσαιωνικά οικοδομήματα της βυζαντινής Συνάξεως, στην ακτή, δέκα
περίπου χιλιόμετρα ανατολικώς της σύγχρονης κοινότητας Μαρώνειας.1
Σε αναθηματική επιγραφή αναφέρεται ό Ποσειδών (Ε204)· με τήν λατρεία τοΰ θεοΰ της
θάλασσας συνδέεται ίσως και ό ίππος τών κλασσικών κοπών της Μαρώνειας.2 Ή νομισματική
εικονογραφία παραπέμπει και σε άλλες λατρείες, όπως τοΰ Έρμου,3 τοΰ Ηρακλέους,4 τοΰ Απόλ
λωνος,5 και τοΰ Άσκληπιοΰ.6
Σημαντική θέση στην θρησκευτική ζωή της Μαρώνειας κατέλαβε ή τεκμηριωμένη από ικανό
αριθμό επιγραφικών ευρημάτων7 λατρεία τών Αιγυπτίων θεών, της "Ισιδος, τοΰ Σεράπιδος, τοΰ
Άνούβιδος καί τοΰ Άρποκράτη, ή οποία πρέπει να εισήχθη κατά τήν περίοδο της Πτολεμαϊκής
κυριαρχίας στις πόλεις τών ακτών τοΰ Βορείου Αιγαίου.8 Οί πολυάριθμοι θεραττευταί τοΰ
Σεράπιδος, μεταξύ τών οποίων καί αρκετοί Ρωμαίοι, συγκροτούσαν συλλογικό σώμα, μέ
συστηματικά αρθρωμένη λειτουργία καί διοίκηση, υπεύθυνη για τήν οργάνωση τών παραδοσιακών
για τις θεότητες αυτές λατρευτικών εκδηλώσεων καί αγώνων, καί για τήν απονομή τιμών σε
εκλεγμένους Ιερείς τοΰ θεοΰ για τις διακεκριμένες υπηρεσίες τους.9 Επιγραφικά τεκμηριωμένη
ε ί ν α ι ή π α ρ ο υ σ ί α ιερέως, τ ρ ι η ρ ά ρ χ ο υ , θύτου, Ίερονείκη, ΐεροκήρυκος.

Πρώιμη οπωσδήποτε πρέπει να θεωρηθεί ή εισαγωγή της αυτοκρατορικής λατρείας, πού
προαναφέρθηκε (ανωτέρω, σελ. 328). 'Ικανά τεκμήρια γιά τήν σημασία της προσφέρουν ή
μετατροπή τοΰ θεάτρου σε κονίστρα, τα επιτύμβια μονομάχων από τήν Μαρώνεια (Ε329Α, Ε330)
καί τήν "Στρύμη" (;) (Ε 167) καί ή βάση συντάγματος μονομάχων τοΰ Μουσείου Κομοτηνής
(Ε484).10 Μέ τους αγώνες μονομάχων, ίσως όμως καί μέ τήν λατρεία της "Ισιδος, πρέπει να
συνδεθεί καί εκείνη της Νεικονεμέσεως, ή όποια αναφέρεται σέ αποσπασματική επιγραφή (Ε204·
πρβλ. καί Ε374).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ώς εκ της θέσεως της, ή Μαρώνεια έπρεπε εξ αρχής να ανταγωνισθεί τους δύο οικονομικούς
κολοσσούς τοΰ βορειοελλαδικού κόσμου τών αποικιών, τους Θασίους καί τους Αβδηρίτες. Τα
εύφορα εδάφη της χώρας της, σέ συνδυασμό μέ τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, της
εξασφάλιζαν αυτάρκεια καί οχι μόνον. Οί πλουτοπαραγωγικές πηγές της —αλιεία (Τ6), γεωργία
(Τ137), ελαιοκομία καί κυριότατα αμπελουργία— δέν διαφοροποιούνται άπό τήν 'Αρχαιότητα
μέχρι σήμερα." Σημαντική πηγή πλούτου πρέπει να θεωρηθεί οτι αποτελούσε επίσης ή
κτηνοτροφία, ιδίως ή ίπποφορβία, δεδομένου οτι ό ίππος αποτελεί ήδη άπό τα τέλη τών αρχαϊκών
χρόνων τον κύριο εικονογραφικό τύπο στα νομίσματα της πόλεως.12 Δέν φαίνεται όμως να είχε
1. Βλ. κατωτέρω, τα σχόλια στην επιγραφή Ε185 καί, αναλυτικότερα, τήν επικείμενη συστηματική δημοσίευση αυτής τής
επιγραφής.
2. Βλ. Schönert-Geiss, Maroneia 115.
3. Schönert-Geiss, Maroneia πίν. 91, αρ. 1696-97. Μέ τήν λατρεία τοΰ Έρμου συσχετίζεται καί ή κεφαλή τοΰ κριοΰ τών
εκδόσεων Schönert-Geiss, Maroneia πίν. 3-4 αρ. 39-70.
4. Schönert-Geiss, Maroneianiv. 90-91, αρ. 1684-1699.
5. Schönert-Geiss, Maroneia αρ. 340,596;, 126-128, 134, 116-121, 122.
6. Στον όπισθότυπο τών Ιδιων νομισμάτων.
7. Ε182, Ε183, Ε199-Ε205, Ε212 (Α). Γιά τήν πιθανή θέση τοΰ ίεροΰ τών Αιγυπτίων θεών στην θέση Παράθυρα, οπού
βρίσκεται καί το παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο, βλ. Χ. Καραδήμα, ΑΕΜΘ 9 (1995) [1998] 488, καί κατωτέρω, σελ.
338.
8. Βλ. ανωτέρω, σελ. 169-70.
9. Ε182, Ε183 καί Ε212.
10. Πρβλ. τις ανάλογες ενδείξεις πού προέκυψαν γιά τα "Αβδηρα (Ε68) καί τήν Πλωτινόπολη (Ε466). Γιά τήν
αυτοκρατορική λατρεία γενικότερα, βλ. S. R. F. Price, Rituals and Power: the Roman Imperial Cult in Asia Minor
(Καιμπριτζ 1984, 89, 106-107,116· τον ίδιου, "Gods and Emperors: the Greek Language of the Roman Imperial Cult", JHS
104 (1984) 79-95· Maria Kantiréa, Le culte impérial sous les Julio-claudiens et les Flaviens, αδημοσίευτη διδ. διατριβή
(Paris I-Panthéon- Sorbonne 2003).
11. Isaac 111-114. Πρβλ. τήν εξαντλητική ανάλυση τών πλουτοπαραγωγικών πόρων καί τής οικονομίας τής Μαρώνειας άπό
τον Α. Jahne, Stephanos Nomismatikos 301-316. Τα τελευταία χρόνια, σημαντική θέση έχει καταλάβει ή καλλιέργεια
βάμβακος. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οί πρόσφατες προσπάθειες για τήν αναβίωση τής αμπελουργίας καί τής
οινοπαραγωγής.
12. Βλ. επίσης τήν πιθανή σχέση μέ τήν λατρεία τοΰ Ποσειδώνος πού αναφέρθηκε παραπάνω.
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υπό τον έλεγχο της μεταλλεία- το αναγκαίο για τις περιορισμένες πρώιμες νομισματικές εκδόσεις
της μέταλλο πρέπει να προσποριζόταν δια της εμπορικής όδοϋ. Οι σχετικά περιορισμένες αυτές
δυνατότητες φαίνεται οτι ξεπεράσθηκαν προοδευτικά, όπως διαφαίνεται από το ΰψος του φόρου
πού ή πόλις κατέβαλλε στην 'Αθηναϊκή συμμαχία,1 οσο και άπό τήν αυξημένη νομισματική της
παραγωγή κατά τό ίδιο διάστημα.2 Άπό τις αρχές του 4ου π.Χ. αι. ή Μαρώνεια ανταγωνίζεται μέ
επιτυχία τα "Αβδηρα οσο και τήν Θάσο,3 διεκδικώντας πρωτεύοντα ρόλο στο εμπόριο μέ τους
Θράκες της ενδοχώρας, όπως συνάγεται άπό τήν ανάλυση τοϋ περιεχομένου της περίφημης
επιγραφής της Πιστίρου (ΤΕ55), άπό τήν ευρύτατη κυκλοφορία των κοπών της, άλλα και άπό τήν
προαναφερθείσα υιοθέτηση των τύπων των συγκεκριμένων αυτών κοπών άπό τους διαδόχους τοϋ
βασιλέως τών Όδρυσών Κότυος Α ' .4 Οί εμπορικές σχέσεις της πόλεως μέ τήν μεγάλη θρακική πε
διάδα συνεχίσθηκαν τόσο κατά τον 3ο π.Χ. αι. οσο και σέ ολη τή διάρκεια τών ύστερων ελληνι
στικών χρόνων, όπως αποκαλύπτει ή ανεύρεση πολυάριθμων νομισματικών θησαυρών πού
μονοπωλοϋνται σχεδόν άπό τίς μαρωνίτικες κοπές.5
Οί επιπτώσεις της πτολεμαϊκής κυριαρχίας στην οικονομία της Μαρώνειας δέν είναι εμφανείς.
"Ηδη όμως άπό τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους άρχισε να γίνεται αισθητή ή παρουσία
Ρωμαίων, πιθανότατα negotiators (Ε178, Ε180, Ε185, Ε212),6 ένδειξη πιθανότατα αξιόλογης
εμπορικής δραστηριότητας της πόλεως, ίσως γύρω άπό τό εμπόριο τοϋ τοπικού οίνου. Μπορεί
επίσης να θεωρηθεί βέβαιο οτι μέ τήν προσάρτηση τών ανατολικώς τοϋ Ίσμάρου εδαφών,
εγκαινιάσθηκε και ή εκμετάλλευση άπό τήν Μαρώνεια τοϋ διάπλου προς τήν Σαμοθράκη, πού
τεκμηριώνεται επιγραφικά τουλάχιστον για τους πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους (Ε185).
ΝΟΜΙΣΜΑ
Ή Μαρώνεια εξέδωσε για πρώτη φορά νομίσματα στα τέλη τοϋ 6ου π.Χ. αι.7 -Σύμφωνα μέ τήν
Schoenert-Geiss, ή νομισματοκοπία της πόλεως διαιρείται σέ ένδεκα περιόδους. Άπό τίς αρχές τοϋ
5ου π.Χ. ai. και παράλληλα μέ τίς μεγαλύτερες υποδιαιρέσεις (στατήρες και δραχμές), ή πόλις
έκοψε μεγάλο αριθμό μικρών υποδιαιρέσεων. Στον έμπροσθότυπο εικονίζεται σταθερά ό ίππος και
ήδη άπό τά τέλη τοϋ 6ου π.Χ. ai. αναγράφονται τα αρχικά τοϋ εθνικού MAP, ΜΑΡΩ. Σύμφωνα μέ
νεώτερες μελέτες, γιά τίς εκδόσεις τών κλασσικών χρόνων ή πόλις υιοθέτησε τον "θρακομακεδονικό" σταθμητικό κανόνα·8 κατά τον 4ο π.Χ. αι. δμως, ακολουθώντας τό παράδειγμα τών
γειτονικών 'Αβδήρων προέβη σέ σταδιακή μείωση τοϋ βάρους τών αργυρών της εκδόσεων.9
"Ενδειξη γιά τήν οπωσδήποτε σχετικά περιορισμένη οικονομία της Μαρώνειας κατά τον 5ο π.Χ.
αι. αποτελεί τό γεγονός οτι τά νομίσματα της δέν απαντούν στους θησαυρούς πού άπεκρύβησαν
στην Αίγυπτο και τήν Εγγύς 'Ανατολή. Μεγαλύτερο εύρος λαμβάνει ή νομισματοκοπία της πόλεως
μόνον άπό τό τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αι. 'Οπωσδήποτε, και ένφ ή αργυρή νομισματοκοπία
της πόλεως διακόπτεται περί τό 336 π.Χ., οί χάλκινες εκδόσεις τοϋ τελευταίου τετάρτου τοϋ 4ου
π.Χ. αι., όπως και τών πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, κυκλοφορούν εύ-ρύτατα στο εσωτερικό της
Θράκης, όπως πιστοποιείται από τήν ανεύρεση πολυάριθμων θησαυρών.
1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 320.
2. Βλ. κατωτέρω, σελ. 333.
3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 321-22.
4. Ε. Schönert-Geiss, E/rene 22 (1985) 39-53· Peter 132-143.
5. Schönert-Geiss, Maroneia 89 κέ. καί, κυρίως, 91 κέ.· τής ιδίας, Actes du IXe CIN, Bern 1979,177-82. Οί χάλκινες εκδόσεις
πού συγκροτούν τήν ομάδα VII/VIII της Γερμανίδας νομισματολόγου πρέπει να χρονολογηθούν στις τελευταίες
δεκαετίες τού 4ου π.Χ. αι. Έξ άλλου, ή ανεύρεση τους επίσης καί στην στενή περιοχή της Μαρώνειας καί τών 'Αβδήρων
αντικρούει τήν υπόθεση της Schönert-Geiss δτι είχαν εκδοθεί γιά αποκλειστική κυκλοφορία στην ενδοχώρα τής Θράκης.
Βλ. επίσης κατωτέρω, σημ. 7.
6. Βλ. τα σχόλια στις επιγραφές αυτές καί ανωτέρω, σελ. 326.
7. Ή σχετικά πλούσια νομισματοκοπία της αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης από τον J. F. Μ. May (NC 1965,2756) παλαιότερα, καί πιο πρόσφατα από τήν Edith Schönert-Geiss, ή οποία μελέτησε τό σύνολο τών εκδόσεων τής πόλεως
από τους αρχαϊκούς εως καί τους ρωμαϊκούς χρόνους (253 μ.Χ.), καί συνέταξε σχετικό "σύνταγμα" (Schönert-Geiss,
Maroneia · βλ. όμως τίς νεώτερες μελέτες τών Ρ. R. Franke ("Αρχαία Θράκη"661-63), Ο. Picard (ObolosA [2000] 15-23),
C. C. Lorber (Amphipolis 65-72) καί Chryssanthaki (696-706). Συνολική αποτίμηση καί αναθεώρηση τών μέχρι σήμερα
συμπερασμάτων επιφυλάσσεται να δημοσιεύσει προσεχώς ή Σελήνη Ψωμά.
8. Βλ. ανωτέρω, σημ. 7.
9. Chryssanthaki 136-137.
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Κατά τήν διάρκεια της πτολεμαϊκης κυριαρχίας ή νομισματική παραγωγή της πόλεως πρέπει
να διακόπηκε1 για να ξαναρχίσει κατά τό δεύτερο μισό τοΰ 2ου π.Χ. αϊ, υιοθετώντας πλέον τον
αττικό σταθμητικό κανόνα κατά τό πρότυπο της Θάσου.2. Πράγματι, μόνον τότε, και κυρίως κατά
τό διάστημα των μιθριδατικών πολέμων,3 θέτει ή Μαρώνεια σε κυκλοφορία αργυρά τετράδραχμα
αττικού βάρους και χάλκινες εκδόσεις των ίδιων τύπων.4 Κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους,
άπό τον Ιο μέχρι και τον 3ο μ.Χ. αι., ή πόλις εκδίδει κατά διαστήματα νομίσματα μέ τήν εικονι
στική κεφαλή τοΰ αύτοκράτορος στον εμπροσθότυπο.5
Οί τύποι πού επιλέγονται για τίς νομισματικές εκδόσεις της Μαρώνειας συσχετίζονται μέ τις
επιτόπιες λατρείες,6 ένφ παράλληλα συνδέονται και μέ τίς πλουτοπαραγωγικές της πηγές: ô ίππος
παραπέμπει τόσο στην ίπποφορβία οσο και στην λατρεία τοΰ Ποσειδώνος· ή κεφαλή τοΰ Διονύσου
καί ή πιθανή απεικόνιση τοΰ Μάρωνος, ô βότρυς και ό κάνθαρος στην κυρίαρχη λατρεία τοΰ θεού
της αμπέλου άλλα καί στην προσοδοφόρο αμπελουργία, ό κριός στην λατρεία τοΰ 'Απόλλωνος,7
τοΰ κατ' εξοχήν θεού τοΰ αποικισμού καί μυθικού πάππου τοΰ Μάρωνος,8 άλλα καί τού Ερμού,9
προστάτη τού εμπορίου καί των ποιμνίων, ό όποιος λατρεύεται επίσης στην γειτονική Αίνο.10
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Σέ αντίθεση προς τα "Αβδηρα, περιορισμένη αποδεικνύεται οτι ήταν ή πνευματική ζωή στην
Μαρώνεια. Μόνον για τήν περίοδο της ακμής της πόλεως κατά τον 4ο π.Χ. αι. αναφέρονται
ευάριθμα ονόματα, οπωσδήποτε ελάσσονος αναστήματος, δπως οί ποιητές Σωτάδης καί
'Απολλώνιος Σωτάδου, ό κυνικός φιλόσοφος Μητροκλής καί ή αδελφή του Ίππαρχία, σύζυγος τοΰ
'Αθηναίου επίσης κυνικού Κράτητος, καί ό ζωγράφος Άθηνίων.11 Σημαντική οπωσδήποτε
πνευματική δραστηριότητα φαίνεται οτι κατέλαβε τό θέατρο πού κατασκευάσθηκε κατά τους
ελληνιστικούς χρόνους, σχετικά όμως τεκμήρια συνδέονται αποκλειστικά μέ τους αγώνες
μονομάχων πού οργανώνονταν έκεΧ κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους.12
Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
Για τον προσδιορισμό της χώρας της Μαρώνειας δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Ή
προτεινόμενη άπό τον Ααζαρίδη οριοθέτηση εκτάσεως συνολικού εμβαδού 207 τ. χλμ. περίπου,
άπό τίς ανατολικές καί βόρειες υπώρειες τοΰ Ίσμάρου στα ανατολικά μέχρι τους ποταμούς
Κουρού καί Φιλιουρί (τον Λίσο τοΰ Ηροδότου κατά τον Ααζαρίδη) στα δυτικά, καθώς καί τά

1. Τά χάλκινα νομίσματα τής ομάδας IX της Schönert-Geiss (άρ. 945-975), τήν όποια ή Γερμανίδα νομισματολόγος
χρονολογεί κατά τό διάστημα αυτό (240/39-200 π.Χ.) είναι ασφαλώς πρωιμότερα: τά νομίσματα αυτά συγκεντρώνουν
τά χαρακτηριστικά τών χαλκών νομισματοκοπιών τοΰ 4ου π.Χ. αϊ., έχουν τεχνοτροπική καί εικονογραφική συνάφεια μέ
τίς ομάδες VII καί VIII τής Schönert-Geiss καί άνευρίσκοντα, κατά την πληροφορία τών άνασκαφέων, σέ
ύστεροκλασσικά στρώματα. Πρέπει κατά συνέπειαν να άναχρονολογηθοΰν στον 4ο π.Χ. αι. Ώς εκ τούτου ή εξαγωγή
Ιστορικών συμπερασμάτων από τίς συγκεκριμένες εκδόσεις πού επιχειρείται από τον Α. Jahne (Stephanos Nomismatikos
301-316) μάλλον δέν ευσταθεί. Έξ άλλου, ό συγκεντρωτικός χαρακτήρας τής πτολεμαϊκής εξουσίας μάλλον δεν
επέτρεπε τήν έκδοση νομίσματος (Κ. Chryssanthaki, "Les monnaies lagides en Egée; l'exception 'égyptienne?" Production
et échange monétaire en Egypte hellénistique et romaine, 13-16 avril 2002 ['Αλεξάνδρεια 2005, ύπο έκδοση]).
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 327 ξαί σημ. 6.
3. F. de Callatay, NumAntCUO (1991) 216 κέξ., ιδίως224· τοϋ Ιδίου, CahN23 (1986) 220.
4. Πρόκειται κατ' ούσίαν για μία νομισματοκοπία παράλληλη μέ εκείνη τής Θάσου, μέ τήν οποία παρουσιάζει καί τήν ίδια
έξακτίνωση.
5. Schönert-Geiss, Maroneia πίν. 91, άρ. 1698-1704, πίν. 92, άρ. 1705-1717, πίν. 93, άρ. 1718-1729, πίν. 94, άρ. 1730-33, 1735,
1737-1739.
6. Βλ. ανωτέρω, σελ. 330-31.
7. Schönert-Geiss, Maroneia, πίν. 3-4, άρ. 39-70.
8. Βλ. ανωτέρω, σελ. 319 καί 331.
9. Για τον συσχετισμό μέ τήν λατρεία τοΰ Έρμου, βλ. L. Bodson, 'Ιερά Ζφα. Contribution à l'étude de la place de l'animal
dans la religion grecque ancienne, "Mémoires de la classe des Lettres" 2 (Βρυξέλλες 1978) 126, σημ. 42 καί 44.
10. Βλ. May, Ainos 272-74.
11. W. Aly, RE IIIA.l (1927) 1207-1209, λ. Sotades (άρ. 2)· W. Schmid, RE II1 (1895) 135, λ. Apollonios (άρ. 76)· Κ. v. Fritz,
RE XV 2 (1932) 1483-84, λ. Metrokles- H. v. Arnim, RE VIII 2 (1913) 1662, λ. Hipparchia (άρ. 1)· Ο. Rossbach, RE II 2
(1896) 2041-42, λ. Athenion (άρ. 10).
12. Βλ. Ε167, Ε329Α, Ε330καί Ε484.
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ρυάκια καί λιμνοθάλασσες στα σύνορα μεταξύ Μαρώνειας καί της πόλεως στην χερσόνησο της
Μολυβωτής (της "Στρύμης" κατά τον Λαζαρίδη), βασίσθηκε εύλογα στην μελέτη τοϋ γεωφυσικού
ανάγλυφου.1 Ό αρχαιολογικός χάρτης των προ-ρωμαϊκών περιόδων, παρά τον περιστασιακό
χαρακτήρα των ερευνών καί τών δημοσιεύσεων, φαίνεται να επιβεβαιώνει τήν πρόταση τού
Λαζαρίδη. Χαρακτηριστική είναι πράγματι ή απουσία ενδείξεων χρήσεως κατά τους προελληνιστικούς χρόνους τοϋ άνατολικοΰ τμήματος της πεδιάδος της Κομοτηνής, τήν οποία διέτρεχε ή
βασιλική οδός καί, άπό τον 2ο π.Χ. αι., ή Εγνατία (βλ. Χάρτες 3 καί 4 στις σελ. 135 καί 141
αντίστοιχα).2 Έξ άλλου, ή υπόθεση οτι "τό 189/8 π.Χ." οί Ρωμαίοι "έδωσαν στην πόλη περιοχή πού
έφθανε προς βορράν ως τήν Εγνατία όδό"3 δεν φαίνεται κατά τήν γνώμη μας να ευσταθεί.4
Σημαντικές μεταβολές πάντως πρέπει να γνώρισαν τό ανατολικό καί δυτικό σύνορο της Μαρωνίτιδος χώρας, τον απόηχο τών όποιων διασώζουν φιλολογικά αλλά καί επιγραφικά τεκμήρια: δύο
τουλάχιστον φορές απορροφήθηκε κατά τους προελληνιστικούς χρόνους τό έδαφος της Στρύμης
άπό τήν Μαρώνεια,5 ένω ή Σάλη, εμπόριο τής σαμοθρακικής περαίας, αναφέρεται ώς κώμη τής
Μαρώνειας στις αρχές τοϋ 2ου π.Χ. αι.·6 ανάλογη τύχη δέν αποκλείεται νά είχαν καί άλλες θέσεις
τής Σαμοθρακικής περαίας, ακόμη καί ή Όρθαγορία. Πρόκειται προφανώς για σημαντικές
αυξήσεις τής χώρας τής Μαρώνειας προς Α ή/καί προς Δ.7 Ή ουσιαστικά όμως άγνωστη χωροθέτηση όλων τών παραπάνω οικιστικών κέντρων δέν επιτρέπει τήν διατύπωση —καί αποτύπωση—
συγκεκριμένων συμπερασμάτων.8
'Από τις πολυάριθμες αρχαιολογικές θέσεις πού έχουν επισημανθεί στην ευρύτερη περιοχή τής
Μαρώνειας,9 περιορισμένες έρευνες έχουν διεξαχθεί στο σπήλαιο τής Μαρώνειας, λατρευτικού
κατά τήν ιστορική αρχαιότητα χαρακτήρος,10 στην ακρόπολη τοϋ 'Αγίου Γεωργίου,11 στην
προϊστορική ακρόπολη τής Εργάνης (πρώην Άσάρ-τεπέ),12 καί στην βυζαντινή Σύναξη, οπού
επισημάνθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη καί στοιχεία άπό μνημειώδη κτίσματα τών αυτοκρατορικών
χρόνων σέ δεύτερη χρήση.13
1. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 4-5 §10-13 καί χάρτης είκ. 21. Μεγαλύτερη πιστεύει δτι θα ήταν ή χώρα πού ήλεγχε ή Μαρώνεια ό
Π. Πάντος (Pulpudeva 4 [1983] 168 §14).
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 124 καί 138.
3. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 5 §11.
4. Βλ. Λ. Λουκοπούλου, Αφιέρωμα Hammond 295-303.
5. Βλ. ανωτέρω, σελ. 320 καί 322.
6. Βλ. ανωτέρω, σελ. 325.
7. Κατά τόν Τριαντάφυλλο (Θρακοκή Επετηρίδα 4 [1983] 428), τήν περίοδο αυτήν ή Μαρώνεια εμφανίζεται να κατέχει
σημαντικές εκτάσεις από τήν Βιστονίδα λίμνη μέχρι καί τον Έβρο ποταμό.
8. Πρβλ. τις γενικότερες διαπιστώσεις μας στην σελ. 126.
9. Άπό τήν ευρύτερη περιοχή τής Μαρώνειας είναι γνωστές έξι θέσεις νεκροταφείων, δύο λατομεία, πύργοι καί αρχαία
άναλήμματα ("Έργον 1989 [1990] 105). Έξ άλλου, μέ τήν επιφανειακή έρευνα τού 1971, στις ήδη γνωστές τριάντα έξι
θέσεις προστέθηκαν τέσσερεις οχυρωμένοι οικισμοί, εννέα ανοχύρωτοι και εξι αγροικίες. Για τις υπόλοιπες θέσεις οπού
έχουν επισημανθεί αρχαία, βλ. Λαζαρίδης, Μαρώνεια, "Επίμετρο 2" (Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος) 2-8· Δ. Τριαντάφυλλος,
A4 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 294· Ε. Πεντάζος-Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 308-309· Δ.
Τριαντάφυλλος, ΑΔ29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 814-15.
10. Μ. Σαρλά-Πεντάζου καί Β. Πεντάζος, Αρχαιολογία 13 (1984) 45· Λαζαρίδης, Μαρώνεια 26 §91· Θράκη 52· Έργον 1971
(1972) 94· Ε. Πεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 87-88. Κατά τήν τοπική παράδοση τό σπήλαιο συνδέεται μέ τό επεισόδιο τής
τυφλώσεως τοΰ Κύκλωπος Πολυφήμου άπό τον 'Οδυσσέα (Όδ. ι 352-452). Άπό τόν Μπακαλάκη (Μακεδόνικο
'Ημερολόγιο 1955,146) προτάθηκε νά ταυτισθεί μέ τό Ζηρύνθιον δντρον καί τήν κατοικία τοΰ Όρφέως (Τ21).
11. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 97-101, είκ. 8-10 —κάτοψη του χώρου στην είκ. 8· Μπακαλάκης,
ΠροανΕρευνες 102 κέ.· Μ. Σαρλά-Πεντάζου καί Β. Πεντάζος, Αρχαιολογία 13 (1984) 45· Λαζαρίδης, Μαρώνεια25 §87·
Θράκη 56· Έργον 1971 (1972) 99-100 καί 1972 (1973) 40. Για τήν ανεύρεση κεραμικής κλασσικών καί βυζαντινών
χρόνων, βλ. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 99. Ή ακρόπολις τοΰ 'Αγίου Γεωργίου ταυτίζεται συνήθως μέ
τήν πόλη τών Κικόνων Ίσμαρο ή Ίσμάρα (βλ. ανωτέρω, σελ 129-30). Υποστηρίχθηκε οτι τήν θέση αυτήν επέλεξαν για
νά εγκατασταθούν οί πρώτοι άποικοι άπό τήν Χίο καί, πάντως, δτι συνέχισαν νά τήν χρησιμοποιούν μετά τήν
εγκατάσταση τής Μαρώνειας στην ακτή τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπου για λόγους αμυντικούς (Ε. Τσιμπίοης-Πεντάζος, ΠΑΕ
1971 [1973] 99· Λαζαρίδης, Μαρώνεια 38 §134).
12. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 90-93, είκ. 4· Μπακαλάκης, /7ροαν£ρευνε£83· Έργον 1971 [1972] 99. Κατά
τήν άποψη ορισμένων μελετητών, πρόκειται για τήν Ίσμάρα τών Κικόνων (βλ. ανωτέρω, σελ 126).
13. Χ. Μπακιρτζής, ΠΑΕ 1985 (1990), 90-92· Γ. Μπακαλάκης καί Χ. Μπακιρτζής, ΠΑΕ 1986 (1990), 149-50· Χ.
Μπακιρτζής, ΑΕΜΘ 1 (1987) [1988] 455-56· Γ. Μπακαλάκης, "Καταληπτήρας από τόν Δορίσκο (Έβρου)", Αρμός,
Τιμητικός τόμος στον καθ. Ν. Κ. Μοντσόπονλο, (Θεσσαλονίκη 1991) 1228, είκ. 6· Χ. Μπακιρτζής, ΑΕΜΘ 4 (1990)
[1993] 578-79. 'Υποστηρίχθηκε οτι πρόκειται Ισως για κατάλοιπα τοΰ ηρώου τοΰ Μάρωνος (βλ. Τ228), πού
μεταφέρθηκε εκεί επί Άδριανοΰ άπό τήν αρχική άλλα δυσπρόσιτη θέση του στην κορυφή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (Χ.
Μπακιρτζής, ΑΕΜΘ 4 [1990] [1993] 579).
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Δέν υπάρχει αμφιβολία οτι κατά την ιστορική αρχαιότητα ή θάλασσα αποτελούσε για την
Μαρώνεια την κύρια όδό επικοινωνίας, ακόμη καί με τις γειτονικές της πόλεις τού Βορείου
Αιγαίου. Πράγματι, ol παράκτιες χερσαίες επικοινωνίες πρέπει να ήταν τότε όπως και τώρα
προβληματικές: στα δυτικά, ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα, λίμνες και λιμνοθάλασσες δημιουργούν
δυσυπέρβλητα εμπόδια, Ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες· στα ανατολικά, ot βραχώδεις πρόβολοι
τού Ίσμάρου καί των Ζωναίων καθιστούσαν τήν χάραξη δρόμου ουσιαστικά αδύνατη.1 Έξ άλλου,
ασφαλής χρήση τού μεσογειακού χερσαίου άξονος Α προς Δ —της "βασιλικής" λεγόμενης οδού2—,
ή οποία οπωσδήποτε διερχόταν βορειότερα άπό τα βόρεια σύνορα της Μαρωνίτιδος,3 κατοχυρώ
θηκε μόνον μετά τήν μακεδόνικη κατάκτηση της περιοχής καί τήν ανάπτυξη αμυντικού δικτύου
από τις επιθέσεις των Θρακών τής Ροδόπης,4 οπότε πρέπει να κατασκευάσθηκε ή να ανακατα
σκευάσθηκε καί σημαντικός τοπικού χαρακτήρος δρόμος για να συνδεθεί ή μεγάλη χερσαία
αρτηρία μέ τον λιμένα τού 'Αγίου Χαραλάμπου.5
'Οπωσδήποτε, ή αδιαμφισβήτητη χωροθέτηση τής ελληνιστικής Μαρώνειας δέν έλυσε τά
τοπογραφικά προβλήματα τής περιοχής. Οι σήμερα ευρέως αποδεκτές ταυτίσεις τής Στρύμης καί
τής Δικαίας μέ τις αρχαιολογικές θέσεις στην χερσόνησο τής Μολυβωτής καί στα Κατσαμάκια
κοντά στο Φανάρι αντίστοιχα, καθώς επίσης καί τού ποταμού Λίσου μέ τον Φιλιουρή καί τής
λίμνης Ίσμαρίδος μέ τήν λίμνη τού Μητρικού6 συγκρούονται μέ τήν μαρτυρία τού Ηροδότου,
σύμφωνα μέ τήν όποια Λίσος, Στρύμη καί Ίσμαρίς βρίσκονταν προς Α καί οχι προς Δ τής Μαρώ
νειας (Τ90). Σοβαρά επίσης ερωτήματα θέτουν οι συνεχιζόμενες άγονες προσπάθειες εντοπισμού
προ-ελληνιστικών στρωμάτων στην ίδια τήν Μαρώνεια καί τις αμέσως προσεχείς θέσεις τής
θρακικής παραλίας.
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΜΑΡΩΝΕΙΑ
Όπως προαναφέρθηκε, τά αρχαιολογικά κατάλοιπα τής αρχαίας Μαρώνειας περιέγραψε
πρώτος ό Μ. Μελίρρυτος τό 1871, δημοσιεύοντας παράλληλα νομίσματα πού τού επιδείχθηκαν
έκεΧ καί επιγραφές πού είδε εντοιχισμένες σε σπίτια τού νεώτερου χωριού καί σέ διάφορα
κτίσματα στην παραλία τού 'Αγίου Χαραλάμπου.7 'Αρχαιότητες άπό τήν Μαρώνεια, ιδίως
επιγραφές, δημοσιεύθηκαν επίσης άπό τον Salomon Reinach, μετά από επίσκεψη του στην περιοχή
το 1880,8 άπό τον Georges Deville,9 άλλα καί άπό τον "Αγγλο Arthur Munro,10 τον Βούλγαρο
Georgi Kazarow,11 καί τους Γάλλους Charles Avezou καί Charles Picard,12 Michel Feyel13 καί Yves
Grandjean14.
Συστηματική αρχαιολογική επισκόπηση στην Μαρώνεια καί τήν ευρύτερη περιοχή της
επιχείρησε πρώτος ό Γεώργιος Μπακαλάκης μέ ενδιαφέροντα αποτελέσματα καί αξιόλογα

1. Σήμερα, ένας δύσβατος παραλιακός αμαξιτός δρόμος συνδέει τήν αρχαία Μαρώνεια μέ τήν Σύναξη καί, ανατολικότερα,
τήν Ζώνη, στα ίχνη παλαιότερου μονοπατιού (Μπακαλάκης, ΠροανΕρεννες 100 · Λαζαρίδης, Μαρώνεια 33-34 §118).
"Αγνωστο, δσο γνωρίζουμε, τμήμα τοΰ αρχαίου λιθόστρωτου προκατόχου του εντοπίσθηκε στην θέση Γάτος, σέ
χαμηλότερο επίπεδο τής ακτής, μέ υπόδειξη τής συναδέλφου 'Αθανασίας Τσόκα.
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 124.
3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 325 για τήν εκτροπή τής 'βασιλικής οδού', από τον Φίλιππο Ε ' καί τήν αντίδραση τών Μαρωνιτών.
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 138.
5. Βλ. κατωτέρω, σελ. 371.
6. Βλ. ανωτέρω, σελ 127-28.
7. Μ. Μελίρρυτος, Περιγραφή. Πρόκειται για τις επιγραφές Ε184, Ε194, Ε210, Ε220, Ε276, Ε291, Ε292, Ε294, Ε298 καί
Ε311.
8. S. Reinach, BCH5 (1881) 87-95, Ιδίως 88-94 (Ε175, Ε219, Ε280, Ε290, Ε293, Ε328, Ε346, Ε356).
9. G. Deville, AnnAssEtGr 1873,94-99.
10. A Munro, JHS 16 (1896) 318-22, αρ. 16-26 (E172, E219, E222, E250, E278, E287, E299, E366 καί Ε370).
11. G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 3-64 (E323).
12. Ch. Avezou-Ch. Picard, BCH 37 (1913) 84-154 (E177, E274, E286, E343).
13. M. Feyel, BCH66-61 (1942/1943) 176-99 (E258 καί Ε297).
14. Grandjean, Arétalogie (E182, E203, E205 καί Ε297).
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ευρήματα.1 Ή ανασκαφική ωστόσο έρευνα δέν άρχισε παρά το 1969 άπό τον τότε επιμελητή καί
άπό τό 1975 Έφορο 'Αρχαιοτήτων Ευάγγελο Τσιμπίδη-Πεντάζο. 'Από τό επόμενο έτος 1971 ή
μελέτη των ευρημάτων και οι —περιορισμένης πάντοτε εκτάσεως— ανασκαφικές έρευνες,
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τής εν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας,2 ένφ άπό τό 1985 άρχισε
παράλληλη ανασκαφική έρευνα των παλαιοχριστιανικών καταλοίπων στον Άγιο Χαράλαμπο υπό
τήν διεύθυνση τοϋ επιμελητού βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θ. Άλιπράντη καί άπό τό 1986 τοϋ
Εφόρου τής 12ης 'Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλας Χαράλαμπου Μπακιρτζή στην
Σύναξη. Άπό τό 1985 οι έρευνες στην Μαρώνεια χρηματοδοτούνται άπό τό Νομαρχιακό Ταμείο
Ροδόπης μέσω τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ένφ οί ανασκαφές τοϋ θεάτρου κατά τό διάστημα
1981-1985 πραγματοποιήθηκαν μέ επιχορήγηση τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας.
Κατά ευτυχή συγκυρία, τό 1971 ή Μαρώνεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα "Αρχαίες ελληνικές
πόλεις" τού Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής, στο πλαίσιο τού οποίου πραγματοποιήθηκε ή
τοπογράφηση τών αρχαιολογικών χώρων τής Μαρώνειας καί τών σημαντικότερων γειτονικών
θέσεων (Άγιος Γεώργιος, Άσάρ Τεπέ) καί δημοσιεύθηκε άπό τον Δημήτρη Λαζαρίδη ή πρώτη
απόπειρα συνθέσεως τών ιστορικών καί αρχαιολογικών δεδομένων.3
Άπό τις παραπάνω έρευνες καί μελέτες προκύπτει ή ακόλουθη αρχαιολογική ε'ικόνα:
Ό οχυρωματικός περίβολος τής Μαρώνειας, πού χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αι., είχε σχήμα
μεγάλου παραλληλογράμμου 4100x1000-1400 μ. περίπου, μέ πύργους κυκλικούς καί ορθογώνιους
κατά διαστήματα. Κτισμένος μέ ίσοδομική εν πολλοίς τοιχοποιία άπό τοπικό γνεύσιο καί σαθρό
γρανίτη, είχε περίμετρο περί τα 10400 μ., προστάτευε τεράστια έκταση 4240 στρεμμάτων, άπό τήν
ακρόπολη στην κορυφή τού Άγιου Αθανασίου (ύψ. 678 μ.) μέχρι τον λιμένα τής πόλεως στην
παραλία τοϋ Αγίου Χαραλάμπου.4 Τήν ίδια πιθανότατα εποχή, ή ασφάλεια τοϋ φυσικού όρμου
τοϋ Άγιου Χαραλάμπου ενισχύθηκε από Α μέ τήν κατασκευή γωνιώδους λιμενοβραχίονος
συνολικού μήκους περί τα 300 μ.5
Μέ βάση κυρίως τήν μεγάλη έκταση τοϋ τειχισμένου χώρου, ή Μαρώνεια θεωρήθηκε ώς μία άπό
τις σημαντικότερες καί πολυανθρωπότερες ελληνίδες πόλεις τής Θράκης τοϋ Αιγαίου μέ πληθυσμό
πού πιθανότατα ξεπερνούσε τους 10.000 κατοίκους, τουλάχιστον άπό τά μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.6·
σχετικά περιορισμένη οικονομική σημασία καί μικρότερο πληθυσμό πιστεύεται οτι θα είχε κατά

1. Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 101. Βλ. επίσης τοϋ ιδίου, Ελληνικά 14 (1955) 3-22· G. Bakalakis, Essays in Memory of Κ.
Lehmann-29· Γ. Μπακαλάκης, 'Ελληνικά ανάγλυφα9-20· τοϋ Ιδίου,Χαριστήριονεις
Ά
Όρλάνδον46-56.
2. Βλ. τις ετήσιες εκθέσεις τοϋ Γραμματέως τής Εταιρείας στο "Εργον τών ετών 1971 (1972) 96-99· 1973 (1974) 59-61· 1975
(1976) 74-76· 1976 (1977) 63-64· 1978 (1979) 24· 1979 (1980) 10· 1980 (1981) 11-13· 1981 (1982) 12-13· 1982 (1983) 13-14·
1983 (1984) 23· 1984 (1985) 20-21· 1985 (1986) 11-14· Πανηγυρικόν τεύχος 1837-1987 (1987) 43-50, 1987 (1988) 20-27,
1988 (1989) 108-111· 1989 (1990) 105-107, καί τις συναφείς εκθέσεις τών άνασκαφέων στα ΠΑΕ τών ετών 1971 [1973]
86-118· 1973, 83-86- 1975, 136-39· 1976, 130· 1978, 73-75· 1979· 1980, 1· 1981, Τ 1982, 27-30· 1983, 27-29· 1984, 31-32·
1985, 76-79, 80-92· 1986, 146-58· 1987, 186-197, πίν. 135-141 καί 198-205, πίν. 142-147· 1988, 153-159, πίν. 108-111·
1989, 243-248, πίν. 171-172· πιο πρόσφατα, στο ΑΕΜΘ 1 (1987) 439-51 καί 453-60· 4 (1990) 573-85· 5 (1991) 497-513-6
(1992) 633-42 καί 695-709· 7 (1993) 638-45· 9 (1995) 487-88· 16 (2002) 9-19. Οί συχνά παράλληλες εργασίες τής τοπικής
(σήμερα Ι Θ ' ) Εφορείας 'Αρχαιοτήτων καί ή περισυλλογή αρχαιοτήτων δημοσιεύονται στο ΑΔ τών ετών 20 (1965)
[1968] "Χρονικά" 463-64· 24 (1969) [1970] "Χρονικά" 362· 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 426-30 καί 436-37· 27 (1972)
[1977] "Χρονικά" 535 καί 540· 28 (1973) [1977] "Χρονικά" 462-65· 29 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 792-94, 798-802 καί
814-17· 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 294· 31 (1976) [1984] "Χρονικά" 314· 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 305 καί 308-309· 35
(1980) [1988] "Χρονικά" 433 καί 435· 40 (1985) [1990] "Χρονικά" 280· 46 (1991) [1996]'"Χρονικά" 343· 47 (1992) [1997]
"Χρονικά" 493-94, 498 καί 500· 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 397-398· 49 (1994) [1999] "Χρονικά", 618-619· 50 (1995)
[2000] "Χρονικά", 659-60· 52 (1997) [2003] "Χρονικά" 872-73.
3. Λαζαρίδης, Μαρώνεια.
4. Ε. Τσιμπίδης-Πεντδζος, ΠΑΕ 1971 [1973] πίν. 123α, Λαζαρίδης, Μαρώνεια 43-44 §151-56, Χ. Μπακιρτζής καί Δ.
Τριαντάφυλλος, Θράκη 53-54, Μ. Σαρλά-Πεντάζου καί Β. Πεντάζος, "Μαρώνεια", Αρχαιολογία 13 (1984) 47, Ε.
Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 102-104 καί Ε. Τσιμπίδης- Πεντάζος, ΠΑΕ 1975 (1977) 136, αρ. 1· Ε. ΤσιμπίδηςΠεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 116-18, πίν. 144. Διατείχισμα μέ κατεύθυνση Α προς Δ εντοπίσθηκε επίσης στην τοποθεσία
Ράχες (Ε. Τσιμπίδης- Πεντοζος, ΠΑΕ 1975 (1977) 138, είκ. 2, σελ. 139, αρ. 4· "Εργον 1975 (1977) 75-76. Πρβλ. πρόσφατα
Χ. Καραδήμα, "Αρχαία Θράκη"561-63.
5. "Ορμος 'Αγίου Χαραλάμπου: Λαζαρίδης, Μαρώνεια 41-42 § 145-47, Χ. Μπακιρτζής καί Δ. Τριαντάφυλλος, Θράκη 54, σχ.
154, Ε. Τσιμπίδης-Πενταζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 110, πίν. 134β. Λιμενοβραχίων: Μ. Σαρλά-Πεντάζου καί Β. Πεντάζος,
"Μαρώνεια", Αρχαιολογία 13 (1984) 47, είκ. 2-3,5-6.
6. 12.000 περίπου κατά τον Λαζαρίδη (Λαζαρίδης, Μαρώνεια 14 §44-45· Μπακιρτζής-Τριαντάφυλλος, Θράκη 53)· 1520.000 κατά τον Σαμσάρη ( Εξελληνισμός 167-68).

Τοπογραφικός χάρτης τής περιοχής τής Μαρώνειας και τον λόφου τον Αγίον Γεωργίον (ΙΘ ' Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασσικών "Αρχαιοτήτων).
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τον 5ο π.Χ. αι., αν ληφθεί υπ' οψη το ΰψος τοΰ φόρου πού ή πόλις είσέφερε στην Α' 'Αθηναϊκή
συμμαχία. '
Ό αστικός ιστός παραμένει ουσιαστικά άγνωστος, φαίνεται όμως οτι αναπτύχθηκε στα
νοτιότερα τμήματα τοϋ περιτειχισμένου χώρου. 'Οπωσδήποτε, ή θέση της 'Αγοράς δεν έχει
εντοπισθεί. Οι μέχρι σήμερα περιορισμένες έρευνες έφεραν στο φώς στην θέση Καμπάνα τό θέατρο
τών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων2 καί κατάλοιπα ίεροΰ τοϋ 4ου π.Χ. αι. (θεμέλια μεγάλου
κτηρίου με σηκό και πρόδομο), πού αποδόθηκε στον Διόνυσο.3 Στην ευρύτερη περιοχή χωροθετεϊται μέ βάση τα επιγραφικά ευρήματα καί Ιερό τών Αιγυπτίων θεών.4
Στον 2ο μ.Χ. αι., πιθανότατα επί 'Αδριανού, χρονολογείται μνημειώδες πρόπυλο μέ τριπλά
τοξωτά ανοίγματα στην παραλία τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπου, πού ίσως οδηγούσε στην 'Αγορά της
πόλεως. Ή άποψη αυτήν ενισχύεται από τίς ανασκαφές τών τελευταίων ετών πού έφεραν στο φώς
αμέσως ανατολικά τού προπύλου μεγάλο κτηριακό συγκρότημα (σιταποθήκη-horreum σέ στενή
συνάφεια μέ τό λιμάνι), καθώς καί τμήμα πλακόστρωτης οδού πλάτους 8 μ. μέ παρόδια κτίσματα
—μικρά καταστήματα— τών αύτοκρατροικών χρόνων.5
'Αξιόλογα ερείπια ύστεροκλασσικών-έλληνιστικών οίκιών έχουν ανασκαφεί στις θέσεις
Παλαιοπήγαδα (μέ πολύχρωμο ψηφιδωτό δάπεδο στον άνδρώνα),6 καί Καμπάνα (στά δυτικά τοϋ
θεάτρου),7 στον Όχθο 8 καί στην Καψάλα.9
Τό νεκροταφείο της πόλεως, μέ τάφους λακκοειδεϊς, πλακοσκεπεϊς, κτιστούς ορθογώνιους ή
κυκλικούς καί καλυβϊτες, πού χρονολογούνται άπό τον 4ο π.Χ. αί. μέχρι καί τους ρωμαϊκούς
χρόνους, εντοπίσθηκε στην θέση 'Αλκή.10 Εκτεταμένη επίσης νεκρόπολη της ίδιας περιόδου, μέ
τάφους καλυβϊτες πού περιέχουν καύσεις ή ταφές, εκτείνεται στην παραλιακή θέση Μεσονήσι,
οπού καταλήγει τό δυτικό σκέλος τοϋ τείχους τής πόλεως.Π
'Αξιοσημείωτο είναι τό γεγονός οτι όλα τα ευρήματα πού προέρχονται άπό τον αρχαιολογικό
χώρο τής Μαρώνειας καί άπό τήν αμέσως προσκείμενη περιοχή χρονολογούνται κατά κύριο λόγο
στην ελληνιστική καί τήν ρωμαϊκή περίοδο. Τα ελάχιστα προελληνιστικά κατάλοιπα, κυρίως
θραύσματα ανάγλυφων, είτε έχουν τήν προέλευση άγνωστη ή αβέβαιη είτε βρέθηκαν επανα
χρησιμοποιημένα ή καί εντοιχισμένα σέ κτίσματα τοϋ σημερινού χωριού.12
1. Βλ. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 14 §44.
2. Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 (1913) 141, σημ. 2. Μπακαλάκης, ΠροανΕρεννες 108, Ε. Πεντάζος, ΠΑΕ 1981 (1983)
7· 1982 (1984) 27-29· 1983 (1986) 27· 1984 (1988) 31-32· 1985 (1990) 76-79· 1986 (1990) 146 (πρβλ. Έργον 1981 [1982] 1213· 1982 [1983] 13-14· 1983 [1984] 23· 1984 [1985] 20-21· 1985 [1986] 11-13· 1837-1987 [1987] 43· 1988 [1989] 108-109).
Βλ. επίσης πρόσφατα Γ. Καραδέδος καί Χ. Καραδήμα, ΑΕΜΘ 16 (2002) [2004] 9-19.
3. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 104· 1973 (1975) 84-86, είκ. 1· 1982 (1984), 29-30· Μ. Σαρλά-Πεντάζου καί Β.
Πεντάζος, "Μαρώνεια", Αρχαιολογία 13 (1984) 48, είκ. 10· Λαζαρίδης, Μαρώνεια 40 §140· Ε. Πεντάζος, ΠΑΕ 1986
(1990) 146-48· Η. Αναγνωστοπούλου- Χατζηπολυχρόνη, ΑΕΜΘ 1 (1987) 439-41. Πρβλ. "Εργον 1973 (1974) 59-61· 18371987 (1987) 44-45* 1987 (1988) 20-22. Βλ. δμως καί Δ. Τριαντάφυλλος,Θρακική Επετηρίδα 4 (1983) 431-32.
4. Βλ. κατωτέρω, Ε182, Ε183, Ε199, Ε200, Ε202, Ε203, Ε205, Ε212.
5. Ν. Κοκκοτάκη καί Χ. Καραδήμα, "Ανασκαφικές εργασίες στη Μαρώνεια κατά το 1993", ΑΕΜΘ 7 (1993) [1997] 637-645·
Ν. Κοκκοτάκη, ΑΑ 50 (1995) [2000] 660· ΑΔ 52 (1997) [2003] 872-73 καί τής ιδίας. Επιστημονική ημερίδα "Μαρώνεια:
Πολιτιστική εξέλιξη από την αρχαιότητα ως τα νεότερα χρόνια", Μαρώνεια, 2 Νοεμβρίου 2002 (υπό εκτύπωση). Πρβλ.
Θράκη 54· πρβλ. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 108-110· Μ. Σαρλά-Πεντάζου καί Β. Πεντάζος, Αρχαιολογία
13 (1984) 49, είκ. 12* Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973/1974) [1980] "Χρονικά" 798-802. Σέ μικρή σχετικά απόσταση
ανασκάπτονται τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής· βλ. Θράκη 54· πρβλ. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1971
(1973) 108-110· Μ. Σαρλά-Πεντάζου καί Β. Πεντάζος, Αρχαιολογία 13 (1984) 49, είκ. 12· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29
(1973/1974) [1980] "Χρονικά" 798-802.
6. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1973 (1975) 83-84· 1975 (1977) 136-39, αρ. 3· 1978 (1980) 73-75, πίν. 62-63· 1979 (1981) 100·
1980 (1982) 1, πίν. 1· 1981 (1983) 7, πίν. 20· 1982 (1984) 27-30, πίν. 15-16· 1983 (1986) 29· Μ. Σαρλά-Πεντάζου καί Β.
Πεντάζος, "Μαρώνεια", Αρχαιολογία 13 (1984) 48, είκ. 11· Λαζαρίδης, Μαρώνεια 39 §139· "Εργον 1973 (1974) 59Ί975
(1976) 75· 1978 (1979) 24· 1979 (1980) 10· 1980 (1981) 11· Γ. Καραδέδος, "Υστεροκλασικό σπίτι στη Μαρώνεια Θράκης",
Εγνατία 2 (1990) 272, σχ. 6.
7. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 105, 108· 1983 (1986) 27-29· πρβλ.Έρνον 1983 (1984) 23· Ε. Πεντάζος, ΠΑΕ
1983 [1986] 27-29.
8. Η. Αναγνωστοπούλου - Χατζηπολυχρόνη, ΑΕΜΘ 6 (1992) 633- 642.
9. Ε. Τσιμπίδης-Πενταζος, ΠΑΕ 1971 [1973] 105, 108
10. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 106-108.
U . E . Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΠΑΕ 1971 (1973) 136, άρ.2· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973/1974) [1980] "Χρονικά" 798.
12. Βλ. ανωτέρω, σελ. 336, σημ 1. Πρβλ. ένα άπότμημα ανάγλυφου τοϋ 5ου π.Χ. ai. πού αξιοποιήθηκε ώς επιτύμβια στήλη
στο ελληνιστικό νεκροταφείο ('Αρχαιολογική Συλλογή Ναρωνείας ΑΚΜ 434, βλ. κατωτέρω σελ. 422, Ε270). "Αλλο
άπότμημα ανάγλυφου τών αρχών τοΰ 4ου π.Χ. αί. (Ε. Τσιμπίδης-Πενταζος, ΠΑΕ 1971 [1973] 118, πίν. 146β) προέρχεται
από έρευνα στον βυζαντινό πύργο.
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ΣΥΝΘΗΚΗ
Ε168. Συνθήκη Ρωμαίων καί Μαρωνιτών
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1712. Βρέθηκε εντοιχισμένη στην ΝΑ πλευρά τετράπλευρου πύργου
τοΰ βυζαντινού τείχους της Μαρώνειας, στην παραλία του Αγίου Χαράλαμπου.
'Ορθογώνια στήλη από τοπικό λίθο· ελλιπής το άνω μέρος, κυρίως τήν άνω δεξιά γωνία.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,14x0,66-0,64x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,017.
Διάστιχο: 0,003-0,005. Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 40.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 4 (1983) 419-46 (SEG 35 [1985] 823· J.
Stern, BCH 111 [1987] 501-509 [στίχ. 1-10]· SEG37 [1987] 611· P. S. Derow, ZPE 88 [1991] 26869 [στίχ. 12-32]· Canali de Rossi, Atti XI Congr. Intern, di Epigrafia Greca e Latina, Roma 1997
[Ρώμη 1999] 317-24· AEpigr 1999 [2002] 1365· K. Clinton, Chiron 33 [2003] 408-410
[Appendix]).
Πρβλ. L. Moretti, Athenaeum 62 (1984) 262, άρ. 9· Loukopoulou, "Frontier" 105-110 (SEG 37
[1987] 535)· J. Stern, BCH 111 (1987) 501-509· (Ph. Gauthier, BullEpigr 1988,436· SEG31 [1987]
611)· P. S. Derow, ZPE 88 (1991) 268-69 (SEGAI [1991) 598)· Gruen 738-40· HM i/J 606-608,
611· Sherwin-White 68· J.-L. Ferrary, J trattati nel mondo antico 217-235, κυρίως 222, 223 καί
224, σημ. 18 (βλ. BullEpigr 1992, 172)· Η. Β. Mattingly, Ancient Bulgaria I 241-43· A. Avram,
Akten des Internationalen Hellenismus- Kolloquiums, Berlin 1994, 491-511· Papazoglou, Laoi
221, σημ. 418· ISM III 206-209,215 (A. Avram).
Τέλος τοϋ 167 π.Χ.
[Ί]ερέω[ς Διονύσου τοϋ δεινός τοϋ δεΐνος],
ττρεσβε[υσάντων τοϋ δεινός τοϋ δεϊνος],
Επιγόνου το [υ δεινός, τοϋ δεΐνος τοϋ δεινός],
4
Μητροφάνου το [υ δεΐνος, τοϋ δεινός]
του Άθήνεω, 7\γαθομ[ένους τοϋ δεΐνος],
Πυθίωνος του 'Hpayópoy π[ρός τον δημον τον]
'Ρωμαίων κα'ι τον δημον τον Μ[αρωνιτών καί τον]
8 Αΐνίων, τους κεκριμένους υπό Λευκίο[υ Αιμιλίου vel Παύλου]
ελευθέρους καί πολιτευόμενους μετ' [αυ]τ ώ ν φιλία καί συμμαχία καλή έστω καί κατά
yfjv και κατά θάλασσαν εις τον άπαντα χρόνο ν
12 πόλεμος δε μή έστω* ό δήμος ό των Μαρων[ι]τών τους πολεμίους και άντιπολεμίους του
δήμου του 'Ρωμαίων δια τής ιδίας χώρας καί ής
[αν] αυτοί κρατώσιν μή διιέτωσαν δημοσίαι βο[υ]16 λήι δόλωι πονηρώι, ώστε τώι δήμωι τώι 'Ρω
μαίων και τοις ύπ' αυτούς τασσομένοις πόλεμον
εκφέρωσιν, μήτε αυτούς σίτωι μήτε οπλοις μή
τε ναυσιν μήτε χρήμασιν χορηγείτωσαν δημοσί[αι]
20 βουλήι δόλωι πονηρώι, ώστε τώι δήμωι τώι 'Ρω-
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μαίων ττόλεμον εκφερωσιν ό δήμος ό τ ω ν 'Ρωμαί
ων τους πολεμίους και άντιπολεμίους του δήμου
του Μαρωνιτών δια της ιδίας χ ώ ρ α ς και ής αν αυτοί
κρατώσιν μη διιέτωσαν δημοσίαι βουλήι δόλωι π ο νηρώι, ώστε τώι δήμωι τ ώ ι Μαρωνιτών καί τοις υ
π ' αυτούς τασσομένοις πόλεμον εκφερωσιν μήτε
αυτούς σίτωι μήτε οπλοις μήτε ναυσιν μήτε χρήμασιν χορηγείτωσαν δημοσίαι βουλήι δόλωι πονηρώι
του δήμου τ ώ ν 'Ρωμαίων, ώστε τ ώ ι δήμωι τώι Μαρωνι
τ ώ ν πόλεμον εκφερωσιν εάν τις πρότερος εκφέρηι τ ώ ι
δήμωι τ ώ ν 'Ρωμαίων ή τοις υ π ό 'Ρωμαίους τασσομενοις
τότε ό δήμος ό τ ώ ν Μαρωνιτών τώι δήμωι τ ώ ν 'Ρωμαί
ων κατά τ ο εΰκαιρον βοηθείτω* εάν τις πρότερος πόλε
μον εκφέρηι τ ώ ι δήμωι τ ώ ν Μαρωνιτών ή τοις ύ π ό Μαρωνίτας τασσομένοις, τότε ό δήμος ό τ ώ ν 'Ρωμαίων τ ώ ι δήμωι τ ώ ι Μαρωνιτών κατά τ ο εΰκαιρον βοηθείτω· εάν τι
προς τ α ύ τ η ν τήν συμμαχίαν προσθεϊναι ή έξελεΐν ό δή
μος ό τ ώ ν 'Ρωμαίων καί ό δήμος ό τ ώ ν Μαρωνιτών βούλωνται, κοινή βουλήι έκατέρων βουλομένων εξέστω και δ αν π ρ ο σθώσιν, τ ο ύ τ ο εν τήι συμ(μ)αχίαι ένέστω, δ δέ εάν εξέλωσιν,
τ ο ύ τ ο εν τ η συμμαχία μη ενέστω. Ταύτην τήν συμμαχίαν γ ρ α φ ή ναι εις χάλκωμα και άνατεθήναι έμ μεν 'Ρώμη εν τ ω Καπετωλίω
εν δέ Μαρωνείαι εν τώι Διονυσίωι.

Επειδή ή συμπλήρωση τών άποκεκρουμένων πρώτων στίχων παραμένει αβέβαιη, στην
παροϋσα έκδοση ή αρίθμηση τοΰ κειμένου αρχίζει άπό τον πρώτο σωζόμενο στίχο (πρβλ. SEG 35
[1985], Stern καί Clinton).
Στίχ. 1: κατά τόν Τριαντάφυλλο, το αρχικό Ιώτα της λέξεως ιερέως συμπληρωτέον στο τέλος τοϋ
προηγουμένου στίχου, ώς συνέχεια στο κείμενο πού ό ίδιος προτείνει να συμπληρωθεί στο δνω μέρος τής
στήλης (Τριαντάφυλλος 1983, 425, σημ. 23) κατά το πρότυπο τής συμμαχίας Ρωμαίων καί θυρρείων τοϋ 94
π.Χ. (IG IX.1.483)· [ί]εΡέω[ςτο SEG (1985). Στίχ. 4: [.]ο τοΰ δεινοί 5EïvoS]l του ό Pieket (SEG 35 [1985])· Τ? ό
Clinton. Στίχ. 5: Άθηνέω ό Canali de Rossi· Άγαθοκ[
] ό Τριαντάφυλλος, Άγαθομ[
] οι Stern, Canali
de Rossi καί Clinton. Στίχ. 6: 'Hpayópou οί Τριαντάφυλλος, Stern καί Clinton· [ποιεϊν τόν δημον τόν] ό
Τριαντάφυλλος· [ττρός τόν δήμον τόν] οί Stern καί Canali de Rossi· ιτ[ρό$ τόν δήμον τόν] ò Clinton. Στίχ. 7:
[Μαρωνιτών καί] οί Τριαντάφυλλος καί Canali de Rossi· Μαρ[ωνιτών καί τόν] ό Clinton· 'Α[βδηριτών καί] οί
Stern καί Gauthier. Στίχ. 8: ύπό Λευκίο[υ Παύλου] ô Τριαντάφυλλος· ίπτό Λευκίο[υ έξης vel αίε'ι] e.g. ή
Loukopoulou· ύττό Λευκίο[υ Αιμιλίου] Ò Stern - Λευκίου [Αιμιλίου] Ó Clinton* ύπό Λευκίο[υ Σύλλα] Ó Canali de

Rossi. Στίχ. 9: με[τ* αύ]τών ό Τριαντάφυλλος καί δλοι οί επόμενοι· με[θ* αύ]τών ό Gauthier (καθ' υπόδειξη τοΰ
P. Charneux) καί ό Clinton. Στίχ. 15-16: [αν] αυτοί κρατώσιν μή διιέτωσαν δημοσίαι βου|λήι ό Τριαντάφυλλος.
Στίχ. 19: δημοσ[ίαι] ό Τριαντάφυλλος καί ό Derow δημοσ[ίαι] ό Clinton. Στίχ. 25: καί τοϊς ύ|ττ* αυτούς οί
Τριαντάφυλλος καί Clinton. Στίχ. 26: μήτε ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 30: εάν τις <πόλεμον> εκφέρηι ό Derow.
Στίχ. 35: τασσομένοις ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 42: έ<ν> μεν Ρώμτ) ό Τριαντάφυλλος καί δ Clinton.
Tò κείμενο αυτό αποτελεί ασφαλώς το σημαντικότερο επιγραφικό εύρημα τής Μαρώνειας,
καθώς φωτίζει οχι μόνον μία άγνωστη πτυχή τής ιστορίας τής πόλεως κατά τήν πρώτη περίοδο
τής εγκαθιδρύσεως τής ρωμαϊκής κυριαρχίας στο Βόρειο Αιγαίο, άλλα καί τό πνεΰμα καί το
γράμμα τών σχέσεων τής Ρώμης με τις ελληνίδες πόλεις τής 'Ανατολής κατά τους προ-αυτοκρατορικούς χρόνους. Ή άριστη διατήρηση τής στήλης, τουλάχιστον κατά το σωζόμενο
μεγαλύτερο τμήμα της, δεν αφήνει τήν παραμικρή αμφιβολία για τό ακριβές περιεχόμενο τής
συνθήκης, τό όποιο σχολιάσθηκε σέ έκταση καί βάθος άπό πλειάδα μελετητών σε αντιπαραβολή
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μέ άλλα γνωστά κείμενα ανάλογων συνθηκών τοΰ 2ου και τοϋ Ιου προχριστιανικού αιώνος. Τα
καίρια προβλήματα πού αποτελούν ακόμη αντικείμενο αμφισβητήσεως αφορούν (α) την συμπλή
ρωση τών μερικώς σωζόμενων αλλά καθοριστικής σημασίας στίχων 1-10 και (β) τήν χρονολόγηση
της συνθήκης.
Για τήν πιθανή ύπαρξη κάποιου τίτλου (λ.χ. δρκιον vel συμμαχία προς 'Ρωμαίους) στην αρχή τού
κειμένου, όπως στις μεταγενέστερες συμμαχίες της Κνίδου και τού Θυρρείου, βλ. Canali de Rossi
320.
Μέ αφετηρία τα τέσσερα πρώτα σωζόμενα γράμματα τού στίχου 1 (ΕΡΕΩ), και μέ βάση τήν με
ταγενέστερη συμμαχία Ρωμαίων και Θυρρείων (IG IX. 1. 483), ό πρώτος εκδότης συμπλήρωσε
υποθετικά στους εξι κατά τον υπολογισμό του άποκεκρουμένους στίχους τον αναμενόμενο
χρονολογικό προσδιορισμό, πού θα περιλάμβανε, κατά τήν γνώμη του, Ρωμαίους υπάτους και
άλλους άρχοντες άφ' ενός και τον επώνυμο άρχοντα της Μαρώνειας αφ' ετέρου (Τριαντάφυλλος
1983,425-26). Στην θέση τού επωνύμου πρότεινε να συμπληρωθεί ô ιερεύς τού Διός, της Ρώμης,
τού Διονύσου καί τού Μάρωνος, θεσμός γνωστός στην Μαρώνεια από σειρά αναθηματικών
βωμίσκων τών αυτοκρατορικών χρόνων (Ε188-Ε198).1 Ά ν όμως ή συνθήκη χρονολογείται
πράγματι το 167 π.Χ., όπως ό ίδιος —ορθώς κατά τήν γνώμη μας— υποστήριξε, είναι απίθανο, άν
οχι καί αδύνατον, να είχε εισαχθεί τόσο ενωρίς ή λατρεία της 'Ρώμης στην Μαρώνεια. Έξ άλλου,
στους ρωμαϊκούς χρόνους, καί δή τους αυτοκρατορικούς, πρέπει κατά τήν γνώμη μας, να χρονο
λογηθεί καί ή εισαγωγή —καί πάντως ή ανάπτυξη— της λατρείας τού Μάρωνος ώς επωνύμου
ήρωος της πόλεως, για τήν οποία οί προγενέστερες πηγές, φιλολογικές, επιγραφικές, νομισματικές
αλλά καί ονοματολογικές δέν προσφέρουν τήν παραμικρή μαρτυρία.2 Κατά τήν γνώμη μας, στο
συγκεκριμένο κείμενο ή επώνυμη χρονολόγηση πρέπει να διατυπωνόταν σύμφωνα μέ τον
πατροπαράδοτο τρόπο (βλ. κατωτέρω Ε180· πρβλ. ανάλογες επιφυλάξεις τού R. Sherk, ZPE 93
[1992] 229, άρ. 134 μέ τήν σημ. 19). 'Οπωσδήποτε, ή επιλογή τού ιερού τοϋ Διονύσου για τήν
"δημοσίευση" της συνθήκης αποκαλύπτει οτι έκει βρισκόταν ό επιφανέστατος τόπος της Μαρώνειας
καί επιτρέπει να ύποθέσομε οτι επώνυμος άρχων της πόλεως πρέπει να ήταν ό ιερεύς τού Διονύ
σου. Έξ άλλου, ή προτεινόμενη εδώ συμπλήρωση αφήνει τον απαιτούμενο χώρο για τήν
συμπλήρωση στον ίδιο στίχο τού άπωλεσθέντος ονόματος (καί τοΰ πατρώνυμου) τοϋ επωνύμου
ιερέως. 'Αξιοσημείωτο πάντως είναι οτι ή χρονολογική ένδειξη δηλώνεται κατά κανόνα στις
ελληνικές πόλεις μέ τήν πρόθεση επί+γεν. ή μέ τήν γενική μετοχής (άρχοντος, ηγεμονεύοντος,
Ίερατεύοντος τοΰ δεινός), δεν είναι όμως άγνωστη καί ή χρήση της απλής γενικής· βλ. λ.χ. SylP 1157,
άπό τήν Δημητριάδα: ιερέως Κρίνωνος του Παρμενίωνος καί ολόκληρη σειρά επιγραφών τοϋ
Ωρωπού (Πετράκος, Ωρωπός 53,54,56,57,58,59, 61, 67, 77, 103, 104, 108, 109, 117 κλπ.).
Καθοριστικής σημασίας για τήν κατανόηση τοϋ κειμένου είναι ή συμπλήρωση τοϋ
άποκεκρουμένου δεξιού πέρατος τών στίχων 6-9. Ή προταθείσα από τον Τριαντάφυλλο
διατύπωση για τους στίχους 6-7 ([ποιεΐν (sc. συμμαχίαν) τόν δήμον τον] 'Ρωμαίων ...) κρίθηκε αδόκι
μη ώς αμάρτυρη άπό τόν Stern (502), ό όποιος αντιπρότεινε τήν συμπλήρωση, στην θέση τοϋ
απαρεμφάτου ποιεΐν, της προθέσεως π[ρός] καί τήν σύνδεση όσων ακολουθούν μέ τήν γενική από
λυτη της μετοχής πρεσβευσάντων τοϋ στίχου 2. Ό ίδιος μάλιστα μελετητής συμπλήρωσε στην
συνέχεια τό εθνικό Α[βδηριτών] (αντί Μ[αρωνιτών] τοϋ πρώτου εκδότη), επειδή αναγνώρισε το
αρχικό Α στα ελάχιστα κατάλοιπα τοϋ τελευταίου σωζόμενου γράμματος τοϋ στίχου 7 (πρε
σβευσάντων. ... προς τόν δήμον τόν] 'Ρωμαίων κα'ι τόν δήμον τών 'Α[βδηριτών και τον] | Αΐνίων ...).
Σύμφωνα πάντοτε μέ τήν ερμηνεία τοϋ Stern, τό ακρωτηριασμένο κείμενο τών στίχων 2-10 πρέπει
νά νοηθεί οτι μνημονεύει τους τρεις διαδοχικούς προορισμούς —Ρώμη, Άβδηρα καί Αίνος—
τών εξι Μαρωνιτών πρέσβεων, μέ τήν πρόσθετη διευκρίνιση οτι οί δύο τελευταίες πόλεις είχαν
κριθεί άπό τόν Λεύκιο Αιμίλιο Παϋλο ελεύθερες καί αυτόνομες, όπως καί ή ίδια ή Μαρώνεια
(στίχ. 8-9: τους κεκριμένους υπό Λευκίο[υ Αίμιλίου] ελευθέρους καί πολιτευόμενους μετ' [αύ]|τών), μετά

1. 'Αξίζει πάντως να σημειωθεί, οτι ή προταθείσα από τον Τριαντάφυλλο συμπλήρωση τοΰ αρχικού Ι της λέξεως Ιερεύς στο
τέλος τοΰ άποκεκρουμένου προηγούμενου στίχου, επειδή δέν υπάρχει ίχνος του άλλ'οΰτε καί χώρος στην αρχή τού
στίχου, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη (Stern 502).
2. Βλ. ανωτέρω, σελ 330-31.
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τήν διαίρεση της Μακεδονίας σε μερίδες (βλ. αναλυτικά Stern 503-505, οπού συζητούνται ή
ρωμαϊκή πολιτική στην 'Ανατολή και οι πολιτικοί και στρατηγικοί λόγοι πού υπαγόρευσαν τήν
σύναψη της συμμαχίας).
Οί συμπληρώσεις τοϋ Stern αμφισβητήθηκαν από τον Canali de Rossi, ό όποιος προχώρησε
επίσης και σέ διαφορετική ερμηνεία τόσο τοϋ κειμένου οσο και τοϋ Ιστορικού πλαισίου της συν
θήκης. 'Υπογραμμίζοντας τον ελλειπτικό χαρακτήρα της διατυπώσεως στους στίχους 6-7 και τό
γεγονός ότι στις πηγές δέν αναφέρεται ποτέ ό δήμος τών 'Ρωμαίων ώς αποδέκτης πρεσβειών, ό
Canali de Rossi αντιπρότεινε να αποσυνδεθεί ό προσδιορισμός πού εισάγεται μέ τήν πρόθεση
•π-ρός από τήν πρεσβεία και τους πρέσβεις —μέ τήν παρεμβολή ισχυρής στίξεως— καί, αντίθετα, να
συνδεθεί μέ τό περιεχόμενο της συμμαχίας πού έπεται: κατά τον 'Ιταλό μελετητή, ή συμμαχία καί
φιλία πρέπει να νοηθεί οτι συνάπτεται μεταξύ (προς) δύο δήμων, των Ρωμαίων καί τών
Μαρωνιτών αυτούς τους τελευταίους αποκαθιστά στο κενό τοϋ στίχου 7, αμφισβητώντας τήν
αξία τών αμφίβολων καταλοίπων πού ô Stern συμπλήρωσε ώς 'Α[βδηριτών]. Όσον άφορα τήν
γενική τοϋ εθνικού Αίνίων στον στίχο 8, ό Canali de Rossi (153-54, μέ τήν σημ. 22) απέρριψε όλες
τις ερμηνείες πού προτάθηκαν άπό τους προηγούμενους μελετητές, υποστήριξε οτι πρόκειται για
γενική διαιρετική ή οποία αναφέρεται στην ούσιαστικοποιημένη μετοχή τους κεκριμένους: πρόκειται
δηλαδή για μέρος μόνον (σέ αντιδιαστολή προς τό σύνολο) τοϋ δήμου τών ΑΊνίων, στους
οποίους κάποιος Ρωμαίος στρατηγός είχε παραχωρήσει τό προνόμιο της ελευθερίας καί τό
δικαίωμα της αυτονομίας, όπως στους Μαρωνϊτες (αλλά αντίθετα προς τους υπόλοιπους
Αίνίους).
Στην παρούσα έκδοση υιοθετήθηκε ή προταθείσα άπό τον Canali de Rossi (πρβλ. Clinton 409)
ισχυρή στίξη μετά τό όνομα τού τελευταίου πρεσβευτού· έτσι οί δήμοι τών Ρωμαίων, τών
Μαρωνιτών καί τών Αίνίων νοούνται ώς συμβαλλόμενα μέρη, τα όποια συνυπογράφουν τήν
συνθήκη, καί όχι ώς προορισμός τών προαναφερθέντων πρεσβευτών. "Επειτα όμως άπό
σχολαστική εξέταση τοϋ λίθου, τόσο ό Clinton οσο καί οί παρόντες εκδότες, επιβεβαίωσαν τήν
αρχική συμπλήρωση τοϋ Τριαντάφυλλου μέ βάση τα σωζόμενα κατάλοιπα καί απέρριψαν τήν
προταθείσα άπό τον Stern συμπλήρωση Ά[βδηριτών].
Όσον άφορα στην ερμηνεία της μετοχικής προτάσεως τοϋ στίχου 9, επισημάνθηκε άπό τον
Gauthier (πρβλ. ήδη Loukopoulou 109-110) οτι ή διατύπωση πολιτεύεσθαι μετά τίνος δέν είναι
δυνατόν να δηλώνει τήν αυτονομία, αλλ' αναφέρεται κατά κανόνα στην πολιτική σύνδεση δύο ή
περισσότερων κοινοτήτων (βλ. Milet Ι 3. 37. b2 [223/2 π.Χ.]= SEG 29 [1136] καί ISmyrna 573. II
39=Schmitt, Staatsverträge 492 [245 π.Χ.]). Υποστηρίχθηκε κατά συνέπειαν, οτι οί ελληνίδες
πόλεις, οί όποιες κρίθηκαν ελεύθερες καί εξαιρέθηκαν άπό τό έδαφος τής πρώτης μακεδόνικης
"μερίδος", σύμφωνα μέ τήν ρητή μαρτυρία τών πηγών (Τ181, Τ60 καί Τ147- βλ. επίσης κατωτέρω,
τό ψήφισμα Ε180. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 165 καί 326 μέ τα συναφή τεκμήρια, καί τα σχόλια στις
επιγραφές Ε5 καί Ε6 τών 'Αβδήρων ), συνδέονταν μεταξύ τους μέ δεσμούς ισοπολιτείας ή ίσως
καί συμπολιτείας. Ή ερμηνεία αυτή θα δικαιολογούσε καί τήν προταθείσα άπό τον Gauthier (καθ'
υπόδειξη τοϋ P. Charneux) συμπλήρωση με[θ' αύ]τών, δηλ. μετά τών Μαρωνιτών, στους οποίους
ανήκαν οί πρέσβεις καί στο όνομα τών όποιων ή Ρώμη συνήψε τήν συνθήκη συμμαχίας (πρβλ.
Πολύβ. 2. 4 3 . 1: ... συνεττολιτεύσαντο μεθ' εαυτών αϊ ττροειρημέναι ττόλεις). Θα δικαιολογούσε τέλος

καί τήν απουσία άπό τήν συνέχεια τοϋ κειμένου τής συνθήκης κάθε άλλης αναφοράς στους
'Αβδηρίτες καί τους Αίνίους, άφοϋ όλοι διέθεταν ίσοττολιτείαν ή άνηκαν σέ συμπολιτεία. Ή ερμη
νεία Charneux-Gauthier υιοθετήθηκε άπό τον Clinton, σύμφωνα μέ τον όποιο "ή διατύπωση τους
κεκριμένους ύττό Λευκίου [Αιμιλίου] ελευθέρους και πολιτευόμενους με [θ' αύ]τών α ν α φ έ ρ ε τ α ι στην

αρχική χορήγηση τής ελευθερίας στις δύο αυτές ενωμένες ελληνίδες πόλεις", καί ή απουσία άλλης
αναφοράς στους Αίνίους μπορεί να αποδοθεί στην σύναψη ταυτόχρονης αλλά ξεχωριστής
συμμαχίας μεταξύ Ρώμης καί Αίνίων, τό αντίστοιχο κείμενο τής όποιας πρέπει να είχε στηθεί στην
Αίνο.
Γεγονός είναι όμως οτι, σέ νέα αυτοψία τοϋ λίθου καί μετά άπό σχολαστικό έλεγχο τοϋ
έκτύπου, ή προταθείσα συμπλήρωση με [θ' αΰ]τών διαψεύδεται άπό τήν παρουσία ίχνους τοϋ ταϋ.
Κατά τήν γνώμη μας, τό σχήμα πολιτεύομαι μετά τίνος δέν πρέπει να νοηθεί ώς ισοδύναμο τοϋ
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συμπολιτεύομαι, γνωστοΰ ορού με τεχνική σημασία (terminus technicus) αυτήν τήν εποχή,
δηλωτικού σχέσεως συμπολιτείας, άλλα μάλλον ώς το αντίθετο τοϋ ευρέως γνωστοΰ αντιπολιτεύομαι
= "λαμβάνω θέση αντίθετη προς τίνα" (βλ. τα σχετικά λήμματα στο λεξικό LSJ, με παραδείγματα
άπό τις φιλολογικές πηγές). Ή ορθή κατανόηση της μετοχικής προτάσεως προκύπτει "εκ τοϋ
αντιθέτου": το ρήμα πολιτεύομαι μέ τήν πρόθεση κατά+γεν. χρησιμοποιείται με τήν σημασία
"ενεργώ πολιτικά, τάσσομαι πολιτικά εναντίον τινός, αντιπολιτεύομαι" (βλ. Δίον. Άλ., 'Ρητ. 8. 5.
48: είτα φησ'ιν αυτόν (SC. τον Αίσχίνην) πρότερον κατά Φιλίππου πολιτευσάμενον ύστερον
μεταβεβλήσθαι. Αυτόθι 5 3 : ...τω πρότερον κατά Φιλίππου πολιτεύεσθαι.). 'Αντίστοιχα, πολιτεύομαι

μετά τίνος πρέπει πιθανότατα να σημαίνει το αντίθετο, δηλαδή τήν απλή πολιτική συμπαράταξη,
σύμπραξη ή συνεργασία (πρβλ. Θεόπ. FrGrHist 115 F114: εις πόλιν Αίόλειον τής Βοττικής μεν ούσαν,
πολιτευομένην δέ μετά τών Χαλκιδέων). Στην συγκεκριμένη συγκυρία ή προτεινόμενη συμπλήρωση
με[τ' αύ]τών στους στίχους 9-10 θα σήμαινε μετά τών 'Ρωμαίων. Δεν αποκλείεται μάλιστα το σχήμα
πολιτεύομαι μετά τίνος να αποδίδει το ρήμα consistere του λατινικού πρωτοτύπου της συνθήκης. Σέ
τελική ανάλυση, ή μακρά παράθεσις (τους κεκριμένους ... καί πολιτευόμενους ...) φαίνεται να
συνοψίζει τό σκεπτικό πού οδήγησε το 167 π.Χ. στην χορήγηση καθεστώτος ελευθερίας καί στην
σύναψη συνθήκης φιλίας καί συμμαχίας μέ τήν Ρώμη: οί προαναφερόμενες πόλεις τοϋ Βορείου
Αιγαίου ανακηρύχθηκαν ελεύθερες επειδή είχαν τηρήσει φιλορρωμαϊκή —άντιμακεδονική—
στάση, είχαν ταχθεί στο πλευρό τών Ρωμαίων κατά τον Γ ' Μακεδόνικο πόλεμο.
Στίχ. 25-26: τοις ύπ'αύτούς (sc. τους Μαρωνίτας) τασσομενοις: ή δ ι α τ ύ π ω σ η επανέρχεται στον

στίχο 33-34: τοϊς ύπό Μαρωνίτας τασσομένοις καί αντιστοιχεί προς τήν αντίστοιχη διατύπωση τοις
ύπ' αυτούς (sc. τους 'Ρωμαίους) τασσομένοις τοϋ στίχου 17. "Αν δέν πρόκειται για μηχανική αντι
στοίχηση Ρωμαίων καί Μαρωνιτών άπό τον συντάκτη της συνθήκης, ο'ι ύπό τους Μαρωνίτας
τασσόμενοι δέν μπορεί να είναι άλλοι άπό τις πόλεις της παλαιάς Σαμοθρακικής περαίας, οί
όποιες είχαν υπαχθεί ώς κώμες στην επικράτεια της Μαρώνειας (βλ. ανωτέρω, σελ. 334 καί
κατωτέρω, σελ. 506).
Ή συνέχεια τοϋ κειμένου μέ τους όρους της συνθήκης διατυπωμένους μέ ανταποδοτική
ακρίβεια —προτάσσονται οί υποχρεώσεις τών Μαρωνιτών (στίχοι 12-21 καί 30-33) καί
ακολουθούν, μία προς μία πανομοιότυπες, εκείνες τών Ρωμαίων (στίχοι 21-30 καί 33-36)— δέν
παρουσιάζει τήν παραμικρή δυσκολία. 'Αρχίζει μέ τήν εξαγγελία αιωνίου φιλίας καί συμμαχίας
(στίχοι 10-12), καί καταλήγει σέ ειδικές πρόνοιες για ενδεχόμενη αναθεώρηση της συνθήκης καί
τέλος, στην εντολή να αναγραφεί τό κείμενο σέ χάλκωμα καί να ανατεθεί στο Καπιτώλιο της
Ρώμης άφ' ενός καί στο ιερό τοϋ Διονύσου στην Μαρώνεια άφ' ετέρου. Εύκολα νοητή είναι ακόμη
καί ή — οχι απαραίτητη, κατά τήν γνώμη μας— συμπλήρωση πού πρότεινε ô Derow στον στίχο
30: έάν τις πρότερος (πόλεμον) εκφέρηι.

'Αξιοσημείωτες είναι καί οί ακόλουθες λεξιλογικές παρατηρήσεις:
Στίχ. 19 (βλ. καί 28): ή επιλογή άπό τον μεταφραστή τοϋ λατινικοΰ κειμένου τοϋ ρήματος
χορηγεΐν αντί τοϋ βοηθεϊν διασώζει, κατά τον Avram (ISM III 212), τήν λεπτή απόχρωση μεταξύ
τών λατινικών ρημάτων adiuvare καί adiutare.
Στίχ. 13 (βλ. καί στίχ. 22): άντιπολεμίους = ύπεναντίους (Sherk, RDGE 16B).
Στίχ. 17-18 (βλ. καί στίχ. 21, 26, 30, 33-34): πόλεμον έκφέρειν = πόλεμον επιφέρειν (Sherk, RDGE
16Β).
Στίχ. 20: δόλωι πονηρώι = λατ. dolo malo. Για τήν χρήση της τυποποιημένης αυτής διατυπώ
σεως σέ δημόσια έγγραφα τής Ρώμης, βλ. E. Badian καί Th. M. Martin, "Two Notes on the Roman
Law from Cnidos. 2. Dolus Malus", ZPE 35 (1979) 161-67.
Στο περιεχόμενο τής συμμαχίας καί τήν γενικότερη φρασεολογία τής διατυπώσεως
αναγνωρίσθηκε ή τυπολογία ή γνωστή άπό τήν συμμαχία Ρωμαίων καί Κιβυρατών (OGIS 762), ή
όποια χρονολογείται μέ επιφυλάξεις στα μετά τό 188 π.Χ. ετη (βλ. τήν σχετική συζήτηση πού
συνοψίζει ό Avram [ISM III, σελ. 206-207], άλλα καί τις παρατηρήσεις τών Robert [BullEpigr 1950,
183, σελ. 196]). Στον Avram οφείλεται καί μία χρήσιμη συστηματική αντιπαραβολή, υπό μορφήν
κριτικού υπομνήματος, τοϋ κειμένου τής συμμαχίας τής Μαρώνειας μέ εκείνα τών άλλων γνω
στών συμμαχιών τής Ρώμης μέ πόλεις τής ελληνικής 'Ανατολής αλλά καί μέ τό λατινικό κείμενο
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της συμμαχίας Ρωμαίων και Καλλατιανών (ISM III, άρ.1), από την οποία προέκυψαν ενδια
φέροντα συμπεράσματα. Πάντοτε κατά τον Avram (ISM III 213-15), ol συνθήκες τής Ρώμης με τις
συμμαχικές της πόλεις τής ελληνικής 'Ανατολής, δσες διασώθηκαν έπιγραφικώς ή καί στο κείμενο
τοΰ Πολυβίου, εμφανίζουν ομοιογενή, "κανονική" (δηλ. επίσημη) φρασεολογία1, ή οποία διαμορ
φώθηκε μετά το 196 ή μετά το 188 π.Χ.· συνθήκες τέτοιου τύπου ή Ρώμη έπαυσε να συνάπτει μετά
το τέλος τοΰ πρώτου Μιθριδατικοϋ πολέμου, καί περιορίσθηκε στο εξής να ανανεώνει κατά
περίπτωση συνθήκες πού είχαν συναφθεί προ τοΰ 90 π.Χ.
Χρονολογία: Κατά την πρώτη παρουσίαση τής επιγραφής (ΑΔ 28 [1973] [1977] 464) ό
Τριαντάφυλλος χρονολόγησε το μνημείο στο δεύτερο μισό τοΰ 2ου π.Χ. αι.· στην συστηματική
ωστόσο δημοσίευση πού ακολούθησε (Τριαντάφυλλος 1983) υποστηρίχθηκε άπό τον ίδιο οτι ή
συμμαχία πρέπει να συνήφθη περί τό 167 π.Χ. (πρβλ. Loukopoulou 101-106, μέ συστηματική ανά
λυση τής χρονικής συγκυρίας). Ιδιαίτερη οπωσδήποτε σημασία αποδόθηκε εύλογα στον πολύτιμο
terminus post quem πού κρύβεται πίσω άπό τό ατυχώς ακρωτηριασμένο όνομα τοΰ Ρωμαίου
άρχοντος, ό όποιος εμφανίζεται ώς ποιητικό αίτιο τής παθητικής μετοχής κεκριμένους. Τό
σωζόμενο praenomen Λεύκιος αλλά καί ό υπολογιζόμενος αριθμός των ελλειπόντων γραμμάτων
οδήγησαν τον πρώτο εκδότη στην ταύτιση τού άγνωστου Ρωμαίου μέ τον νικητή τής Πύδνας Λεύ
κιο (Αιμίλιο) Παύλο τον Μακεδόνικο καί, κατά συνέπειαν, στην χρονολόγηση τής επιγραφής στο
έτος 167 π.Χ., τήν επαύριο τής απελευθερώσεως τής Μαρώνειας άπό τον Περσέα (πρβλ.
Loukopoulou 106 καί Stern 506-508). Πιθανή θεωρεί τήν ταυτότητα τοΰ Λευκίου μέ τον Αιμίλιο
Παύλο επίσης ô Gruen (739), ό όποιος όμως υποστηρίζει οτι ή συμμαχία πρέπει να προσφέρθηκε
στους Μαρωνιτες μόνον μετά τήν ίδρυση τής επαρχίας Αχαΐας, όταν ή Ρώμη "ανέλαβε τήν ευθύνη
τής άστυνομεύσεως τής Μακεδονίας καί τής Θράκης" για τις υποθέσεις τής περιοχής (Gruen 740·
πρβλ. όμως τα άντεπιχειρήματα τοΰ Stern 508-509, ό όποιος δεν αποκλείει οτι, αντίθετα, τα
προνόμια τών Μαρωνιτών πρέπει να ανακλήθηκαν τήν επαύριο των γεγονότων τοΰ 149-146 π.Χ.).
Μέ τήν χρονολόγηση τού Gruen συμφωνεί κατά βάση καί ό Mattingly, κατά τον όποιο όμως ό
Λεύκιος τής επιγραφής δέν αποκλείεται να ήταν ό Λεύκιος Μέμμιος ό Αχαϊκός. Τήν οπωσδήποτε
πρώιμη χρονολόγηση τής συνθήκης Ρωμαίων καί Μαρωνιτών υποστήριξε επίσης ô J.-L. Ferrary,
μέ κύριο επιχείρημα οτι αυτή ανήκει στην Ιδια κατηγορία μέ τις αντίστοιχες μεταξύ Ρωμαίων καί
Κιβυρατών (OGIS 762), Μηθυμναίων (SylP 693) καί Άστυπαλαιέων (Sherk, RDGE 16). Κοινό
χαρακτηριστικό τής κατηγορίας τών συνθηκών αυτών είναι οτι έχουν συναφθεί μέ ελάσσονος
σημασίας πόλεις καί χρονολογούνται μετά τό 167 π.Χ. Αντίθετα, ό Canali de Rossi θεωρεί
πιθανότερη τήν συμπλήρωση τού ονόματος τού Λευκίο[υ Σύλλα] καί τήν σύνδεση τής συμμαχίας
μέ τις ρυθμίσεις στις όποιες προέβησαν οί Ρωμαίοι μετά τους Μιθριδατικούς πολέμους καί τήν ει
ρήνη τής Δαρδάνου (75 π.Χ.), μεταχρονολογώντας έτσι —χωρίς, κατά τήν γνώμη μας, αποφα
σιστικά επιχειρήματα— τήν συνθήκη τής Μαρώνειας κατά ένα ολόκληρο αιώνα (Canali de Rossi
154). Σήμερα, μετά τήν δημοσίευση τού σημαντικού ψηφίσματος τών Μαρωνιτών πού βρέθηκε
στην Σαμοθράκη (βλ. κατωτέρω Ε180) επιβεβαιώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας δτι ή συνθήκη
Ρωμαίων καί Μαρωνιτών συνήφθη ευθέως αμα τη τής ηγεμονίας αυτών συνστάσει, όπως ρητά ανα
φέρεται στο ψήφισμα (στίχ. Α8), δηλαδή τήν επαύριο τής καταλύσεως τού Μακεδόνικου βασιλείου
(Clinton 390).

1. Οί μικρές λεξιλογικές κυρίως διαφορές αποδίδονται στον διαφορετικό τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα τοΰ
λατινικού "αρχετύπου".
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Ε169. Ψήφισμα των Μαρωνιτών για αποδοχή της ασυλίας τον Ασκληπιείου της Κώ
Κως, Άσκληπιεΐον.
Βιβλιογραφία: Herzog-Klaffenbach 19-20, àg. 9 (SEG12 [1955] 376· Rigsby, Asylia 142, αρ. 29).
242 π.Χ.
άγω] vas και του Ίερου άσ[υ]λίαν, άγαθήι τύχηι εδοξε τηι βουλήι και τώ]ι δήμωι τώι Μαρω
νιτών ύπάρχειν μεν το ιερόν του Ασκληπιού] του êy Κώι ασυλον
αποδέχεσθαι δε καί
πανήγ]υριν καί σπονδας
\
αγαθά,
â
εύχονται Κώι]οι, επί υγιείαι και
κα τ α
σωτηρίαι του δήμου του τε Μαρωνιτών κα'ι Κώιω]ν δούναι δέ
τον ταμίαν τοις θεωροϊς εις ξένια και εις άπαρχήν τά εκ τ]ου νόμου
]ΣΕΓΤΙ

Στίχ. 8: παραλείπεται από τον Rigsby.
Όπως επισημαίνει ô Rigsby, "οι συμπληρώσεις των Herzog και Klaffenbach έγιναν exempli
gratia. Tò συνολικό μήκος των συμπληρώσεων πού προτάθηκαν για τους στίχους 2 και 3 δεν
επιτρέπει την αναφορά στους βασιλείς Πτολεμαίο (Γ ' ) καί Βερενίκη (Β ' ), δπως συμβαίνει στο
αντίστοιχο ψήφισμα των Αίνίων (Herzog-Klaffenbach αρ. 8· Rigsby άρ. 28).
Ε170. Τιμητικοϋ ψηφίσματος απότμημα
Μουσείο Κομοτηνής, χωρίς αριθμό καταλόγου. Βρέθηκε το 1998, χρησιμοποιημένο ώς
οικοδομικό υλικό κατά την ανασκαφή μεγάλου ρωμαϊκού κτηρίου στον "Αγιο Χαράλαμπο
Μαρώνειας (Παληόχωρα).
'Απότμημα μαρμάρινης, ορθογώνιας πλάκας, άποκεκρουμένο πανταχόθεν.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,13x0,16x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,012-0,015. Διάστιχο:
0,01-0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 39.
'Αδημοσίευτη.
Δεύτερο μισό του 3ου π.Χ. αι.
[
] ν Κα \ ττρόσ[οδον προς]
[την βουλή]y κα'ι τον δήμ[ον, εάν του δέη][ται, πρώτωι] μετά τα 'ιερά [και τα δη]4 [μόσια· είναι δέ α]υτόν [
]

[

:

- -]Τ[

]

Προηγείται και έπεται άγνωστος, πάντως μεγαλύτερος των τεσσάρων, αριθμός στίχων.
Ή προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται κατά κύριο λόγο στο ψήφισμα Ε177 (στίχ. 9-14). Για
τήν χρήση της διατυπώσεως -πρόσοδον vei ?φοδον -irpòs τήν βουλήν και τόν δημον, πρβλ. Δημοσθ. 24.
48· Αίσχ. 1. 81 καί 2. 59· Ίσοκρ. 7. 1· IG Ι3 65. 17· IG Π2 101· IG XII 5. 837. 20 (Τήνος, τέλη 2ου
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π.Χ. αί.)· "Α. Ματθαίου, "Τιμητικό ψήφισμα τοΰ δήμου τών Ναξίων", ΗΟΡΟΣ 1 (1983) 39-43, στίχ.
9-12 (Νάξος, τέλη 4ου- αρχ. 3ου αϊ. π.Χ.): είναι δέ αύτώι και πρό[σοδον Trp]òs τήμ βουλήν κα'ι τον
δημον, έάν [του δέητα]ι, πρώτωι μετά τα ίερα κα'ι προε[δρίαν εν] τοις άγώσιν. Π ρ β λ . Πετράκος,

Ωρωπός 175. 19 (τέλη 3ου π.Χ. αι.).
Ε171. Τιμητικού 'ψηφίσματος απότμημα
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας, χωρίς αριθμό καταλόγου.
'Απότμημα ορθογώνιας μαρμάρινης πλάκας. Σώζεται ή άνω δεξιά γωνία μέ σποραδικά
κατάλοιπα γραμμάτων τών επτά πρώτων στίχων. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη. Στον δεξιό
κρόταφο χαράχθηκε σε δεύτερη χρήση δίστιχη επιγραφή μέ κάθετη φορά, από τήν οποία σώζονται
τα τελευταία γράμματα δύο στίχων (βλ. κατωτέρω, τό επιτύμβιο Ε300). Αποκρούσεις κατά
τόπους.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,30x0,235x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,018.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 39.
'Αδημοσίευτη.
3ος π.Χ. αί.
[Άγαθήι Τύχηι]
[Νομοφύλακες εί]παν επειδή [ ό δείνα}
Ι τοϋ δεινός} εΰνου[ς] ώ[ν δια]τελεϊ
4 [καί κοινήι περί την πόλιν κ]α'ι ΐδία[ι]
[τοις εντυγχάνουσιν εΰχρηστον έ] αυτόν
[παρασκευάζει* δεδόχθαι τ]ήι βου[ληι]
8 [δεδόσθαι αύτω άσυ]λίαν ; [
]
[
τή]$ πόλε[ω$
]

[

]

Τό κείμενο τοΰ πρώτου στίχου είναι έξίτηλο· διακρίνονται ωστόσο ϊχνη γραμμάτων, τα όποια
επιτρέπουν τήν συμπλήρωση της αποστροφής Άγαθήι Τύχηι μέ κεντρική στοίχηση καί μέ
γράμματα αραιότερα διατεταγμένα (πρβλ. τό ψήφισμα τών Δρυϊτών, κατωτέρω Ε400). Έτσι
καθίσταται δυνατός καί ô υπολογισμός τοΰ συνολικού πλάτους της πλάκας καί τοΰ κατά
προσέγγιση αριθμού τών γραμμάτων (περ. 30) σε κάθε στίχο. Τό όνομα τοΰ τιμωμένου (στίχ. 2)
έχει άποξεσθει, όπως ίσως καί τό πατρώνυμο στην αρχή τοϋ στίχου 3.
Οί προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται σέ παράλληλες διατυπώσεις από άλλα ψηφίσματα
της Μαρώνειας ή καί άλλων πόλεων της Θράκης τοΰ Αιγαίου. 'Αξιοσημείωτο είναι οτι τό όνομα
τοΰ τιμωμένου έχει επιμελώς άποξεσθει- εξ άλλου ή αναφερόμενη στον στίχο 7 [άσυ]λία επιτρέπει
νά ύποθέσομε οτι ό τελευταίος ήταν ξένος καί οτι τό όνομα του συνοδευόταν άπό τό εθνικό του.
'Αντίθετα, ή αποσπασματική συνέχεια τοΰ κειμένου δεν επιτρέπει νά διευκρινίσομε ποια ακριβώς
προνόμια, πέραν της ασυλίας, προσέφεραν οί Μαρωνϊτες στον άγνωστο ξένο.
Για τήν προτεινόμενη συμπλήρωση τών νομοφυλάκων ως εισηγητών τοΰ ψηφίσματος, βλ.
κατωτέρω, τό ψήφισμα Ε172.
Τό σωζόμενο τμήμα της επιγραφής, αποκαλύπτει οτι στην στήλη χαράχθηκε εν πρώτοις
αναλυτικά τό κείμενο τοΰ προβουλεύματος της βουλής, δηλ. της πρώτης φάσεως εγκρίσεως τοΰ
ψηφίσματος, πρακτική γνωστή άπό πολλά ψηφίσματα της Μακεδονίας, ή οποία δικαιολογεί καί
τήν συμπλήρωση τοΰ απαρεμφάτου δεδόχθαι, αντί τοΰ εδοξεν της οριστικής αποφάσεως (βλ.
συστηματικά Hatzopoulos, Institutions I 139-49* πρβλ. τό ψήφισμα Ε180)· άγνωστος παραμένει ό
τρόπος μέ τον όποιο πιθανότατα συνοψιζόταν στο τέλος τοΰ κειμένου ή ουσιαστική επικύρωση
τοΰ ψηφίσματος άπό τήν εκκλησία τοΰ δήμου. Άντιπρβλ. τα εκτενέστερα κείμενα τών ψηφισμάτων
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τών 'Αβδήρων Ε7-Ε10, όπου ή γενική απόλυτη νομοφυλάκων στην αρχή του ψηφίσματος
προσδιορίζει συνοπτικά τήν ταυτότητα τών εισηγητών, ενώ ακολουθεί ώς σκεπτικό τοΰ
ψηφίσματος τό περιεχόμενο της εισηγήσεως καί, αναλυτικά, τό κείμενο της αποφάσεως της βουλής
και τοΰ δήμου.
Ε172. Άπότμημα τιμητικού ψηφίσματος για τον 'Αθηναίο Ηράκλειτο
'Εντοπίσθηκε από τον Munro στην αυλή σπιτιού τοΰ χωριοΰ Μαρώνεια (βλ. επίσης τις
επιγραφές Ε278 και Ε370). Ή τύχη του αγνοείται.
Τμήμα μαρμάρινου ορθογώνιου δόμου, άποκεκρουμένο τό κάτω μέρος. 'Επιστεφόταν από
κυμάτιο. Στην κύρια όψη διαβάσθηκαν έξίτηλα σχεδόν γράμματα πολύστιχης επιγραφής. Ύψος
γραμμάτων: περ. 0,02 ("over 1/2 inch" κατά τον Munro).
Στον Πίνακα 41 αναπαράγεται το απόγραφο τοΰ Munro.
Βιβλιογραφία: J. A. R. Munro, JHS16 (1896) 318, αρ. 16.
3ος-2ος π.Χ. ai.

4

Νο[μοφύλακες είπα] ν επειδή
Ήρά[κλει]τος [τοϋδεΐνος] Ά[θη]vocïos άνήρ άγα[θος] ών διατελε[ϊ]
και κοινήι περί τήν πόλιν κα'ι
[τοις έντυγχάνουσι τών πολιτών]

Ή προτεινόμενη ανάγνωση βασίζεται σε έκείνην τοΰ Munro, καθώς καί στο πανομοιότυπο
απόγραφο τοΰ ιδίου. Ή προταθείσα αβέβαιη χρονολόγηση βασίσθηκε επίσης στα σχήματα τών
γραμμάτων πού εμφανίζονται στο ίδιο σκαρίφημα. Σημειωτέον ότι ό 'Αθηναίος Ηράκλειτος τής
επιγραφής χρονολογείται στον 2ο π.Χ. αι. από τους εκδότες τοΰ LGPNU.
Ή αναφορά στην ύπαρξη κυματίου επάνω από τήν επιγραφή αφήνει να εννοηθεί οτι ό στίχος 1
είναι πράγματι ό πρώτος τοΰ ψηφίσματος. Συνάγεται κατά συνέπειαν οτι δέν πρόκειται για πλήρες
αντίγραφο τοΰ πρακτικού, πού φυλασσόταν στο αρχείο τής πόλεως, αλλά για περιληπτική ανα
γραφή: ώς εισαγωγή καταγράφεται με συνεπτυγμένη, ελλειπτική μορφή καί χωρίς ένδειξη
χρονολογικού προσδιορισμού, τό κείμενο τοΰ προβουλεύματος τής βουλής, όπως ακριβώς καί στην
περίπτωση τών ψηφισμάτων Ε171 καί Ε173.
Με δεδομένο τον αριθμό 25 τών γραμμάτων τοΰ στίχου 3, τοΰ μόνου πού συμπληρώνεται μέ
ασφάλεια, τό κενό τοΰ πρώτου στίχου, οπού αναγραφόταν κατά πάσαν πιθανότητα τό όνομα καί
τό πατρώνυμο τοΰ εισηγητού τοΰ ψηφίσματος (λ.χ. Νο[υμήνιος τοϋ δεινός εΤπε]ν), υπολογίζεται οτι
θα περιλάμβανε περί τα 15 γράμματα. Ωστόσο, τά σωζόμενα δύο πρώτα γράμματα αυτού τοΰ
στίχου (NO) καί οι αναλογίες προς τό ψήφισμα Ε171, οπού τό ρήμα τής εισηγήσεως είπαν εμφα
νίζεται σέ τρίτο πληθυντικό πρόσωπο, καθιστούν πιθανότερη, κατά τήν γνώμη μας, τήν συμπλή
ρωση Νο[μοφύλακε$ είπα] ν (πρβλ. τά ψηφίσματα τών 'Αβδήρων (Ε7-Ε10 κλπ.), μολονότι ό θεσμός
τών νομοφυλάκων δεν μαρτυρειται αλλοθεν για τήν Μαρώνεια (βλ. όμως τά σχόλια στην επιγραφή
Ε171). Ά ν ή υπόθεση αυτή είναι βάσιμη, ή παρουσία τοΰ νέου για τήν περιοχή θεσμού σέ όψιμα
ελληνιστικά ψηφίσματα τών Αβδήρων καί τής Μαρώνειας πρέπει να θεωρηθεί οτι ανάγεται σέ
ενιαία μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, ή όποια δέν αποκλείεται να συνδέεται μέ τήν μεγάλη επιρ
ροή τών Μακεδόνων βασιλέων στην περιοχή τόσο επί τών τελευταίων Τημενιδών οσο καί επί τών
τελευταίων Άντιγονιδών. Για τον θεσμό τών νομοφυλάκων στις μακεδόνικες πόλεις, βλ. συστημα
τικά Hatzopoulos, Institutions I 133, σημ. 2, 143-44, 146, 157-59, όπου συζητείται ή πιθανή πλατω
νική καταγωγή τοΰ θεσμού, καί 164.
Ή ταυτότητα τοΰ 'Αθηναίου ό όποιος τιμήθηκε μέ τό παρόν ψήφισμα, παραμένει άγνωστη,
όπως καί οι συγκεκριμένες τιμές πού ψηφίσθηκαν γι'αύτόν. "Αν ή προταθείσα συμπλήρωση τοΰ
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έθνικοϋ (στίχ. 2-3) είναι ορθή, ή γενική πατρωνυμική πού πρέπει να συνόδευε το όνομα του
τιμωμένου στον στίχο 2 θα περιλάμβανε 10-12 γράμματα.
Για τήν συνέχεια τοΰ σκεπτικού στον στίχο 5, πρβλ. τα ψηφίσματα των 'Αβδήρων Ε7, στίχ. 3-4,
Ε8, στίχ. 4-6, Ε10, στίχ. 7-8, άλλα και κατωτέρω Ε451, στίχ. 5-7.

Ε173. Άπότμημα ψηφίσματος
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 587. Προέρχεται από το τείχος πού κατεβαίνει δυτι
κά τοΰ βυζαντινού πύργου της Μαρώνειας προς τήν θάλασσα.
Άπότμημα ορθογώνιας πλάκας άπο φαιό μάρμαρο. Σώζεται το άνω αριστερό τμήμα της πλά
κας, λοξώς άποκεκρουμένο δεξιά, με τα πρώτα γράμματα τών πέντε πρώτων στίχων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,13x0,09x0,011. Ύψος γραμμάτων: 0,013. Διάστιχο: 0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 41.
'Αδημοσίευτη.
3ος-2ος π.Χ. ai.
[Έ]δοξεν [τη βουλή
]
πόλεως [
]
πεμψ[
]
4 ειν εξ[
]
ΤΑΣ[
]

Ε174. Τίμηηκοϋ ψηφίσματος άπότμημα
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 79. ΟΙ συνθήκες ευρέσεως παραμένουν άγνωστες.
Μαρμάρινης πλάκας άπότμημα. Σώζεται τμήμα τού δεξιού μέρους της πλάκας με τον κρόταφο,
άποκεκρουμένο άνω, αριστερά και κάτω.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,12x0,20x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,012. Διάστιχο: 0,007.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 41.
'Αδημοσίευτη.
3ος-2ος π.Χ. αι.

4

[οσα αύτοϊς ύπάρ]χει εμ Μαρωνείαι ά[τελή πάντων εΤν]αι καί ών αν είσάγων[ται ή εξάγ]ωντοα· και άφικνεϊσ[6αι es τήν πόλιν] και τήν χώραν α[συλεί και άσπονδεί κ]α\ εν εΐ[ρήνηι]
[καί εν πολέμωι
]

Στίχ. 1: Στο δεξιό πέρας σώζονται έξίτηλα Ιχνη γραμμάτων.
Στίχ. 1: πρβλ. SEG40 (1990) 623. 5 (από τήν Γοργιππία, περ. 300 π.Χ.): γης και οικίας ε[γκτησιν
δσα ύπά]ρχει και ών οί α[λλοι πολϊται μετέχουσιν...
Στίχ. 1-2: βλ. SylP 368. 9-10 (από τήν Μίλητο, 289/88 π.Χ.): και είναι αυτόν ατελή πάντων ε[ν
ταϊς] πόλεσι ταϊς τών Ιώνων. Πρβλ. τήν πανομοιότυπη σχεδόν διατύπωση σέ σύγχρονο ψήφισμα
από τήν Σμύρνη (ISmyrna II 1 [IK 24.1] 577. 11-12). "Οτι τα προνόμια ψηφίζονται για
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περισσότερα τοΰ ενός πρόσωπα συνάγεται άπο τήν χρήση του τρίτου πληθυντικού προσώπου των
ρημάτων είσάγεσθαι και εξάγεσθαι (στίχ. 3 και 4).
Στίχ. 2-3: πρβλ. SylP 645. 90: καί άτέλειαν και ών άν εΐσάγητα[ι] και έξάγηται. 'Ανάλογο προνό
μιο, άλλα με περιοριστικόν ορο (εΐ$ τήν ιδίαν χρείαν και μή κατ' εμπορίαν) αναφέρεται στο ψήφισμα
των 'Αβδήρων για τον Ρωμαίο Μάρκο Ούάλλιο (Ε8) και σέ πλείστες άλλες επιγραφές (πρβλ. IG
IX 2, 1230, 30-31 [Φάλαννα Περραιβίας, 2ος π.Χ. αι.]: εις οίκον | [τ]όν α[ύτου ίδιον]). 'Ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα είναι ή χορήγηση ατέλειας στις εισαγωγές καί εξαγωγές μεταξύ Μαρώνειας καί των
εμπορίων της θρακικής ενδοχώρας πού αναφέρεται στην περίφημη επιγραφή της Πιστίρου των
μέσων τοΰ 4ου π.Χ. αι. (ΤΕ55· βλ. πρόσφατα, BCH 123 [1999] 248-49, στίχ. 20-25)· καί στην περί
πτωση εκείνη όμως ισχύει περιοριστικός ορός, καθώς ή ατέλεια παρέχεται για εμπορεύματα μέ
συγκεκριμένη προέλευση καί προορισμό.
Στίχ. 4-6: πρβλ. ILampsakos (IK 6) 7. 39 (πρώτο τρίτο τοΰ Ιου π.Χ. αι.): καί εξεϊναι αύτωι
άφικνεΐσθαι εί$ Λάμψακον άσυλει κα'ι άσπονδεί κα'ιεν είρή{ι}νηι και εμ πολέμωι. Βλ. επίσης Sylß 645. 85
(Σελεύκεΐα Κιλικίας, 172 π.Χ.): είσάφιξιν eis Κύζικον κα'ι κατά γτ\ν και κατά θάλατταν άσυλεί κα'ι
άσπονδεί κα'ι έμ πολέμωι κα'ιεν είρήνηι ...

Ειδικότερα για τήν συμπλήρωση τοΰ στίχου 4 (έ$ τήν πόλιν) πρβλ. IG IX 2. 1230, 27-29
(Φάλαννα Περραιβίας, 2ος π.Χ. αι.): κα'ι εΐσ[οδον eis τήμ π]όλιν καί τήν χώ|[ρα]ν κα'ι [εξοδον άσυλ]ε\
κα'ι άσπονδεί κα'ι εμ πολέμωι κα'ι εν ειρήνη.

Όπωσδήποτε, δέν υπάρχει αμφιβολία οτι το πλησιέστερο παράλληλο πρέπει να αναζητηθεί στο
ψήφισμα της Μαρώνειας για τον Παυσίμαχο Διείου (Ε177). Πράγματι, άπο τα συμφραζόμενα
προκύπτει οτι καί στην περίπτωση αυτήν τιμώνται άπό τους Μαρωνϊτες κάποιοι ξένοι. Δέν απο
κλείεται μάλιστα νά πρόκειται για Ρωμαίους, όπως στην περίπτωση τοΰ Μάρκου Ποπλίου (βλ.
κατωτέρω, Ε178). Ή αναφορά πάντως σέ ατέλεια εισαγωγών καί εξαγωγών χωρίς κανένα ειδικό
τερο περιορισμό υπογραμμίζει μεν τό μεγάλο εύρος τών προνομίων πού ψηφίσθηκαν για τους τι
μωμένους, αφήνει όμως παράλληλα νά εννοηθεί οτι δέν πρέπει νά ήταν τό εμπόριο ή κύρια ασχο
λία τους. Ή χορηγηθείσα ατέλεια πρέπει νά αφορούσε είδη πού εισήγαν καί έξήγαν για ίδια χρήση.
Ε175. Ψήφισμα τιμητικό για δύο σιτώνες
Μουσείο Λούβρου, άρ. καταλόγου ΜΝΒ 3040. Σήμερα: Ma 2505. Βρέθηκε σέ αγρό, κοντά στην
εκκλησία τοΰ 'Αγίου Χαράλαμπου κατά τον Reinach, ó όποιος μερίμνησε για τήν μεταφορά της
πλάκας στο Παρίσι (πρβλ. Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 [1913] 147).
Άπότμημα μαρμάρινης στήλης. Γράμματα μικρά (Reinach). Διαστάσεις δέν αναφέρονται.
Φωτογραφία τοΰ Μουσείου τοΰ Λούβρου. Πίναξ 41.
Βιβλιογραφία: S. Reinach, BCH 5 (1881) 88-89, άρ. 1 (Dumont-Homolle 444, άρ. 110b5·
Wilhelm, Beiträge 199, άρ. 171).
3ος-2ος π.Χ. αι.

4

8

[Έδοξεν τ]ηι βουλήι· επειδή
[..Α.Jos Καλλικρίτου και vac. ?
[..A.JTOS Έκφάντου αίρεθέντε
[σιτών]α επέδωκαν σϊτον τήι
[ιτόλει καί τ ] % τιμής επίβασιν λαβού[σης πάρε] πωλούν τοις προσδεομέ[vois βουλ]όμενοι συντηρήσαι τήν
[εύθηνία]ν εν τήι πόλει καί διασώσαι
[τον δημον ά]πειλούμενον περιπε[σεϊν λιμώι ;
]
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Οί προταθείσες από τον Reinach συμπληρώσεις —και οι διορθώσεις τοΰ Homolle (Dumont-Homolle)—
προϋπέθεταν πολύ μακρύτερους στίχους, ώς κατωτέρω: Στίχ. 3: αίρεθέντε[$ άγορανόμοι ύπό τοΰ δήμου] ό
Reinach, αίρεθέντε[5 άγορανόμοι -] δ Homolle. Στίχ. 4: [ώς εύωνότατ]α επέδωκεν Ó Reinach, [- ευτελέστατ]α
έπέδωκεν Ó Homolle. Στίχ. 5:
s τιμής επί βάσιν λαβο... Ó Reinach, ...s τιμής έπί βάσιν λαβό[ντε$] Ó Homolle.
Στίχ. 6: ....επ]ώλουν τοις ττροσδεομέ[νοι$] Ol Reinach και Homolle. Στίχ. 7: βουλ]όμενοι συντηρησαι την ... οί

Reinach και Homolle. Στίχ. 8: και διασώσα[ι].... οί Reinach και Homolle.

Όλες οί συμπληρώσεις τοϋ κειμένου πού προτάθηκαν τόσο άπό τον πρώτο εκδότη, οσο και
από τους Homolle (Dumont-Homolle) και Wilhelm ελέγχονται ώς μερικώς τουλάχιστον
ανακριβείς, επειδή βασίσθηκαν στο απόγραφο τοϋ Reinach, ό όποιος παρέλειψε να σημειώσει ότι
το άπότμημα διασώζει τον δεξιό κρόταφο της πλάκας και, κα~ά συνέπειαν, και τα δεξιά πέρατα
τών στίχων (βλ. την φωτογραφία).
Στίχ. 2: Καληρίτου ô Reinach και όλοι οί μεταγενέστεροι σχολιαστές τοϋ κειμένου· στον λίθο
Ομως Καλλικρίτου.

Κατά τον Wilhelm, οί τιμώμενοι δεν ήσαν περισσότεροι άπό δύο, πράγμα πού επιτρέπει τήν
προτεινόμενη άπό τον ίδιο συμπλήρωση τών επόμενων λέξεων (στίχ. 3-4) σέ ονομαστική δυϊκοϋ
άριθμοϋ. Δύο ζεύγη σιτωνών αναφέρονται και σέ επιγραφή άπό τίς Θεσπιές (IG VII 1719· SEG 36
[1986] 465).
Κατά τα άλλα, τό κείμενο πού δημοσιεύεται εδώ υιοθετεί για τους στίχους 3-8 τίς συμπλη
ρώσεις πού προτάθηκαν από τον Wilhelm.
Ή επιγραφή χρονολογήθηκε άπό τον Wilhelm στον 2ο π.Χ. αι. μέ βάση τους παλαιογραφικούς
χαρακτήρες πού αποδίδει ή μεγαλογράμματη μεταγραφή τοϋ κειμένου άπό τον Reinach.
Για τους όρους έπίβασις (=αΰξησι$) και τταράπρασις (παραπωλώ/τταρατΓίττράσκω) και τήν σύντα
ξη τους μέ τό ρήμα λαμβάνειν, βλ. Α. Wilhelm, A M 2 0 (1897) 76 μέ τήν σημ. 28. Στα παραδείγματα

πού αναφέρονται άπό τον Wilhelm μπορούν να προστεθούν επίσης τά έξης: ΕΚΜΙ 117, στίχ. 1718: (Βέροια, τέλη τοϋ Ιου μ.Χ. αι.): ττοιησαμένου δέ κ(α)Ί σείτων παραπρά/σεις και επευωνίσαντα εν

καιροΐς άνανκ(α)ίοις, IG Χ 2. 2. 53 (Ηράκλεια Λυγκηστίς, πρώτο μισό τοϋ 2ου α'ι. μ.Χ.): άργύριον
επιδούς τη ττόλει εις σίτου άγορασίαν, σεϊτον εν σπάνει παραπωλήσαζ. Κ α τ ά τον Νίγδελη (Π. Νίγδε-

λης, "Μακεδόνικα Σύμμεικτα 3. "Ενα αποσπασματικό ψήφισμα άπό τήν Εύρωπό", ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1
[1995] 186, σημ. 44) παράπρασις μπορεί να θεωρηθεί και ή ευεργεσία τοΰ τιμωμένου βασιλικού
αξιωματούχου σέ ελληνιστικό ψήφισμα από τήν Γάζωρο (SEG 30 [1980] 1892 = BullEpigr 1984,
259). Σύμφωνα μέ τον ίδιο συγγραφέα, τα ρήματα τταραττωλεΐν, τταραττιπράσκειν και έττευωνίζειν,
δπως και τό ουσιαστικό παράτειμον χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν "τον θεσμό της διάθεσης
σιταριοΰ ή ελαίου σέ τιμή χαμηλότερη άπό εκείνη της αγοράς χάρη στις ευεργεσίες πλούσιων
πολιτών, οί όποιοι είτε έκάλυπταν εξ ιδίων τήν σχετική διαφορά είτε πωλούσαν οί ίδιοι τά
προϊόντα αυτά σέ χαμηλότερη τιμή, εφόσον είχαν τή δυνατότητα" (Π. Νίγδελης, δ.π. 185-86, δπου
συγκεντρώνονται άλλα γνωστά ψηφίσματα, κυρίως άπό τήν Μακεδονία, αλλά και ή σχετική
βιβλιογραφία).
Άπό νομικής απόψεως ή τταράπρασις μελετήθηκε άπό τον Ί . Τριανταφυλλόπουλο (J.
Triantaphyllopoulos, "ΠΑΡΑΠΡΑΣΙΣ", Acta of the 5th International Congress of Greek and Latin
Epigraphy [Καϊμπριτζ 1967] 65-69). Πρβλ., πιο πρόσφατα, L. Migeotte, "Contrôle des prix du grain
à Rome et dans les cités de l'Empire", στον τόμο La mémoire perdue. Recherches sur l'administration
romaine (P. Garnsey- O. van Nijf, έκδ.) (Rome 1998) 229-46.
Στίχ. 8: καί διασώσα[ι], πρβλ. τό ελληνιστικό ψήφισμα της Γαζώρου SEG30 (1980) 1892, στίχ.
13-14: και TÒS συ[νκυρο]ύσαζ κώμας έζήτησεν διασ[ώ]ι[σ]αι κοινήι και καθ' ιδίαν ....

Για τον θεσμό της σιτωνίας και τήν αρχή τών αιρετών σιτωνών κατά τους ελληνιστικούς
χρόνους, βλ. M. Th. Couilloud- Le Dinahet, "Les magistrats grecs et l'approvisionnement des cités",
Navires et commerces de la Méditerranée antique. Hommage à Jean Rougé (= Cahiers d'Histoire
33.3/4 [1988] [1989] 321-32). Πρβλ. W. Transier, Samiaka. Epigraphische Studien zur Geschichte von
Samos in hellenistischer und römischer Zeit (Διδ. διατριβή, Μάννχαϊμ 1985) καί J. Η. Μ. Strubbe,
"The Sitonia in the Cities of Asia Minor under the Principate", EA 10 (1987) 45-82, καί 13 (1989) 99121. Βλ. επίσης U. Fantasia, "Finanze cittadine, liberalità privata e sitos demosios: Considerazioni su
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alcuni documenti epigrafici", Serta Historica II (Pubbl. ist. antica e scienze ausiliare dell'Univ. degli
Studi di Genova) (Ρώμη 1989) 47-84· Η. Kloft στον τόμο Η. Kloft (έκδ.), Sozialmassnahmen und
Fürsorgen. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik, "Grazer Beiträge" Suppl. 3 (Γκράτς 1988)23-154.
Στίχ. 7-8: συντηρήσαι τήν [ευταξία] ν πρβλ. IG XII 3. 331. 17 (Θήρα, 153/52 π.Χ.).
Οί στίχοι 9-10 συμπληρώθηκαν μέ βάση τήν καλή φωτογραφία πού μας εξασφάλισε ευγενώς
το Μουσείο του Λούβρου.
Στίχ. 9-10. Πρβλ. Syll? 495.55 ('Ολβία, 230 π.Χ.): μεγάλος διαπτώμασι περιπεσεϊται ή πόλις528.10 (Κως, επιστολή Κνωσίων, 222-219 π.Χ.): ?τι των τραυμάτων άρωστίαις où ταϊς τυχούσας
ττ[εριτΓε]|σεΐν· 667.5 (αθηναϊκό ψήφισμα για άγωνοθέτη Θησείων, 161/0 π.Χ.): [άδι|κήμ]α[τι]
ττεριπεσεΐν.

Ε176. Τιμητικό 'ψήφισμα για άγνωστο ευεργέτη
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 78. ΟΙ συνθήκες ευρέσεως δέν είναι γνωστές.
'Ορθογώνια μαρμάρινη πλάκα, ελλιπής το ανω, το κάτω και το δεξιό μέρος. 'Αποκρούσεις κατά
τήν αριστερή σωζόμενη ακμή. Επιφάνεια κατά τόπους διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,28x0,16x0,13. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,013-0,015. Διάστιχο:
0,007.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 41.
'Αδημοσίευτη.
Λεύτερο μισό τοϋ 2ου π.Χ. αι.
[
τήν ένδη]μίαν με [τ] α π ά [ σ η ς εύκοσμίας έποιήσατο καί π ά ν ] τηι κατά τήν τ[έχνην τοις δεομένοις χρήσιμον]
4 εαυτόν παρέσχ[ετο, άνέγκλητον έπιδιδους]
αυτόν εις ττάντ[α τ α παρακαλούμε να π ρ ο θ ύ ] μως· καταστας [δ' εις αρχάς καί λειτουργίας]
εν αΐς, πολλών [γενομένης χρημάτων καί π ρ α γ ] 8 μάτων χρείας, [τήν δαπάνην αυτός άνεδέξα]το, καθώς επέβα[λλεν άπροφασίστως τε καί]
γνησίως περί τή[ν ήμετέραν π ό λ ι ν ϊνα ουν]
καί ό δήμος φαίνη[ται τοϊς εαυτού εύερ]12 γέταις άπονέμ[ων τας καταξίας τιμάς, εδοξεν]
[τήι βουλή]ι και τώι δή[μωι επηινήσθαι]
[τον δείνα τοϋ δεινός
]

Προηγείται καί έπεται άγνωστος αριθμός στίχων.
Στίχ. 1: σώζονται έξίτηλα ίχνη τών κάτω περάτων άδιάγνωστων γραμμάτων.
Στίχ. 1-2: Πρβλ. IPriene 531. 25 (2ος π.Χ. αι.): και τήν ένδημίαν πεποιήσθαι μετά πάσης ευταξίαςβλ. επίσης ανωτέρω Ε8, Ε9 καί Ε10.
Στίχ. 2-3: πάντηι: πρβλ. SylP 972. 50-51 (Λεβάδεία, 175-172 π.Χ.): ... -πάσας ειργασμένας και
ορθας πάντηι· Robert, Amyzon 151-54, άρ. 15, στίχ. 22-23 (201 π.Χ.): καί τών άλλων απάντων ων
καί Άμυζονεΐς με[τε]χουσι πάντηι.
Στίχ. 3: βλ. IG Π2 374 (μετά το 319/8 π.Χ.): [χρήσιμον εαυτόν πα]ρέσχηκεν κατά τήν τεχ[νην τοις
δεομένοις] τώμ πολιτών... · πρβλ. JG XII 5. 824 Α8-9: πρόθυμον ομοίως εαυτόν παρείχετο [κατά τε τήν
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τεχνην] και κατά την λοιπήν εΰνοιαν πδσι τοίς έντυγχ[άνουσιν...] Ά ν ή συμπλήρωση αυτή ευσταθεί, Ó

τιμώμενος πρέπει να ήταν Ιατρός. Δεν αποκλείεται ωστόσο άλλη συμπλήρωση, λ.χ. κατά την του
δήμου προαίρεσιν (πρβλ. IG IP 1009. 9, περ. 62-70 μ.Χ.).
Στίχ. 4: άνέγκλητον: πρβλ. το ψήφισμα άπό τον Δορίσκο (Ε450)· εύχρηστον: ανωτέρω, Ε8, στίχ.
12 (πρβλ. SEG18 [1962] 190. Β1, Δελφοί, 1ος π.Χ. αι.).
Στίχ. 5: πρβλ. IGÏX. 2. 11. 30 (Ύπατη): [επι]διδους [εαυτόν] eis τα παρακαλουμενα άπροφασίστως· IG IX 2. 32. 28-31 (με τα σχόλια τοϋ Wilhelm, Beiträge αρ. 132 (Ύπατα, 2ος π.Χ. αι.):
άνένκλητον εαυτόν παρεισχημέν[ος] επιδιδοΰς [έ]αυτόν εις τα παρακ[α|λου]μενα άπροφασίστως, άλλα
καί ανωτέρω, Ε8, στίχ. 13: και eis πάντα τα τω δήμω συμφέροντα
Στίχ. 6: πρβλ. λ.χ. IG XII 7. 240 ('Αμοργός, 207 π.Χ.): ... κα'ι τός λοιπός πάσας αρχάς τε και
λειτουργίας..' IPwusias (IK 9) 19 (211 π.Χ.): κα'ι τός λοιπός αρχάς και λειτουργίας...
Στίχ. 7: πρβλ. SylP 656.5 (Όλβία, 230 π.Χ.): χρείας τω δήμ[ω γενο]μένης...· IMylasa I (IK43)
105. 6: χρημάτων τε χρείας γενομένης ...· βλ. επίσης το ψήφισμα των 'Αβδήρων Ε10, στίχ. 5· SylP
495.5 (166 π.Χ.): και εις χρημάτων κα'ι πραγμάτων λόγον.
Στίχ. 8: πρβλ. / G I I 2 1011. 41: άναδεξάμενος την εϊς ταύτα δαπάνην εκ τών ιδίων άλλα καί IGU2
2338. α Ι. 4-5: έπιδεξάμενος τό δαπάνημα εκ τών ίδίωνκαί SylP 800.10 (Λυκόσουρα, 42 π.Χ.):
δαπάνην/-ας επεδέξατο, δηλ. μεγάλας δαπανάς έπεδέξατο. 'Επίσης Syll3 714.10 καί 25 (Ερέτρια, τέλη
2ου π.Χ. αί.): την εις ταΰτα δαπά|νην επιδεχόμενος ίδίαι.
Στίχ. 9: πρβλ. ID 1512. 16 (τέλη 2ου π.Χ. αι.): καθώς επέβαλλε ...· OGIS 764. 42 ('Αθήναι, 139-33
μ.Χ.): δν τρόπον επέβαλλε· OGIS 443. 10 (επιστολή τοΰ ανθυπάτου Γ. Κλαυδίου Ποπλίου προς το
έθνος τών Ποιμανηνών της Μυσίας, 80/79 π.Χ.): καθάπερ επιβάλλει άνδρι καλώ καί άγαθω- IG XII
5. 722. 51 ("Ανδρος, 2ος-1ος π.Χ. αι.): καθάπερ έπέβαλλεν άνδρ'ι σώφρονι.
Στίχ. 10-12: πρβλ. το ψήφισμα τών 'Αβδήρων Ε7, στίχ. 9-11. Για ανάλογες παραινετικές
διατυπώσεις σε αθηναϊκά ψηφίσματα, οπού όμως κατά κανόνα τον καθήκοντα επαινον φέρεται
ώς απονέμουσα ή βουλή, βλ. Α. S. Henry, "The Hortatory Intention in Athenian State Decrees", ZPE
112 (1996) 114 σημ. 60 καί Ch. W. Hedrick jr., "Democracy and the Athenian Epigraphical Study",
Hesperia 68 (1999) 416-20.
Στίχ. 12: πρβλ. τό ψήφισμα τών 'Αβδήρων Ε7, στίχ. 8-9 (άμείβεσθαι ταΐς κα|ταξίαις τιμαϊς) αλλά
καί IG X I I 5 . 129.26-27 (Πάρος 2ος π.Χ. αι.): τός κατα[ξία]ς τιμάς· επίσης IG Π2 966 12-13 (159-133
π.Χ.): [καταξίας χάρι]τας).
Πρόκειται προφανώς για άπότμημα τιμητικού ψηφίσματος για άγνωστο —πιθανότατα ξένο—
ευεργέτη τοΰ δήμου τών Μαρωνιτών (βλ. στίχ. 12). Ά ν ή προτεινόμενη συμπλήρωση τοϋ στίχου 3
ευσταθεί, ή ευγνωμοσύνη της πόλεως άφορα στην προσφορά ιατρικών πιθανότατα υπηρεσιών,
άλλα και στην πρόθυμη ανάληψη άπό τον τιμώμενο δαπανηρών λειτουργιών, σέ περίοδο
οικονομικής δυσπραγίας της πόλεως. Άγνωστο οπωσδήποτε παραμένει ποιες ακριβώς τιμές
απονεμήθηκαν στην συγκεκριμένη περίπτωση άπό τόύς Μαρωνιτες.

Ε177. Ψήφισμα προξενιάς για τον Παυσίμαχο, γιο τοϋ Αιείου
Εντοπίσθηκε προ τοΰ 1913 στο χωριό Μαρώνεια, εντοιχισμένη στην κλίμακα της οικίας Πανα
γιώτη Σαμοθρακίτη. Ή τύχη τοΰ μνημείου αγνοείται.
Πλάκα άπό κυανότεφρο μάρμαρο, ελλιπής τό κάτω μέρος. Ή επιφάνεια είχε σημαντικά φθαρεί
άπό τήν χρήση τοΰ λίθου στην κλίμακα.
Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,012. Διάστιχο: 0,005. Οι διαστάσεις τοΰ λίθου δεν αναφέρονται.
Έκτυπο στην Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή τών 'Αθηνών (est. IH 169). Πίναξ 42.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 (1913) 142, άρ. 45.
Πρβλ. Α. Salac, Niedeluv Sbornik (Obzor praehist. IV, Pragae 1925) 159 κέ. (non vidimus· πρβλ.·
SEG 3 [1927] 563)· Wilhelm, Neue Beiträge VI (1921) 35-36, άρ. 2· REG 1922 (BullEpigr) 433.
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2ος π.Χ. ai.
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[
τ ή υ δέ του στεφάνου ά ν α γ γ ε ] [λίαν τΓοιεϊσθαι τον Ιεροκήρυκα; εν]
[τώι θεάτρωι; κα]τα τάδε - ό δη[μος σ τ ε ] [φανο]ϊ Παυσίμαχον Διείου Χ[αλκηδ][όνι]ον χρυσώι στεφάνωι άρε [της εν][ε]κεν καί εύνοιας της eis α ύ [ τ ό ν δε]δόσθαι δέ αύτώι και πολιτεί[αν και ε]γκτησιν καί εισπλουν κα'ι [εκπλο]υν καί εν είρήνηι καί εμ πο[λέμωι]
άσυλεί καί άσττονδεί, και έ'φοδον
εττί την βουλήν καί τον δή[μον εα]ν του δέηται, ττρώτωι μετά [τα Ίερα]
και τ ά δημόσια* είναι δέ αύ[τόν καί]
πρόξενον καί [εύεργέ]την · [ π έ μ ψ α ] ι δέ αύτώι τ[ούς άρχοντ]ας [κα'ι ξέν]ια π α ρ ά της ττό[λε]ως άττφ [δραχμ]ών χ ι λ ί ω ν ϊνα [δέ] και ύπόμν[ημα ύ π ά ] ρχη προς τ ο τους εύεργετεϊν [τον δ ] [η]μον ττροαιρουμένους, θεω[ρουντας τήν]
εύχαριστίαν αύτ[ου
-]

Στίχ. 2: τον ίε[ροκήρυκα] οι Avezou καί Picard. Στίχ. 4: Λυσίμαχον οι Avezou καί Picard· Παυσίμαχον ό
Salac καί τα διακρινόμενα στο εκτυπο ίχνη γραμμάτων. Στίχ. 4-5: Χ[ερρονήσι]ον εξ ίσου δυνατόν κατά τους
Avezou καί Picard. Στίχ. 10: καί εφοδον οι Avezou καί Picard. Στίχ. 12: πρώτωι οι Avezou καί Picard. Στίχ. 13:
çlyai οι Avezou καί Picard. Στίχ. 14: κα'ι οι Avezou καί Picard. Στίχ. 14-16: [δεδόσθοφ δέ αύτώι T[ÒS αλλάς
τιμ]ά$ [καί ξέν]ια παρά τη$ ιτ[όλε]ω5 οι Avezou καί Picard* εδώ υιοθετήθηκε ή συμπλήρωση πού προτάθηκε από
τον Wilhelm. Στίχ. 17: κα'ι ύττόμν[ημα] οι Avezou καί Picard. Στίχ. 18-19: πρό$ <το> TOÙÇ εύεργέτα[$ τους τον
δ|η]μον προαιρουμένους, ο[π]ω[$
οί Avezou καί Picard* εδώ υιοθετήθηκε ή συμπλήρωση πού προτάθηκε
από τον Wilhelm. Στίχ. 19: οί Avezou καί Picard. Στίχ. 20: Ε . . . [έ]στίαν αύτ[όν ? οί Avezou καί Picard. Ό
έλεγχος τοϋ έκτύπου επιβεβαίωσε τήν συμπλήρωση πού είχε προταθεί από τον Wilhelm.
Ol διαφοροποιήσεις πού εμφανίζονται εδώ προέκυψαν άπο τον έλεγχο τοϋ έκτύπου. 'Αβέβαιο
παραμένει λόγφ τών ασφυκτικών διαστάσεων τοϋ έκτύπου, αν ή εκτίμηση τών πρώτων έκδοτων
οτι ό λίθος διέσωζε τον αριστερό κρόταφο (συνάγεται άπο τήν συστηματική διάταξη τών
συμπληρώσεων στο δεξιό πέρας τών στίχων) ήταν ακριβής ή αν ή πλάκα ήταν έξ ίσου ελλιπής
δεξιά οσο καί αριστερά, οπότε καί οί τομές στο τέλος τών στίχων δεν θά παραβίαζαν τον
συλλαβισμό.
Ό τιμώμενος Παυσίμαχος Διείου δέν είναι γνωστός άπό άλλες επιγραφές. Τό εθνικό του
συμπληρώνεται μέ βάση τον αριθμό τών έλλιπόντων γραμμάτων.

Ε178. Τιμητικό ψήφισμα για τον Ρωμαίο Μάρκο, γιο τοϋ Ποπλίου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 446. Προέρχεται άπό τήν Παληόχωρα Μαρώνειας,
άλλα οί ακριβέστερες συνθήκες ευρέσεως είναι άγνωστες.
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Άπότμημα της δεξιάς πλευράς μαρμάρινης πλάκας με μέρος τοϋ δεξιού κροτάφου. Άποκεκρουμένο ανω, αριστερά καί κάτω.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,185x0,19x0,075. Ύψος γραμμάτων: 0,010. Διάστιχο: 0,0050,007.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 42.
'Αδημοσίευτη.
2ος π.Χ. al.

4

8

[στεφανώσαι δε αυτόν] χρυσώι στ[εφάνωι]
[τήν άναγγελίαν τι^οιοι/μένους OTTO κ[ήρυκος]:
[ό δήμος στέφανοι] Μάαρκον Ποπλίου 'Ρ(ω)[μαϊον αρετής ενε]κεν καί εύνοιας τής
[εις αυτόν καλεϊσ]θαι δε αυτόν καί eyyó[vous εις προεδ]ρίαν, εϊναι δε αυτόν
[καί ττρόξενον ίνα] δε καί υπόμνημα vac.
[ύπάρχηι, άναγράψ]αι τόδε τό ψήφισμα
[εις στήλην λιθίνην κα]\ αναθεϊναι [
]

Στίχ. 3: PO στον λίθο. Στίχ. 9: σώζονται μόνον τα ανω πέρατα τών γραμμάτων.
Λείπει άγνωστος, οπωσδήποτε σχετικά μεγάλος, αριθμός στίχων, ιδίως από τήν αρχή τοϋ
κειμένου. 'Αβέβαιος εξ άλλου είναι καί ô αριθμός τών γραμμάτων πού λείπουν από τήν αρχή κάθε
στίχου.
Στίχ. 3: ή ασυνήθιστη σύνταξη με τήν μετοχή ποιούμενους σέ πτώση αιτιατική πρέπει να οφεί
λεται σε σχήμα κατά τό νοούμενον: το εννοούμενο υποκείμενο τής μετοχής πρέπει να ήταν το
υποκείμενο τοϋ απαρεμφάτου στεφανώσαι, δηλ. τόν δήμον = TOUS Μαρωνίτας. Πρβλ. Ilasos (I/C 28)
153.7 κ α ί 24 (αρχές 2ου π . Χ . αι.): δεδόχθα[ι τώι] δήμωι· έπαινέσαι Δύμαντα επί τήι προς τήν πάλιν
εύνοίαι κα'ι στεφα[νώ]σαι χρυσώι στεφ[ά]νωι Διονυσίων τώι άγώνι τήν ανάρρησιν ποιουμενου[ς]· ό
δήμος στέφανοι ...

Οί χαρακτήρες τής γραφής αλλά καί ό ονοματολογικός τύπος τοϋ τιμωμένου πού
χρησιμοποιείται στην επιγραφή (ρωμαϊκό praenomen+γενική πατρωνυμική σύμφωνα μέ τήν ελλη
νική ονοματολογική παράδοση) χρονολογούν τό ψήφισμα μεταξύ τών παλαιοτέρων πού αναφέ
ρονται σέ Ρωμαίους πολίτες (βλ. Α. D. Rizakis, Roman Onomastics 16· τοϋ ίδιου, "Les Italiens"
109-132 κυρίως 115). Πράγματι, τα τελευταία γράμματα τοϋ στίχου 4 πρέπει να ανήκουν στην αρχή
τοϋ εθνικού 'Ρωμαίος. Γιά τους 'ιδιαίτερους χαρακτήρες τής απονομής προξενιάς σέ Ρωμαίους, βλ.
Marek 382-85 καί Payne 150-53, αναφορικά μέ τα ψηφίσματα τής πόλεως τών 'Αβδήρων προς
τιμήν τών Άπουστίων (ανωτέρω, Ε9 καί Ε10).

Ε179. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 413. Βρέθηκε τό 1973 κατά τήν ανασκαφή
ρωμαϊκού κτηρίου στον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρωνείας, στην οικία τοϋ ιερέως, προς Β τοϋ τόξου.
Άπότμημα στήλης άπό ύπόλευκο, χονδρόκοκκο μάρμαρο. "Εφερε πλατειά, πιθανώς ταινιόσχημη επίστεψη, σήμερα παντελώς σχεδόν αποκεκρουμένη. Σώζεται μόνον ή άνω αριστερή γωνία
μέ μικρά τμήματα τοϋ αριστερού κροτάφου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,23x0,33x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,005.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 42.
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Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 801, άρ. α, πίν. 589α
(SEG 30 [1980] 694).
1ος π.Χ. ai.
Î6pÉ[cos Διονύσου δεϊνος τοϋ δεινός]
pou, 'Hpai[c3vos;
]
Ρ]δοξε[]
]
4 [...]ΑΝ[
ΈΤΓΊ

Στίχ. 2: ου Ήρα[κλεου$ - -] ô Τριαντάφυλλος· [τ]ο0 Ήρα[κλέουζ
Τριαντάφυλλος καί ό Pieket (SEG).

] ό Pieket (SEG). Στίχ. 3: [ε]δοξ[ε- -] ό

Εύστοχα παρατηρήθηκε άπο τον Pieket (SEG) οτι πρόκειται για άπότμημα ψηφίσματος. Ή
εισαγωγή με χρονολογική ένδειξη έκφερόμενη με τήν πρόθεση επι και το όνομα τοϋ επωνύμου
Ιερέως τοϋ Διονύσου (βλ. σχόλια σχετικά με τον πρώτο στίχο της συνθήκης Ρωμαίων καί Μαρωνιτών, ανωτέρω σελ. 341) δεν άπαντα ούτε στα υπόλοιπα, επίσης αποσπασματικά σωζόμενα,
•ψηφίσματα της πόλεως ούτε δμως καί στα ψηφίσματα τοΰ ιδιωτικού συλλόγου τών θεραπευτών
τοϋ Σεράπιδος. Ή νέα ανάγνωση, ή όποια προέκυψε μετά άπο εξέταση τοϋ λίθου, επιβάλλει τήν
συμπλήρωση στον πρώτο στίχο τοϋ ονόματος καί τοϋ πατρώνυμου τοϋ ιερέως. Έτσι, τα τρία
πρώτα γράμματα τοϋ δεύτερου στίχου πρέπει να ανήκουν στην κατάληξη της γενικής πατρωνυ
μικής (λ.χ. [δείνος τοϋ 'Hpayójpou vel sim.). Δεδομένου οτι το κείμενο τοϋ ψηφίσματος εισάγεται με
το ρήμα εδοξε, τό όποιο βρίσκεται στον αμέσως επόμενο τρίτο στίχο, ή συνέχεια τοϋ στίχου 2, μετά
τήν γενική πατρωνυμική, μπορεί να περιλάμβανε κάποια ήμερομηνιακή ένδειξη, Ισως τό όνομα
μηνός σέ πτώση γενική (Ήραι[ώνο$ ;] + αριθμητικό).
Τό ημερολόγιο της Μαρώνειας παραμένει άγνωστο, δέν υπάρχει όμως αμφιβολία οτι πρέπει να
ακολουθούσε τήν ιωνική παράδοση. Ό συγκεκριμένος μήνας Ήραιών είναι —μαζί με τον
Έκατομβαιώνα— μεταξύ τών ευρύτερα διαδεδομένων στα ελληνικά ημερολόγια, δέν μαρτυρεΐται
όμως μεταξύ τών επτά γνωστών μηνών της Χίου, μητροπόλεως τής Μαρώνειας (Τ 198), τό
ημερολόγιο τής όποιας μερικώς μόνον διασώζεται (Trümpy 12,29,108,110-13).
Ε180. Ψήφισμα τών Μαρωνιτών για τήν διασφάλιση τής ελευθερίας καί αυτονομίας τής πόλεως
Μουσείο Σαμοθράκης, αριθ. καταλόγου 88.594 καί 86.1181.
Α. (88.594) Τό άνω μέρος ορθογώνιας στήλης άπό θασιακό μάρμαρο. Σώζει τό μεγαλύτερο
μέρος τής οριζόντιας έπιστέψεως, με τό κεντρικό καί τό αριστερό ακρωτήριο. Ή άνω δεξιά γωνία
(με τό αντίστοιχο ακρωτήριο καί τό κατώτερο μέρος τής στήλης) άποκεκρουμένα. Ή οπίσθια όψη,
άδρώς έργασμένη, διατηρεί κατάλοιπα κονιάματος άπό τήν δεύτερη χρήση τοϋ λίθου. Χάραξη
επιμελής, χωρίς τήν βοήθεια οδηγών.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,688 x 0,440 χ 0,145. Ύψος γραμμάτων: 0,007-0,012.
Έκτυπο, φωτογραφίες. Πίνακες 42 καί 43.
Β. (86.1181) Άπότμημα ορθογώνιας στήλης από θασιακό μάρμαρο, άποκεκρουμένο τό άνω καί
κάτω μέρος. Ή οπίσθια όψη, άδρώς έργασμένη, διατηρεί κατάλοιπα κονιάματος άπό τήν δεύτερη
χρήση τοϋ λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,510 x 0,485 χ 0,160. Ύψος γραμμάτων: 0,007-0,010.
Έκτυπο, φωτογραίες. Πίνακες 42 καί 44.
Στο κατώτερο μέρος τής στήλης (στίχοι 84-97 = C30-37), ή κύρια επιφάνεια εμφανίζει
ελαττώματα (τρύπες), τα όποια παρέκαμψε ό χαράκτης (στο κείμενο σημειώνονται ώς κενά: υ ).
Χάραξη επιμελής, χωρίς τήν βοήθεια οδηγών. Μικρός αριθμός συμπιλημάτων.
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Ή πυκνότερη χάραξη τών γραμμάτων στους στίχους Β32-39) αποδόθηκε σέ μεταγενέστερη
προσθήκη αυτών τών στίχων. Σέ πολύστιχες επιγραφές, ή πύκνωση τών τελευταίων στίχων είναι
συνηθισμένο φαινόμενο καί οφείλεται κατά κανόνα σέ κακό αρχικό υπολογισμό τοΰ χαράκτη.
Ενδεικτική εξ άλλου της δυσκολίας άλλα καί της πλημμελούς επιμέλειας μέ τήν οποία ό χαράκτης
αντιμετώπισε τήν καταγραφή τοΰ σημαντικότατου αύτοΰ κειμένου είναι καί οι όχι σπάνιες
διττογραφίες, παραλείψεις γραμμάτων ή καί συλλαβών πού επισημάνθηκαν ήδη άπό τον πρώτο
εκδότη (βλ. επίσης κατωτέρω τίς παρατηρήσεις μας στους στίχους Α36-37).
ΟΙ δύο πλάκες ανακαλύφθηκαν μέ διαφορά δύο ετών (Β: Ιούλιος 1986, Α: Αύγουστος 1988)
στον Δυτικό λόφο τοΰ ίεροϋ τών Μεγάλων θεών της Σαμοθράκης, κατά τίς ανασκαφές πού
διεξήγαγε τό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών τού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης για λογαριασμό της
Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών, σέ αρχαιολογικό περιβάλλον βυζαντινών χρόνων: ή
πλάκα Β βρέθηκε εντοιχισμένη σέ βυζαντινό κτίσμα, τό όποιο βρίσκεται ψηλότερα άπό τό κτήριο
στο όποιο περικλείεται τό ΜνημεΧο της Νίκης· ή Α εκείτο ανεστραμμένη απέναντι στην βάση III
τού Ιδιου κτηρίου. Σύμφωνα μέ τον πρώτο εκδότη (Clinton 379), τό ενεπίγραφο στίς δύο πλάκες
κείμενο δέν δικαιολογεί τήν ίδρυση τών στηλών στο Ιερό της Σαμοθράκης- πρέπει μάλλον να
μεταφέρθηκαν στην Σαμοθράκη είτε τυχαία, ως έρμα πλοίου, είτε σκοπίμως, γιά νά χρησιμεύσουν
ώς οικοδομικό υλικό.
Κατά τήν άποψη τοΰ Clinton, ό όποιος αναφέρεται σέ σχολαστικές μετρήσεις καί υπολο
γισμούς (σελ. 398), πρόκειται γιά δύο τμήματα δύο ανεξάρτητων πλακών, οι όποιες έχουν μικρή
διαφορά στο πλάτος, τό πάχος καί τήν μείωση. 'Υπογραμμίζεται πάντως, οτι ή γραφή στα δύο
τμήματα παρουσιάζει τόσο μεγάλη ομοιότητα, ώστε πρέπει πιθανότατα τα δύο κείμενα νά έχουν
χαραχθεί άπό τον ίδιο χαράκτη.1
Οι συντάκτες αυτής της εκδόσεως πιστεύουν οτι πρόκειται γιά δύο μή συγκολλώμενα τμήματα
ενιαίας πλάκας (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω)· οι συνολικές της διαστάσεις καί ή θέση καί σχέση
τών δύο σωζόμενων τμημάτων αποτυπώνονται, μετά άπό προσεκτικές μετρήσεις καί
υπολογισμούς τών διαστάσεων καί τοΰ "βήματος" της διαπιστωμένης μειώσεως τόσο τοΰ πλάτους
οσο καί τοΰ πάχους της στήλης στην ανασύνθεση τών δύο λίθων (πίναξ 42). Τό χαμένο σήμερα
ενδιάμεσο τμήμα της στήλης υπολογίζεται οτι είχε ύψος 0,50-060μ. περίπου καί πρέπει νά
περιλάμβανε 50 καί πλέον στίχους. Σύμφωνα μέ τα ανωτέρω, στην προτεινόμενη αποκατάσταση
τοΰ κειμένου τα δύο τμήματα της πλάκας ονομάσθηκαν Α καί Β (αντί Α καί C κατά τον Clinton),
ένψ γιά διευκόλυνση τών αναγνωστών διατηρήθηκε ή χωριστή στιχαρίθμηση τών δύο τμημάτων
(Α 1-55 καί Β1-40 αντίστοιχα), όπως στην πρώτη έκδοση.
Βιβλιογραφία: Κ. Clinton, Chiron 33 (2003) 379-417.
41-42 μ.Χ. ή 46 μ.Χ.
Α

4

8

Γνώμη βουλευτών και αρχόντων καί 'Ρωμαίω[ν τών νον\
[τ]ήν πόλιν κατοικούντων καί τών λοιπών πολειτών άττάν[των ννυ\
[ε]δοξεν τη βουλή· επεί ό επιφανέστατος θεός του κόσμ[ου καί ννν\
[κ]τίστης νέων αγαθών άττασιν άνθρώποις Τιβέριος Κλαύδιος Καϊσ[αρ Σεβα]στος Γερμανικός, ττρε(σ)βευσάντων ημών έπ' αυτόν κα'ι δηλωσάντω[ν τήν]
της πόλεως προς τον δήμον τον 'Ρωμαίων ύπόστασιν και τας τύχας [τας πρό][τε]ρον, ας ύπέμεινεν ό Μαρωνειτών δήμος δια τήν προς 'Ρωμαίου[ς φιλί]αν, ευθέως άμα τ(ή) τής ηγεμονίας αυτών συνστάσει φίλος καί σ[ύμμαχος γε]νόμενος καί, μετά ταύτα, ύπομείνας επιδεϊν κατασκαφήν μέ[ν τής εξηκον]τασταδίου το περίμετρον πόλεως, τέκνων δε άπολήας και λε[ηλασίαν]
[κ]αί αίχμαλωσίαν και τάς άλλας τας κατά μέρος συμφοράς, ϊνα μη[δέν τών προς]

1. Μέ ηλεκτρονική επιστολή από 18/10/2004, ό Κ. Clinton μας πληροφόρησε δτι μετά από νέα εξέταση τών λίθων έχει
πεισθεί δτι τα δύο θραύσματα ανήκουν πράγματι σέ μία εξαιρετικά υψηλή στήλη καί δτι σχετική διορθωτική σημείωση
θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος τοΰ περιοδικού Chiron.
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12 'Ρωμαίους θραύση δικαίων, άνθ' ων σύμμαχος μεν και φίλος ύττό [της συνκλή]του διά τών δογμάτων καί ενσύνθηκος καί ενσπονδος εκρίθη, ελευθε[ρίαν δε κα'ι νό]μους μετά τών άλλων φιλάνθρωπων έλαβε, α δεδήλωται ύπό τή[ς συνκλή] του διά τών δογμάτων κα'ι υπό τών αυτοκρατόρων διά τών άποκριμάτ[ων, άπεκρίνα]16 το ως την τοιαύτην πόλιν άξιον εστί αίωνίω χάριτι κεκοσμήσθαι, μ[ηδενός]
τών δεδομένων αύτη φιλάνθρωπων ελασσουμένου, δι' ά δη άποκατ[έστησε]
αυτήν εις τό άρχαϊον δίκαιον, επιβεβαιώσας τήν τε ελ[ευθερί]αν κα'ι τά φιλάνθρωπα πάντα, υποσχόμενος <χόμενος> [διά]
20 άποκρίματος πρέπουσαν καί δυνατήν τηλικούτω θεώ ύπόσχεσιν καί εις το λοιπόν ανεπηρέαστους ήμας διαφυλαχθήναι· άνανκαιότατον δε εστίν καί ήμας πασαν είσενένκασθαι φροντίδα υπέρ του μήτε νυν μήτε άλλοτε ποτέ, λαθόντων
24 τών της πόλεως δικαίων, συνβήναι κατά μηδένα τρόπον ελασ(σ)ωθήναι ημών τήν ελευθερίαν καί τά φιλάνθρωπα, εσται τούτω, εάν χά
ριν τούτων καί διά ψηφίσμα(τ)ος αιωνίου νομο(θετη)θέντος ή επ\ τους Σεβα
στούς πρεσβήα κατά<τα> πάντα καιρόν έτοιμη ύπάρχη, μηδενός ενοχ28 λήσαι τρόπου δυναμένου τοις βουλομένοις άναλαβεϊν τον υπέρ της πατ(ρί)δος αγώνα* δεδόχθαι τη βουλή και τω δήμω γεγράφθαι και κεκυρώσθαι ψή
φισμα υπέρ της τοιαύτης πρεσβείας τό επί τέλει του ψηφίσματος
[γ]εγραμ(μ)ένον κα'ι είναι προησφαλισμένον εις τον άπαντα χρόνον, ϊνα,
32 αν τις καταλάβηι και(ρ)ός χρείας της τοιαύτης πρεσβήας, θραυομένο[υ]
τινός τών της ελευθερίας ημών ή τών λοιπών φιλάνθρωπων κα[θ' όν]τιναουν τρόπον, εχωσιν εξουσίαν πάντες ο'ι βουλόμενοι διά χρηματ[ισ]μου επιγράψαι εαυτούς τω ψηφίσματι πρεσβευτάς, όμόσαντες τον [υ]36 πογεγραμένον τώδε τω ψηφίσματι ορκον <επιγράψαι>
vacat
<. . . εαυτούς πρεσβευτάς) καί σφραγι(σ)άμενοι τό ψή(φισμα) σφραγεϊδι
[ε]χούση πρόσωπον Διονύσου, ö αν αυτοί βουληθώσιν, οί κατεστάμενοι ωδ[ε]
[πρ]εσβευτα'ι κατά τό ψήφισμα επί τον προεστώτα της ηγεμονίας
40 αυτοκράτορα θεόν Σεβαστόν Καίσαρα, μηδενός έχοντος εξουσίαν
[τ]ούτου υπεναντίου μήτε γράψαι μηδέν μήτε ειπείν μήτε w
[έ]λέσθαι πρεσβευτήν άλλον ή πρεσβεύειν τινά επί προσκαίρω[ι]
[τι] ν\ ύπεναντί(α) τοις προεψηφισμένοις περιέχοντι ψηφίσ[ματι]
44 [μήτε έ]μποδίσαι τήν πρεσβήαν ή ποιήσαί τι μαχόμενον τω ν[ομο][θετηθέντι ψ]ηφίσματι κατά μηδένα τρόπον πρεσβεύ(ε)ιν δε π [ ά ] [ντας τού]ς επανγειλαμένους ένγράφως περί τούτων κ[α'ι]
[έπιγραψαμένους] τώι νενομοθετημένωι εις τον αιώνα ψηφίσ48 [μάτι υπέρ της πατρίδος], μήτε περιαιρουντας μήτε προσγρ[ά][φοντας ά?^λο όνομα ει μ] ή του προεστώτος της ηγεμονίας, ε [πι]
[τούτοις δέ επιγράφοντας επί τέλει τά τών πρεσβεύ[ειν προθυμηθέντων ονόματα]· τοις δέ εξ επανγελίας μ[.]
52 [
] κατορθωσα[. .]

[
[

] o s -rag ε [. .]
] Ν 0 [ . . . .]

"Επεται άγνωστος, οπωσδήποτε μεγάλος, αριθμός στίχων

358

Β

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(C κατά τον Clinton)
Προηγείται άγνωστος, πιθανώς μεγάλος, αριθμός στίχων
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J1INIKEINLOL
]\ΙΣΜΕΝ αύτοϊς, αξίας δε
μ]αρτυρίας ήξιώθη φίλος κα'ι σύμ
μαχος γενέσθαι καί λαβείν την δια των της] συνκλήτου δογμάτων κριθεϊσαν ελευθερίαν κ]α\ τους νόμους μετά της πόλεως και χώρας καί
^πάντων τώ]ν φιλάνθρωπων, α δια τών δογμάτων και άποκριμάτων νν
[τών] αυτοκρατόρων δηλουτα(ι)* άνανκαιότατον δέ εστίν μηδένα καιρόν παραλείπειν ύπομιμνήσκοντας καθ5 έκαστα περί τών ημετέρων
δικαίων, όπως άθραυστα και σώα πάνθ' ήμεϊν φυλάσσηται υπό τών της
ηγεμονίας προεστώτων δεδόχθαι τη βουλή και τω δήμω ήρήσθαι πρεσβήαν, ήτις, άφικομένη προς τον αυτοκράτορα θεόν Σεβαστόν Καίσαρα,
άσπάσεταί τε αυτόν παρά της πόλεως καί, συνησθεϊσα επί τω ερρώσθαι αύ- ν
τον πανοίκιον και τα πράγματα αύτω τε καί τω δήμω τω 'Ρωμαίων κατά
τό κράτιστον χωρεϊν, παραθεμένη τα της πόλεως δίκαια πάντα αύτω τε και ν
τη ίερα συνκλήτω, δεήσεται μετά πάσης εντεύξεως και ικεσίας τήν τε ελε[υ]θερίαν ήμεϊν και τους νόμους κα'ι τήν πόλιν καί τήν χώραν και τάλλα φιλάνθρω
π ο πάντα, ά οι τε πρόγονοι ημών καί ήμεϊς λαβόντες παρ' αυτών έ'σχομεν,
ταυθ' ήμεϊν φυλάξαι, V οί πάντοτε καί αδιαλείπτως τήν προς 'Ρωμαίους εΰνοιαν καί πίστιν φυλάξαντες πάντοτε της εξ αυτών δια ταύτα χάριτος άπολάωμεν. ήρέθησαν πρεσβευταί γνησιώτατα προθυμηθέντες υπέρ της πα
τρίδος· νν ό πρεσβευτικός δια του χρηματισμού εσόμενος όρκος* vacat
vacat
ό δείνα του δεϊνος έχρημάτισεν επί τών κατά τήν συνεδρήαν αρχόντων επανγελλόμενος πρεσβεύειν έπ'ι τον Σεβαστόν καί τήν σύνκλητον υπέρ τε της ελε[υ]-ν
θερίας της πόλεως της Μαρωνειτών καί τών φιλάνθρωπων αυτής απάντων, κ[αθώς]
τα γραφέντα περί τούτων ψηφίσματα εν ταϊς τρισ'ι στήλαις περιέχει, άγω[νιζόμε]νος παντι σθέν(ε)ι και μήτε παραπρεσβεύων μηδέν μήτε καθυφειέμ[ενος μήτε δω]ροδοκούμενος ύπό μηδενός τρόπω μηδενί· και επόμνυμι τον θεόν [Σεβαστόν]
Καίσαρα και Τιβέριον Καίσαρα θεόν Σεβαστόν καί Τιβέριον Κλαύδιον Καί[σαρα Σεβασ]τόν Γερμανικόν και τήν Ίεράν σύνκλητον και τους άλλους Θεούς ά[παντας συν]τηρήσειν τα προγεγραμμένα πάντα* εύορκο^υντι μέν μοι ευ [εϊη, επιορκουντι δέ τα εναν]τία* όρκος όμοσθησόμενος ύπό π ά ν τ ω ν vacat
ομνύω τους θεούς πάντας και πάσ[ας] κα'ι τον θεόν Σεβα[στόν Καίσαρα κα'ι Τιβέριον Καίσα] ρα θεόν Σεβαστόν καί Τιβέριον Κλαύδι^ζ/ζ^ιον Καίσαρ[α Σεβαστόν Γερμανικόν κάχννννν]
τήν Ίεραν σύνκλητον πάντα π[ο] ιήσει^^^ΐ'ν παντι σ[θένει αγωνιζόμενος κατά τό ψήφισμα]
υπέρ της ελευθερίας της παζ^τρίδος'ί'^'ί'καί νν [πάντων τών λοιπών φιλάνθρωπων],
α παρά της συνκλήτου κα'ι τ ο ^ ^ υ δήμου [του^α^^ωνκατώνΣεβαοτ-ώνα^
μεν, κα'ι μήτε πρεσβείαν έπ(ί) το^^^ύτοις^^^^ΐ'^ ~ΙΟ[-5"6- μηδενός έχοντος έξουσίαν περί τών]
κοινών μηδέν τρόπω μηδενι μήτε ειπείν μ[ήτεγpóψdπμαχóμεvov^ώvoμoθετηθέVnveI τω ψηφίσματι έπ
καταλύσεως ή αναιρέσεως ή άκυρ##ώσεω[ς τών εψηφισμένων* εύορκουντι μέν μοι ευ εϊη, επι]ορκουντι δέ εξώλεια καί παν[ώλεια μέχρι πάσης διαδοχής.]
vacat
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Στίχ. Α37: από τον Clinton επισημαίνεται διττογραφία των δύο πρώτων γραμμάτων μόνον {.α}. Στίχ.
Α41-42: μήτε [προ]|[βα]λέσθαι ò Clinton. Στίχ. Α45: πρεσβεύ<ε>ιν δέ πα[.] ό Clinton. Στίχ. Α45-46: πα[.] | [. . .
6

. . TOÙ]S επανγειλαμένους ενγράφως περί τούτων Ι [. .] Ô Clinton. Στίχ. Α47-48: [. . °· 10 . .] τώι νενομοθετημένωι
εις τόν αιώνα ψηφίσ|[ματι . . C- " . . .]του μήτε περιαιρουντας ... Ó Clinton. Στίχ. Α48-49: μήτε προσγρ[ά|φοντας
c ,0
[
· - - ]Η του προε{ε}στώτος της ηγεμονίας Ε[. .] Ó Clinton (σελ 396)" μήτε προσγρ[ά|φοντας [άλλο τι ή τό
ονομ]α κατά πρόταση τ ο ΰ WÖrrle. Στίχ. Α49-51: Ε[. . |. . . . c · 12 . . . .]ο[.]οντας επί τέλει τά τών πρεσβευ|[τών
. . . . c- 18 . . . .] [· · ] ' TO 'S °^ ^ έπανγελίας μ[. . . . ] Ó Clinton* τα τών πρεσβευ|[τών ονόματα ...] κ α τ ά

πρόταση τοΰ Wörrle. Στίχ. Β3:ΐσως [διά ταύτας τας] μαρτυρίας ό Clinton (405). Στίχ. Β26: σθέν<ε>ι ό Clinton·
σθένσι στον λίθο. Στίχ. Β34: πάντα ττοννίτ]σε\ννννν παντ'ι σ[θένει αγωνιζόμενος . . . c ·
,

c

Β35: υπέρ της ελευθερίας της πα{τ}ι'#ΐ'τρίδοςΜ>ΐ'ζ>κα ι ι>ζ>ά[πάντων . . . · '

10

. . τών φιλάνθρωπων] Ó Clinton. Στίχ.

Β36: α παρά της συνκλήτου κα'ι TOWVKÌ δήμου τ[οΰ 'Ρωμαίων κα'ι τών αυτοκρατόρων . . c ·
Στίχ. Β37: μεν, κα'ι μήτε πρεσβείαν Ell TOvY'XOVLvvwvT\0\_

. . .] Ô Clinton. Στίχ·.
. . ελάβο]- Ο Clinton.

μήτε γράψαι ύπεναντίου τών] Ó

Clinton· δέν αποκλείεται όμως να υπήρχαν καί κενά ννννν σέ ρωγμές τοϋ λίθου. Στίχ. Β38: μήτε είπεϊν μ[ήτε
ποιήσαι μηδέν

επί] Ô Clinton. Στίχ. Β39: καταλύσεως ή αναιρέσεως ή άκυρι/ώσεω[ς . . .

εύορκουντι μέν μοι ευ εΐη, έπι]- Ó Clinton. Στίχ. Β40: έξώλεια καί παν[ώλεια μέχρι πάσης διαδοχής] Ô Clinton.

Οί προτεινόμενες εδώ συμπληρώσεις στους στίχους Α45-51 και Β34-40 βασίζονται σέ ανάλογες
διατυπώσεις πού απαντούν σέ άλλα σημεία τοϋ ψηφίσματος, τό όποιο γενικώς χαρακτηρίζεται ώς
σχολαστικά επαναληπτικό.
Στίχ. Α36-37: {επιγράψαι I meat Ι εαυτούς πρεσβευτας}: κατά τήν γνώμη μας, τό σύνολο
αποτελεί διττογραφία, ή όποια οφείλεται στην παρουσία τών Ιδιων ακριβώς λέξεων στον αμέσως
προηγούμενο στίχο 35.
Στίχ. A41-42: πιθανώς [έ]λέσθαι αντί [ιτροβα]λέσθαι· πρβλ. τρέθησαν ττρεσβευταί στον στίχο 74
(βλ. επίσης στίχ. 91).
Σύμφωνα μέ τόν πρώτο εκδότη (Clinton 379-380), πρόκειται για αποτμήματα δύο ανεξάρτητων
•ψηφισμάτων της Μαρώνειας ("ψήφισμα Α" και "ψήφισμα C"), τα όποια εκδόθηκαν επί τοϋ
αύτοκράτορος Κλαυδίου· αναφέρονται στην αποστολή πρεσβειών στον αυτοκράτορα μέ σκοπό
τήν αποκατάσταση ή διατήρηση προνομίων, τα όποια είχαν παλαιότερα παραχωρηθεί στην
Μαρώνεια από τήν Ρώμη. Μεταξύ τών δύο αυτών ψηφισμάτων ό Clinton υποθέτει ότι υπήρχε,
χαραγμένο σέ χωριστή, χαμένη σήμερα, στήλη ενα τρίτο "αιώνιο" ψήφισμα (ψήφισμα Β), μέ τό
όποιο θεσπιζόταν, σέ εκτέλεση αποφάσεως τοϋ ψηφίσματος Α, "μία νέα διαδικασία, αμάρτυρη
άλλοθεν προς τό παρόν, για τόν διορισμό πρέσβεων". Πάντοτε σύμφωνα μέ τόν ίδιο μελετητή, τό
πρώτο ψήφισμα ("ψήφισμα Α") περιγράφει τήν ευτυχή έκβαση μιας πρεσβείας στον αυτοκράτορα,
αναφέρεται σέ άγνωστα ώς τώρα γεγονότα τοϋ παρελθόντος, ακόμη καί σέ καταστροφή της
Μαρώνειας, καί προβλέπει τήν ψήφιση ενός "αιωνίου" ψηφίσματος (τοϋ χαμένου σήμερα
"ψηφίσματος Β")· τό δεύτερο, ακέφαλο σωζόμενο ψήφισμα ("ψήφισμα C") άφορα στην αποστολή
νέας πρεσβείας στον αυτοκράτορα καί συνοδεύεται άπό δύο όρκους, ενα για τους πρεσβευτές καί
ενα για όλους τους πολίτες της Μαρώνειας.
Ό πρώτος εκδότης προχώρησε σέ μία ουσιαστική, πληρέστατη καί ενδελεχή ανάλυση τοϋ
σημαντικού αύτοϋ κειμένου καί, υπογραμμίζοντας τήν μοναδικότητα του, άνασυνέθεσε καί
ερμήνευσε μέ διεισδυτικότητα τό διαγραφόμενο, άγνωστο μέχρι σήμερα ιστορικό υπόβαθρο.
Επιβεβαιώνεται πράγματι ότι (α) ή επιγραφικά τεκμηριωμένη συνθήκη φιλίας καί συμμαχίας
μεταξύ Ρώμης καί Μαρώνειας (βλ. ανωτέρω, τήν επιγραφή Ε168) συνήφθη ευθύς μετά τήν
κατάλυση τοϋ Μακεδόνικου βασιλείου καί τήν εγκαθίδρυση της ρωμαϊκής κυριαρχίας στην
Μακεδονία καί τήν Θράκη (στίχ. Α8: ευθέως άμα τ(τ)) της ηγεμονίας αυτών συνστάσει)- (β)
αποκαλύπτεται ότι ή Μαρώνεια γνώρισε στην συνέχεια δεινή καταστροφή, σφαγές καί
αιχμαλωσίες πολιτών εξ αιτίας της φιλορρωμαϊκής της στάσεως —προφανώς κατά τόν
Μιθριδατικό πόλεμο— (στίχ. 9-12· Clinton 385-89)· (γ) ότι ανταμείφθηκε από τήν ρωμαϊκή
σύγκλητο, ή όποια ανακήρυξε τήν πόλη ενσύνθηκον καί ενσπονδον καί της παραχώρησε ελευθερία
καί αυτονομία καί άλλα πολλά προνόμια (φιλάνθρωπα), τά όποια επικυρώθηκαν μέ συγκλητικά
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δόγματα και με άποκρίματα των πρώτων αυτοκρατόρων (στίχ. Α12-15)· (δ) οτι πρεσβεία
Μαρωνιτών προς τον αυτοκράτορα Κλαύδιο επέτυχε, επικαλούμενη τήν ακλόνητη αφοσίωση της
πόλεως στην ρωμαϊκή ηγεμονία, τήν αποκατάσταση με αυτοκρατορικό άπόκριμα τοΰ αρχαίου
δικαίου και τήν επιβεβαίωση τοΰ προνομιακού της καθεστώτος στο παρόν και τό μέλλον (στίχ.
Α15-22)· (ε) οτι με κοινή πρόταση όλων τών οργάνων της πολιτείας, αλλά καί τών Ρωμαίων τών
εγκατεστημένων στην Μαρώνεια (στίχ. Α1-2· Clinton 390-91), αποφασίσθηκε να ψηφισθεί καί να
κυρωθεί μέ ισχύ νόμου, ενόρκως άπό το σύνολο τών ψηφιζόντων (στίχ. Α29-30· πρβλ. Β31-40:
όρκος όμοσθησόμενος ύπο ιτάντων), ένα συγκεκριμένο σχέδιο ψηφίσματος αιώνιας διαρκείας (στίχ.
Α31· πρβλ. Β1-21: αιώνιο ψήφισμα) για τήν σύσταση, μέ συγκεκριμένη διαδικασία (στίχ. Α34-54·
Clinton 389-90)— καί μέ ένορκη δέσμευση (στίχ. Α35-36· πρβλ. Β21-31: -πρεσβευτικός όρκος) —
ειδικής πρεσβείας προς τον εκάστοτε αυτοκράτορα, ή οποία θα αναλάβει, οσάκις παραβιάζονται ή
ελευθερία ή τα προνόμια της πόλεως (στίχ. Α32-34) τήν υπεράσπιση τών δικαίων της πατρίδος.
Μέ γνώση καί ευθυκρισία αναλύεται άπό τον πρώτο εκδότη καί ή σημασία καίριων ορών καί
διατυπώσεων καί ανακαλούνται τα προσφυέστερα παράλληλα. Σχολιάζεται έτσι τό νόημα τοΰ
ορού γνώμη στην εισαγωγή τοΰ ψηφίσματος (στίχ. Al- Clinton 390-91), οι τιμητικοί χαρακτηρισμοί
πού αποδίδονται στον αυτοκράτορα Κλαύδιο (Clinton 391-92), ή σημασία τών ορών δια
χρηματισμού (Clinton 390-91), κατασκαφή (Clinton 392-93), ένσύνθηκος κ α ί ενσπονδος (Clinton 393),

ή τακτική τών ελληνικών πόλεων να αποστέλλουν πρεσβείες λίγο μετά τήν αναγόρευση νέων
αυτοκρατόρων για να διασφαλίσουν τά προνόμια τους (Clinton 394), ή πρακτική της κυρώσεως
ψηφισμάτων μέ ίσχύν νόμου (Clinton 396-97), ή χρήση σφραγϊδος σε επίσημα έγγραφα (Clinton
395), ή σημασία τών υπογεγραμμένων όρκων καί της αναφοράς τών θεών μέ συγκεκριμένη σειρά
(Clinton 402-404· βλ. όμως τόν σχολιασμό πού ακολουθεί κατωτέρω), οι συγκεκριμένες εντολές
πού αφορούν τις ενέργειες τών πρεσβευτών (Clinton 404-405), ή χρήση σέ ορισμένα σημεία τοΰ
ψηφίσματος της γενικής καί αόριστης αναφοράς σέ θεόν Σεβαστόν αυτοκράτορα, αντί τοΰ ονόματος
τοΰ συγκεκριμένου βασιλεύοντος αύτοκράτορος (Clinton 406· βλ. όμως κατωτέρω τήν δική μας
άποψη). Ώς εκ τούτου, ή ανάλυση πού ακολουθεί θα επικεντρωθεί στην πρωτότυπη καί μοναδική,
οσο γνωρίζομε, δομή τοΰ κειμένου, όπως αυτό ανελίσσεται στους δύο λίθους, μέ τήν
κατηγορηματική επισήμανση οτι ή προτεινόμενη διαφορετική αντίληψη τοΰ ψηφίσματος ελάχιστα
μόνον μεταβάλλει τήν ουσιαστική κατανόηση καί τά ιστορικά συμπεράσματα στα όποια κατέληξε
ô πρώτος εκδότης.
Οι συντάκτες αυτής της εκδόσεως πιστεύουν οτι πρόκεται για τό ενιαίο —καί πάντως
αποσπασματικό— κείμενο ενός μόνον μακροσκελούς ψηφίσματος· τό σύνολο τών τουλάχιστον 94
στίχων του χαράχθηκε σέ ενιαία πλάκα, της οποίας σήμερα σώζονται δύο μεγάλα, μή
συγκολλώμενα τμήματα.
Ή δομή τοΰ πολύστιχου καί καθ' ολα πρωτότυπου κειμένου τοΰ ψηφίσματος περιλαμβάνει τά
ακόλουθα στοιχεία:
Ι. Τίτλος (στίχ. Α1-3). 'Αντί τοΰ συνήθους εδοξε τη βουλή καί τω δήμω, κατονομάζονται ολα τά
όργανα της πολιτείας καί οι κοινωνικές ομάδες πού υπερψήφισαν τά άποφασισθέντα.
II. Τό πλήρες κείμενο προβουλεύματος, το όποιο εισήχθη προς ψήφιση στην εκκλησία τοΰ δήμου
(στίχ. Α3-54). Εισάγεται μέ τήν τυπική διατύπωση τών προβουλευμάτων στίχ. A3: [ε]δοξεν τη
βουλή) καί περιλαμβάνει:
(α) τό σκεπτικό της προβουλεύσεως, τό όποιο αποτελείται άπό δύο αιτιολογικές προτάσεις:
(1) στίχ. Α3-22: εττεί ό επιφανέστατος θεός του κόσμου ... άττεκρίνατοκαί άνανκαιότατον δε

(έπεί) εστίν
'Αναφέρεται σέ επιτυχή πρεσβεία τών Μαρωνιτών προς τόν Κλαύδιο,
καί, μέ τήν ευκαιρία αυτή, ανακαλεί τό Ιστορικό τών σχέσεων της Μαρώνειας μέ τήν
Ρώμη, άπό τήν εποχή της πρώτης εγκαθιδρύσεως της ρωμαϊκής κυριαρχίας στην
περιοχή.
(2) στίχ. Α22-25: άναγκαιότατον δέ (επεί) εστίν ... 'Αναφέρεται στην ανάγκη έπαγρυπνήσεως
για τήν διασφάλιση τών προνομίων τής πόλεως.
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(β) την απόφαση του προβουλεύματος (στίχ. Α25-29), ή οποία εισήχθη στην εκκλησία τοϋ δήμου
προς ψήφιση. Συγκεκριμένα προτείνεται ή σύσταση με ψήφισμα "αίώνιας" διαρκείας
διαρκούς πρεσβείας, ή οποία θα αναλαμβάνει σε κρίσιμες περιστάσεις την υπεράσπιση ή τήν
αποκατάσταση τοϋ νομικοϋ καθεστώτος και των προνομίων της πόλεως. Ή χαλαρή
συντακτική σύνδεση αύτοϋ τοϋ στοιχείου οφείλεται, κατά τήν γνώμη μας, σε αναδιατύπωση
αυτής της προβουλευματικής αποφάσεως προκειμένου να ενσωματωθεί στο ψήφισμα τοϋ
δήμου, όπως θα δειχθεί στην συνέχεια.
III. Το κυρίως ψήφισμα της βουλής και τοϋ δήμου τών Μαρωνιτών (στίχ. Α29-Β40), στην δομή
τοϋ οποίου διακρίνονται τά ακόλουθα μέρη:
(α) ή τυπική διατύπωση τών ψηφισμάτων της εκκλησίας τοϋ δήμου δεδόχθαι τη βουλή καί τω
δήμω (στίχ. Α29), ή οποία επαναφέρει συνοπτικά τήν δήλωση πού εμφανίζεται αναλυτικό
τερα διατυπωμένη στην κεφαλίδα τοϋ ψηφίσματος (στίχ. 1-2). Ή επανάληψη κρίθηκε
προφανώς σκόπιμη λόγω της μεγάλης εκτάσεως όσων έχουν παρεμβληθεί (στίχ. A3- 29).
(β) ή άπόφαση-ψήφισμα της πόλεως (στίχ. Α29-55) να ψηφισθεί από τον δήμο κατά το
προβούλευμα —καί να κυρωθεί , ώστε να λάβει ίσχύν νόμου— ψήφισμα "αίώνιας ισχύος",
τό όποιο καί θα καταγραφεί στο τέλος τοϋ ψηφίσματος τοϋ δήμου (στίχ. Α29-31: δεδόχθαι
τη βουλή κα'ι τω δήμω γεγράφθαι καί κεκυρώσθαι ψήφισμα υπέρ της τοιαύτης πρεσβείας το έπ'ι
τέλει του ψηφίσματος (&. του δήμου) [γ]εγραμ(μ)ένον κα'ι είναι προησφαλισμένον εις τον άπαντα

χρόνον) για τήν κατά περίσταση σύσταση ειδικής πρεσβείας προς τον αυτοκράτορα μέ
προκαθορισμένες διαδικασίες καί μέ συγκεκριμένες αμετακίνητες εντολές για τήν
προάσπιση τών προνομίων της πόλεως. 'Αναλυτικά περιγράφεται ή διαδικασία
αναδείξεως τών μελών αυτής της πρεσβείας, οσάκις προκύπτει ανάγκη, καί
προσδιορίζονται οι δεσμεύσεις καί οι υποχρεώσεις τις όποιες αναλαμβάνουν δεσμευόμενοι
μέ συγκεκριμένο όρκο, ό όποιος συνοδεύει τό "αιώνιο" ψήφισμα (στίχ. Α32-55). Γίνεται
φανερό οτι στο ψήφισμα τοϋ δήμου τό αναλυτικό κείμενο τοϋ προβουλεύματος (στίχ. Α329) επέχει θέση σκεπτικοϋ καί οτι έχει υιοθετηθεί αυτούσιο από τήν εκκλησία τοϋ δήμου.
Στην θέση αυτή ή πρόταση-άπόφαση τοϋ προβουλεύματος (στίχ. Α25-29) εμφανίζεται ώς
μέρος τοϋ σκεπτικού τοϋ ψηφίσματος, γεγονός πού δικαιολογεί καί τήν χαλαρή συντακτική
σύνδεση της τελευταίας.
IV. Τό κείμενο τοϋ "αιωνίου" ψηφίσματος, το όποιο συντάχθηκε σέ εκτέλεση τών προταθέντων
από τήν προβούλευση καί έπιψηφισθέντων από τήν εκκλησία τοϋ δήμου, μέ τά όποια εμφανίζει
απόλυτη αντιστοιχία. Τήν "αιώνια" διάρκεια του προδίδουν ό "άχρονος" καί "απρόσωπος"
χαρακτήρας του: δέν αναφέρεται τό όνομα συγκεκριμένου αύτοκράτορος (βλ. στίχ. Β11: προς
τον αυτοκράτορα θεόν Σεβαστόν Καίσαρα) οϋτε εκείνα τών εκλεγέντων πρέσβεων, παρ' όλον οτι
καταγράφεται τυπικά τό πρακτικό της εκλογής καί ή όρκομωσία τους (στίχ. Β20-21). Τά
σημεία αυτά είναι προφανές οτι προβλέπεται να συμπληρωθούν μέ συγκεκριμένα ονόματα
όταν συντρέξει ανάγκη ένεργοποιήσεως τοϋ "αιωνίου" ψηφίσματος, συστάσεως καί αποστολής
πρεσβείας σέ κάποιον αυτοκράτορα.
V. Ό πρεβευτικος όρκος. Εμφανίζει τον ίδιο "άχρονο" καί "απρόσωπο" χαρακτήρα μέ τό
"αιώνιο" ψήφισμα στο τέλος τοϋ όποιου έχει επισυναφθεί, όπως ακριβώς προβλεπόταν άπό τό
κυρίως ψήφισμα (στίχ. Α35-36: όμόσαντες τόν [ύ]πογεγραμμένον τωδε τω ψηφίσματι δρκον) καί

άπό τό όποΧο είναι προφανές οτι εξαρτάται, καθώς δέν προβλέπεται νά δοθεΧ παρά μόνον όταν
υπάρχει ανάγκη νά ένεργοποιηθεΧ τό "αιώνιο" ψήφισμα καί άφοϋ εκλεγούν τά συγκεκριμένα
πρόσωπα, τά όποια θα μετάσχουν στην πρεσβεία προς τόν αυτοκράτορα. Πρόκειται
ουσιαστικά γιά ενα "σχέδιο" όρκου, όπως προδίδει ή —χωρίς προηγούμενο ή παράλληλο—
χρήση τοϋ αορίστου ό δείνα τοϋ δεινός αντί κάποιου συγκεκριμένου ονόματος (στίχ. Β22).
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VI. Ό "καθολικός" δρκος (στίχ. Β31-41). Το ακροτελεύτιο αυτό στοιχείο αποτελεί συμπλήρωμα
του κυρίως ψηφίσματος. Δεν είναι άχρονο και απρόσωπο, όπως το "αιώνιο" ψήφισμα και ό
πρεσβευτικός όρκος, άλλα ελήφθη από όλους όσους μνημονεύονται στους στίχους Α1-3. Το
περιεχόμενο και ή θέση του μετά και τον πρεσβευτικό όρκο αποκαλύπτουν την σημασία και τό
βάρος του: καλύπτει, προασφαλίζει, κυρώνει καί προσδίδει "αιώνια" διάρκεια και ίσχύν
νόμου στο σύνολο όσων προηγούνται: αφ' ενός στο ψήφισμα της εκκλησίας τού δήμου στο
όποιο εμπεριέχεται τό κείμενο τοϋ προβουλεύματος, καί αφ' ετέρου στο κείμενο τοϋ "αιωνίου"
ψηφίσματος καί στο "σχεδίασμα" πρεσβευτικού όρκου πού τό συνοδεύει. Τα δύο αυτά στοιχεία
βρίσκονται τρόπον τινά "έγκιβωτισμένα" μεταξύ τοϋ κυρίως ψηφίσματος καί τού συμ
πληρωματικού του "καθολικού" όρκου. Ό "εγκιβωτισμός" αυτός αποτελεί καί τό ισχυρότερο
τεκμήριο της ένότητος τοϋ συνόλου —ένότητος περιεχομένου καί χρονικής ένότητος— αλλά
καί της νομικής κατοχυρώσεως, χάρη στην όποια διασφαλίζεται ή αναγκαστική καί αυτόματη
ενεργοποίηση τοϋ "αιωνίου" ψηφίσματος, οσάκις παρίσταται ανάγκη: δεν θα απαιτείται
δηλαδή παρά ή δια χρηματισμού (καί σύμφωνα μέ τα προβλεπόμενα στους στίχους 35-55 τοϋ
ψηφίσματος) ανάδειξη συγκεκριμένων πρσβευτών καί ή όρκομωσία τους μέ τον προδιατυπωμένο πρεσβευτικό όρκο, ένφ ή ουσία της αποστολής τους θα είναι προκαθορισμένη καί
προασφαλισμένη, αποκλειόμενης κάθε απόπειρας αναθεωρήσεως ή τροποποιήσεως των
ψηφισθέντων.
Σύμφωνα μέ τά ανωτέρω:
- τό στοιχείο II, τό όποιο αποτελεί στην ουσία τό πλήρες κείμενο τοϋ προβουλεύματος,
υιοθετούμενο στο ακέραιο επέχει θέση σκεπτικού τοϋ ψηφίσματος τής εκκλησίας τοϋ δήμου. Ή
ενσωμάτωση αυτή δικαιολογεί καί τήν χαλαρή σύνδεση τής αποφάσεως τοϋ προβουλεύματος
(στίχ. Α25-29), ή οποία εμφανίζεται έδώ ώς στοιχείο τοϋ σκεπτικού τοϋ ψηφίσματος τοϋ
δήμου, καθώς οι αποφάσεις τοϋ τελευταίου έχουν πλέον λάβει τήν νέα εκτενέστερη καί
πληρέστερη διατύπωση πού ακολουθεί (στίχ. Α29-54, άλλα καί περαιτέρω).
- τά στοιχεία IV, V καί VI αποτελούν μέρη αναπόσπαστα τοϋ ενιαίου ψηφίσματος, τοϋ όποιου
πρέπει να θεωρηθούν "εξαρτήματα". Τό κείμενο τοϋ "αιωνίου" ψηφίσματος (IV) καί τοϋ
πρεσβευτικού όρκου (V) συντάχθηκαν καί ψηφίσθηκαν κατά τήν Ιδια εκκλησία τοϋ δήμου καί
καταγράφηκαν ώς συνέχεια τοϋ κυρίως ψηφίσματος, ένω τό σύνολο επικυρώθηκε καί έλαβε
ίσχύν νόμου μέ τήν εν κατακλείδι λήψη τοϋ "καθολικού" όρκου.
'Ασαφές παραμένει ποιοι προβλεπόταν να όμώσουν τον "καθολικό" αυτόν όρκο. Κατά τήν
γνώμη μας, ό επιγραφόμενος τίτλος δρκος όμοσθησόμενος ύπό -ττάντων (στίχ. Β31)—αντί τοϋ
αναμενόμενου δρκος Μαρωνιτών ή δρκος τών ττολιτών — υποδηλώνει ότι κλήθηκαν νά τον λάβουν
δλοι οι αναφερόμενοι στον τίτλο τοϋ ψηφίσματος (στίχ. 1-2), δηλαδή πέραν τοϋ συνόλου τών
πολιτών τής Μαρώνειας καί τά μέλη τής κοινότητος τών εγκατεστημένων Ρωμαίων. "Αν ή
υπόθεση αυτή αληθεύει, οι τελευταίοι πρέπει νά νοηθεί ότι συμμετείχαν επίσης καί στην ψήφιση
τοϋ ψηφίσματος στην συγκεκριμένη εκκλησία τοϋ δήμου, όπως ορθώς υπογράμμισε ό πρώτος
εκδότης (Clinton 391, μέ αναφορά σε χαρακτηριστικά παράλληλα).
Τό κείμενο τοϋ χαμένου ενδιάμεσου τμήματος είναι βέβαια άγνωστο, ή έκταση του όμως
δικαιολογείται άν ληφθεί υπ' όψη ότι πρέπει νά περιλάμβανε άφ' ενός τό τέλος τοϋ κυρίως
ψηφίσματος τοϋ δήμου καί άφ' ετέρου τήν αρχή τοϋ "αιωνίου" ψηφίσματος. "Αν όμως ή
φρασεολογία καί ή συγκεκριμένη διατύπωση είναι πρακτικά αδύνατον νά αναπαραχθούν, τό
περιεχόμενο τών χαμένων στίχων μπορεί, κατά τήν γνώμη μας, νά αποκατασταθεί μέ αρκετή
ασφάλεια:
—Τό μεν κυρίως ψήφισμα, μετά τήν ολοκλήρωση τών ακρωτηριασμένων σήμερα οδηγιών καί
δεσμεύσεων πού αφορούσαν τις υποχρεώσεις τών εκάστοτε πρέσβεων, αναμένεται ότι θα
περιλάμβανε απόφαση περί όμώσεως δεσμευτικού "καθολικού" όρκου. Θα ακολουθούσαν
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τέλος διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο και τον τόπο δημοσιοποιήσεως τοϋ ψηφίσματος σέ
ένα η, πιθανότερα, σέ περισσότερα αντίγραφα, καθώς επίσης ô προσδιορισμός τών υπευθύνων
για τήν αναγραφή, Ισως και τοϋ ταμείου, τό όποιο θα επιβαρυνόταν μέ τήν σχετική δαπάνη.
—Όσον άφορα στο "αιώνιο" ψήφισμα, οί χαμένοι πρώτοι του στίχοι πρέπει να περιλάμβαναν
τήν καθιερωμένη εισαγωγή (διατυπωμένη κατά τρόπο γενικό και "άχρονο", ώστε να
προσαρμόζεται καταλλήλως κατά περίσταση) καί τήν αρχή της πρώτης αιτιολογίας τοϋ
σκεπτικού. Όπως φαίνεται από τήν δεύτερη αιτιολογία (στίχ. Β7-10), ή πρώτη θα ήταν καί
αυτή ταυτόσημη με έκείνην τοϋ ψηφίσματος (καί τοϋ προβουλεύματος, βλ. στίχ. Α3-22) αλλά
θα είχε ασφαλώς διατυπωθεί συνοπτικά, χωρίς αναφορές στα δεινά της πόλεως καί στις
επιτυχίες προγενέστερων πρεσβειών.
Τό ψήφισμα είναι από πολλές απόψεις μοναδικό καί χωρίς παράλληλο ή προηγούμενο.
Πρωτότυπα είναι, όσο γνωρίζομε:
— Ό συνδυασμός σέ ενιαίο ψήφισμα τών πέντε στοιχείων I-V πού προαναφέρθηκαν, ιδίως ο
εγκιβωτισμός τοϋ ψηφισθέντος "αιωνίου" ψηφίσματος καί τοϋ σχεδίου πρεσβευτικού όρκου
στο τέλος τοϋ ψηφίσματος τοϋ δήμου καί πριν άπό τον "καθολικό" όρκο, μέ τον όποιο
επικυρώνεται καί προασφαλίζεται τό σύνολο.
— Ή ουσία τοϋ ψηφίσματος: αποφασίζεται ή ψήφιση ενός αιωνίου ψηφίσματος πού θα
ενεργοποιείται περιστασιακά μέ αυστηρά περιορισμένες, διαδικαστικές αποκλειστικά
προσαρμογές.
— Ή λεπτομερώς περιγραφόμενη διαδικασία εκλογής καί διαπιστεύσεως τών πρεσβευτών,
όταν κρίνεται σκόπιμη ή ενεργοποίηση τοϋ σχεδίου αιωνίου ψηφίσματος.
— Ή διαδικασία ψηφίσεως καί νομοθετικής κυρώσεως τοϋ ψηφίσματος μέ ένορκη δέσμευση
τοϋ συνόλου τοϋ δήμου αλλά καί τών Ρωμαίων τών εγκατεστημένων στην πόλη.
'Αποκαλύπτει όχι μόνον τήν σημαντική θέση —κοινωνική, οικονομική, προφανώς όμως καί
πολιτική— αυτών τών τελευταίων στους κόλπους της ελληνικής πόλεως, αλλά καί τήν
σύμπνοια τών συμφερόντων Μαρωνιτών καί Ρωμαίων, ή όποια πρέπει νά βασιζόταν σέ
πνεϋμα αγαστής συμβιώσεως, χωρίς ανάγκη κηδεμονίας άπό τήν Ρώμη.
— Αυτό καθαυτό τό "αιώνιο" ψήφισμα καί τό "σχέδιο" πρεσβευτικού όρκου πού συνοδεύει τό
αιώνιο ψήφισμα καί ή συστηματική χρήση αόριστων διατυπώσεων, οί όποιες βέβαια θα
έπικαιροποιοϋνται οσάκις κρίνεται αναγκαία ή ενεργοποίηση τοϋ "αιωνίου" ψηφίσματος
για αποστολή πρεσβείας στην Ρώμη.
"Αν ή υπόθεση μας οτι πρόκειται γιά ενιαίο ψήφισμα, χαραγμένο σέ ενιαία πλάκα είναι
ακριβής, προβληματική παραμένει ή ταυτότητα τών τριών στηλών, στις όποιες αναφέρεται οτι
είχαν χαραχθεί τα ψηφίσματα, τα όποια περιείχαν τα περί της ελευθερίας καί τών προνομίων της
πόλεως (στίχ. Β23-25: ίπτέρ τε της ελε[υ]θερίας της πόλεως της Μαρωνειτών κα'ι τών φιλάνθρωπων
αυτής απάντων, κ[αθώς] τα γραφέντα περί τούτων ψηφίσματα εν ταΐς τρισ'ι στήλαις περιέχει. Πρβλ.
στίχ. Β4-6: τήν δια τών της] συνκλήτου δογμάτων κριθεΐσ[αν ελευθερίαν κ]α'ι τους νόμους μετά της

πόλεως καί χώρας καί [πάντων τώ]ν φιλάνθρωπων). Τό πιθανότερο κατά τήν γνώμη μας είναι οτι
πρόκειται γιά τρεις άλλες στήλες, στημένες ασφαλώς σέ θέση περίοπτη της πόλεως, στις όποιες
είχαν καταγραφεί άλλες σημαντικές καί, βέβαια, προγενέστερες αποφάσεις μέ βαρυσήμαντο γιά
τήν πόλη περιεχόμενο: συγκλητικά δόγματα καί άποκρίματα αυτοκρατόρων (βλ. στίχ. Α14-15: ά
δεδήλωται Οπό τή[ς συνκλή]του δια τών δογμάτων κα'ι ύπό τών αυτοκρατόρων

δια τών

άποκριμάτ[ων]). Δεν χωρεί αμφιβολία οτι μία άπό αυτές τίς στήλες πρέπει νά είναι εκείνη στην
οποία χαράχθηκε ή γνωστή συνθήκη συμμαχίας Ρωμαίων καί Μαρωνιτών (βλ. ανωτέρω Ε168) καί
τής οποίας ρητή μνεία γίνεται στο ψήφισμα (στίχ. Α8-9: εύθεως αμα τ(η) της ηγεμονίας αυτών
συνστάσει φίλος καί σ[ύμμαχος γε]νόμενος). Όσο γιά τις δύο άλλες στήλες, μπορούμε νά ύποθέσομε
οτι θα περιείχαν τήν επαναβεβαίωση τής ελευθερίας τής πόλεως καί τής συμμαχίας μέ τήν Ρώμη
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μετά την καταστροφή της πόλεως από τα μιθριδατικά στρατεύματα (βλ. στίχ. Α12-14· πρβλ. το
ανάλογο περιεχόμενο της επιγραφής ΤΕ74 από τήν Θάσο), και κάποιο άπόκριμα μέ ανάλογο
περιεχόμενο, τοϋ Αυγούστου ίσως ή άλλου από τους προ τοΰ Κλαυδίου αυτοκράτορες.
'Οπωσδήποτε, ή υπόθεση ότι ή επιγραφή μεταφέρθηκε από τήν Μαρώνεια στην Σαμοθράκη για
δεύτερη χρήση δέν φαίνεται αναγκαία. Μέ δεδομένη τήν πανελλήνια σημασία τοϋ ίεροΰ της
Σαμοθράκης και τών στενών δεσμών πού είχε αναπτύξει ή Μαρώνεια μέ τήν μεγαλόννησο τοϋ
Βορείου Αιγαίου κατά τήν αυτοκρατορική περίοδο (βλ. κατωτέρω, τα σχόλια στην επιγραφή
Ε185), πιθανότερο, κατά τήν γνώμη μας, φαίνεται ότι τό συγκεκριμένο εύρημα είναι αντίγραφο
τοϋ βαρυσήμαντου "αιωνίου ψηφίσματος" τών Μαρωνιτών, το όποιο είχε πράγματι στηθεί στο
ιερό τών Μεγάλων θεών, μέ σκοπό να επιτύχει τήν μεγαλύτερη δυνατή προβολή καί, παράλληλα,
τήν μεγαλύτερη δυνατή εγκυρότητα καί διάρκεια. Ή θέση άλλωστε στην οποία βρέθηκαν τα δύο
άποτμήματα της πλάκας, σέ κεντρικό σημείο τοΰ ίεροϋ, επιβεβαιώνει τήν υπόθεση αυτήν.
Ή χρονολογία τοϋ 'ψηφίσματος
'Αναφέρθηκε ήδη οτι αφορμή τοϋ προβουλεύματος καί τοϋ ψηφίσματος ήταν ή ευτυχής έκβαση
πρεσβείας Μαρωνιτών προς τον αυτοκράτορα Κλαύδιο μέ περιεχόμενο ανάλογο. 'Υποστηρίχθηκε
δικαιολογημένα άπό τον πρώτο εκδότη οτι ή πρεσβεία αυτή πρέπει να πραγματοποιήθηκε ευθύς ή
λίγο μετά τήν αναγόρευση αύτοϋ τοϋ αύτοκράτορος (41 μ.Χ.· βλ. Clinton 384). Δέν αποκλείεται
ωστόσο ή αποστολή της πρεσβείας να συνδέεται μέ τις σημαντικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις πού
συνεπαγόταν ή απόφαση αύτοϋ τοΰ αύτοκράτορος γιά τήν δημιουργία της επαρχίας Θράκης (46
μ.Χ.) καί μέ τήν εύλογη ανησυχία τών Μαρωνιτών οτι ol μέχρι τότε ελεύθερες ελληνίδες πόλεις
κινδύνευαν να ενταχθούν στην επαρχιακή δικαιοδοσία. Σέ κάθε περίπτωση, ή έκδοση τοϋ υπό
μελέτην ψηφίσματος πρέπει να χρονολογηθεί αμέσως μετά τήν επιστροφή τών πρεσβευτών, όπως
προδίδει καί ή άμεσότης της περιγραφής στους στίχους Α3-22 τών επιχειρημάτων πού εκείνοι
διατύπωσαν. Πράγματι, τό κείμενο τοϋ ενιαίου ψηφίσματος δέν αφήνει να διαφανεί επικείμενος
κίνδυνος γιά τα προνόμια της πόλεως άπό εξελίξεις ή γεγονότα πού μεσολάβησαν καί θα
μπορούσαν να τά διακυβεύσουν εκ νέου. 'Αντίθετα, άπό τον τόνο της όλης διατυπώσεως φαίνεται
οτι ή απόφαση λαμβάνεται προληπτικώς καί "εν ψυχρώ", μέσα σέ κλίμα αισιοδοξίας άπό τήν
επιτυχία τοΰ ήδη συντελεσθέντος διαβήματος καί μέ σκοπό νά διασφαλίσει τά κεκτημένα
προνόμια άπό κάθε μελλοντικό αιφνιδιασμό, καθιστώντας δυνατή τήν άμεση ανάληψη
πρωτοβουλιών εκ μέρους της πόλεως άνά πάσα στιγμή γιά τήν προστασία τοϋ νομικοϋ
καθεστώτος καί τών προνομίων της.

Ε181. Ψήφισμα αποδόσεως επιτάφιων τιμών για τον Κορνήλιο 'Ηρακλείδη
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 960 = ΑΚΜ 166. Βρέθηκε τό 1965 στην θέση Παναγούδα της αρχαίας
Μαρώνειας.
Άπότμημα μαρμάρινης στήλης μέ άετωματική επίστεψη· στο κέντρο τοΰ τύμπανου, ανάγλυφος
ρόδαξ. Σώζεται τό κεντρικό τμήμα τοϋ αετώματος καί τοΰ ανω μέρους τοΰ κορμοϋ της στήλης,
άποκεκρουμένο δεξιά, αριστερά καί κάτω, καθώς καί κατά τό ανω μέρος τοΰ κορυφαίου άνθεμωτοϋ ακρωτηρίου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,63x0,42x0,15. Ύψος γραμμάτων: επιγραφή ταινίας: 0,015.
Στίχ. 1 κέξ.: 0,013-0,015. Διάστιχο: 0,08.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 45.
Βιβλιογραφία: Ά. Βαβρίτσας, ΛΔ 20 (1965) [1968] "Χρονικά" 484, άρ. 2, πίν. 612α (SEG24
[1969] 634 [χρονολόγηση]).
Πρβλ. G. Daux, BCH 92 (1968) "Chronique" 926, είκ. 13, χωρίς κείμενο ή σχόλια άλλα μέ
φωτογραφία · J. καί L. Robert, BullEpigr 1969, 380 (απλή αναφορά).
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1ος-2ος μ.Χ. ai.
Στο κέντρο τοϋ οριζοντίου γείσου τοϋ αετώματος
'Αγαθή Τ ύ χ η .
Στο ανω μέρος τοϋ κορμοϋ της στήλης
Έδοξεν τ ή βουλή και] τ ω δήμω· επειδή ή eis τον Ε[
Κο]ρνήλιον Ήρακλείδην εύχα[
] Σ ήμόον και τάχειον ΗΓ[
ε]ττιταφίου τειμής [
]vcoS ΤΕΠ[
Τ φ δ]ήμω Τ [

]
]
]
]
]
]

Στίχ. 3: [Κ]ορνήλιον οι Βαβρίτσας και S EG. Στίχ. 4: ημών οι Βαβρίτσας και SEG. Στίχ. 6: [άξ]ίω$
στε[φανώσαι — ] ό Βαβρίτσας και το SEG. Στίχ. 7: [
] Μωτ ό Βαβρίτσας, [
]μωτ το SEG.
Μέ βάση τήν γωνία τοϋ αετώματος και το μέγεθος των σωζόμενων γραμμάτων υπολογίζεται
ότι το αρχικό μήκος των στίχων τοϋ ψηφίσματος ήταν πολύ μεγαλύτερο. "Ετσι στον στίχο 2
μπορεί να συμπληρωθεί ή πληρέστερη διατύπωση εδοξεν τη βουλή κα\ τω δήμω...., ένφ πρέπει να
ύποθέσομε οτι τό άγνωστο praenomen τοϋ τιμωμένου βρισκόταν στο αποκεκρουμενο αριστερό
τμήμα τοϋ στίχου 3.
Ή εξαιρετικά αποσπασματική διατήρηση τοϋ κειμένου δεν επιτρέπει ούτε τήν μερική
συμπλήρωση του. Φαίνεται πάντως οτι αναφέρεται σε εκδήλωση ευγνωμοσύνης (εύχα[ριστία];) και
απόδοση μεταθανάτιων τιμών (επιταφίου τειμής). Ό άγνωστος κατά τα άλλα Κορνήλιος Ηρακλεί
δης, ώς ελληνικής καταγωγής φορεύς της ρωμαϊκής πολιτείας, πρέπει νά ήταν κάποιος εξέχων
Μαρωνίτης, ô όποιος προσέφερε διακεκριμένες υπηρεσίες στην πόλη.
Για παραδείγματα ψηφισμάτων απονομής μεταθανάτιων τιμών εκ μέρους τοϋ δήμου, βλ.
πρόσφατα Π. Μ. Νίγδελης, "Μακεδόνικα επιγραφικά", ΤΕΚΜΗΡΙΑ 5 (2000) 137, σημ. 14.
Για τήν χρήση και τήν σημασία τοϋ επιρρήματος τάχειον (=ένωρίτερα, προηγουμένως), τό όποιο
συντάσσεται μέ πτώση γενική, βλ. L. Robert, Hellenica XI-XII (1960) 16-20.

Ε181α. Ψήφισμα αποσπασματικό
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 10486. Επιφανειακό εύρημα (1995) άπό τον αγρό
τοϋ Δημ. Σκόνδρα, στην θέση Παράθυρα τής αρχαίας Μαρώνειας. Παραδόθηκε άπό τους
Αθανασία Τσόκα, Δ. Βεργίδη και Π. Βελτσίδη.
'Ορθογώνια στήλη άπό φαιό, χονδρόκοκκο, κρυσταλλικό μάρμαρο. Ελλιπής τό ανώτατο πέρας
καί, πιθανώς, τήν επίστεψη. Πολλές αποκρούσεις στην κύρια όψη.
Ή επιφάνεια τής κυρίας όψεως εμφανίζεται εξαιρετικά διαβρωμένη, σε βαθμό πού καθιστά
αδύνατο ακόμη και τον ακριβή υπολογισμό τοϋ αριθμού τών γραμμάτων ή καί τών στίχων (περ.
50). Ή εντύπωση σχετικής ευκρίνειας πού δίνει ή φωτογραφία είναι παραπλανητική. Διαβάζεται
μέ ασφάλεια μόνον ή αρχή τοϋ πρώτου σωζόμενου στίχου. Πιθανολογείται οτι πρέπει νά
χρονολογηθεί στον 2ο-Ιο π.Χ. αι.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,98x0,46x0,13. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,01. Διάστιχο: 0,0040,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 45.
'Αδημοσίευτη.
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Έδοξεν τήι βουλττ επειδή [. .] εξε;[

- ]ΤΗΝΕ[]μον άπεδε[y.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

.

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΈΛΧΙ.Ψήφισμα των θεραπευτών τοϋ Σαράπιδος προς τιμήν τοϋ ιερέως Παραμόνου, γιου τοϋ
Άτταλου
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 146. Βρέθηκε προ τοϋ 1975 στην αρχαία Μαρώνεια,
στην θέση Καμπάνα (αγρός Χαρ. Γιαχανοΰ).
Το ανω μέρος τοϋ κορμοί) μαρμάρινης στήλης, άποκεκρουμένο άνω και κάτω. Επιστεφόταν
από οριζόντια ταινία, σήμερα καθολικώς σχεδόν αποκεκρουμένη. Κάτω άπό τήν ταινία και
ακριβώς υπεράνω τοΰ πρώτου στίχου της επιγραφής, ζεύγος εγχάρακτων στεφάνων δάφνης. Ή
πίσω οψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,235x0,27x0,09. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,009. Διάστιχο: 0,004.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 45.
Βιβλιογραφία: Grandjean, Arétalogie 119-20, πίν. 4 (Tacheva-Khitova Cults 29, άρ. 48).
Πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1977,288 (απλή αναφορά).
Αρχές 2ου π.Χ. αι.
"Εδοξεν τοις θεραπευταϊς vac.
του θεού· επειδή Παράμονος Ά [ τ ] τάλου ό κτησάμενος άρετή[ν]
[α]ίρεθεί$ υ π ό του δήμου Ιερεύς
[Σ]αράπ[ι]δο$ κα[1] Ίςπδος TQNTEK[. .]
[και ;] τ ο 'ιερόν [·] Λ [· · ·]Κ[]

Στίχ. 3: τάλου —ΜΕΝΟΣΑ ό Grandjean. Στίχ. 4: [α]1ρεθε1ς [ύπό τ]οΰ δήμου ιερεύς ό Grandjean. Στίχ. 5:
[Σ]αράπ[ι]δο$ —ΟΣ..ΟΙΙΤΕΙ ό Grandjean. Στίχ. 6: ΤΟΙΓΡΟ ό Grandjean.
Μέ δεδομένο τον μικρό αριθμό τών ελλειπόντων γραμμάτων τό τέλος τοϋ στίχου 5 μπορεί ίσως
να συμπληρωθεί: τόν τε κ[ίονα] ... (πρβλ. Vidman, SIRIS αρ. 16: τα κιόνια καί το αΐτωμα καί ...
άνέθηκεν).

Ε183. Ψήφισμα τών θεραπευτών τοϋ Σαράπιδος προς τιμήν τοϋ Σωκλείους, γιου τοϋ Θεοξενίδη
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 966. 'Ανακαλύφθηκε τό 1971 στην θέση Παράθυρα της αρχαίας
Μαρώνειας, κατά τήν αροση τοϋ άγροϋ τοϋ Δημ. Σκόνδρα.
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Στήλη άπο λευκό μάρμαρο, ελλιπής το ανω μέρος. Το κάτω μέρος διαμορφώνεται σε πλατύ
έμβολο (0,285x0,045x0,10) για ένθεση σε βάση. Ή πίσω επιφάνεια επιμελώς έργασμένη. Άποκεκρουμένη την ανω αριστερή γωνία. Στον αριστερό κρόταφο έχει αποκοπεί, πιθανώς για δεύτερη
χρήση της πλάκας, το μεγαλύτερο μέρος τοϋ πάχους της στήλης μέχρι βάθους 0,045 μ., αφήνοντας
ταινία πλ. 0,04 μ. μόλις.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,93x0,418x0,10. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,012-0,014. Διάστιχο:
0,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 45.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, Ad 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 429, άρ. 8ι, πίν. 426α.
Πρβλ. J. και L. Robert, BuIlEpigr 1972, 273· Grandjean, Arétalogie 119· L. Robert, CRAI 1971,
535· J. και L. Robert, BuIlEpigr 1977,289· Tacheva-Hitova, Eastern Cults 31, άρ. 51.
2ος π.Χ.

ai.
Προηγείται άγνωστος αριθμός στίχων.
[

] χρυσώι vel θαλλου] στεφάνωι καί

[εΐκόνι χαλκ]ηι (vel [γρατττ]ήι), άναθεϊναι τε την εικόνα
[εν τ ω ] επιφανεστάτωι τ ό π ω ι του ίερου
4
[στεφ]ανουσθαι τε αυτόν κατ 5 ενιαυτόν
[εν τα]ϊς συνόδοις ττάσαις χρυσώι στε[φά]νωι, την άναγγελίαν ποιούμενου
[τ]ου νεωκόρου κατά τάδε* οί Θεραπευ8 τα'ι του θεού στεφανουσιν Σωκλην
θεοξενίδου [ίε]ρητεύσαντα κα[λώς]
καί φιλαγάθως- προνοεϊσθαι δέ τ ώ ν
προγεγραμμένων τον άεί γεινόμε12 νον έ ξ ε τ α σ τ ή ν είναι δέ αυτόν και
άλειτούργητον καί άνείσφορον π ά 
σης εισφοράς, μετέχοντα τ ώ ν εν τώ[ι]
ίερώ κοινών π ά ν τ ω ν Ί'να δέ καί οί άφι16 κνούμενοι εις τ ό Ιερόν επιγινώσκωσιν την Σωκλείους προαίρεσιν καί φιAayaOiav, ην εΐσχηκεν προς τό θείον
ευσέβειαν και τους θεραπευτας κα'ι
20 τους α π α ν τ ώ ν τ α ς εις τό Ιερόν εύχαριστίαν, ά ν α γ ρ ά ψ α ι τόδε τ ό ψήφισμα
είστήλην λευκού λίθου και άναθεϊναι
εν τ ώ ι Ίερώι τ ο υ Σεράπιδος.
Στίχ. 1: στέφανοι ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 3: [
] ετπφανεστάτωι τόττωι ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 5: [ταΐς]
ò Τριαντάφυλλος, [εν ταϊ$] οί Robert. Στίχ. 5-6: χρυσω στε|φάνωι ò Τριαντάφυλλος. Στίχ. 7: του νεωκόρου ό
Τριαντάφυλλος. Στίχ. 8: Σωκ[λην] ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 9: [...]ντεύσαντσ ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 10: κα[Ί
φ]ιλαγάθω5, ττρονοείσθ[ω] ό Τ ρ ί α ν τ ά φ υ λ λ ο ς . Στίχ. 11-12: τόν [..τ]εινόμενον έξεταστήν Ô Τρίαντάφυλλος* τόν αεί

γινόμενον έξεταστήν οί Robert. Στίχ. 14: τών έν τ[ώι] ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 15-16: άφ[ι]|κνούμενοι ò
Τριαντάφυλλος. Στίχ. 16-17: έ[ττιγ]ινώσκωσιν ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 17-18: φι|λάγλοιαν ό Τριαντάφυλλος·
φιλαγαθίαν οί Robert. Στίχ. 21: [ψήφισ]μα ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 22: eis (σ)τήλην ό Τριαντάφυλλος· είστήλην
οί Robert. Στίχ. 23: [άν]αθεΐναι ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 24: τοϋ Σερά[πιδ]ος ô Τριαντάφυλλος.
Ό π ω ς επισημάνθηκε από τους Robert (BuIlEpigr), πρόκειται για ψήφισμα ιδιωτικού συλλόγου
—τών θεραπευτών τοϋ Σεράπιδος— καί δχι για δημόσιο έγγραφο, έχει όμως όλους τους
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μορφολογικούς χαρακτήρες των επίσημων ψηφισμάτων πόλεων. Πρβλ. Vidman, SIRIS 102 (= IG
IX 2, 1107) άπό την Δημητριάδα, τοϋ τέλους τοΰ 2ου π.Χ. αι. καΐ Vidman, SIRIS 324 (= IKios [IK
29] 22) άπό την Κίο της Βιθυνίας, των ύστερων ελληνιστικών χρόνων.
Οι πρώτοι στίχοι πρέπει μάλλον να συμπληρωθούν κατά το υπόδειγμα τοϋ ψηφίσματος τών
θεραπευτών προς τιμήν τού Παραμόνου 'Αττάλου (Ε182).
'Ιδιαίτερα επισημαίνεται τό πλήθος και το μέγεθος τών τιμών και τών προνομίων πού
απονέμονται στον Σωκλή Θεοξενίδου για τήν επιτυχή θητεία του ώς ιερέως: άνάθεσις εικόνος σε
περίβλεπτη θέση τοΰ ίεροϋ, στέψη μέ χρυσό στέφανο σε όλες τις συνόδους με παράλληλη προσφώ
νηση άπό τον νεωκόρο και μέ ευθύνη τού έξεταστου, συμμετοχή στα κοινά τού Ιερού χωρίς υπο
χρέωση εισφοράς ή συμμετοχής σέ λειτουργίες. Για τήν επαναλαμβανόμενη στεφάνωση σε τιμητι
κά ψηφίσματα, βλ. πρόσφατα Χρυσούλα Βεληγιάννη, "Η επαναλαμβανόμενη στεφάνωση σε
τιμητικά ψηφίσματα αρχαίων ελληνικών πόλεων", Πρακτικά ΚΓ' Πανελλήνιου ιστορικού
συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2002 (2003) 21-36.
Οι αναφερόμενοι θεσμοί τού νεωκόρου και τοϋ έξεταστου, όπως άλλωστε καί οι λειτουργίες καί
εισφορές για τις όποιες γίνεται λόγος, είναι προφανές οτι αφορούν στον σύλλογο τών θεραπευτών
καί όχι στην πόλη. Για τίς πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις τών μελών τών διάφορων
θρησκευτικών συλλόγων, βλ. Ε. Ziebarth, Das griechische Vereinswesen (Λειψία 1896) 162 κέ., F.
Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens (Λειψία 1909) 489-94, καί πρόσφατα Sophia
Aneziri, Die Vereine der Dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft.
Untersuchungen zur Geschichte, Organisation und Wirkung der hellenistischen Technitenvereine,
"Historia Einzelschriften" 163 (2003) 143-47. Όπως φαίνεται καί άπό τήν συστηματική μελέτη τής
τελευταίας, οί σύλλογοι χρησιμοποιούσαν για τους αξιωματούχους τους τίτλους ανάλογους μέ
εκείνους τών δημόσιων αρχόντων. Για τον θεσμό τοϋ έξεταστου (στίχ. 12), βλ. ανωτέρω τα σχόλια
στην επιγραφή τών 'Αβδήρων Ε21.
Στον ευρύτερο χώρο τής Θράκης, απονομή ανάλογων τιμών καί πανομοιότυπη διατύπωση για
αναγραφή τοϋ ψηφίσματος είστήλην λευκοϋ λίθου (στίχ. 22) άπαντα επίσης σέ ψήφισμα τοϋ 3ου-2ου
π.Χ. α'ι. άπό τήν 'Απολλωνία τοΰ Ευξείνου (IGBulg Ι2 391.9). Βλ. επίσης τό ψήφισμα τών
Διονυσοπολιτών τών μέσων τοϋ Ιου π.Χ. α'ι. (IGBulg Ι2 13), αλλά καί τό ψήφισμα τών υποστολών
τής Δημητριάδος προς τιμήν ιερέως τοϋ Σαράπιδος τοϋ τέλους τοϋ 2ου π.Χ. αι. (Vidman, SIRIS
αρ. 102).
Για τήν σημασία καί τήν ευρεία απήχηση τής λατρείας τών Αιγυπτίων θεών στην Μαρώνεια, βλ.
ανωτέρω, σελ. 331 καί τα σχόλια στην επιγραφή Ε203.

Ε184. Ψήφισμα μέ άδιάγνωστο περιεχόμενο
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 92. Βρέθηκε στον σύγχρονο οικισμό τής Μαρώνειας,
εντοιχισμένη στην οικία Ταβανιώτη κατά τον Reinach (Ταβανιώτη Σταματιούδη κατά τους Avezou
καί Picard).
Άπότμημα πλάκας άπό λευκό μάρμαρο. Σώζεται τό ανώτερο τμήμα τής ενεπίγραφης επιφα
νείας καί μέρος τής πλατειάς έπιστέψεως μέ τήν επιφάνεια πλήρως άποκεκρουμένη. Μικρές απο
κρούσεις κατά τίς ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,20x0,36x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,009-0,011. Διάστιχο:
0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 46.
Βιβλιογραφία: Μελίρρυτος, Περιγραφή 20 καί, ανεξαρτήτως, S. Reinach, BCH5 (1881) 89-90,
αρ. 2 καί 8 (1884) 50 αρ. 1 (Dumont-Homolle 444-45, αρ. 110ο6· SGDJ5684).
Πρβλ. Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH37 (1913) 145.
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2ος π.Χ. al.
Πόρκης Πόρκεω εΤττεν επειδή ττασιν μεν άν
θρωπος άδηλου της εσχάτης του βίου τελευτης ούσης κα'ι προς άστατους και φερομέ4 νους άλλοτε άλλως της τύχης και[ρο]υς οίκο[δ]ομουμ[εν]ους [. . ]Σ [
]

Στίχ. 1: [Π]όρκη$ οί προηγούμενοι εκδότες. Στίχ. 2: [Θ]ρώττοΐζ ό Reinach· άδηλον ό Μελίρρυτος. Στίχ. 3:
[A]euTT]s ό Reinach· άστατου...αϊ φέρουσα ό Μελίρρυτος. Στίχ. 4: [v]ous ό Reinach· της τύχης κάλλη ό
Μελίρρυτος. Στίχ. 4: άλλοτε άλλ[ου]ξ τής τύχης καί [TO]ÙÇ οί προηγούμενοι εκδότες. Στίχ. 4-5: οίκο|[ν]όμου
ΝΥ..ΟΥ ό Reinach (1884), οίκο|[δ]ομουμ[έν]ου$ οί Avezou καί Picard.
Ό συγκεκριμένος τύπος καί ή σημασία τού κειμένου δέν είναι σαφείς. Εύλογα υπογραμμίσθηκε
από τον Reinach ό πρωτότυπος φιλοσοφικός τόνος τοΰ μοναδικού αυτού κειμένου, ό όποιος
αποτυπώνεται στην εισήγηση τού Πόρκη. Τό ουσιαστικό καιρός, πού συχνά χρησιμοποιείται με την
έννοια της κακής συγκυρίας (L. Robert, Hellenica I [1940] 7), πρέπει εδώ να νοηθεί μέ σημασία
ουδέτερη, καθώς συνδυάζεται μέ τον προσδιορισμό άλλοτε άλλως. Ή επιγραφή χρονολογήθηκε μέ
βάση παλαιογραφικά κριτήρια στον 2ο π.Χ. αι., ταξινομήθηκε όμως στο τέλος των ψηφισμάτων εξ
αίτιας τού Ιδιότυπου περιεχομένου της, πού παραπέμπει πιθανότατα σε ασυνήθιστο τύπο
επιτύμβιου.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Ε185. Διάταγμα τοϋ αύτοκράτορος Αδριανού
Δύο συνανήκοντα τμήματα (Α καί Β) μαρμάρινης στήλης.
Α. Βυζαντινή Συλλογή Κομοτηνής. Βρέθηκε τό 1999 στην Παληόχωρα Μαρώνειας, εντοιχι
σμένο σε τοίχο τών νότιων προσκτισμάτων μονόχωρου λασπόκτιστου μεσοβυζαντινού ναϋδρίου,
Ιδρυμένου στο βόρειο κλίτος της παλιοχριστιανικής βασιλικής,
Τό άνω μέρος όρθογώνιαε στήλης από τοπικό μάρμαρο. Στην άνω επιφάνεια τόρμος μέ αύλα
κα μολυβδοχοήσεως, από δεύτερη πιθανότατα χρήση. 'Αποκρούσεις κυρίως κατά τίς ακμές καί τις
γωνίες.
Τό μνημείο θεωρήθηκε αυτοτελές καί χαρακτηρίσθηκε ώς "τιμητικό βάθρο" από τον πρώτο
εκδότη, ό όποιος πάντως υπογράμμισε τήν ασυνήθιστη χρήση ονομαστικής πτώσεως για τό όνομα
τοΰ αύτοκράτορος, αντί της αναμενόμενης αιτιατικής. "Οπως θα φανεί κατωτέρω, πρόκειται για τό
άνω μέρος ενιαίου μνημείου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,45x0,21x0,20.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 46.
Βιβλιογραφία: Σοφία Δουκατα-Δεμερτζη, ΑΕΜΘ 13 (1999) 23 (φωτογραφία σελ. 28, άρ. 17) (SEG 49
[1999] 888).
Β. Βυζαντινή Συλλογή Κομοτηνής. Βρέθηκε τό 1991 κατά τήν ανασκαφή στον χώρο της
παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Παληόχωρα Μαρώνειας, οπού είχε χρησιμοποιηθεί ώς οικο
δομικό υλικό σε τοίχο μεσοβυζαντινοΰ κτίσματος.
Άπότμημα άπό τό μέσον τοΰ κορμού μαρμάρινης στήλης επιμελώς αναδιαμορφωμένο σε
δεύτερη χρήση κατά τό πλάτος καί τό πάχος: ή λοξή διατομή τής αρχικής οπίσθιας όψεως υπο
δηλώνει οτι χρησιμοποιήθηκε ώς επίθημα ή επίστεψη κίονος. Τό κατώτερο τμήμα τής αρχικής
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κύριας (ενεπίγραφης) επιφανείας έχει λοξώς αποκρουσθεί ένφ ή αριστερή πλευρά έχει επιμελώς
αποκοπεί προκειμένου ό λίθος να προσαρμοσθεί στις αναγκαίες για τήν δεύτερη χρήση του
διαστάσεις. Μικρές αποκρούσεις κατά τήν κύρια όψη.
Στην κυρία όψη διασώζεται επιγραφή σέ δέκα πέντε (15) στίχους, ή αρχή τών οποίων έχει απο
κοπεί κατά τήν αναδιαμόρφωση τοϋ πλάτους τοϋ λίθου. Μεταξύ Α και Β φαίνεται δτι μεσολα
βούσε ένας ακόμη στίχος, ό όποιος ελλείπει σήμερα και αποκόπηκε κατά τήν διχοτόμηση και
αναδιαμόρφωση τοϋ αρχικού μνημείου. Χάραξη επιμελής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,34x0,33x0,22. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,03-0,06.
Τα γράμματα τών στίχων 1-4 έχουν αραιότερη διάταξη.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 46.
'Αδημοσίευτο.
131 μ.Χ.
Α

4

Β
8

12

16

20

Αυτοκράτωρ Καίσαρ, θεού Τ ρ α 
ϊανού Παρθικού υιός, θεού Νέρουα υΊωνός, 'Αδριανός Σεβαστός, άρχιερευς μέγιστος, δημαρχικής εξουσίας το έκκαι5εκ[α]τον, ύπατος τό τ[ρ]ίτον, πατήρ πατρί[δος λέγει*
vacat
άρτι επιδημήσας vel sim.]
[εν Μαρω]νεία και Άβδήροις ήσθόμην επι[βα][ρουμένα]ς αυτάς υπό τών τοις διπλώμα[σιν]
[άδιακρί]τως χρωμένων και διατάγματι [βού][λομαι σα]φώς δηλώσαι δτι οί μεν εις Σαμο[θρά][κην πάρα]γινόμενοι και τών σκαφών τους
[μισθούς] καί τών ερετών αυτοί διαλύειν όφε[ί][λουσι· ξε]νώσι ένοικουντες τήν πόλιν, ο[ΰ][πω ξενία :]ς ένεκα άλλα εαυτών και της τών
[συνγενών ;] ουσίας παραγίνεσθαι* οί δε άπό Μ[αρω][νείας ες] Φιλίππους όδώι χρώμενοι κατά [και][ρόν λαμ]βάνειν τά οχήματα καί στ[αθμεύειν]
[παρέξ] αύτάς ελληνίδας πόλεις· [φυλάττειν δε]
[τάς αυτών φ]υτείας εν πόρωι κειμ[ένας, ομοίως]
[δε καί τα κτ]ήνη. Ώς προστε[τακται.] vac.
[Ύπογρά]ψας εξα[πέστειλα]. vacai

Στίχ. 3: [μέ] ή Δουκατά-Δεμερτζη. Στίχ. 4-5: ε<ν> καί | [δέ]κ[α]το[ν] ή Δουκατά-Δεμερτζη·
έκκαι|[δέ]κ[α]το[ν] το SEG. Στίχ. 5: ύπατος το [τρ]ίτον ή Δουκατά-Δεμερτζη. Στίχ. 5: πατήρ πατρίδος το SEG.
Μεταξύ τών στίχων 5 καί 6 δεν αποκλείεται να μεσολαβούσε κενό διάστημα ενός ή δύο στίχων.
Τό σημαντικό αυτό κείμενο πού προκύπτει άπό τήν συνένωση δύο τμημάτων τοϋ μνημείου, τά
όποΧα βρέθηκαν ανεξάρτητα, πρόκειται σύντομα να δημοσιευθεί με εκτενή σχολιασμό από τις Λ. Δ.
Λουκοπούλου, Σ. Ψωμά καί Σ. Δουκάτα. Τά συμπεράσματα συνοψίζονται ώς ακολούθως:
Πρόκειται για διάταγμα τοϋ αύτοκράτορος 'Αδριανού τοϋ έτους 131 μ.Χ. προς τους ΜαρωνΧτες, μέ τήν όποια ανταποκρίνεται σέ παράπονα πού τοϋ εξέθεσαν κατά τήν διέλευση του από τήν
Μαρώνεια καί τά "Αβδηρα στο ταξίδι της επιστροφής του άπό τήν 'Ανατολή τον χειμώνα τοϋ
131/2 μ.Χ. πιθανότατα. Οί διαμαρτυρίες τών Μαρωνιτών αναφέρονται σέ οικονομική επιβάρυνση
έξ αιτίας της καταχρηστικής συμπεριφοράς Ρωμαίων αξιωματούχων (τών τοϊ$ δίπλωμα[σιν
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αδιακρίτως χρωμένων), οί όποιοι αξιώνουν δωρεάν διαπεραίωση στην Σαμοθράκη (στίχ. 10-13,
προφανώς για επίσκεψη του Ίεροϋ τών Μεγάλων θεών), δωρεάν φιλοξενία στην Μαρώνεια (στίχ.
13-15) και χρήση οχημάτων και καταλυμάτων στο τοπικό οδικό δίκτυο (στίχ. 15-20). Τό γεγονός
οτι απευθυνόμενος προς τους ίδιους τους Μαρωνϊτες (χωρίς αναφορά ή εμπλοκή οργάνου της
επαρχιακής διοικήσεως) ό αυτοκράτωρ Ικανοποιεί όλα τα αιτήματα τους, επιτρέπει να συναγάγομε τό συμπέρασμα ότι ή διεκδίκηση τών Μαρωνιτών για άλεπ-ουργησία ήταν νόμιμη καί πρέπει
να ανάγεται στο ειδικό προνομιακό καθεστώς πού ή Μαρώνεια είχε εξασφαλίσει καί διατηρούσε
άπό τήν έπαύριο της καταλύσεως τού βασιλείου τών Μακεδόνων καί της εγκαθιδρύσεως της
ρωμαϊκής κυριαρχίας στην περιοχή: ώς πόλις ελεύθερη καί άνείσφορη —στην συνέχεια καί ώς
σύμμαχος της Ρώμης (βλ. ανωτέρω τήν συνθήκη συμμαχίας Ε168)— είχε εξαιρεθεί, όπως καί οί
δύο άλλες ελληνίδες πόλεις τού Βορείου Αιγαίου, τα "Αβδηρα καί ή Αίνος, άπό τήν επικράτεια της
ρωμαϊκής επαρχίας (βλ. ανωτέρω, σελ. 165 καί 326), καί προφανώς θεωρούσε καταχρηστικές καί
παράνομες τις αξιώσεις τών εκπροσώπων της ρωμαϊκής διοικήσεως καί τών πάσης φύσεως
Ρωμαίων αξιωματούχων για παροχή διευκολύνσεων καί συμμετοχή στην αγγαρεία. Για τήν
αμετακίνητη προσήλωση τών Μαρωνιτών στην συμμαχία τής Ρώμης καί τους συστηματικούς
αγώνες πού κατέβαλλαν, μέ αλλεπάλληλες αποστολές πρεσβειών στην Ρώμη, προκειμένου να
αποκαταστήσουν ή να επαναβεβαιώσουν τό προνομιακό καθεστώς τής πόλεως, κάθε φορά πού
άπειλεϊτο ή κινδύνευε, βλ. ανωτέρω τα σχόλια στο ψήφισμα Ε180.
Μέ τήν κατάφορα ευνοϊκή αντιμετώπιση τών ελληνίδων πόλεων τού Βορείου Αιγαίου άπό τον
'Αδριανό συνδέεται μία ολόκληρη σειρά άπό μνημεία, μέ τα όποια ή Μαρώνεια, όπως καί τα
"Αβδηρα, τίμησαν τον Φιλέλληνα αυτοκράτορα (βλ. ανωτέρω, τα σχόλια στις επιγραφές Ε23, Ε78,
Ε79 καί Ε210).

ΛΝΑΘΗΜΛΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Ε186. Αναθηματική στον Δία καί τον βασιλέα Φίλιππο
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 605. Βρέθηκε τό 1986, μαζί μέ ενα περιρραντήριο,
στην αρχαία Μαρώνεια, στην περιοχή τού Ιερού καί συγκεκριμένα στο Νότιο κτήριο, σε βάθος
0,50-0,60 μ. (στρώμα καταστροφής).
Πλάκα μαρμάρινη ορθογώνιου βάθρου (;). Ή πίσω επιφάνεια άδρώς εργασμένη· στις στενές
πλευρές διακρίνονται Ιχνη άναθυρώσεως. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές. Θεωρήθηκε στοιχείο
βαθμιδωτού πιθανώς βάθρου μικρών σχετικά διαστάσεων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,19x0,36x0,13. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: στίχ. 1: 0,025, στίχ. 2 καί
3: 0,020. Διάστιχο: 0,010-0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 47.
Βιβλιογραφία: Ε. Πεντάζος, ΠΑΕ 1986 (1987) 148, πίν. 56α (AR 1986/87, 45· BCH 111 [1987]
"Chronique" 554· SEG 37 [1987] 612· C. Veligianni, ZPE85 [1991] 138-44, πίν. la· SEGAI [1991]
599).
Πρβλ. H. Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη, ΑΕΜΘ 1 (1987) [1988] 440· M. Β. Hatzopoulos,
BullEpigr 1991, 377· Chr. Veligianni, ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1 (1995) 191-92· M. Β. Hatzopoulos, BullEpigr
1996,239· SEG 45 (1995) 867.
Μέσα τον 3ου π.Χ. ai.
Διί
και βασιλεϊ
Φιλίτπτωι σωτηρι.
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Ό επιστημονικός προβληματισμός όσων ασχολήθηκαν μέ τήν επιγραφή περιστρέφεται γύρω
άπό τήν χρονολόγηση τοΰ μνημείου και τήν ταυτότητα τοϋ τιμώμενου βασιλέως. Άπό τον πρώτο
εκδότη ή επιγραφή θεωρήθηκε οτι αναφέρεται στον Φίλιππο Ε ' · ή Βεληγιάννη συνέδεσε ειδικότερα
τό ανάθημα μέ τήν "απελευθέρωση" της Μαρώνειας από τον ίδιο βασιλέα πρώτα τό 200 π.Χ. και
εκ νέου τό 187/86 π.Χ. και χρονολόγησε τό ανάθημα —μέ βάση και τα σχήματα τών γραμμάτων—
στην τελευταία αυτήν χρονική στιγμή, όταν ό Φίλιππος έγινε απόλυτος κύριος της πόλεως, στην
οποία και εγκατέστησε μακεδόνικη φρουρά. Αντίθετα, ό Μ. Β. Χατζόπουλος (BuIIEpigr 1991 και
1997) προτείνει παλαιότερη χρονολόγηση της επιγραφής και υποστηρίζει, παραπέμποντας σέ
άλλα ανάλογα μνημεία άπό τήν 'Αμφίπολη, τους Φιλίππους και τήν Θάσο (HatzopoulosLoukopoulou, Morrylos 46-41, κυρίως 46 σημ. 5), οτι ό βασιλεύς πού τιμάται ώς σωτήρ στην
Μαρώνεια μαζί μέ τον Δία πρέπει να ήταν ό Φίλιππος Β '. Παρόμοια θέση υποστηρίζεται και από
τον Ί.Άθ. Παπάγγελο (Ί. Άθ. Παπάγγελος, "'Επιγραφή για τον βασιλέα Φίλιππο από τήν Νικήτη
Χαλκιδικής", ΤΕΚΜΗΡΙΑ 5 [2000] 108-11). 'Αξίζει εξ άλλου να σημειωθεί οτι ή οξύτατη ένταση
πού χαρακτήριζε τίς σχέσεις Φιλίππου Ε ' και Μαρωνιτών (βλ. ανωτέρω σελ. 326) και οι στενοί
δεσμοί, τους όποιους καλλιέργησαν οι τελευταίοι μέ τήν Ρώμη, δεν πρέπει να ευνοούσαν τήν
καθιέρωση λατρείας τοϋ Φιλίππου Ε ' σέ αυτήν τήν πόλη.
'Οπωσδήποτε, ή παλαιογραφική ανάλυση δεν αποκλείει τήν πρώιμη χρονολόγηση της
επιγραφής. 'Ενδεικτικά σημειώνεται ή ομοιότητα τών γραμμάτων, και ιδίως τοϋ σχήματος τοϋ Φ
μέ εκείνα στο επιτύμβιο τοϋ Μητροφάνους Ήρογείτονος (Ε225), τό όποιο χρονολογείται στο
δεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι. (βλ. SEG 49 [1999] 888).1

Ε187. 'Αναθηματικός βωμίσκος στον Δία και τήν Ρώμη
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 957. Τυχαίο εύρημα τοϋ 1965 άπό τον "Αγιο Χαράλαμπο
Μαρώνειας.
Μαρμάρινος αναθηματικός βωμίσκος. Φέρει επίπεδη έξεργη ταινία ανω και κάτω. Τό πίσω
μέρος προεκτείνεται σέ παραλληλεπίπεδο άδρώς έργασμένο, πιθανώς για πρόσφυση τοϋ βωμιδίου
σέ κάποιο κτίσμα. 'Αποκρούσεις, Ιδίως κατά τις ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,175x0,14x0,275. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,0050,010.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 47.
Βιβλιογραφία: Ά. Βαβρίτσας, ΑΛ 20 (1965) [1968] "Χρονικά" 484, άρ. 4, πίν. 610α (G. Daux,
BCH92 [1968] "Chronique" 926, ε'ικ. 14 [σελ. 927]· SEG24 [1969] 636).
Πρβλ. J. και L. Robert, BuIIEpigr 1969, 380· Mellor, ΡΩΜΗ 107-108, σημ. 507· τοϋ ιδίου, ANRW
II 17. 2, 960· Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 4 (1983) 425, σημ. 24.
2ος π.Χ. al.
Διός
καί 'Ρώ
μης.

Στην ανω επιφάνεια τοϋ λίθου: Α.
Λατρεία τοϋ Διός (Ελευθερίου) και της 'Ρώμης μαρτυρεΐται κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους
στα "Αβδηρα (βλ. Ε21 καί Ε22). Πιθανή κατά τήν γνώμη μας είναι ή σύνδεση της μέ τήν διακήρυξη
της ελευθερίας τών ελληνίδων πόλεων της αίγαιακής Θράκης μετά τό τέλος τοϋ Γ ' Μακεδόνικου
1. Στην ίδια περίοδο μπορεί να χρονολογηθεί καί το μαρμάρινο περιρραντήριο πού βρέθηκε μαζί μέ τήν αναθηματική επι
γραφή Ε196.
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πολέμου. Για την πρώιμη, ήδη άπο το 148 π.Χ. ή κατ' άλλους άπο το 167 π.Χ., εισαγωγή της
λατρείας τοϋ Διός Ελευθερίου καί της Τώμης στην Μακεδονία, βλ. σχετικά πρόσφατα ΕΑΜ 93
(σελ. 92-93), με την παλαιότερη βιβλιογραφία.
Ε188-Ε198. Αναθηματικοί βωμίσκοι Ιερέων τοϋ Διός, της Ρώμης, τοϋ Διονύσου καί τοϋ Μάρωνος
Ε188. Αναθηματικός βωμίσκος άγνωστου ιερέως
Βρέθηκε το 2001 κατά τήν ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Παληόχωρα
Μαρώνειας, οπού είχε χρησιμοποιηθεί ώς οικοδομικό υλικό σε τοίχο μεσοβυζαντινοϋ κτίσματος.
Άπότμημα αναθηματικού βωμίσκου. Σώζεται το άνω μέρος και τμήματα των δύο κροτάφων.
Φέρει πλατειά οριζόντια επίστεψη διακοσμημένη μέ ανάγλυφο αέτωμα καί δύο πλευρικά ακρωτή
ρια. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,27x0,24x0,165. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,010.
Έκτυπο. Πίναξ 47.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως ΑΔ 55 (2000) "Χρονικά" (υπό έκδοση).
Πρώτο μισό 2ου μ.Χ. αι.
Ιερεύς
Διός και Ρώ[μ]ης, Διονύ4 [σο] y κα[ί]
[Μάρωνος]
[ό δείνα ]
[τοϋ δεινός].

Στίχ. 1: ό πρώτος στίχος έχει χαραχθεί στο κυμάτιο της έπιστέψεως.
Ε189. Απότμημα αναθηματικού βωμίσκου τοϋ ιερέως Κέλσου, γιου τοϋ Μάρκου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6170. Βρέθηκε εντοιχισμένο σέ τοίχο τής αυλής τοϋ σπιτιού τού
Χριστόδουλου Κωνσταντινιδη. Παραδόθηκε τό 1989 άπο τον συνταξιούχο φύλακα αρχαιοτήτων
Φώτιο Κωνσταντινιδη.
Άπότμημα μαρμάρινου αναθηματικού βωμίσκου, άποκεκρουμένο τό άνω μέρος πλαγίως προς
τήν δεξιά πλευρά. Οι στενές πλευρές επεξεργασμένες διασώζουν ταινία καί κυμάτιο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,30x0,25x0,19. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,035. Διάστιχο:
0,005-0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 47.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 500 (AEpigr 1998 [2001]
1172· SEG47 [1997] 1069).
2ος μ.Χ. αι.
[Ιερεύς]
[Διός καί 'Ρώ][μης, Διο]-
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νύσου κ[αί]
Μάρωνος
Κέλσος
Μάρκου.

Στίχ. 4: ΝΥΣΟΥΙ, ό Τριαντάφυλλος.
Ή ορθή συμπλήρωση των στίχων 1-3 προτάθηκε από την Βεληγιάννη [SEG, per epist.],
βασίσθηκε όμως στον πρώτο στίχο της συνθήκης Ρωμαίων και Μαρωνιτών, ό όποιος αποτελεί
συμπλήρωση τοΰ πρώτου εκδότη, πού κατά τήν γνώμη μας, δέν ευσταθεί (βλ. ανωτέρω, τά σχόλια
στην επιγραφή Ε168).
Ε190. 'Αναθηματικός βωμίσκος τον Ιερέως Τίτου (;) Καισίου Καικιλιανοϋ
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 930 = ΑΚΜ 15. Οι συνθήκες ευρέσεως είναι άγνωστες.
Μαρμάρινος αναθηματικός βωμίσκος. Επιστέφεται άπό λοξότμητο κυμάτιο και οριζόντια
ταινία, επάνω άπό τήν οποία έχει χαραχθεί ό πρώτος στίχος της επιγραφής (βλ. κατωτέρω τον
βωμίσκο Ε194). Στο ανώτατο πέρας, κατάλοιπα ανάγλυφης σχηματικής διακοσμήσεως. Στην βάση
διαμορφώνεται λοξό επίσης κυμάτιο. Άποκεκρουμένος κατά τις ακμές και τίς γωνίες, ιδίως στο
κατώτατο πέρας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,42x0,22x0,24. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,030. Διάστιχο:
0,005-0,015. Συμπίλημα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 47.
'Αδημοσίευτη. Πρβλ. Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα Α (1983) 425, σημ. 24.
2ος μ.Χ. al.
Άγαθη Τύχη.
'Ιερεύς
Διός και
4 'Ρώμης, Δ ι 
ονύσου [και]
Μάρωνος
Τ(ίτος) Καίσιος
8 Καικιλιανός.
Στίχος 7: TC στον λίθο.
Ε191. 'Αναθηματικός βωμίσκος τον ιερέως Απολλοδώρου, γιον τον Απολλοδώρον
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 66. Στοιχεία ευρέσεως άγνωστα.
'Αναθηματικός βωμίσκος άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο, με ανάγλυφη βάση και επίστεψη, παντε
λώς σχεδόν άποκεκρουμένες. 'Επιφάνεια βαθειά διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,40x0,62x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,030. Διάστιχο:
0,008-0,012. Συμπίλημα (στιχ. 2: Μ+Η).
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 47.
'Αδημοσίευτη. Πρβλ. Δ.Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 4 (1983) 425, σημ. 24 (απλή μνεία).
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2ος-3ος μ.Χ. αι.
Ιερεύς Διός και
'Ρώμης, Διονύσο[υ]
και Μάρωνος
4 Άττολλόδ[ωρ]ος
'Απολλοδώρου.

Ε192. Αναθηματικός βωμίσκος τοϋ Ιερέως Άμυνάνδρου, γιου τοϋ Θεοδώρου
"Αναφέρεται οτι βρέθηκε στην σύγχρονη Μαρώνεια, εντοιχισμένος στην οικία Χριστόδουλου
Κων. Κωνσταντινιδη. Πρόκειται προφανώς για άπότμημα αναθηματικού βωμίσκου ιερέως τού
Διός, της Ρώμης, τού Διονύσου και τού Μάρωνος, ανάλογου μέ τους άλλους παρόμοιους πού
βρέθηκαν στην Μαρώνεια (πρβλ. Ε188-198).
'Αδημοσίευτη. Πρβλ. Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 4 (1983) 425, σημ. 24.
3ος μ.Χ. αι.
[Ιερεύς Διός]
[καί 'Ρώμης, Δι][ονύσου καί]
4 Μάρωνος Άμύνα[νδ]ρος Θε
οδώρου.
Μάρωνος [Ά]μύνα[νδ]ρος Θ[ε]οδώ[ρ]ου Ó Τρίαντάφυλλος.

Το ακέφαλο κείμενο μνημονεύεται άπό τον Τριαντάφυλλο μέ την πληροφορία οτι ήταν χαρα
γμένο σε τρεις στίχους. Ή προτεινόμενη εδώ ασφαλής ανάγνωση βασίσθηκε σέ απόγραφο τού Γ.
Μπακαλάκη πού φυλάσσεται στο Institute for Advanced Studies τού Πανεπιστημίου τού Πρίνστον
(Η.Π.Α.).

Ε193. Αναθηματικός βωμίσκος τοϋ ιερέως Αυρηλίου Άλβανοϋ
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 592. Βρέθηκε το 1976, κατά τήν διάρκεια καθα
ρισμού τού βυζαντινού τείχους, στον αγρό Θεοδώρου Παρασκευά.
Μαρμάρινος βωμίσκος. "Εφερε σύνθετη ανάγλυφη επίστεψη άμελώς έργασμένη, αποτελούμενη
άπό διπλή ταινία, κοίλο καί κυρτό κυμάτιο, καί ανάγλυφα καί εγχάρακτα κοσμήματα εν εΐδει
ακρωτηρίων. Κάτω, κυρτό κυμάτιο, επί τού όποιου χαράχθηκε ô τελευταίος στίχος της επιγραφής.
Άποκεκρουμένος κατά τις ακμές καί τις γωνίες, ιδίως στο κάτω μέρος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,48x0,235x0,125. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,021. Διάστιχο:
0,015-0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 48.
'Αδημοσίευτη. Πρβλ. Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 4 (1983) 425, σημ. 24 (απλή
μνεία).
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3ος μ.Χ. ai.

4

Άγαθηι Τύχηι.
Ιερεύς Διός
και 'Ρώμης Δ[ι]ονύσου και
Μάρωνος Αυρ
ήλιος 'Αλβ[ανός vel Άλβεΐνος].

Ε194. "Αναθηματικός βωμίσκος τοϋ Ιερέως Αυρηλίου Τάρσα
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 928 = ΑΚΜ 8+21. Βρέθηκε στο λιμάνι τοΰ 'Αγίου Χαράλαμπου το
1865 κατά την εκσκαφή των θεμελίων τοϋ εκ βάθρων άνοικοδομηθέντος τότε ναοϋ και
έντοιχίσθηκε στο εξωτερικό τοϋ δυτικοϋ του τοίχου.
'Αναθηματικός βωμίσκος με άετωματική επίστεψη, συγκολλημένος άπο δύο τεμάχια κατά το
μέσον περίπου τοϋ ΰψους του. 'Αποκρούσεις κατά τα πέρατα τοϋ αετώματος, τις ακμές καί τήν
βάση. Ή επίστεψη αποτελείται άπο εγγεγραμμένο αέτωμα με ανάγλυφο ρόδακα στο τύμπανο. Ό
πρώτος στίχος είναι χαραγμένος στην ταινία, κάτω από τό αέτωμα. Κάτω από τον τελευταίο
στίχο, κληματίς με δύο κισσόφυλλα στα πέρατα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,47x0,29x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,030. 1ος: 0,0150,018. Διάστιχο: 0,005-0,010. Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 48.
Βιβλιογραφία: Μελίρρυτος, Περιγραφή 22-23 καί, ανεξαρτήτως, S. Reinach, BCH5 (1881) 93,
αρ. 17 καί 8 (1884) 50-51, άρ. 4 (Dumont-Homolle 446, άρ. 110Μ7· IGRR Ι 831).
Πρβλ. J. Α. R. Munro, JHS 16 (1896) 321, άρ. 25· Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH37 (1913) 147,
σημ. 3· J. Stern, BCH 111 (1987) 501 σημ. 2· Bakalakis, Thracia II263-64.
3ος ai. μ.Χ.
Άγαθη Τύχη.
Ιερεύς Διός
και 'Ρώμης, Δι4 ονύσου και
Μάρωνος vac.
Αυρ(ήλιος) Τάρσας
vac. Μύρωνος.
κληματίς μέ δύο κισσόφυλλα.
Στίχ. 3-4: Διονυσίου ό Reinach το 1885, πιθανώς εκ παραδρομής (πρβλ. τοϋ ιδίου 1881: σωστά Διονύσου),
όπως παρατηρεί ό Munro. Διονυσ<ί>ου ό Homolle (Dumont-Homolle) καί ό Cagnat (IGRR)· στον λίθο:
Διονύσου μέ γωνιώδες C. Στίχ. 7: ΜΥΡΟΝΟΣ ό Μελίρρυτος.
Το μνημείο είναι το πρώτο γνωστό άπο τήν σήμερα πλούσια σειρά ανάλογων αναθηματικών
βωμίσκων επώνυμων ιερέων της Μαρώνειας τών αυτοκρατορικών χρόνων.
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Ε195. Άναθημαηκος βωμίσκος τον ιερέως Διονυσίου, γιου του Θεοδότου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 76. Προέρχεται άπο τήν θέση Μάρμαρα της αρχαίας
Μαρώνειας.
Μαρμάρινος βωμίσκος με ανάγλυφη άνθεμωτή επίστεψη εν πολλοίς άποκεκρουμένη. 'Απο
κρούσεις κατά τις γωνίες καί τις ακμές. Επιφάνεια κατά τόπους διαβρωμένη. Το κενό κάτω από
τον τελευταίο στίχο καταλαμβάνει μεγάλο εγχάρακτο κισσόφυλλο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,57x0,28x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,028-0,04. Διάστιχο:
0,015-0,02. Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 48.
'Αδημοσίευτη. Πρβλ. Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα Α (1983) 425, σημ. 24 (απλή μνεία).
3ος μ.Χ. αι.
'Αγαθή Τύχη.
Ιερεύς Διός
καί 'Ρώμης, Διο4 [ν]ύσου και Μά[ρ]φνος νΔι-ν
ονύσιος vac.
Θεοδότου.

Ε196. Άπότμημα αναθηματικού βωμίσκου ιερέως
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ? ΑΚΜ 284. Βρέθηκε το 1971 σε λιθοσωρό στην σύγχρονη
Μαρώνεια, μπροστά στην οικία του Γεωργίου Πετρίδη.
Άπότμημα σχιστολιθικοϋ μαρμάρινου βωμίσκου. Άποκεκρουμένο σέ όλες τις πλευρές, καθώς
καί κάτω από τον δεύτερο σωζόμενο στίχο, πιθανώς για να χρησιμοποιηθεί σέ δεύτερη χρήση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,029x0,28x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,035. Διάστιχο: 0,015.
Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 48.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 428, άρ. ζ, πίν. 425δ.
3ος ai. μ.Χ.
[Ιερεύς Διός και 'Ρώμης],
[Διονύσου] καί Μάρ[ωνος]
[
]6ης Πρείσκο[υ].
[-]ΚΑΙΜΑΙ[

| - ]ΔΙ- Cl~i[- - -]ΚΟ[- -] ό Τριαντάφυλλος.

Το κείμενο συμπληρώνεται κατ' άναλογίαν προς τους υπολοίπους αναθηματικούς βωμίσκους
ιερέων τών αυτοκρατορικών χρόνων.

Ε197. 'Αναθηματικός βωμίσκος ιερέως
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 590. Βρέθηκε στην Παληόχωρα Μαρώνειας, στα ΒΑ
του βυζαντινού πύργου, κατά τον καθαρισμό του τείχους.
Μαρμάρινος αναθηματικός βωμίσκος, επιμελώς έργασμένος τήν κύρια οψη καί τα προσεχή
τμήματα τών πλευρικών. Επιστέφεται από λοξότμητη ταινία κάί ανάγλυφο εγγεγραμμένο αέτωμα
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με πλευρικά ακρωτήρια, τοΰ οποίου σώζεται το αριστερό ήμισυ. Ό πρώτος στίχος της επιγραφής
έχει χαραχθεί στο οριζόντιο γείσο τοΰ αετώματος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,35x0,23x0,095. Ύψος γραμμάτων: 0,018-0,035. Διάστιχο:
0,020. Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 48.
'Αδημοσίευτη. Πρβλ. Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 4 (1983) 425, σημ. 24 (εκ παραδρο
μής, ως ΑΚΜ 8 ή ΑΓΚ 928).
3ος μ.Χ. ai.
Άγα[θη Τύχη].
Ίερεύ[ς Διός]
και 'Ρώ[μη$],
4 [Διονύσου]
[και Μάρω][νος ô δείνα]
[τον δεινός].

Ε198. Άπότμημα αναθηματικού βωμίσκου ιερέως
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 642. Προέρχεται πιθανότατα άπό τον χώρο τής
παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Παληόχωρα Μαρώνειας.
Αναθηματικός βωμίσκος άπό τεφρό μάρμαρο, ελλιπής το άνω μέρος, άποκεκρουμένος τήν
αριστερή γωνία και σε πολλά σημεία τής ανάγλυφης βάσεως. 'Επιμελώς λαξευμένη είναι μόνον ή
πρόσθια οψη καΐ τα συνεχόμενα τμήματα τής δεξιάς πλευρικής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,20x0,25x0,17. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,030. Φωτογραφία.
Πίναξ 49.
'Αδημοσίευτη.
3ος ai. μ.Χ.

4

[Ιερεύς Διός]
[καί 'Ρώμης,]
[Διονύσου καί]
Μάρωνος
[ό δείνα ]
[TOO δεινός].

Σώζεται μόνον ό τέταρτος πιθανότατα στίχος τής επιγραφής, ή οποία συμπληρώνεται με βάση
τους άλλους αναθηματικούς βωμίσκους Μαρωνιτών Ιερέων.

Ε199. Αναθηματική στους Αιγυπτίους θεούς
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 589. 'Ανακαλύφθηκε το 1976 στην θέση Καμπάνα
τής αρχαίας Μαρώνειας, στον αγρό τοΰ Εύγ. Αυγερινού.
'Ακέραιη σχεδόν, ορθογώνια αναθηματική πλάκα από τοπικό μάρμαρο με μικρές αποκρούσεις
κατά τις ακμές. Ή επιφάνεια κατά τόπους διαβρωμένη. Σε άγνωστη προγενέστερη χρήση τού λίθου
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ανάγεται ίσως επιμήκης τόρμος μεταλλικού οριζόντιου συνδέσμου στην άνω επιφάνεια, καθώς και
υπόλειμμα οριζόντιου κυματίου, πού σώζεται στο ανω μέρος της πίσω όψεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,44x0,225x0,225. Ύψος γραμμάτων: 0,022-0,025. Διάστιχο:
0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 49.
'Αδημοσίευτη. Μελετήθηκε όμως και ανακοινώθηκε άπό τήν Χρύσα Καραδήμα στο Συμπόσιο
Πεντάζον (ύπό δημοσίευση).
2ος-1ος π.Χ. ai.
Νομήνιος
υπέρ του τρο
φίμου Μητρο4 φάνου του Η
ροδότου τριηραρχήσαντος Σαράτπδι,
8 Εϊσιδι, Άνούβιδι, Άρφοκράτ^ηι χαριστήριvac. ον. vac.

Ό όρος τρόφιμος σημαίνει εδώ ουσιαστικά τον νεαρό κύριο και μαθητή. Όπως διαφαίνεται και
άπό τό όνομα του (και άπό τήν απουσία πατρωνυμικού), ό άναθέτης Νουμήνιος πρέπει να ήταν ό
δούλος-παιδαγωγός τού Μητροφάνου Ηροδότου. Για τήν σημασία τού ορού, βλ. τήν μονογραφία
τού Η. Raffeiner, Sklaven und Freigelassene: eine soziologische Studie auf der Grundlage des
griechischen Grabepigramms (Innsbruck 1977), με τον σχολιασμό τού G. Sacco (Settima Miscellanea
greca e romana [Ρώμη 1980] 271-86· βλ. SEG 30 [1980] 1876). Για τήν διαφορετική σημασία των
διατυπώσεων τρόφιμος καί υίός της πόλεως ή τής βουλής, βλ. τα σχόλια τού Pieket (SEG 39 [1989]
1240) στις μελέτες των C. Ρ. Jones ("Τρόφιμος in an Inscription of Erythrai", Gioita 67 [1989] 19497 καί M. Corbier (L'Africa romana, Atti VII Convegno di Studio Sassari 1989 [Σάσσαρι 1990] 81754).
Ό θεσμός τού τριηράρχου των Αιγυπτίων θεών μαρτυρειται επίσης στην αναθηματική
επιγραφή Ε201, δπου επίσης τό ανάθημα χαρακτηρίζεται ώς χαριστήριον. Όπως επισημαίνει ό Ph.
Bruneau (Le sanctuaire et le culte des divinités égyptiennes à Érétrie [Λέϋδεν 1975] 138),
αναθηματικές επιγραφές στην "Ισιδα μέ αναφορά σέ τριηράρχους είναι μόνον γνωστές άπό τήν
Κίο τής Βιθυνίας, όπου ό συγκεκριμένος θεσμός ερμηνεύεται από τον Korsten ώς ισοδύναμος τού
ναυάρχου τών Γίλοιαφεσίων (IKios [IK 29\ 22, σελ. 102) καί άπό τήν Έλαία τής Αίολίδος (Vidman,
SIRIS άρ. 315α· πρβλ. L. Robert, RevPhil 18 [1944] 12, σημ. 1= OMS III 1378). Τό εύλογο
συμπέρασμα είναι ότι και στην Μαρώνεια ή λατρεία τής "Ισιδος περιλάμβανε καί τέλεση
Γίλοιαφεσίων.

Για τήν "Ισιδα ώς προστάτιδα τών ναυτιλλομένων, βλ. σχετικά πρόσφατα Grandjean, Arétalogie
38, σημ. 54, οπού καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία.

Ε200. Αναθηματική τον Ακέστορος στους Αιγυπτίους θεούς
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 8155. Επιφανειακό εύρημα άπό τήν θέση Παράθυρα, ρέμα
Καμπάνας, στην αρχαία Μαρώνεια. Βρέθηκε τό 1993 μεταξύ τού ΝΑ άκρου τού βυζαντινού περί-
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βόλου και τοϋ άγροΰ και παραδόθηκε από τήν αρχαιολόγο 'Αθανασία Τσόκα καΐ τον άρχαιοφύλακα Δημήτριο Βεργίδη.
Άπότμημα ορθογώνιου βάθρου άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο, ελλιπές το κάτω μέρος, καθώς
επίσης μεγάλο μέρος της πίσω όψεως καί της δεξιάς πλευράς. Επιστεφόταν άπό απλό κυμάτιο,
αποκεκρουμένο κατά το πλείστον. Στο σωζόμενο τμήμα της ανω επιφάνειας υπάρχει τόρμος
(0,14x0,055x0,04) για τήν ένθεση της πλίνθου αγάλματος. Ή επιγραφή είναι χαραγμένη σέ τρεις
στίχους στην κύρια οψη τοϋ βάθρου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,165x0,25x0,18. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,0100,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 49.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ48 (1993) [1998] "Χρονικά" 405 {SEGAI [1997] 1070).
Βλ. επίσης τήν επικείμενη δημοσίευση της Χρύσας Καραδήμα στα υπό δημοσίευση Πρακτικά
τοϋ Συμποσίου Πεντάζου.
1ος it.Χ. αι.
Άκέστωρ Άθ[
περ. 12
]
Σαράτπδι, Ίσ[ιδι, Άνούβιδι]
ΆρτΓοχρά[τηι
- ~ ]·
Στίχ. 2: Σαράιτιδι, Ίσ[ιδι], ό πρώτος εκδότης και ό Chaniotis (SEG).
Στο κενό τοϋ στίχου 1, μετά τήν γενική τοϋ άγνωστου πατρώνυμου, πρέπει να υπήρχε είτε
μετοχή σέ πτώση ονομαστική, δηλωτική της ιδιότητας τοϋ άναθέτη (λ.χ. άγωνοθετήσας, ίερητεύσας),
είτε ή αναφορά στο ανάθημα σέ πτώση αιτιατική (λ.χ.τό άγαλμα, τήν κόρην και ά.π.· βλ. κατωτέρω
τήν επιγραφή Ε431 καί το ευρετήριο αναθημάτων στους Αιγυπτίους θεούς Vidman, SIRIS σελ.
351-54), εϊτε το ρήμα άνέθηκεν. 'Αντίστοιχα, στο κενό τοϋ στίχου 3 πρέπει να συμπληρωθεί είτε
κάποια στερεότυπη διατύπωση ευγνωμοσύνης τοϋ τύπου εύχήν, χαριστήριον ή εύχαριστήριον είτε ή
γνωστή άπό άλλα αναθήματα στους Αιγυπτίους θεούς αναφορά σέ θεϊκή εντολή (βλ. κατωτέρω, τα
σχόλια στην αναθηματική επιγραφή Ε203).

Ε201. 'Αναθηματική τριηράρχου στους Αιγυπτίους θεούς
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 450. Βρέθηκε το 1971 στην Παληόχωρα Μαρώνειας
(αγρός Τζυρίνη).
Βάση αναθήματος άπό λευκό λεπτόκοκκο μάρμαρο, αποκεκρουμένη τήν επιφάνεια της δεξιάς
πλευράς καί τό πλείστον της άνω.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,14x0,465x0,325. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,025-0,027. Διάστιχο:
0,010.
Έκτυπο, φωτογραφίες. Πίναξ 49.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 27 (1972) [1977] "Χρονικά" 540, άρ. 5, πίν. 476β (J. καί
L. Robert, BullEpigr 1978, 310· SEG 27 [1977] 341). Βλ. επίσης τήν επικείμενη δημοσίευση της
Χρύσας Καραδήμα στα υπό δημοσίευση Πρακτικά τοϋ Συμποσίου Πεντάζου.
1ος π.Χ.-Ιοςμ.Χ.

αι.
[_ _ 6-8 _ _ Δη] μοστράτου τριηρα[ρχήσας Σε]ράπιδι, "Ισιδι, Άνούβι[δι, Άρποκρά]ττι vac. χ[αρι]στήριον.

Στίχ. 1: [Φι]λοστράτου ol Τριαντάφυλλος, Robert καί Pieket (SEG). Στίχ. 3: [εύχαρι]στήριον ό Τριαντάφυλλος· εύ[χαρι]στήριον ό Mihailov (SEG).
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Χρονολογήθηκε στους αυτοκρατορικούς χρόνους από τον Mihailov (SEG).
Για τον θεσμό τοΰ τριηράρχου των Αιγυπτίων θεών, βλ. ανωτέρω, τα σχόλια στην επιγραφή
Ε199.

Ε202. 'Αναθημαηκή τής Μαρκίας Αβράτιδος
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 278. Βρέθηκε τό 1971 στην θέση Καμπάνα τής
αρχαίας Μαρώνειας (αγρός Γενοβέφας Καλούδη).
Άπότμημα αναθηματικού ανάγλυφου άπό λευκό μάρμαρο. Σώζεται μέρος τοΰ κατώτατου
τμήματος (άκροι πόδες και παρυφή χιτώνος όρθιας μορφής) τοΰ εξαιρετικής τέχνης ανάγλυφου
και τής οριζόντιας ταινίας, ή οποία σχημάτιζε τό κάτω πλαίσιο τοΰ ανάγλυφου καί στην οποία
είχε χαραχθεί ή αναθηματική επιγραφή.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,12x0,35x0,125. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,035.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 50.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ26 (1971) [1975] "Χρονικά" 428, άρ. 1, πίν. 425α (J. καί
L. Robert, BullEpigr 1977,289).
Ιος π.Χ.-Ιος μ.Χ. ai.
Μαρκία "Αβρατις θεα [

].

Τό μνημείο βρέθηκε στην θέση Καμπάνα, όπου τοποθετείται συνήθως τό ιερό τών Αιγυπτίων
θεών. Ή άγνωστη θεά τοΰ αναθήματος τής Μαρκίας Άβράτιδος πρέπει κατά συνέπειαν να ήταν ή
Τ
Ισις. Τήν δοτική θεα πρέπει να συνόδευε κάποιο από τα πολλά επίθετα τής "Ισιδος, λ. χ. ευήκοος
εύττλοια, επιφανής, χρηστή, Λοχία, Γ7ελαγία κ.ά.π.· πρβλ. Vidman, SIRIS 341-42 (ευρετήριο).

Ε203. 'Αναθηματική τοϋ άγωνοθέτη Απολλώνιου στους Αιγυπτίους θεούς
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 961. Βρέθηκε στην αρχαία Μαρώνεια, στην θέση Παράθυρα (αγρός
Δημ. Σκόνδρα), οπού πρέπει να βρισκόταν τό Ιερό τών Αιγυπτίων θεών (βλ. ανωτέρω, σελ. 331).
'Ορθογώνιο μαρμάρινο αναθηματικό βάθρο. Στην άνω επιφάνεια, σε κοίλο ανάγλυφο, βήματα
(ίχνη άπό δύο ζεύγη πελμάτων). Μικρές αποκρούσεις καί φθορές, κυρίως κατά τις ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,155x0,82x0,48. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: στίχ. 1: 0,027. Στίχ. 2:
0,023. Διάστιχο: 0,023. Συμπίλημα.
Έκτυπό, φωτογραφία. Πίναξ 50.
Βιβλιογραφία: Grandjean, Arétalogie 119-121, πίν. 5 (J. και L. Robert, BullEpigr 1977, 288·
Tacheva-Hitova, Cults 31-32, άρ. 52· SEG 48 [1998] 903).
Πρβλ. Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 10 (1995-1998) 363 καί Χρύσα Καραδήμα,
Συμπόσιο Πεντάζου.
Τέλη 2ου-άρχες 3ου αι. μ.Χ.
Ά γ ω ν ο θ έ τ η ς 'Απολλώνιος 'Απολλώνιου Σεράπιδι,
Ίσιδι, Άνούβιδι, Ά ρ φ ο χ ρ ά τ η & κατά π ρ ό σ τ α γ μ α .
Στίχ. ι : Σαράπιδι το SEG (Sverkos, με βάση τήν φωτογραφία). Στον λίθο, Σεράπιδι.
Παρά τίς επιφυλάξεις τής Tacheva-Hitova, ot παλαιογραφικοί χαρακτήρες τοΰ κειμένου
επιβάλλουν τήν χρονολόγηση του στα τέλη τοΰ 2ου-άρχές 3ου μ.Χ. αι. (Grandjean).
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Ή λατρεία τών Αιγυπτίων θεών στην Θράκη μελετήθηκε συστηματικά από τήν M. TachevaHitova (Cults 3-67). Στην Μαρώνεια, ή εισαγωγή της λατρείας αυτής πρέπει να συνδέεται μέ τήν
περίοδο της πτολεμαϊκής κυριαρχίας στις πόλεις τών ακτών τοϋ Βορείου Αιγαίου και φαίνεται ότι
κατέκτησε σημαντική θέση στις προτιμήσεις τών Μαρωνιτών, δπως μαρτυρεί ό αξιόλογος αριθμός
σχετικών επιγραφικών μαρτυριών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή συλλατρεια μέ τήν Ίσιακή Τριάδα
τοΰ Άρποκράτη (βλ. επίσης Ε199-Ε201 μέ παραλλαγές της γραφής τοϋ θεωνυμίου), θεότητος δη
μοφιλούς στους γειτονικούς Φιλίππους και τήν 'Αμφίπολη (Tacheva-Hitova 31-32 μέ τα συναφή
τεκμήρια). Κατά τον P. Fraser ("Two Studies on the Cult of Sarapis in the Hellenistic World",
Opuscula Atheniensia III [Lund 1960] και τον ιδίου, Ptolemaic Alexandria Ι [Όξφόρδη 1972] 26162), ή αντικατάσταση στην παραδοσιακή αιγυπτιακή Τριάδα τοϋ Άνούβιδος άπό τον 'Αρποκράτη
—ή ή συλλατρεια του— εμφανίζεται κυρίως στην ύστερη ελληνιστική και τήν αυτοκρατορική
περίοδο.
Ή ανάθεση τοϋ μνημείου κατά πρόσταγμα παραπέμπει (όπως καί οί ανάλογες διατυπώσεις κατ'
övap, καθ' όραμα, κατά κελευσιν) σέ επιφάνεια της θεότητος, ή οποία διατυπώνει αξιώσεις ως αντάλ
λαγμα για τήν βοήθεια πού ενδεχομένως παρέσχε. Βλ. Vidman, SIRIS αρ. 5, 104, 152, 247, 296,
354· Bruneau 74· Grandjean, Arétalogie 42, σημ. 65 και Tacheva-Hitova, Cults 32 και 64. 'Ανάλογη
διατύπωση σέ βάση αναθηματικού αγαλματίου, πού βρέθηκε σέ νεώτερη χρήση σέ γειτονική θέση
(βλ. κατωτέρω, τήν επιγραφή Ε431 άπό τήν Βρύση Μούσα), αποτελεί κατά τήν γνώμη μας ισχυρή
ένδειξη για τήν προέλευση καί εκείνου τοϋ μνημείου άπό το Ιερό τών Αιγυπτίων θεών της
Μαρώνειας.
Όσον άφορα στην άγωνοθεσία τοϋ 'Απολλώνιου, δεν είναι φανερό μέ ποιους αγώνες πρέπει
ειδικότερα να συνδεθεί. 'Οπωσδήποτε, επιγραφικά τεκμηριωμένη είναι ή τέλεση μουσικού αγώνος
μέ ενιαύσιο πιθανότατα άγωνοθέτη κατά τα Σεραπίεια στην Τανάγρα τοϋ Ιου π.Χ. αι. (Vidman,
SIRIS άρ. 48) άλλα και αγώνος ετησίου γυμνικού προς τιμήν τοϋ Σαράπιδος καί της "Ισιδος ως
πατρώων θεών κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους στην Λυκία (Vidman, SIRIS άρ. 343 καί 344).
Τήν τέλεση αγώνων στην Μαρώνεια επιβεβαιώνει ό τίτλος τοϋ ίερονείκη, πού συνοδεύει τό όνομα
θεραπευτοϋ τών Αιγυπτίων θεών στον κατάλογο Ε212.
Ε204. Αναθημαηκή στην Νεικονέμεσιν
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 585. 'Ανακαλύφθηκε τό 1976 εντοιχισμένη στο
εσωτερικό της δυτικής γωνίας τοϋ βυζαντινού πύργου της Μαρώνειας.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας, άποκεκρουμένο πανταχόθεν. Υπεράνω τής επιγραφής
σώζεται τμήμα ανάγλυφου κυματίου καί ταινίας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,245x0,282x0,088. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,004.
Διαχωριστικά λέξεων στον στίχο 4 πριν άπό τό άρθρο καί στον στίχο 5 πριν άπό τό άρθρο καί
μετά τήν γενική Ποσιδώνος.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 50.
'Αδημοσίευτη.
1ος π.Χ. αι.
[Ν]εικονέμεισιν [Σώτει]ραν έπεγραψεν ε[κ τών ιδίων]
[Σ]εραπίων Σεραττίων[ο$ γενόμε]]4 [ν] os εττιμελητής > τώ[ν
>
]
[. .]ν του rfoaiScovos^Kf
[Νικ]οξένου, Δημόστρατος Ίσι[δώ][ρου του - - ο]υ > Ήρα[κλ]εί[δης]
8 \τουδεϊνος
]
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Στίχ. 7: ΥΗΡΑ στον λίθο.

Πρόκειται για αναθηματική στήλη αφιερωμένη στην Νεικονέμεσιν, θεότητα ή οποία προέκυψε
προφανώς άπό τον συγκερασμό δύο λατρειών, της Νίκη$ και της Νεμέσεως (ή τών Νεμέσεων), οί
όποιες λατρεύονταν στο στάδιο (Robert, Gladiateurs 87 και 306). 'Ιερό αφιερωμένο σε αυτήν
—Νεικονεμέσειον— αναφέρεται στο Ιερό της Έφεσίας 'Αρτέμιδος στην Έφεσο κατά τον πρώτο
μεταχριστιανικό αιώνα (IEphesos [IK 12] 411).
Ή λατρεία όμως της Νεμέσεως συνδέεται επίσης μέ έκείνην τών Αιγυπτίων θεών. Στην
ρωμαϊκή Σμύρνη ή λατρεία τών Νεμέσεων, ή οποία κατέχει σημαντική θέση, συνδέεται επιγραφικά
μέ εκείνη του Σαράπιδος. Στο σχετικό κείμενο μάλιστα τό ιερό της (Νεμέσειον) αναφέρεται μαζί μέ
τό Σαραπεϊον (Vidman, SIRIS αρ. 306= ISmyrna [IK 23] 59). Λατρεία Ίσιδος Νεμέσεως μαρτυρειται
στην Δήλο τών πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων (IDelos 2038, 2062 και 2063)· στο Ιδιο ιερό μάλιστα ή
Ίσις λατρεύεται καί μέ τήν επωνυμία Σώτειρα —και ô Σάραπις ώς Σωτήρ (IG XI 4. 1253· πρβλ.
2132). Μέ τήν επωνυμία Σώτειρα λατρεύεται ή Αιγύπτια θεά επίσης στην Ρόδο (Vidman, SIRIS αρ.
179) καί τήν Κώ (Vidman, SIRIS αρ. 247). Οί ανωτέρω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα οτι
και στην Μαρώνεια ή λατρεία της Νεικονεμέσεως πρέπει να ήταν συνδεδεμένη μέ τους Αιγυπτίους
θεούς καί μέ τό ιερό τους. Τήν υπόθεση αυτήν ενισχύουν ορισμένα από τα σωζόμενα θεοφόρα
ονόματα τών προσώπων πού αναφέρονται στην επιγραφή (Σεραπίων, Ισίδωρος]), τα όποια πρέπει
νά ήσαν μέλη τοϋ συλλόγου τών θεραπευτών τους.
Πιθανή μαρτυρία της λατρείας της Νεμέσεως στην Μαρώνεια αποτελεί ίσως καί ή
αποσπασματική επιγραφή Ε374.
Ή σχέση μέ τον Ποσειδώνα τοϋ επιμελητού της αναγραφής της στήλης, ό όποιος φαίνεται οτι
κατέβαλε εξ ιδίων καί τήν σχετική δαπάνη παραμένει αβέβαιη. Ή πιθανότερη κατά τήν γνώμη μας
συμπλήρωση τών στίχων 3-5 πρέπει, βάσει γνωστών παραλλήλων, νά είναι [/ενόμε] |vos επιμελητής
τών [κτημάτων vel τεμενών vel χρημάτω]ν> του Ποσιδώνος.

ΕΓΚΩΜΙΟΝ-ΑΡΕΤΑΑΟΠΑ ΤΗΣ ΙΣΙΔΟΣ
Ε205. Αρεταλογία της Ίσιδος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 963. Βρέθηκε τό 1969 κατά τήν διάρκεια άρόσεως άγροϋ στην θέση
Παράθυρα (αγρός Σκόνδρα) της αρχαίας Μαρώνειας.
Στήλη από μάρμαρο χονδροκρυσταλλικό, άποκεκρουμένη ανω καί κάτω. 'Αποκρούσεις σέ
διάφορα σημεία της επιφανείας, ή οποία έχει υποστεί σημαντική διάβρωση. Ή πίσω οψη άδρώς
έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,53x0,48x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,007-0,009. Διάστιχο:
0,004-0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 51.
Βιβλιογραφία: Grandjean, Arétalogie (SEG26 [1976-1977] 821).
Πρβλ. L. Robert, "Rapport sur les travaux de l'Ecole française d'Athènes pendant l'année 1970",
CRAI 1971,532-35· J. καί L. Robert, BullEpigr 1972,273· R. Merkelbach, ZPE23 (1976) 234-35·
J. καί L. Robert, BullEpigr 1977, 287· G. H. R. Horsley, New Documents Illustrating Early
Christianity ('Αλεξάνδρεια Αυστραλίας 1981) 10-18, άρ. 2· SEG 31 (1981) 676· F. W. Danker,
Benefactor. Epigraphic Study of a Graeco-Roman and New Testament Semantic Field (Σαίντ
Λούις, Η.Π.Α. 1982) αρ. 26 (βλ. SEG 33 [1983] 1570)· F. Mora, Prosopografia Isiaca, EPRO 113
(Λέϋδεν 1990) (βλ. SEG 40 [1990] 1718)· Chr. Veligianni-Terzi, RhM 129 (1986) 63-76 (βλ. SEG
36 [1986] 1586)· L. V. Zakbar, Hymns to Isis in Her Temple at Philae (Λονδίνο 1988) 135-160
(βλ. SEG 38 [1988] 2014)· Κ. Clinton, "Myth and Cult: the Iconography of the Eleusinian
Mysteries", Skrifter Utgivna avSvenska Institutet i Athen 11 (1992) 95 (βλ. 5£G42 [1992] 655).
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Λεύτερο μισό τοϋ 2ου π.Χ. αι. ή αρχές του Ιου π.Χ. ai.
[
]ΑΥΤΗΣ
[
έλ]άμβανον γαρ
[
]ν θεωρήσειν, όταν προς το μέγεθος
4 [της εύε]ργεσίας οί λόγοι τών επαίνων μη ελλίπωσιν. ν r Hi δε
[τα π]ρώτα, το μεν εγκωμίου, το δε προσώπου θεώι κείμενον
[ουκ άν]θρώπωι.# "ΟΟσπερ ουν επ\ τών ομμάτων, Ίσι, ταϊς εύχαϊς
[επήκο]υσας, ελθέ τοις επαίνοις κα'ι έπ'ι δευτέραν εύχήν
8 [κα]\ γαρ τό σον εγκώμιον τών ομμάτων εστί κρεϊσσον
[απ] αν, οΤς εβλεψα τον ήλιον τούτοις καί τον σον βλέπω κόσμον
πείθομαι δε πάντως σε παρεσεσθαι. Ei γαρ υπέρ της εμης καλούμε
νη σωτηρίας ήλθες, πώς υπέρ της ιδίας τιμής ουκ αν ελθοις; Θαρ12 ρών ουν πορεύομαι προς τα λοιπά, γινώσκων ότι το εγκώμιον
νους μεν θεού, χείρες δε γράφουσιν άνθρωπου. Καί πρώ
τον επί το γένος ήξω, τών εγκωμίων ποιησάμενος αρχήν
τήν πρώτην σου του γένους αρχήν. Γήν φασι πάντων μη16 τέρα γενηθήναι* ταύτηι δέ σύ θυγάτηρ εσπάρης πρώτηι,
σύνοικον δ' έλαβες Σέραπιν καί, τον κοινόν υμών θεμένων γάμον,
τοις ύμετέροις προσώποις ό κόσμος άνέλαμψεν ενομματισθείς
Ήλίωι καί Σελήνηι. Δύο μεν ουν εστε, καλεϊσθε δέ πολλοί παρ 5 άν20 θρώποις* μόνους γαρ ό βίος ύμας θεούς όϊδεν. Πώς ουν τών
εγκωμίων ού δυσκράτητος ό λόγος όταν δέηι τον επαινον
πολλοίς θεοϊς προναώσαι; Αύτη μεθ' Έρμου γράμμαθ' ευρεν
κα'ι τών γραμμάτων α μεν ιερά τοις μύσταις, α δέ δημόσια
24 τοις πασιν. Αύτη το δίκαιον έστησε ν, ϊν' έκαστος ημών
ως εκ της φύσεως τον θάνατον ϊσον εσχεν καί ζην άπο τών
ίσων είδήι. Αύτη τών ανθρώπων οΤς μέν βάρβαρον, οΤς δ' ελλη
νίδα διάλεκτον εστησεν, ΐν' ήι το γένος διαλλάσσον μή μό28 νον άνδράσιν προς γυναίκας άλλα κα'ι πασι προς πάντας.
Συ νόμους εδωκας, θεσμοί δ' εκαλουντο κατά πρώτας· τοι[γα]ρουν αί πόλεις εύστάθησαν, ού τήν βίαν νομικόν άλλα
[τ]όν νόμον άβίαστον εύρουσαι. Σύ τιμασθαι γονείς ύπό
32 [τ]έκνων εποίησας, ού μόνον ώς πατέρων, άλλ' ως και θεών
[φ]ροντίσασα· τοιγαρουν ή χάρις κρείσσων ότε της φύσε
ως τήν ανάγκην κα'ι θεά νόμον εγραψεν. Σοι προς κατοίκησιν
Αίγυπτος εστέρχθη. Σύ μάλιστα της Ελλάδος ετίμησας τάς
36 'Αθήνας- κεϊθι γαρ πρώτον τους καρπούς έξέφηνας· Τριπτόλεμος δέ τους Ιερούς δράκοντας σου καταζεύξας άρματοφορούμενος εις πάντας "Ελληνας διέδωκε το σπέρμα* τοιγαρουν
της μέν Ελλάδος ίδεΐν σπεύδομεν τάς 'Αθήνας, τών δ' Άθη40 νών Ελευσίνα, της μέν Ευρώπης νομίζοντες τήν πόλιν, της
δέ πόλεως το Ιερόν κόσμον. Έ γ ν ω τον βίον εξ ανδρός
συνεστηκότα καί γυναικός· εγνω [
]τερον τήν γυ
ναίκα* πώς έδει τό ήσσον [
]
44 [
]Ν έσφραγισ[
]
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Στίχ. 3: ΝΘΕΩΡΗΣΕΙΝΟΙΑΝ ό Grandjean, θεωρήσειν, δταν ô Merkelbach. Στίχ. 4-5: ΗΙΔΕ |[...]ΡΩΤΑ ô
Grandjean· ήι δέ/ [σε έ]ρωτα το μέν έγκώμιον τό δέ προσώπου θεώι κείμενον, ό Merkelbach· στον λίθο ομως
εγκωμίου. Στίχ. 6: [ουκ άν]θρώπωι ό Grandjean και ό Merkelbach. Στίχ. 9: ΑΝΟΙΣ: [π]λάνοι$ ε"βλεψα τόν ήλιου
τούτοις, ό Grandjean. Στίχ. 9: [οτ]αν εβλεψα ...ο Horsley (ή ανάγνωση τοΰ F. W. Danker): SEG 31 (1981) 676·
[απ] αν ois ό Merkelbach.
Tò άριστης σχεδόν διατηρήσεως αυτό κείμενο δημοσιεύθηκε από τον Grandjean με
εξαντλητικές παρατηρήσεις, σχόλια και αναλύσεις, οί όποιες συνοψίζονται άπό τους J. και L.
Robert (BullEpigr 1977). Στο κριτικό υπόμνημα σημειώνονται μικρές βελτιώσεις πού προτάθηκαν
μεταγενεστέρως. Δέν σημειώνονται κάποιες αλλαγές στην προτεινόμενη στίξη, πού αποβλέπουν
στην ευχερέστερη κατανόηση τοΰ κειμένου.
Μέ δεδομένη της σαφώς αραιότερη διάταξη τών γραμμάτων στους πρώτους στίχους, οί
προτεινόμενες στην παρούσα έκδοση βραχύτερες συμπληρώσεις στην αρχή τών στίχων 4-6
πληρούν ικανοποιητικότερα, κατά τήν γνώμη μας, τό περιορισμένο μήκος τοΰ άποκεκρουμένου
πεδίου, και επιτρέπουν σχετικά καλύτερη κατανόηση τοΰ οπωσδήποτε σκοτεινού αυτού σημείου
τοΰ κειμένου. Ή περίοδος ν ήι δέ [τα π]ρώτα, τό μεν εγκωμίου, τό δέ προσώπου θεώι κείμενον [ουκ
άν]θρώπωι ν — ή σημασία και ό ρόλος της οποίας υπογραμμίζονται μέ τήν παρεμβολή κενών
διαστημάτων— δέν θα έπρεπε να συνδεθεί μέ έκείνην πού ακολουθεί (στίχ. 6-7· Grandjean 23-24),
αλλά να νοηθεί ώς ανεξάρτητη, έξαγγελτική τοΰ εγκωμίου πού ακολουθεί : σύμφωνα μέ τήν γενική
αρχή πού διατυπώνεται άπό τόν ίδιο στην εισαγωγή (στίχ. 3-4: οί λόγοι τών επαίνων πρέπει να
ανταποκρίνονται στο μέγεθος της θεϊκής ευεργεσίας), τό εγκώμιο πού αφιερώνει στην θεά είναι
πράγματι τό άριστο (ήι δέ [τα π] ρώτα [sc. εστί] τό μέν εγκωμίου). Δυσερμήνευτο παραμένει τό
δεύτερο σκέλος της προτάσεως (τό δέ προσώπου ...). Άν στην συγκεκριμένη θέση ή μετοχή κείμενον
= "αφιερωμένο", δέν αποκλείεται το ουσιαστικό πρόσωπον να αναφέρεται σέ κάποια εικονιστική
παράσταση της μορφής της θεάς, άριστη και αυτή, κατά τήν γνώμη του, πού ανέθεσε ό ίδιος
παράλληλα μέ τό εγκώμιο. 'Ανάλογη χρήση τοΰ ορού άπαντα σέ πλείστους καταλόγους αναθη
μάτων (βλ. π.χ. /GII 2 1534, Α fr. α. 77: τύπος ανδρός κ[αί γυν]αικός κα'ι πρόσωπον, δ ανέθηκε...· 112:
πρόσωπον επηργυρωμένον IG VII 3498. 20 (άπό τους Δελφούς): Σιληνου πρόσωπον. Για τήν συχνή
μνεία προσώπων μέ τήν ίδια έννοια σέ καταλόγους αφιερωμάτων στους Αιγυπτίους θεούς άπό τήν
Δήλο, βλ. τις παραπομπές πού συγκέντρωσε ô Vidman, SIRIS 84, στό λ.
Μία νέα άρεταλογία της "Ισιδος από τήν Κασσάνδρεια της Χαλκιδικής παρουσιάσθηκε άπό τήν
Χρυσούλα Βεληγιάννη-Τερζή στό Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιγραφικής (Θεσσαλονίκη,
Νοέμβριος 2001).

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Ε206. Τιμητική τον Πτολεμαίου Στ ' (;)
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 9007. Βρέθηκε τό 1993 κατά τήν διάρκεια επισκευής, εντοιχισμένη
στό εκκλησάκι της 'Αγίας Παρασκευής στην σύγχρονη Μαρώνεια και παραδόθηκε άπό τους Δημ.
Βεργίδη, άρχαιοφύλακα, και Πέτρο Βελτσίδη, άρχιεργάτη.
Άπότμημα μικρού βάθρου άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο. Οί δύο μακρές πλευρές άποκεκρουμένες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,075x0,208x0,165. Ύψος γραμμάτων: 0,012-0,020. Διάστιχο:
0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 50.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΛ48 (1993) [1998] "Χρονικά"405 {SEGAI [1997] 1068).
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2ος-1ος αι. π.Χ.
Βασιλέα Πτολε[μαϊον - - c 12 - - ]
CA1
Κλεοπάτρας Ej[
]
c 7
· - -] vacai
vacai τών Aj[

Στίχ. 2: EP ό Τριαντάφυλλος, ΕΡ[
κα] ό Χανιώτης (SEG)). Στίχ. 3: ΤΟΝΑΡ, ô Τριαντάφυλλος, [κα]|τ'
δναρ ό Χανιώτης (SEG)· στον λίθο ΤΩΝΑ|· από το τελευταίο πάντως γράμμα δέν διακρίνεται παρά μόνον μία
κάθετη κεραία.
Ό τρίτος —και μάλλον τελευταίος— στίχος χαράχθηκε μέ κεντρική στοίχηση.
Ό Χανιώτης (SEG) προτείνει να συμπληρωθούν οί στίχοι 1-2 κατά το πρότυπο της επιγραφής
OGIS 123 (Βασιλέα Πτολε[μαΐον τον εκ βασιλέως Πτολεμαίου και βασιλίσσης] Κλεοπάτρας) καΐ

υποθέτει οτι μπορεί να πρόκειται για βάση αναθηματικού αγαλματίου κάποιου Πτολεμαίου (τοΰ
Πτολεμαίου Στ ' πιθανότατα), πού Ιδρύθηκε από άγνωστο μισθοφόρο. Καταγράφει ωστόσο επίσης
πρόταση συμπληρώσεως της Χρυσούλας Βεληγιάννη (per litt.): [και βασίλισσαν]/ Κλεοπάτρα<ν>
Σερ[άπιδι]. ΟΙ προταθείσες από τους δύο μελετητές συμπληρώσεις για τους στίχους 2-3 βασίζονται
σε εσφαλμένη ανάγνωση άπό τον πρώτο εκδότη —αν οχι σε απλό τυπογραφικό σφάλμα— των
σωζόμενων γραμμάτων τού τρίτου στίχου: ΤΟΝΑΡ αντί τού ορθού ΤΩΝΑ|.
Όσον άφορα στους στίχους 1-2, πιθανότερη φαίνεται κατά την γνώμη μας συντομότερη
σ υ μ π λ ή ρ ω σ η , λ.χ. Βασιλέα Πτολε[μαϊον Πτολεμαίου κα\]| Κλεοπάτρας... ( π ρ β λ .

OGIS

109).

'Οπωσδήποτε, μέ βάση και τα παλαιογραφικά κριτήρια, ή επιγραφή δέν μπορεί νά αναφέρεται
παρά στον Πτολεμαίο Στ' Φιλομήτορα (181-146 π.Χ.) ή καί τον Ζ ' Νέο Φιλοπάτορα (145-144
π.Χ.), οί όποιοι συστηματικά σχεδόν μνημονεύουν ή μνημονεύονται μέ παράλληλη αναφορά των
ονομάτων των γονέων τους.
Σύμφωνα μέ τήν προτεινόμενη συμπλήρωση τού πρώτου στίχου, υπολογίζεται οτι από τον δεύ
τερο στίχο λείπουν περί τά 18 γράμματα καί οτι εδώ, μετά τήν γενική Κλεοπάτρας, πρέπει νά
συμπληρωθεί το όνομα (σέ πτώση ονομαστική) τοΰ άναθέτη, συνοδευόμενο άπό τήν γενική τού
πατρώνυμου του, ίσως καί από τον τίτλο ή τήν ιδιότητα του. "Αν μάλιστα ή γενική ΤΩΝ στην αρχή
τού τρίτου στίχου ανήκει σέ άρθρο —το καί πιθανότερο— θα μπορούσε νά συμπληρωθεί κάποιος
από τους γνωστούς τίτλους πτολεμαϊκών αξιωματούχων, όπως λ.χ. ό επί τών δείνα ή στρατηγός
τών δείνα κλπ. (βλ. γενικά Bagnali, Administration IV). Ή παρουσία όμως αξιωματούχου της
πτολεμαϊκής διοικήσεως στην Μαρώνεια έπί Πτολεμαίου Στ ' φαίνεται απίθανη, επειδή δέν υπάρ
χουν τεκμήρια πτολεμαϊκής παρουσίας ή εμπλοκής στην Μαρώνεια μετά τό πέρας τοΰ 3ου π.Χ. αι.
καί τήν υπαγωγή της στην κυριαρχία τοΰ Φιλίππου Ε '. 'Ανάλογες σκέψεις πρέπει νά υπαγόρευσαν
στον Χανιώτη (SEG) τήν υπόθεση οτι μπορεί ό άναθέτης νά ήταν κάποιος μισθοφόρος.
'Οπωσδήποτε, μέ δεδομένη τήν τεκμηριωμένη επιγραφικά σημαντική θέση της λατρείας της Ίσιακής Τριάδος στην Μαρώνεια κατά τους τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες, δέν αποκλείεται ό
άναθέτης τοΰ μνημείου νά ήταν κάποιος [Ιερεύς] τών Αΐ[γυπτίων θεών], ή λατρεία τών οποίων
παρέμενε εύλογα συνδεδεμένη καί κατά τον 2ο αι. π.Χ. μέ τήν ανάμνηση της πτολεμαϊκής κυριαρ
χίας, ίσως δέ καί μέ τους ίδιους τους βασιλείς της Αιγύπτου. (Για τήν κατά συνεκδοχήν μνεία
της "Ισιδος καί τών άλλων συννάων θεών ώς θεών Αιγυπτίων κατά τους αυτοκρατορικούς
χρόνους, βλ. Vidman, SIRISäg. 15, 31 καί 32).

Ε207. Τιμηηκή Θρακος (;) βασιλέως
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 137. Βρέθηκε τό 1965 στην θέση Παναγούδα της
αρχαίας Μαρώνειας.
Άπότμημα βάσεως άπό λευκό μάρμαρο. Καίτοι άποκεκρουμένο πανταχόθεν, διασώζει τμήμα
τοΰ αριστερού κροτάφου καί τήν αρχή τών τριών σωζόμενων στίχων της επιγραφής.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,21x0,36x0,20. Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,020. Διάστιχο:
0,004.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 52.
Βιβλιογραφία: Ά. Βαβρίτσας, ΑΑ 20 (1965) [1968] 484, αρ. 5, πίν. 612β (G. Daux, BCH 92
[1968] "Chronique" 926, είκ. 15 [σ. 927]· J. και L. Robert, BullEpigr 1969, 380· SEG24 [1969]
635).
Πρβλ. L. D. Loukopoulou, "ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 3, 91 σημ. 140.
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. ai.

[

-

]

τον δια Tra[v]-ròs [
]
και ευεργέτη ν Κ[ότυν 'Ρασκου]ττόλεως βασιλέ[α Θρακών].
Στίχ. 2: [
] ιον δΓ άπά[ντων
] ò Βαβρίτσας, [
]ιον δια πα[ντός
] οι Daux, Robert και το SEG.
Στίχ. 3: κα'ι εύεργέτην γ[ενόμενον] ô Βαβρίτσας, και εύεργέτην Ι[
] ô Daux και το SEG. Στίχ. 4: [
π]όλεως βασιλέα δ ν ο μ α ] , [

]πόλεως βασιλέ[

] Ó Daux καί το SEG.

Αντίθετα με τον πρώτο εκδότη, οί Robert διέκριναν οτι "το κείμενο είναι πλήρες στα
αριστερά", ένω συνεχιζόταν σέ αρκετό μήκος προς τα δεξιά· χρονολόγησαν την επιγραφή με
παλαιογραφικά κριτήρια στον Ιο π.Χ. ή Ιο μ.Χ. αι., υπογράμμισαν τις προφανείς ομοιότητες με
τήν τιμητική επιγραφή Ε83 προς τιμήν τοϋ βασιλέως των Θρακών Τοιμητάλκη Κότυος (=
Τοιμητάλκης Γ ' : 38-46 μ.Χ.) καί πρότειναν συμπληρώσεις ως ακολούθως:
Στίχ. 1: Ό δήμος ή κάποια άλλη συναφής διατύπωση περισσότερο ανεπτυγμένη (Ό δήμος ό Μαρωνιτών vel Ή πόλις ή Μαρωνιτών).
Στίχ. 2: τόν δια πα[ντός σωτήρα].
Στίχ. 3-4: και εύεργέτην [δια -προγόνων vel της | πόλεως vel τής ημετέρας | πόλεως vel της τών Μα
ρωνιτών] | πόλεως βασιλέα [τόν δείνα vel τών δείνα, λ.χ. Θρακών].

"Αν καί νοηματικά οί προτεινόμενες συμπληρώσεις είναι σχεδόν αναπόφευκτες, το ίχνος τοϋ
τελευταίου σωζόμενου γράμματος στον στίχο 3 είναι χωρίς αμφιβολία Κ καί ίσως εισάγει κάποιον
τρίτο τίτλο τοϋ τιμώμενου βασιλέως. Πιθανότερη φαίνεται ή ακόλουθη συμπλήρωση: τόν δια
πα[ν]τός [πάτρωνα] | καί εύεργέτην Κ[ότυν Ρασκου|πόλεως vel Κότυν υίόν 'ΡασκουΙπόλεως βασιλέ[α

Θρακών]. Στην περίπτωση αυτήν πρόκειται για τον βασιλέα Κότυν (Ζ'), γιο τοϋ Τασκουπόλεως
(Α' ), ή βασιλεία τοϋ όποιου χρονολογείται στα τέλη τοϋ Ιου π.Χ. αι. (πρβλ. R. D. Sullivan, ANRW
II 7, 1 [1979] 186-211, κυρίως 194-96· τοϋ ιδίου, Near Eastern Royalty and Rome, 100-30 BC
[Toronto-Buffalo-London 1990] 28-29· για τόν βασιλικό οίκο τών Σαπαίων, βλ. επίσης M. Tacheva,
Studia Mihailov 459-67). Πρβλ. τήν αναθηματική επιγραφή στον Ηρακλή από τό Διδυμότειχο,
κατωτέρω Ε458.
Για τήν σημασία της παρουσίας τοϋ μνημείου στην περιοχή, βλ. τα σχόλια στις επιγραφές Ε83
από τήν περιοχή της Ξάνθης καί Ε458 άπό τό Διδυμότειχο.

Ε208. Τιμητική τών αυτοκρατόρων Βεσπασιανού καί Τίτου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 644. Βρέθηκε τό 1981 στην Παληόχωρα Μαρώνειας,
στον αγρό τών κληρονόμων Σμούδη, 100 μ. ανατολικώς της κατασκηνώσεως τής Μητροπόλεως.
Μαρμάρινος ορθογώνιος βωμός με πολλαπλά ανάγλυφα κυμάτια στην βάση καί τήν επίστεψη.
Ή ανώτατη ταινία τής έπιστέψεως φέρει πλούσια ανάγλυφη διακόσμηση καλής τέχνης με φυτικό
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πλοχμο και γωνιακά άνθέμια. Ή οπίσθια και οι δύο πλευρικές όψεις, καθώς καί ή ανω επιφάνεια
άδρώς έργασμένες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,57x0,30x0,21. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,035. Διάστιχο:
0,008-0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 52.
'Αδημοσίευτη.
101 μ.Χ.
Αύτοκράτορι Ούεσπασι[αν]ω
4 Καίσα[ρι Σεβαστώ]
καί αύ[τοκράτο]ρι
Τίτω Καίσαρι.
Το μνημείο Ιδρύθηκε πιθανότατα στα τέλη τοΰ 70 μ.Χ., μετά την επιτυχή έκβαση τοΰ 'Ιουδαϊκού
πολέμου καί τήν αναγόρευση τού Τίτου σέ αυτοκράτορα (πρβλ. Kienast 111).

Ε209. Τιμητική τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 65. Οί συνθήκες ευρέσεως παραμένουν άγνωστες.
Μαρμάρινο βάθρο, αποκεκρουμένο το ανω μέρος καί τήν οπίσθια όψη. 'Αποκρούσεις κατά τίς
ακμές. Τό κατώτερο μέρος τής κύριας όψεως διαμορφώνεται σέ ανάγλυφη βάση με αλλεπάλληλα
κυμάτια, ταινίες, σκότιες κλπ.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,35x0,30x0,25. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,018. Στίχ. 4: 0,035.
Διάστιχο: 0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 52.
'Αδημοσίευτη.
Μεταξύ 98 καί 102 μ.Χ.

4

[Αύτοκράτορι]
Νερουα Καίσα[ρι]
Τραϊανω Σεβαστω Γερμα[νι]κω.

Ή επιγραφή πρέπει να χρονολογηθεί μεταξύ τού Νοεμβρίου τοΰ 97 μ.Χ., όταν ό Τραϊανός
έλαβε τον τίτλο τοΰ Γερμανικού, καί πριν από τό έτος 102 μ.Χ., όταν προστέθηκαν στο όνομα του
καί άλλοι τίτλοι (βλ. Kienast 122-27· πρβλ. τήν επιγραφή IGRR III 987 άπό τήν Σαλαμίνα τής
Κύπρου: ε-rous γ = 99 μ.Χ.· βλ. επίσης IGRR IV 965 [από τήν Σάμο] καί 1654 [από τό Νότιον]).

Ε210. Τιμητική τοΰ αύτοκράτορος "Αδριανού
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1359 (= ΑΓΚ 629: διπλή εγγραφή). Βρέθηκε στην παραλία τοΰ 'Αγίου
Χαράλαμπου (Μελίρρυτος καί Deville), στον νάρθηκα τής "νέας" εκκλησίας, στα αριστερά τής
θύρας (Reinach).
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'Ορθογώνιο μαρμάρινο βάθρο με συμφυή λοξότμητη επίστεψη και βάση. Στην άνω επιφάνεια
δύο τόρμοι παραλληλόγραμμης διατομής και ένας κυκλικής. Ή πίσω επιφάνεια τοϋ βάθρου
ακατέργαστη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,04x0,675x0,65. Ύψος γραμμάτων: Στίχ. 1: 0,07. Στίχ. 2 κ.
εξ.: 0,055. Διάστιχο: 0,015-0,020.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 52.
Βιβλιογραφία: Μελίρρυτος, Περιγραφή 22 καί, ανεξαρτήτως, G. Deville, AnnAssEtGrl (1873)
96, άρ. 3 καί S. Reinach, BCH5 (1881) 94, αρ. 18 (Dumont-Homolle 445, άρ. 110b8· IGRR Ι 830).
Πρβλ. Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH31 (1913) 147, σημ. 4.
131 μ.Χ. (;)
Αυτοκράτο
ρα Τραϊανόν
Άδριανον
4 Καίσαρα Σεβαστόν, τον σω
τήρα, ό δήμος.
Ή ίδρυση τοϋ μνημείου μπορεί να συσχετισθεί με την πιθανολογούμενη επίσκεψη τοϋ αύτοκράτορος 'Αδριανού σε πόλεις τής Θράκης το 131 μ.Χ. και πιθανότατα απηχεί την ευγνωμοσύνη
των Μαρωνιτών για την θετική ανταπόκριση τοϋ αύτοκράτορος στα αιτήματα τους (βλ. ανωτέρω
σελ. 328 καί τήν επιγραφή Ε185).
Ε211. Άπότμημα τιμητικής (;) επιγραφής τοϋ δήμου Σαμοθράκων
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 387. Τα ακριβή στοιχεία προελεύσεως, το σχήμα, ή
ύλη καί οί διαστάσεις τοϋ μνημείου παραμένουν άγνωστα. Ό λίθος δεν εντοπίσθηκε ούτε στην
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ούτε στο Μουσείο Κομοτηνής.
Φωτογραφία. Πίναξ 52.
'Αδημοσίευτη. Πρβλ. όμως Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 4 (1983) 425, σημ. 24 (Stern,
BCH 111 [1987] 502, σημ. 7καί Loukopoulou, "Frontier" 108 σημ. 43).
1ος π.Χ. al.
[Ό δή]μος
[Σα]μοθρά[κ]ων.

Ή επιγραφή μνημονεύεται χωρίς λεπτομερή στοιχεία σε δημοσίευση τοϋ Τριαντάφυλλου, ό
όποιος τήν συνδέει μέ επιγραφικές αναφορές "μετοίκων" από τήν 'Αμφίπολη καί τήν Αίνο σε
άλλες πόλεις τής Μακεδονίας καί τής Θράκης. Ή ερμηνεία αμφισβητήθηκε από τον Stern καί τήν
Loukopoulou, οί όποιοι υποστήριξαν ανεξαρτήτως οτι καί στις τρεις περιπτώσεις πρόκειται για
κάποια —τιμητική πιθανώς— επιγραφή τοϋ αναγραφόμενου δήμου (στην συγκεκριμένη περίπτωση
των Σαμοθράκων), πού είχε στηθεί, άγνωστο μέ ποιάν αφορμή, στην Μαρώνεια.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Ε212. Κατάλογος θεραπευτών της Ίσίδος και τον Σαράπιδος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10487+ ΑΓΚ 977 = ΑΚΜ 219.
Το ανώτερο τμήμα τής στήλης (Α) βρέθηκε το 1995, κατά την άροση στον αγρό Κ. Σκόνδρα
(θέση Παράθυρα) καί παραδόθηκε από την αρχαιολόγο Αθανασία Τσόκα και τον Περίανδρο Νίττη
(βλ. Χ. Καραδήμα, ΑΕΜΘ 9 (1995) [1998] 488 καί ΑΔ 50(1995) [2000] 659-60). Το κάτω μέρος τής
στήλης (Β) είχε εισαχθεί από ετών στον κατάλογο τοΰ Μουσείου Κομοτηνής (ΑΓΚ 977), αλλά ή
ακριβής προέλευση του είναι άγνωστη.
'Ορθογώνια στήλη άπό μάρμαρο χονδρόκοκκο, ελλιπής τό κάτω μέρος. Συναποτελέσθηκε άπό
δύο συνανήκοντα τμήματα (Α καί Β), τα όποια αρμόζουν στο ύψος τοΰ 41ου στίχου. 'Αποκρούσεις
κατά τις ακμές. Ή δεξιά πλευρά τοΰ Β αποκεκρουμένη. Στην κύρια όψη τοΰ Α διακρίνεται βαθύ
τραύμα τής επιφανείας άπό τήν άροση. Κάτω άπό τον στίχο 13, διαγράφεται ελαφρά, οριζόντια
εσοχή, καθώς ή επιφάνεια τής στήλης κάτω άπό τό σημείο αυτό έχει επιμελώς άποξεσθει. Τα
ονόματα τών στίχων 13 καί εξής έχουν χαραχθεί με γράμματα μικρότερα, πιθανώς σε λίγο μεταγε
νέστερη φάση. "Ισως ή πλάκα να είχε χρησιμοποιηθεί σε πρώτη φάση ανεστραμμένη καί τό αρχικό
κείμενο να άποξέσθηκε προκειμένου νά επαναχρησιμοποιηθεί ό λίθος. Τό πιθανότερο όμως είναι
οτι ό χαράκτης τοΰ καταλόγου άρχισε εκ παραδρομής τήν χάραξη άπό τό κάτω μέρος τής στήλης
καί, όταν συνειδητοποίησε τό σφάλμα του, άπέξεσε τήν επιφάνεια, αποκατέστησε τήν πλάκα στην
ορθή της θέση καί επανέλαβε εξ αρχής τήν χάραξη στο άνω μέρος της.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: Α: 0,90x0,48x0,18, Β: 0,33x0,48x0,18. Συνολικό σωζόμενο
ύψος: 1,23 μ. Ύψος γραμμάτων: Στίχ. 1-12: 0,015. Στίχ. 13- μέχρι τέλους: 0,010. Διάστιχο: περ.
0,01 Οί διαστάσεις τών γραμμάτων καί διαστίχων στις πρόσθετες έγγραφες στο δεξιό τής στήλης
ποικίλλουν.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 53.
'Αδημοσίευτη. Μελετήθηκε όμως καί ανακοινώθηκε άπό τήν Χρύσα Καραδήμα στο Συμπόσιο
Πεντάζου (υπό δημοσίευση).
2ος-1ος π.Χ. ai.
ΈΤΠ άρχιερέως του Σεράτπδος και της
Εϊσιδος Ιενοκρίτου του Δημητρίου,
ή στήλη άνεστάθη vac. εν ή ενγέγραπται vac.
4 τα ονόματα τών θεραπευτών, vacat
Άρχιερευς 5ενόκριτος Δημητρίου,
Μυκηνευς
Θεοξένου,
Ευβούλα
Θεοξένου,
8 Άμύνανδρος Θεοξένου,
Διοσκουρίδης Διοσκουρίδου,
Άπολλόδοτος Άπολλοδότου
Γάϊος Βείβιος Μάκερ
Διοσκουρί12 Μηνόφιλος
Μηνοφίλου
δης ò XçxpoΘεόπροττος
Θεοφίλου
βας.
Διοσκουρίδης Διονυσίου
ΆνάξιτΓττος
Φιλόξενου
16 Διονύσιος
Γλαύκου έχαρίσατο τήν στήλη ν
Μάρκος Βολόμνιος Μάκερ
τοις τε θεΛυσίμαχος
Μητροφάνου
οϊς και θεΦιλόξενος
Λυσανίου
ραττευταΐς.
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20 Φανόπολις
Λεωσθένου
Μητρόδοτος
Μητροδότου
Ήγήσιππος
Διογένου
Σιτάλκας
Απολλώνιου
24 Ήροφών
Παπύλου
Διογένης
Ήγησίμαχος
Ήγησιμάχου Π ο σ ι δ ο νΆπολλόδοτος
Άπολλοδότου
ίου.
Παρμενίων Λεοντομένου
28 Φιλόξενος Σεραπίωνος
Διονύσιος Ιέρωνος

Άκέστωρ Σωτηρ[ίχ]ου
Διονύσιος Διονυ[σιφ]άνου (vel Διονυσοφάνου)
32 Διόδωρος Διονυσ[ίο]υ
Σώπατρος
Σωπάτ[ρ]ου
Διοσκουρίδης [
]υως

36

40

44

48

52

56

60

Μάρκος Βολόμν[ιος] Ούάλης
Ηρακλείδης 'Απολλώνιου, θύτης
Νεικία(ς) 'Ιέρωνος
Ηρακλείδης Δειφίλου Ά'
'Αθηναίος Ζωίλου
Δημοχάρ[ης]
[Διοσκ]ουρίδης Καλλιγένου
[
]
Διονύσ[ι]ος 'Απολλωνίο[υ]
ΆποΤ^λόδοτος Σ[
]
Στέφανος 'Αρτεμιδώρου
Γάϊος Λοκρίωνος
Λούκιος Άποίδιος Κρίσπος
θεόξενο[ς]
Καρύστιος Καρυστίου
'Αριστόβουλος Ξένωνος
ΉρακλείδΗρακλείδης 'Απολλοδώρου
'Απολλώνιος Σωπατρου, Ίεροκήρυξ ετει εικοστω
e
Άκουτος Επιγόνου
Έπαφρόδειτος
Δόλης Ήρώδου
Φάσιδος ίερονεί[κης]
Διονύσιος Δολήου
Γάϊος Άρρόντιος Πρόκλος
Φάσις Διοσκουρίδου
Μενεκράτης Θράσων[ος]
Μάξιμος Αυρήλιος Ηρακλείδης Έπιτυνχάνον[τος]
'Απολλώνιος Έπάλκου
Φιλάργυρος Διονυσίου
[Άπολλω;]νίδης Αυλούζειδος
[
]# Βίων Παρμενίοντος
[
]Παρμενίων Παρμε[νίοντος ;]
[
]ου
"Επεται άγνωστος αριθμός στίχων.
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Στίχ. 45: κάτω άπό τα ένδεκα πρώτα γράμματα διακρίνονται ίχνη πρότερης γραφής (..ΟΝ.ΤΙΟΣ ?)·
πρόκειται Ισως για εσφαλμένη εγγραφή πού διορθώθηκε αμέσως από τον ίδιο χαράκτη. Στίχ. 57: Αύλούζειδος:
τα γράμματα Ο και Ζ φαίνονται πανωγραμμένα.
Το τελικό ύψος τής στήλης και ό αριθμός των άποκεκρουμένων στίχων στο κατώτατο μέρος της
δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν. Πιστεύεται πάντως οτι ή σωζόμενη επιγραφή χαράχθηκε σέ
δεύτερη πιθανότατα χρήση με αναστροφή τής στήλης. Στην επιμελή απόξεση τής αρχικής επιφα
νείας πρέπει να οφείλεται ή οριζόντια εσοχή κάτω άπό τον στίχο 13. Βαθύτερα τραυματισμένη
είναι ή επιδερμίδα τού λίθου στην περιοχή των στίχων 55-59: εδώ τα ονόματα τοΰ καταλόγου
εμφανίζονται κάπως μεγαλύτερα και βαθύτερα χαραγμένα, καθώς φαίνεται οτι κατέλαβαν τήν θέση
προγενέστερης επιγραφής, ή όποια άποξέσθηκε πλήρως άλλα προχείρως, χωρίς προσπάθεια
λειάνσεως τής επιφανείας τοΰ λίθου.
'Οπωσδήποτε, καί στην δεύτερη αυτή χρήση τής στήλης ως καταλόγου τών θεραπευτών τής
"Ισιδος, οί διαφορές στο μέγεθος τών γραμμάτων καί τους χαρακτήρες τών εγγραφών ιδίως στο
δεξιό μέρος τής στήλης, προδίδουν διαδοχικές επεμβάσεις, προσθήκες καί συμπληρώσεις στον
αρχικό κατάλογο. Με βάση τήν ομοιογένεια τής γραφής, πιστεύεται οτι ή πρώτη εγγραφή περιλαμ
βάνει τήν κεφαλίδα καί τα 52 σωζόμενα ονόματα στο αριστερό μέρος τής στήλης (στίχ. 1-56).
Πρώτο στον κατάλογο χαράχθηκε το δνομα τού άρχιερέως τής "Ισιδος Ξενοκρίτου τού Δημητρίου
(στίχ. 5), ό όποιος εμφανίζεται καί ώς επώνυμος στους στίχους 1-2. 'Ακολουθούν, σέ μία στήλη με
αριστερή στοίχηση, τα ονόματα —καί τα πατρώνυμα (σέ γεν.)— 51 θεραπευτών τρία εξ αυτών
συνοδεύονται άπό συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς ή διευκρινίσεις, πού έχουν χαραχθεί στην
προέκταση τού ίδιου στίχου. "Ετσι στον στίχο 36, το όνομα τού Ηρακλείδη 'Απολλώνιου συνο
δεύεται άπό τον χαρακτηρισμό θύτης, ένφ στον στίχο 49 δίπλα στο όνομα τού 'Απολλώνιου
Σωπάτρου υπάρχει ή διευκρινιστική αναγραφή: ίεροκήρυξ ετει είκοστω. Συμπληρωματική αναγραφή
συνοδεύει επίσης το όνομα τού θεραπευτή Διονυσίου Γλαύκου (στίχ. 16), ό όποιος φαίνεται οτι
ανέλαβε τήν δαπάνη τής κατασκευής τής στήλης (εχαρίσατο τοις τε θεοϊς καί θεραπευταΐς). Στην
περίπτωση αυτήν όμως ή απαραίτητη αυτή διευκρίνιση δεν μπορούσε να οικονομηθεί στο ελεύθερο
υπόλοιπο τού Ιδιου στίχου καί γι' αυτό συνεχίσθηκε σέ εκείνο τών αμέσως επομένων.
'Οπωσδήποτε, με τις διευκρινιστικές αυτές αναγραφές ή δυνατότητα συνεχίσεως τού
καταλόγου σέ δεύτερη, παράλληλη στήλη είχε πλέον αποκλεισθεί. Αυτός είναι ίσως ό λόγος πού ό
χαράκτης, διαπιστώνοντας οτι δέν απέμενε αρκετός χώρος για τα υπολειπόμενα ονόματα τού
καταλόγου, υποχρεώθηκε να αναθεωρήσει τήν διάταξη τού καταλόγου μετά τον στίχο 56, να
αποξέσει Ισως κάποια ονόματα πού είχε ήδη χαράξει καί να επαναλάβει τήν εκτέλεση τού
καταλόγου μέ διπλά πλέον ζεύγη ονομάτων σέ κάθε στίχο. "Αν ή υπόθεση αυτή ευσταθεί,
δικαιολογεί καί τήν διαφορετική εικόνα πού παρουσιάζει τόσο ή επιφάνεια τού λίθου οσο καί ή
χάραξη τών γραμμάτων στην κατώτερη αυτή περιοχή τής στήλης.
Τήν πρώτη ολοκλήρωση τού καταλόγου ακολούθησαν καί άλλες συμπληρώσεις-έπεμβάσεις, σέ
περιοχές τού δεξιού τής στήλης πού είχαν μείνει άγραφες. Στο ΰψος τών στίχων 52-54, χαράχθη
καν, επιμελώς οικονομημένα (μέ εγχάρακτους οδηγούς) τα ονόματα τριών πρόσθετων
θεραπευτών. Πρόσθετη επίσης πρέπει να χαρακτηρισθεί καί ή αναγραφή σέ ύψος δύο στίχων τού
ονόματος καί τού τίτλου ενός ακόμη θεραπευτή, τού ίερονείκη Έπαφροδείτου Φάσιδος, στην
ελεύθερη προέκταση τών στίχων 50-51· ίσως επίσης καί εκείνη τού ονόματος Δημοχάρ[η$] πού
διακρίνεται στο κενό, δεξιά άπό τον στίχο 39 (ή γενική πατρωνυμική πού είχε χαραχθεί ακριβώς
από κάτω έχει καταστεί τελείως έξίτηλη).
Σέ αισθητά μεταγενέστερη (τρίτη ή τέταρτη;) φάση πρέπει να αποδοθεί ή προσθήκη τών ονομά
των Διοσκουρίδης ό Xapo|ßäs (:), Διογένης | Ποσιδον|ίου καί Θεόξενος | Ήρακλείδ[ου], πού εμφανί
ζονται άμελώς χαραγμένα σέ δύο ή σέ τρείς στίχους, αλλά καί μέ σαφώς μεγαλύτερα καί
βαθύτερα γράμματα, στο κενό δεξιά άπό τους στίχους 11-13,24-26 καί 45-47 αντίστοιχα.
Μέ βάση τά σχήματα τών γραμμάτων, τους Ιωτακισμούς, αλλά καί τήν απουσία αυτοκρα
τορικών ονομάτων καί συντομογραφιών, ό κατάλογος χρονολογήθηκε στους ύστερους
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ελληνιστικούς χρόνους. 'Αναλυτικός σχολιασμός της επιγραφής αυτής περιλαμβάνεται σέ
επικείμενη ειδική μελέτη τής Χρύσας Καραδήμα σχετικά με τήν λατρεία τών Αιγυπτίων θεών στην
Μαρώνεια, ή οποία παρουσιάσθηκε στο Συμπόσιο Πεντάζου.
'Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή αναγραφή ίεροκήρυξ ϊτει είκοστω πού συνοδεύει τό όνομα τοϋ
'Απολλώνιου Σωπάτρου (στίχ. 49). Ή πιθανότερη ερμηνεία είναι δτι ô 'Απολλώνιος ασκούσε τό
λειτούργημα τού Ιεροκήρυκος επί είκοσι συναπτά έτη.
Όσον άφορα τήν παράθεση Ίερονείκης τού στίχου 51, πρβλ. Πετράκος, Ωρωπός 61Α (3ος π.Χ.
αι.), οπού ό συγκεκριμένος τίτλος χαρακτηρίζει τον νικητή στα Άμφιάρεια. Στην περίπτωση τής
επιγραφής τής Μαρώνειας πρόκειται προφανώς για αντίστοιχους πιθανότατα ετήσιους αγώνες
προς τιμήν τών Αιγυπτίων θεών (βλ. ανωτέρω, τα σχόλια στην επιγραφή Ε199).
Τό μνημείο φωτίζει άγνωστες λεπτομέρειες τής λατρείας τής "Ισιδος στην Μαρώνεια,
προσθέτοντας συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τήν σπουδαιότητα και τήν ευρύτατη απήχηση
της μεταξύ τών Μαρωνιτών. 'Ιδιαίτερα επισημαίνεται ή συμμετοχή μεταξύ τών θεραπευτών
Ρωμαίων πολιτών, άπό εκείνους πού φαίνεται οτι εγκαταστάθηκαν ενωρίς στην ελεύθερη και
σύμμαχο ελληνίδα πόλη τού Βορείου Αιγαίου για να επωφεληθούν άπό τις οικονομικές ευκαιρίες
πού προσέφερε ή μακρά παράδοση τής πόλεως στο εμπόριο τής Θράκης, εκείνο Ιδίως τού περί
φημου Μαρωνιτικοΰ οίνου (βλ. ανωτέρω, σελ. 331). 'Αξιοσημείωτο είναι οτι άπό τους τέσσερεις
Ρωμαίους θεραπευτές (στίχ. 11, 35,45,52), ol δύο ανήκουν σέ γένη (Volumnii, Apidii), τών οποίων
ή παρουσία στην ελληνική 'Ανατολή δεν ήταν αλλοθεν γνωστή. Με τήν παρουσία τών Ρωμαίων
αυτών στον κατάλογο τών θεραπευτών διαπιστώνεται και για τήν Θράκη ή σημασία τής συμμε
τοχής τους στην κατ' εξοχήν κοσμοπολίτικη λατρεία τών Αιγυπτίων θεών ώς παράγοντος θετικού
για τήν ενσωμάτωση τους στην τοπική κοινωνία (πρβλ. Α. D. Rizakis, "Les Italiens" 120-22).
Ε213. Κατάλογος θεραπευτών τών Αιγυπτίων θεών (;)
Μουσείο Κομοτηνής. Άκατάγραφη. Βρέθηκε τό 1998 κατά τήν ανασκαφή ρωμαϊκού κτηρίου
στον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας (αγρός Χατζηαλέξη), χρησιμοποιημένη ώς οικοδομικό υλικό
(ανασκαφή Κοκκοτάκη).
Άπότμημα μαρμάρινης αναθηματικής πλάκας, άποκεκρουμένο σχεδόν πανταχόθεν (σώζεται
μόνον μέρος τού αριστερού κροτάφου)· συγκολλημένο άπό δύο συνανήκοντα τεμάχια. Ή επιγραφή
είναι χαραγμένη επιμελώς και με εμφανείς οδηγούς μέσα σέ εγκοιλο πλαίσιο. Στην πίσω όψη
διακρίνονται ασαφή κατάλοιπα ανάγλυφης παραστάσεως (ρόπαλο και τμήμα κυκλικής
περιφέρειας, πιθανώς άσπίδος) άπό προγενέστερη (;) χρήση τοϋ λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,31x0,25x0,067. Ύψος γραμμάτων: 0,017, Διάστιχο: 0,08.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 54.
'Αδημοσίευτη.
1ος π.Χ. αι.
]
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Το ακριβές μήκος καί ό συνολικός αριθμός τών στίχων, άλλα και τό συγκεκριμένο περιεχόμενο
τους παραμένουν αδιευκρίνιστα. 'Ασαφές επίσης παραμένει, αν ό αποσπασματικά σωζόμενος
πρώτος στίχος ήταν καί ή αρχή της επιγραφής.
Στίχ. 2: τα πρώτα σωζόμενα γράμματα μπορούν να συμπληρωθούν ώς [α]ύτών ή [θεραπε]υτών
ακολουθεί ίσως ή αρχή τοϋ ουσιαστικού χαρισ[τήριον] ή χαρισ[τεϊον] (βλ. Vidman, SIRIS passim) ή,
πιθανότερα, οί πρώτες συλλαβές κυρίου ονόματος (λ.χ. Χαρίτων ή Χαρικλήςκ.ά.π.). Στην τελευταία
αυτή περίπτωση πρόκειται πιθανότατα για τό όνομα —σέ πτώση γενική—τοϋ επιμελητού (βλ. στίχ.
3) καί θά συνοδευόταν από τήν γενική τοϋ άρθρου καί τήν γενική τοϋ πατρώνυμου του.
Στίχ. 3: τήν γενική επιμελητού συνοδεύει πιθανώς ή μετοχή παρακειμένου τοϋ ρήματος αίρεϊσθαι
σέ γενική επίσης πτώση: ή[ρημέ]νου.
Στίχ. 4: βλ. Vidman, SIRIS άρ. 102 (άπό τήν θεσσαλική Μαγνησία): εις τήν τών θεών τιμήν. Πρβλ.
αυτόθι άρ. 200 καί 201 ά π ό τήν Λίνδο: επί ταν θεραπείαν τών 'ιερών του Σαράπιος.

Στίχ. 5: ή γενική θεραπευτών πρέπει ίσως να ερμηνευθεί ώς διαιρετική (=έκ τοϋ συνόλου τών
θεραπευτών, oi ακόλουθοι, τών οποίων τα ονόματα αναγράφονται στην συνέχεια). 'Ακολουθεί
αποσπασματικά σωζόμενος κατάλογος τών ονομάτων τών θεραπευτών σέ πτώση ονομαστική (μέ
τα αντίστοιχα πατρωνυμικά σέ γενική).
Στίχ. 6: δέν αποκλείεται ή συμπλήρωση της μετοχής [άρχιερητεύ]ων.
Στίχ. 7: ή αριθμητική αναγραφή το y (=τό τρίτον, για τρίτη φορά) θά άκολουθοϋσε πιθανότατα
συγκεκριμένη μετοχή σέ πτώση ονομαστική, λ.χ. [γραμματεύ]ων ή [Ίερητεύ]ων ή [άρχιερητεύ]ων
(πρβλ. IMagnesia 221) ή [γυμνασιαρχών (πρβλ. Vidman, SIRIS άρ. 272 άπό τήν Αλικαρνασσό:
...γυμνασιαρχών δε τό γ' τών νέων άρ. 314, ά π ό τό Πέργαμον: ...γραμματεύον[το$ το β'].

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

395

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΕΜΜΕΤΡΑ
Ε214. Αποσπασματικό επιτύμβιο επίγραμμα (;)
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 643. Βρέθηκε το 1997 στην θέση Πόλεμος, στον
"Αγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας και παραδόθηκε άπό τήν άρχαιοφύλακα Τάνια Άγγορούδη.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,275x0,215x0,165. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,017. Διάστιχο:
0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 54.
Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 53 (1998) "Χρονικά" (υπό έκδοση).
Λεύτερο μισό τον 4ου π.Χ. ai.
- - - -]Δ[- -]Ε[- - -]
- - Ό]λυνθος [
]
]ΤΙΠΑΤΡΟΣ[
]
- -] των άγαθόΰμ Π[
]
- -]ΛΑΚΙ ελών στέ[φανον ;]
- - ]ΑΚΑ. vacai
Στίχ. 3: [
]τι πατρός, Ισως ομως 'Αντίπατρος. Το συνολικό μήκος των στίχων είναι αδύνατον να
υπολογισθεί.
Ή επιγραφή βρέθηκε στην περιοχή της ελληνιστικής νεκροπόλεως της Μαρώνειας. Έξ άλλου,
οί σωζόμενες λέξεις πατρός, αγαθών και ή παρουσία μετοχής σε ονομαστική πτώση παραπέμπουν
στο λεξιλόγιο καί τό κλίμα επιτύμβιων επιγραμμάτων. Ό τιμώμενος νεκρός πρέπει να ήταν
νικητής πανελλήνιων αγώνων, εκτός άν ή αναφορά στην απόσπαση στεφάνου (ελών στέ[φανον])
έχει εδώ μεταφορική έννοια.
Στον στίχο 2 δεν υπάρχει αμφιβολία οτι πρέπει να συμπληρωθεί τό τοπωνύμιο Όλυνθος, ίσως
αναφορά στην πόλη καταγωγής τοΰ νεκρού. Λιγότερο πιθανό φαίνεται να πρόκειται για τό σπάνιο
και σχετικά όψιμο άνθρωπωνύμιο Όλυνθος, γνωστό άπό τήν Δύση (βλ. LGPN3A, στο λ.).
Ή προτεινόμενη συμπλήρωση τοΰ στίχου 5 ελών στέ[φανον vel φόνους], βασίσθηκε εν πολλοίς
στα παράλληλα πού απαντούν σε επιγράμματα (βλ. Kaibel, EG 938, 3: είλον αγώνας (Τανάγρα, 1ος
π.Χ.-1ος μ.Χ. αι., και στο ίδιο έργο, βλ. στέφανος) άλλα καί στην αρχαία ελληνική γραμματεία (βλ.
Πίνδ. Πυθ. 3, 73-74). Στην αρχή τού Ιδιου στίχου προτείνεται ή συμπλήρωση τοΰ επιρρήματος
πολλάκι ή της δοτικής επιθετικού προσδιορισμού [έριβώλ]ακι, ό όποιος μπορεί να αναφερόταν σε
χαμένο σήμερα, εμπρόθετο ίσως, γεωγραφικό προσδιορισμό (π.χ. Φθίη έν εριβώλακι). Τό επίγραμμα
δηλ. αναφερόταν στους στεφάνους πού απέσπασε ό νεκρός τού μνημείου σε συγκεκριμένους, γεω
γραφικά προσδιορισμένους αγώνες. Γιά τήν χρήση τού ορού στέφανος μέ αυτήν τήν σημασία, βλ. D.
L. Page, Further Greek Epigrams (Καΐμπριτζ 1981) σελ. 427, σχόλια στο επίγραμμα άρ. CXXI.
Ά ν ή προτεινόμενη συμπλήρωση ευσταθεί, τα τελευταία γράμματα τού επιγράμματος (στίχ. 5)
μπορεί να αποδοθούν σε επιθετικό προσδιορισμό τού ουσιαστικού στέφανος (λ.χ. στέ[φανον
δίπλ]ακα).

396

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε215. Επιτύμβιο επίγραμμα για τον Γαλάτη Βρίκκωνα, γιο τον Άτευρίστου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ456. Βρέθηκε το 1965 στον αρχαιολογικό χώρο της 'Αρχαίας
Μαρώνειας (αγρός Χατζηθωμά).
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. "Ανω και κάτω καταλήγει σε απλό έξεργο κυμάτιο. 'Αποκρούσεις
κυρίως κατά τις ακμές. Στην κύρια οψη, επάνω από το κυμάτιο της βάσεως, ανοίχθηκε σέ δεύτερη
προφανώς χρήση, οπή ορθογώνιας διατομής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,59x0,35x0,19. Ύψος γραμμάτων: 0,010-0,012. Διάστιχο:
0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 54.
Βιβλιογραφία: Ά. Βαβρίτσας, ΑΑ 20 (1965) [1968] "Χρονικά" 483-84, άρ. 1, πίν. 611α-β (SEG
24 [1969] 637· G. Daux, BCH 92 [1968] "Chronique" 924, είκ. 11-12· J. και L. Robert, BullEpigr
1969, 380· C. Β. Welles, Klio 52 [1970] 447-90· Y. Grandjean, BCH 95 [1971] 283-94· F.
Chamoux, REG 101 [1988] 499-500· SEG 38 [1988] 731· Moretti, ISE 115-118, άρ. 115).
Πρβλ. G. Daux, BCH 95 (1971) 268-69· L. Fleuriot, BCH 94 (1970) 667-68 (σχολιασμός
ονομάτων)· J. και L. Robert, BullEpigr 1971, 415 και 416· 1972, 272· SEG 32 (1982) 1663· L.
Moretti, Athenaeum 62 (1984) 262, σημ. 9.
Αρχές 2ου αι. π.Χ.
Ποπ-pòs Άτευρίστου Βρίκκων
οδε τηιδ' υπό γαίηι ν κεϊμαι,
Άτταμείας πατρίδος εκ ττρομ4 ολών ήλθον δ' ήγήτωρ Γαλα
τών και μουνος (έ)ν αίχμδι
δάϊον εμ ττρομάχοις "Αρεα μαρνάμενος vacat λείπομαι· εύσε8 βέων δέ το μυρίον ϊξ(ο)μαι άσ
τυ, ει τι και είν Άΐδηι τίμιόν εσ
τί βροτοΐς. vacat
Στίχ. 2: γαίης ό Βαβρίτσας, άλλα στον λίθο το σίγμα έχει διορθωθεί σέ ιώτα από τον χαράκτη. Στίχ. 5:
ΜΟΥΝΟΣΝΑΙΧΜΑΙ στον λίθο. Στίχ. 6: έν προμάχου ό Βαβρίτσας.
Ό C. Β. Welles ερμήνευσε τήν αιτιατική "Αρεα τοϋ στίχου 6 ως άνθρωπωνύμιο (Άρεύς, γεν. -έως)
αντί τοϋ θεωνυμίου ("Αρης, γεν. "Αρεως) και πρότεινε τήν σύνδεση τοϋ επιγράμματος με τήν συμ
μετοχή Γαλατών μισθοφόρων στον Χρεμωνίδειο πόλεμο (συγκεκριμένα, μέ μάχη των δυνάμεων
τοϋ 'Αντιγόνου Γόνατα εναντίον τοϋ Άρεως Α ' της Σπάρτης), προτείνοντας έτσι τήν χρονολόγηση
τοϋ μνημείου στον 3ο α'ι. π.Χ. Κατά τον Daux (1971), ή παλαιογραφική ανάλυση τοϋ κειμένου
διαψεύδει τήν υπόθεση αυτήν, καθώς οί χαρακτήρες τών γραμμάτων δέν μπορούν να χρονο
λογηθούν πρίν από τον 2ο π.Χ. αι.. 'Ανάλογες αντιρρήσεις διατυπώθηκαν ανεξάρτητα καί από τον
Grandjean, ό όποιος συνέδεσε τήν παρουσία Γαλατών στην Μαρώνεια μέ τις επιχειρήσεις τοϋ
Άντιόχου Γ' το 194 π.Χ. στην περιοχή ή μέ κάποιαν άπό τις συχνές ληστρικές επιθέσεις
θρακικών φύλων της ενδοχώρας εναντίον τής Μαρώνειας. Ή συζήτηση καί ή χρονολόγηση
σχολιάζονται εκτενώς άπό τους Robert (BullEpigr 1972).
Για το ποιητικό λεξιλόγιο τοϋ επιγράμματος, βλ. Grandjean καί Chamoux.
Τα ονόματα Βρίκκων καί Άτεύρκττος αναγνωρίσθηκαν ως Κελτικά, προφανώς εξελληνισμένα
(Fleuriot).
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Ε216. Επιτύμβιο επίγραμμα
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4264. Βρέθηκε στην θέση Παναγούδα Μαρώνειας, στον αγρό
Σαβγαλή.
Επιμήκης μαρμάρινη πλάκα, πιθανώς άπό τοίχωμα σαρκοφάγου. Στην κύρια ενεπίγραφη οψη
έχουν λαξευθει σε δεύτερη χρήση τοϋ λίθου δύο τόρμοι.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,34x0,46x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,042. Διάστιχο: 0,020,022.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 55.
'Αδημοσίευτη.
2ος μ.Χ. αι.

4

[μήποτ]ε όψόμενο[$] λαμ[πρ]ον φάος [ήε]λ[ίου]
[λι]πών λύπας, μόχθον, πόνον, άλγεα· [τούτο]
[μόν]ον μετάδος σαυτω, φίλε· τ' άλλα γα[ρ πάντα]
& νεκρο(ν) διάταγμα καθολικόν. É>
[os δ1 αν με]θ' ήμας έτερον ώδε βάλει, [δ]ώσει τη [πόλει (δηνάρια) ΒΦ;]
και λοιμός αυτόν άροιτο.

Στίχ. 5: πρβλ. IPrusias (ΙΚ2Ί) 72.17: ôs δ' αν μεθ' ήμα$ έτερον ένθήσει νεκρόν. Τό ποσόν του
προστίμου συμπληρώνεται ενδεικτικά κατ' άναλογίαν προς άλλα επιτύμβια της Μαρώνειας.
Τό κείμενο προδίδει απόπειρα έμμετρης συνθέσεως και έχει χαραχθεί μέ σαφή προσπάθεια για
καλαισθησία. Πρόκειται προφανώς για επιτύμβιο μέ ασυνήθιστο και πρωτότυπο φιλοσοφικό,
παραμυθητικό περιεχόμενο. Ό άγνωστος νεκρός, ή ταυτότητα τοϋ οποίου χάθηκε μαζί μέ τους
πρώτους στίχους τοϋ κειμένου, υπογραμμίζει σέ πρώτο πιθανότατα πρόσωπο τίς αρνητικές
([μήποτ]ε όψόμενος λαμττρόν φάος ήελίου) άλλα και τις θετικές συνέπειες τοϋ θανάτου ([λι]·π-ών
λύ-rras, μόχθον, πόνον, αλγεα) και μέ την σχετικά ασυνήθιστη, οσο γνωρίζομε, διατύπωση στον
στίχο 4, προτρέπει τον παροδείτη να συμφωνήσει μαζί του (... μετάδος σαυτω, φίλε), καθώς ολα τα
άλλα είναι γενικώς μάταια. 'Ανάλογες φιλοσοφικές ιδέες διαπνέουν οχι σπανίως τα επιτύμβια
επιγράμματα τοϋ 2ου και 3ου μ.Χ. αι. (πρβλ. Kaibel, EG 649-54).
'Ακολουθεί ή γνωστή απειλή προστίμου σέ περίπτωση χρήσεως τοϋ τάφου άπό τρίτους (στίχ.
5), πού στην συγκεκριμένη περίπτωση συμπληρώνεται και άπό απειλή αράς εναντίον τών παρα
βατών (στίχ. 6). Για παρόμοιες εκφράσεις πρβλ. Ντάντης 154-64 και SEG 39 (1989) 1795,41 (1991)
1832 και 44 (1994) 1750. Για την σημασία της καταβολής προστίμου αποκλειστικά στο ταμείο της
πόλεως, βλ. ανωτέρω, σελ. 329.

Ε217. Επιτύμβιο επίγραμμα
Στον χώρο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, στην Παληόχωρα Μαρώνειας.
Βρέθηκε χρησιμοποιημένη ως οικοδομικό υλικό κατά τήν ανασκαφή τής παλαιοχριστιανικής
βασιλικής στην Παληόχωρα.
Μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα, άποκεκρουμένη άνω, αριστερά και κάτω.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,50x0,50x00,7. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,030. Διάστιχο:
0,010. Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 55.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως ΑΑ 54 (1999) "Χρονικά" (υπό έκδοση).
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2ος-3ος μ.Χ. αι.

[

4

8

]

[
]λητου εν Μαρων[ί][τ]αισιν άριστον [ένεκεν]
[ε]νεκεν eùôiKirjs αγαθού, vac.
μεμνημένοι αίέν vacat
ανδρός, του κλέος ευρύ πά
ση ν τετάνυσται επ' αίαν.
Ό δήμος Μαρωνιτών
εύνοιας w της εις αυτόν.

Στίχ. 2: ή τελευταία λέξη αποξέσθηκε, επειδή είχε εκ παραδρομής έπαναχαραχθεΐ στην αρχή του στίχου 3.
Πρόκειται για επίγραμμα, πιθανώς επιτύμβιο και πάντως μεταθανάτιο, σημαίνοντος πολίτη,
πού τιμήθηκε από τον δήμο τών Μαρωνιτών, επειδή είχε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην
πόλη, οί όποιες όμως δεν αναφέρονται. Τό όνομα τοϋ νεκρού, εκπεφρασμένο σέ πτώση αιτιατική,
πρέπει να εμφανιζόταν στον άποκεκρουμένο σήμερα πρώτο στίχο. Δεν αποκλείεται μάλιστα τα
πρώτα σωζόμενα γράμματα τού στίχου 2 να ανήκουν στην γενική πατρωνυμική κάποιου από τα
πολλά ονόματα σέ -λητος ή -κλητος.
Για τήν διατύπωση τον άριστον έν+δοτ., βλ. L. Robert, RevPhil 13 (1939) 172-73, στίχ. 6 (από τήν
Βιθυνία): έσθλόν εν είητροϊς- πρβλ. Σ. Ν. Κουμανούδης, "Έπιγραφαι ανέκδοτοι και παρατηρήσεις
εις έκδεδομένας", ΑΔ 21 (1966) [1967] "Μελέται" 143-44, άρ. 2, στίχ. 6-7 (δεύτερο μισό τού Ιου
μ.Χ. αι., άπό τήν 'Ιστιαία). Για τήν εύδικία ως αρετή σημαντικών προσώπων, ηγεμόνων,
οικονομικών παραγόντων, διοικητών κλπ. βλ. J. και L. Robert, BullEpigr 1953, 170* 1958, 356·
1967, 681 καΐ L. Robert, "Epigrammes relatives à des gouverneurs", Hellenica IV (1948) 103 και 107.
Ό νεκρός τιμάται ώς εξέχουσα προσωπικότητα της πόλεως, όπως διαφαίνεται άπό τήν αναφορά
τού εθνικού στους στίχους 2-3.
Επισημαίνεται οτι οί στίχοι 6-7 της επιγραφής αποτελούν παράφραση στίχων της Όδνσσείας
(ι 343-344): τοίην y à p κεφαλήν ποθέω μεμνημενη αίει | ανδρός του κλέος εύρΰ καθ' Ελλάδα και μέσον

"Αργός. Βλ. επίσης ανωτέρω, τα σχόλια στην επιγραφή Ε98.

Ε218. Επιτύμβιο επίγραμμα για τον Δεινία, γιο τοϋ Εύρυνόμου
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 583. Βρέθηκε εντοιχισμένο σέ τοιχάριο, στο
εσωτερικό τού βυζαντινού πύργου τού τείχους της Μαρώνειας.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας, πιθανώς άπό παρειά σαρκοφάγου, άποκεκρουμένο τό δεξιό
πέρας. Ή επιγραφή επιμελώς χαραγμένη σέ τέσσερεις στίχους μέσα σέ ανάγλυφη δέλτο (tabula
ansata), της οποίας σώζεται τό αριστερό μόνον μέρος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,30x0,62x0,26. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,040. Διάστιχο:
0,006-0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 55.
'Αδημοσίευτη.
3ος μ.Χ. αι.

4

Δεινίας Εύρυνόμ[ου
]
ναο.'έττ] Δ, εΐματ[
vac.?]
δώμα φίλοις φ[ίλον ;
]
vac. τάδε ΠΑΝΣ[
vac.?]

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

399

Στον στίχο 2, τα σωζόμενα γράμματα ΕΙ ΜΑΤ δεν πρέπει να εκληφθούν ώς κάποια πλάγια
πτώση τοϋ ούσιαστικοϋ εΤμα (=ενδυμα), άλλα μάλλον ώς ανορθόγραφος τύπος τοϋ ήμαρ, -τος,
ουσιαστικού πού άπαντα συχνά στο λεξιλόγιο τών επιτύμβιων επιγραμμάτων, ιδίως σε
περιπτώσεις άωρων, όπως ό νεκρός Δεινίας Εύρυνόμου, παίδων. Πρβλ. Vérilhac, Παίδες άρ. 1. 1,
60. 5, 81. 1 και 3, 104Α. 5 και 114. 5, 119. 1. Βλ. επίσης Ήλ. Σβέρκος- Κ. Σισμανίδης, "Δύο
επιτύμβια επιγράμματα άπο τη Μακεδονία", ΤΕΚΜΗΡΙΑ 6 (2001) 54-69, κυρίως 58-59, σημ. 18.
Το ουσιαστικό δώμα χρησιμοποιείται πιθανότατα εδώ μέ την έννοια τοϋ τάφου. Πρβλ. IGBulg
II 836. 2. Δεν αποκλείεται ωστόσο να αναφέρεται στην πατρική οικία (πρβλ. Vérilhac, Παίδες άρ.
131. 8: αίει άλίαστον όδυρόμενοι (sc. οί γονείς) κατά δώμα).

Ε219. Επιτύμβιο επίγραμμα της Τυλλίας Πρόκλας
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 69. Βρέθηκε στο χωριό Μαρώνεια, εντοιχισμένο στα
δεξιά της θύρας τοϋ σχολείου (Munro).
Επιμήκης ορθογώνια βάση επιτύμβιου μνημείου άπό λευκό μάρμαρο, σε δύο συνανήκοντα τμή
ματα. Ή επιγραφή χαραγμένη σέ ολην τήν μακρά κύρια όψη τοϋ μαρμάρου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,26x2,18x0,43. Ύψος γραμμάτων: 0,027-0,04. Διάστιχο:
0,007-0,02.
Φωτογραφία. Πίναξ 55.
Βιβλιογραφία: S. Reinach, BCH 5 (1881) 91, άρ. 7 (Dumont-Homolle 447, άρ. 110b20· J. A. R.
Munro, JHS 16 [1896] 321, άρ. 24· Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 17-19, άρ. 1, πίν. 1· AEpigr 1994
[1997] 1545).
Πρβλ. S. Reinach, BCH 8 (1884) 50, άρ. 3· Ch. Avezou και Ch. Picard, BCH 37 (1913) 146 D·
Robert, Etudes 157· J. και L. Robert, BulIEpigr 1939,208· L. Robert, Hellenica II (1946) 127· SEG
44 (1994) 590.
3ος ai. μ.Χ.
Αΐνετον εν βιότω ζήσασα χρόνον Τυλλία Πρόκλα, τταλ[αισ]τρατιώτου
öuycrrrip, στρατευομένου τε αδελφού, κατεσκεύασα εμαυτη το χαμοσόριον πάραυτα, is δ βούλομαι, μέχρι μεν ζώ, δν αν θέλω θεϊναι. Μετά δε
4 τον θάνατον μου, ös αν Tis τολμήση τινά θεϊ[ναι, δώ]σει τω ταμείω (δηνάρια) Φ
κα'ι τη ττόλει (δηνάρια) Φ.
Στίχ. 1: -n-άλαι στρατιώτου οί προηγούμενοι εκδότες· τταλαιστρατιώτου ol Robert (BulIEpigr)- ή διόρθωση
αύτη αγνοείται άπό τους Μεϊμάρη-Μπακιρτζη. Στίχ. 3: ριον βούλομαι ό Reinach (τήν ανάγνωση αυτήν
αποδέχονται σιωπηρώς καί οί Avezou και Picard)· fTAPAYTAICO βούλομαι ό Homolle, ττάραυτα, 5ς ö βούλομαι ό
M u n r o . Στίχ. 4: τον θάνατον μόνο$" αν Tis τολμήση Ó Reinaclv τόν θάνατον μου, δς αν τι$ τολμήση Ol M u n r o ,

Avezou καί Picard καί οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
'Από τους Avezou καί Picard επισημαίνεται οτι πρόκειται για μερικώς έμμετρη επιγραφή.
Για τήν χρήση καί τήν σημασία τοϋ ορού τταλαιστρατιώτης (=veteranus) σέ επιγραφές της
Θράκης καί άλλων περιοχών, βλ. Robert, Etudes 157-58, τοϋ ίδιου, Hellenica II (1946) 126-27 καί
ΧΙ-ΧΙΙ (1960) 18 σημ. 7 καί 418 σημ. 2.

Ε220. 'Αποσπασματικό επιτύμβιο επίγραμμα
Βρίσκεται στην σύγχρονη Μαρώνεια, εντοιχισμένο εξω άπό τήν θύρα της οικίας Βρυώνη
Καράση, κατά τον Μελίρρυτο (οικία Κώστα Βρυώνη, κατά τους Avezou καί Picard).
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Μαρμάρινη πλάκα, τμήμα της ζωφόρου δωρικοϋ θριγκοϋ από την πρόσοψη κάποιου
κτίσματος, πιθανώς μεγάλου ταφικοΰ μνημείου. Πρόκειται για την επίπεδη επιφάνεια μετόπης
μεταξύ δύο μερικώς σωζόμενων τριγλύφων. Άποκεκρουμένη το κάτω μέρος καΐ την άνω δεξιά
γωνία. Στην σωζόμενη πλάκα δαβάζονται κατά τον Munro, τα πέρατα —δύο μετρικοί πόδες
περίπου— πέντε Ιαμβικών στίχων.
Ύψος γραμμάτων: 0,037 (Munro), 0,04-0,05. Διάστιχο: 0,015-0,01. Συμπιλήματα.
Βιβλιογραφία: Μελίρρυτος, Περιγραφή 19 καί, ανεξαρτήτως, S. Reinach, BCH8 (1884) 51, αρ.
5 (Dumont-Homolle 447, άρ. 110b2l· J. A. R. Munro, JHS16 [1896] 321-22, αρ. 26 [μέ πανομοι
ότυπο απόγραφο]· Άχ. Σαμοθράκης, Θρακικά 17 [1942] 446 [μέ αδέξιο σκαρίφημα του
μνημείου καί τής επιγραφής]).
Πρβλ. Avezou καί Picard, BCH 37 (1913) 145-46 Β.
Έκτυπο στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή τών Αθηνών (est. IH 183).
Φωτογραφία. Πίναξ 56.
3ος-4ος μ.Χ. αϊ.
- -]τη Μουσών χάριτι
σο]φη φρενί
- -] τιμών θέμιν
]τον κρατών
-ευ]θύνει νόω.
Στίχ. 1: ΧΑΡΙΝ ό Munro.
Tò χαμένο τμήμα του επιγράμματος πρέπει να καταλάμβανε τις δύο προσκείμενες μετόπες,
αριστερά τής σωζόμενης.
Ε221. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 938.
Πλάκα από χονδρόκοκκο, κρυσταλλικό μάρμαρο, ελλιπής άνω καί κάτω. Άποκεκρουμένη κατά
τον αριστερό κρόταφο. Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,26x0,38x0,20. Ύψος γραμμάτων: 0,013. Διάστιχο: 0,005.
Συμπιλήματα Ο+Υ (τό ϋψιλον μέσα στο ομικρον). Σιγμοειδή σημεία στίξεως μεταξύ προτάσεων
καί περιόδων.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 55.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Γ. Μπακαλάκης, Χαριστήριον εις Ά. Όρλάνδον 46-56, οπού αναφέ
ρεται τό κείμενο τοϋ στίχου 14 μόνον.
3ος-4ος μ.Χ. ai.

]
]λθον S μητρός γαίης ΔΕ[
]
] ΛΥΤΗ Σ τό ττάροιθε Φίλιππος
]ης S αλλ' απογράψαμε νο[ς]
κα]ταΘύμιον εξετέλεσε αμαχη
τί* S σώζει γάρ με πατρίς πρώ-#
τον, νέον ήλικίαν, ελεήσασ(α), S puσαμένη κακότητος εμης φο
β έ ρ α ς δ' απ' άνάνκης. S άλ(λ)α ίσχυ-
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ρότερον μοίρης το πεπρωμένον ούκ άνέμεινε. S δεύτερον,
[ο]τα[ν] ούδον παραδούς μέγαν ε[πί]
[Τι]τανα Θράικα· S ήλθον δε ίερας
[νήσ]ου πέδον άρχαΐον, φίλον, φδ[ε]
[
]ΝΗΣ S νυν θνήσκ[ω].

Στίχ. 7. έλεήσας στον λίθο.
Ή ολη φρασεολογία τοϋ επιγράμματος επιτρέπει να ύποθέσομε οτι πρόκειται για επιτύμβιο
μονομάχου. Παρ' όλον οτι ή προέλευση τοϋ μνημείου δεν είναι γνωστή, αποδόθηκε στην Μαρώνεια
επειδή εκεί βρέθηκαν τα περισσότερα τεκμήρια αγώνων τοΰ αμφιθεάτρου καί παρουσίας
μονομάχων.
Τα σωζόμενα γράμματα στην αρχή τοϋ στίχου 3 μπορεί να ανήκουν στο όνομα ή το εθνικό τοϋ
νεκροϋ· πιθανή δμως είναι καί ή συμπλήρωση της γενικής τοΰ επιθέτου [κ]λυτή$. Στην συνέχεια τοϋ
ίδιου στίχου μποροΰμε να άναγνωρίσομε είτε τό αρχικό του όνομα Φίλιτπτος (το πάροιθε = ό πρίν),
είτε τό παλαιότερο εθνικό του. Στην αρχή τοΰ στίχου 4 μπορεί πιθανότατα να συμπληρωθεί ή
συγκεκριμένη ιδιότητα του: πύκτης. Ή αναφερόμενη ιερά νήσος (στίχ. 13-14) πρέπει να ήταν ή
Σαμοθράκη.

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΕ ΠΕΖΟ ΛΟΓΟ
Ε222. 'Επιτύμβιο τοϋ γιου τοΰ Θεοξενίδη
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 85. Βρέθηκε πρίν από τό 1896 στην αγορά της Κομοτηνής, μπροστά
στο τζαμί (Munro).
'Ορθογώνια βάση από λευκό μάρμαρο Θάσου. Αποκρούσεις κατά τήν οριζόντια ταινιωτή
επίστεψη καί τήν βάση. Στην κάτω επιφάνεια φέρει άναθύρωση. Στην ανω, άβαθης τετράγωνος
τόρμος με πλευρά 0,25 καί βάθος 0,15, για τήν στήριξη πιθανώς νεκρικού αγγείου ή κοσμήματος.
Στην δεξιά πλευρά καί σε απόσταση περ. 0,47 μ. άπό τήν βάση, αβαθής ορθογώνια κοιλότης περ.
0,10x0,04.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,725x0,53x0,52. Ύψος γραμμάτων: 0,03. Διάστιχο: 0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 55.
Βιβλιογραφία: J. A. R. Munro, JHS 16 (1896) 318, άρ. 15 (Besevliev-Mihailov, BelPregl l [1942]
337, άρ. 45· G. Bakalakis, ÖJh 39 [1952] Beibl. 1. 6 (με φωτογραφία καί απόγραφο)· J. καί L.
Robert, BullEpigr 1954,170a· SEG13 [1956] 409).
Πρβλ. Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 82 καί Γ. Μπακαλάκης, ΑΑ 18 (1963) [1964] "Μελέται"
161.
4ος π.Χ. ai.
'Αρθέων
Θεοξενίδεω.
Στίχ. 2: τ[ω] 2ενι(λ)εώ οι Munro καί Mihailov (Besevliev-Mihailov), άλλα Τ02ΕΝΙΔΕΩ στο απόγραφο τοΰ
Munro· Διογενίδεω ό Bakalakis.
Tò όνομα Θεοξενίδης φέρει καί άλλος Μαρωνίτης τοΰ 2ου π.Χ. αί. (βλ. ανωτέρω Ε183).
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Ε223. 'Επιτύμβιο τής Ήραΐδος, θυγατρος τοϋ Παντακλέους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 965 (= ΑΚΜ 283). Βρέθηκε το 1971 στην Παληόχωρα Μαρωνείας
(αγρός Θεοδ. Περβανά).
'Επιτύμβια στήλη από λεπτόκοκκο ήμίλευκο μάρμαρο, αποκεκρουμένη άνω και αριστερά.
Μικρές αποκρούσεις στην κύρια επιφάνεια. Γράμματα κατά τόπους σχεδόν έξίτηλα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,65x0,34x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 56
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 428, άρ. στ .
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Ή pais
[ΓΪ]αντακλέος.
[- -]Ν.ΑΙΣ | ΑΝΤΑΚΛΕΟ ό Τριαντάφυλλο;.

Ε224. 'Επιτύμβιο τοϋ Ήροβούλου, γιου τοϋ Πόσιδος
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 762.
Βρέθηκε στο χωριό Μαρώνεια τό 2002.
Τό άνω μέρος τοϋ κορμού επιτύμβιας στήλης. Σώζονται τμήματα των δύο κροτάφων και της
αρχής ανάγλυφης επιστέψεως. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,27x0,33x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,022.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 56.
'Αδημοσίευτη.
325-300 π.Χ.
Ήρόβουλος
Πόσιδος.

Ε225. 'Επιτύμβιο τοϋ Μητροφάνους, γιου τοϋ Ήρογείτονος
Βρέθηκε τό 1996 στην Παληόχωρα Μαρωνείας, στο στρώμα καταστροφής λασπόκτιστου
μεσοβυζαντινοϋ ναϋδρίου, Ιδρυμένου στο βόρειο κλίτος τής παλιοχριστιανικής βασιλικής. Τό
μνημείο δέν εντοπίσθηκε. Ή φωτογραφία (Πίναξ 56) προέρχεται από τό αρχείο τής 12ης Εφορείας
Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων.
'Επιτύμβια στήλη με άετωματική επίστεψη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,29x0,26x0,08.
Βιβλιογραφία: Σ. Δουκατα-Δεμερτζή, ΑΕΜΘ11 (1997) 653 (SEG49 [1999] 888).
Δεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Μητροφάνης
Ήρογείτονος.
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Ε226. Επιτύμβιο της Μητρώνασσας, συζύγου τοϋ Σωπολίδη
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 559. Βρέθηκε το 1973 στο παρεκκλήσιο της
Παναγούδας της Γαλατούσας στο χωριό Μαρώνεια.
Επιτύμβια στήλη από χονδρόκοκκο ύπόλευκο μάρμαρο. Άποκεκρουμένη άνω, ίσως και κάτω.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,49x0,21x0,085. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,018. Διάστιχο:
0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 56.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 794, αρ. κδ, πίν. 584γ
(SEG 30 [1980] 691).
Δεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Μητρώνασσα
Σωπολίδου
γυνή.
Στίχ. 3: [γ]υνή οι Τριαντάφυλλος και Pieket (SEG).
Ό Masson (per litt, στον Pieket) προτείνει διόρθωση τοϋ στίχου 2 σέ Σωπόλιδο<$> (όνομ.
Σώττολις), επειδή δεν γνωρίζει όνομα σέ -πολίδης, μέ γενική σέ -πολίδου. Δεδομένου όμως οτι το
τελευταίο γράμμα αύτοϋ τοϋ στίχου είναι ϋψιλον, δέν χωρεί αμφιβολία οτι πρόκειται για τήν
γενική τοϋ ονόματος Σω-πολίδης, το όποιο άλλωστε είναι σήμερα γνωστό και από άλλο επιτύμβιο
της Θράκης τοϋ Αιγαίου (βλ. κατωτέρω Ε487· πρβλ. τά ονόματα Αίαντίδης, Άντιπατρίδης στην
Μαρώνεια και τήν Μολυβωτή, και τά συχνά ανάλογα παραδείγματα κυρίων ονομάτων σέ -ίδης
στους τόμους τοϋ LGPN, τά όποια παράγονται από τον συνήθη πατρωνυμικό σέ -ίδης τύπο).
Ε227. "Επιτύμβιο τοϋ "Ανδρωνος, γιου τοϋ Διφιλίδη
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 632. Προέρχεται άπό τήν θέση Μεσονήσι, στην
περιοχή Καμπάνα τοϋ 'Αγίου Χαράλαμπου Μαρώνειας. Βρέθηκε τό 1998 στον αγρό τοϋ Κυριάκου
Οίκονομίδη, στα ΝΔ της δεξαμενής νεροϋ.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ άετωματική επίστεψη. Τά γράμματα, Ιδιαιτέρως εκείνα τοϋ δεύ
τερου στίχου, έχουν καταστεί σχεδόν έξίτηλα, καθώς ή επιδερμίδα τοϋ λίθου εμφανίζεται διαβρω
μένη σέ ολη σχεδόν τήν έκταση της.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,525x0,21x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,022. Διάστιχο: 0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 56.
'Αδημοσίευτη.
4ος-3ος π.Χ. ai.
"Ανδρών
Διφιλίδου.

Ε228. 'Επιτύμβιο της Κλειτοϋς, συζύγου τοϋ Δημάρατου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ11514. Εύρημα τοϋ 2001 άπό τήν περιοχή Ράχες της αρχαίας
Μαρώνειας. Βρέθηκε σέ κιβωτιόσχημο κεραμοσκεπή τάφο δίπλα σέ πύργο της κλασσικής όχυρώσεως, σέ δεύτερη χρήση.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ λοξότμητη οριζόντια επίστεψη. Συγκολλημένη άπό δύο
τεμάχια.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,227x0,227x0,085. Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,02. Διάστιχο:
0,02.
Φωτογραφία. Πίναξ 57.
Βιβλιογραφία: Χ. Καραδήμα, ΑΔ 55 (2000) "Χρονικά" (υπό έκδοση).
'Αρχές τοΰ 3ου π.Χ. αι.
Κλειτώ
Δημάρατου
γυνή.
Ε229. Επιτύμβιο της Σωσιπάτρας, θυγατρος τον Κανθαρίωνος
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 634. Ή ακριβής προέλευση άγνωστη.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη άνω και κάτω. Ή πίσω όψη άδρώς εργασμένη. Ή
επιγραφή κανονικά χαραγμένη σέ δύο στίχους.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,38x0,31x0,095. Ύψος γραμμάτων: 0,012-0,015. Διάστιχο:
0,015-0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 57.
Αδημοσίευτη.
Αρχές τοΰ 3ου π.Χ. αι.
Σωσιπάτρα
Κανθαρίωνος.

Ε230Α καί Β. Επιτύμβιο τοΰ Ήρα, γιου τοΰ Σατύρου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΛΙΘ.132. Τυχαίο επιφανειακό εύρημα τοΰ 2001 άπό τήν
περιοχή τοΰ κτηριακου συγκροτήματος αυτοκρατορικών χρόνων στον "Αγιο Χαράλαμπο
Μαρώνειας (αγρός Χατζηαλέξη, ανασκαφή Ν. Κοκκοτάκη).
Άπότμημα ενεπίγραφης επιτύμβιας στήλης άπό πωρόλιθο, άποκεκρουμένο ανω, κάτω καί
αριστερά. Ή πίσω επιφάνεια άδρώς εργασμένη. Διακρίνονται δύο επιγραφές Α καί Β, οί όποιες
φαίνεται ότι χαράχθηκαν σέ διαφορετικούς χρόνους. Μεταξύ της δεύτερης καί της πρώτης επιγρα
φής μεσολαβεί κενό 0,055. Τα γράμματα της νεώτερης επιγραφής (Β) έχουν βαθειά χαραχθεί.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,28x0,285x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,037. Διάστιχο:
1ος-2ος στίχος: 0,015-0,025.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 57.
'Αδημοσίευτη.
Α: πρώτο μισό τοΰ 3ου π.Χ. αι.

Β: τέλος τοΰ 4ου π.Χ. ai.

[Ή] pas
[Σ]ατύρου.

[Μ]ητρόδωρο[ς]
[----'-'---'--]•
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Ε231. 'Επιτύμβιο τοϋ 'Αριστοβούλου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 70. Στοιχεία ευρέσεως τοϋ μνημείου δεν υπάρχουν.
Το άνω μέρος μαρμάρινης πεσσόσχημης στήλης, αποκεκρουμενο το ανώτατο πέρας και κατά το
δεξιό μέρος της κύριας όψεως. Σε δεύτερη χρήση ô λίθος τετραγωνίσθηκε προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί ώς οικοδομικό υλικό.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,32x0,23x0,17. Ύψος γραμμάτων: 0,023-0,027. Διάστιχο:
0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 57.
'Αδημοσίευτη.
Μέσα τοϋ 3ου π.Χ. ai.
[Ά] ριστόβο[υλο$]
[.]ΠΟΥ. meat
Στίχ. 2: πιθανότατα [Ή]γίου.

Ε232. 'Επιτύμβιο τοϋ Εκαταίου, γιου τοϋ Διονυσίου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας, χωρίς αριθμό καταλόγου. Βρέθηκε τό 1978 στην αρχαία
Μαρώνεια, έξω από τον μεγάλο βυζαντινό πύργο.
Άπότμημα από τό πρόσθιο μέρος μαρμάρινης ορθογώνιας βάσεως. Σώζει μικρό τμήμα της ανω
και κάτω επιφανείας καί της κύριας όψεως μέ κατάλοιπα δίστιχης επιγραφής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,255x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,025. Διάστιχο: 0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 57.
'Αδημοσίευτη.
3ος π.Χ. αι.
[Έκ]ατα[ΐο$]
[Δι]ονυσ[ίου].
Στίχ 2: τό γράμμα Ν είχε αρχικώς χαραχθεί ώς Μ καί στην συνέχεια διορθώθηκε.
Τα ονόματα συμπληρώθηκαν μέ βάση τό γνωστό ονομαστικό της Μαρώνειας.
Ε233. Επιτύμβιο της Ήραΐδος, συζύγου τοϋ 'Αρμοδίου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ11510. Βρέθηκε τό 1996 στην θέση Πόλεμος της αρχαίας Μαρώνειας,
στον αγρό τής 'Ολυμπίας Στογιαννίδη από τήν αρχαιολόγο Χρύσα Καραδήμα.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ οριζόντια, πιθανώς αετωματική επίστεψη, άποκεκρουμένη κατά
τό πλείστον. 'Αποκρούσεις κατά τήν αριστερή ιδίως ακμή.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,38x0,173x0,05. "Υψος γραμμάτων: 0,013-0,015. Διάστιχο:
0,006.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 58.
Βιβλιογραφία: Χρύσα Καραδήμα, ΑΔ52 (1997) [2003] "Χρονικά" 880.
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3ος π.Χ. αι.
Ήρα'ΐς
'Αρμοδίου
γυνή.

Ε234. 'Επιτύμβιο της Μητρώνασσας, θυγατρος τοϋ Άθηνοκλέους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6180. Τυχαίο εύρημα από τήν Παληόχωρα ("Αγιος Χαράλαμπος)
Μαρώνειας. Παραδόθηκε το 1991 άπό το τμήμα 'Ασφαλείας Κομοτηνής καί προέρχεται από
κατάσχεση.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ άετωματική επίστεψη. Ή δίστιχη επιγραφή διακρίνεται 0,03 μ.
χαμηλότερα από μεταγενέστερη, επίσης επιτύμβια, επιγραφή των παλαιοχριστιανικών χρόνων (βλ.
κατωτέρω Ε348), χάριν τής οποίας καί άποξέσθηκε.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,54x0,20x0,075. Ύψος γραμμάτων: 0,013. Διάστιχο: 0,018.
Φωτογραφία. Πίναξ 58 (βλ. επίσης τήν επιγραφή Ε348 στον Πίνακα 75).
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΛ 46 (1991) [1996] 343, οπού αναφέρεται ό
πρώτος μόνον στίχος τής δεύτερης (παλαιοχριστιανικής) επιγραφής (βλ. κατωτέρω Ε348).
3ος π.Χ. αι.
Μητρώνασσ[α]
Άθηνοκλεους.

Ε235. Επιτύμβιο τοϋ Μοσχίωνος, γιου τοϋ Χαρικλέους
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 154. Στοιχεία ευρέσεως του μνημείου δεν υπάρχουν.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ απλή, ταινιωτή επίστεψη, ελλιπής το κάτω μέρος. 'Αποκρούσεις
κατά τήν δεξιά πλευρά καί τις ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,48x0,37x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,027-0,030. Διάστιχο:
0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 58.
'Αδημοσίευτη.
3ος π.Χ. ai.
Μοσχίων
Χαρικλεους.

Ε236. Επιτύμβιο τοϋ γιου τοϋ Λευκίππου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 11511. Επιφανειακό εύρημα από τήν θέση Πόλεμος.
Ήλθε στο φώς τον 'Ιανουάριο τοϋ 2000 κατά τήν αροση τοϋ άγροΰ τοϋ Άναστ. 'Ιωάννου καί
παραδόθηκε άπό τήν άρχαιοφύλακα Μαρώνειας Τάνια Άγγορούδη.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ οριζόντια ταινιωτή επίστεψη, λοξώς άποκεκρουμένη άνω
αριστερά. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές. Ή πίσω οψη άδρώς έργασμένη.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,62x0,24x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,020-23. Διάστιχο: 0,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 58.
'Αδημοσίευτη.
3ος π.Χ. αι.
[..Jppias
[Λευκίππου.

Το όνομα τοϋ νεκροϋ μπορεί να συμπληρωθεί ώς Gapptas, Kippiag, Kuppias, ITuppias, ονόματα
διαδεδομένα στην 'Αθήνα και τον ιωνικό χώρο γενικότερα.
Ε237. "Επιτύμβιο τοϋ Λεπτίνη
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 412. Βρέθηκε το 1971 στο σπηλαιώδες έξωκκλήσι της
'Αγίας "Αννας.
Το ανώτατο πέρας επιτύμβιας στήλης με άετωματική επίστεψη άπό λεπτόκοκκο, ύπόλευκο μάρ
μαρο. Τα σχηματοποιημένα άνθεμωτά ακρωτήρια της έπιστέψεως εν πολλοίς άποκεκρουμένα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,14x0,195x0,085. Ύψος γραμμάτων: 0,018-0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 58.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ27 (1972) [1977] "Χρονικά" 540, άρ. 2, πίν. 477γ (SEG21
[1977] 342 [χρονολόγηση άπό τον Mihailov]· J. και L. Robert, BuïlEpig 1978, 310 [όπου δύο
επιγραφές —ή Ε237 και Ε246— εκλαμβάνονται ώς μία]).
3ος π.Χ. ai.
Λετττίνης

[

].

Ε238. Επιτύμβιο τοϋ Ξεναίου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 385. Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Το άνω μέρος μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης με εγγεγραμμένη άετωματική επίστεψη. Άποκεκρουμένο το άνω πέρας καί κατά τις ακμές. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,28x0,20x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,018. Διάστιχο: 0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 59.
'Αδημοσίευτη.
3ος π.Χ. αι.
Ιεναΐος

Π[- - - -].

408

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε239. 'Αποσπασματικό επιτύμβιο
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 73. Στοιχεία ευρέσεως τοϋ μνημείου δέν υπάρχουν.
Άπότμημα ακανόνιστου σχήματος άπο τον κορμό μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης,
άποκεκρουμένο λοξώς δεξιά, κάτω καί αριστερά. Σώζεται τμήμα τοϋ αριστερού κροτάφου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,375x0,27x0,125. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,017.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 59.
'Αδημοσίευτη.
Δεύτερο μισό τοϋ 3ου π.Χ. αι.
[ · ·]<?[•] ΝΑ
Ποσειδων[ίου]
γυνή.
Στίχ. 1: το τελευταίο γράμμα δέν αποκλείεται να ήταν Ω.
Ε240. Επιτύμβιο της Αφροδεισίας Δημοκρίτου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 631. Τυχαίο εύρημα τοΰ 1984 άπό τήν θέση Πόλεμος
της αρχαίας Μαρώνειας (αγρός Σ. Μαυρουδή).
'Επιτύμβια στήλη με σχηματοποιημένη άετωματική επίστεψη, άποκεκρουμένη κατά το μεγαλύ
τερο μέρος των σχηματικών άνθεμωτών ακρωτηρίων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,64x0,21x0,105. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,030,035.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 59.
'Αδημοσίευτη.
3ος-2ος π.Χ. al.
Άφροδεισία
Δημοκρίτου.
Ε241. Επιτύμβιο της Μοσχίνης
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 282. Βρέθηκε τό 1971 στην περιοχή της αρχαίας
Μαρώνειας, στην θέση 'Αλκή (αγρός Στυλ. Κούνιου).
Τό άνω μέρος τοϋ κορμοϋ επιτύμβιας στήλης άπό ήμίλευκο μάρμαρο. "Εφερε ώς επίστεψη
κυμάτιο ή αέτωμα, τό όποιο έχει πλήρως σχεδόν αποκοπεί ή αποκρουσθεί.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,25x022x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,020. Διάστιχο: 0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 59.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ26 (1971) [1975] "Χρονικά" 428 αρ. ε' , πίν. 426δ.
3ος-2ος π.Χ. al.
Μοσχίνη
Άριστήος
γυν[ή].
Στίχ. 2: Άριστήως ό Τριαντάφυλλος.
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Ή προτεινόμενη υψηλότερη χρονολόγηση βασίζεται σέ παλαιογραφικά κριτήρια.
Ή ονομαστική τοΰ πατρώνυμου πρέπει να ήταν Άριστεύ$ ή Άριστης (Τριαντάφυλλος). Για τήν
γενική σέ -ήος των ονομάτων σέ -εύς σέ επιγραφές τής Θράκης, βλ. Mihailov, Langue 124· για
έκείνην των σέ -τ\ς, στο ίδιο έργο, σελ. 100.

Ε242Α και Β. 'Επιτύμβιο τής Βερενίκης, θυγατρος τοϋ Ηρακλείδη
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 214. Βρέθηκε τό 1967 στην θέση 'Αλκή τής αρχαίας
Μαρώνειας (αγρός Χατζηθωμά).
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ άετωματική επίστεψη, τήν οποία περιέτρεχαν ταινιωτά γείσα.
Τα πλευρικά ακρωτήρια άποκεκρουμένα. Άποκεκρουμένη καθ' όλο τό μήκος τοΰ δεξιού
κροτάφου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,61x0,23x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,022. Διάστιχο:
0,013-0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 59.
'Αδημοσίευτη.
2ος π.Χ. αι.
"Επιγραφή Α.

Βερενίκη
Ήρακλίδου.

Επιγραφή Β.

[
- -]
[- - - -]ου.

Επιγραφή Γ.

[

]

[

]

Ή σωζόμενη επιγραφή (Α), καίτοι σχετικά άμελώς χαραγμένη κάτω από τό οριζόντιο γείσο τής
έπιστέψεως, διατηρείται σέ άριστη κατάσταση. Φαίνεται δμως δτι έχει χαραχθεί στην θέση προγε
νέστερης, επίσης δίστιχης επιτύμβιας επιγραφής (Β), τα γράμματα τής οποίας έχουν επιμελώς
άποξεσθει· διακρίνεται μόνον ίχνος τής καταλήξεως τής γενικής πατρωνυμικής -ou (στίχ. 3).
Δυσανάγνωστα ίχνη μιας ακόμη άποξεσμένης δίστιχης επιγραφής, πιθανότατα τής παλαιότερης
όλων (Γ), διαφαίνονται ακόμη χαμηλότερα.
Ε243. Επιτύμβιο τοϋ Διονυσίου, γιου τοϋ 'Απολλώνιου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 588. Βρέθηκε τό 1996, εντοιχισμένη στον βυζαντινό
πύργο τοΰ εξωτερικού τείχους τής Μαρώνειας, απέναντι στην πυλίδα.
'Ορθογώνια βάση από εγχώριο μάρμαρο, άποκεκρουμένη τό δεξιό πέρας και τό πλείστον τής
ταινίας στην βάση καί τήν επίστεψη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,19x0,265x0,168. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,025. Διάστιχο:
0,010-0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 60.
'Αδημοσίευτη.
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1ος π.Χ. αι.
Δι(ο)νύσ[ιο$ ;]
ΆτΓθλ(λ)ων[ίου ;].
Στίχ. 1: Διενυσ[

] στον λίθο.

Ε244. Αρχαιολογική Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 216.
Ή ανω αριστερή γωνία μαρμάρινης βάσεως. Στην αριστερή παρυφή σώζεται τμήμα ανάγλυφης
ταινίας, ένφ στην άνω επιφάνεια, τόρμος για τήν ένθεση στήλης.
Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,24x0,18x0,16. Ύψος γραμμάτων: 0,022. Διάστιχο: 0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 60.
'Αδημοσίευτη.
1ος π.Χ. al.
Δ«![- - - -]
Άπολ[
].

Πιθανή συμπλήρωση: Δειν[ίας vel sim.] | Απολλώνιου] vel sim.].
Ε245. Επιτύμβιο τοϋ Μητροδότου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 368. Προέρχεται από τήν κατοικία τοϋ Μητροπολίτη
στον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρωνείας.
Τό άνω μέρος μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. 'Επιστεφόταν άπό πλατειά οριζόντια εξεργη
ταινία.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,27x0,26x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,015.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 60.
'Αδημοσίευτη.
Ελληνιστικοί χρόνοι
Μητρόδοτος

[-•-jÀNAf-":-].
Ε246. Επιτύμβιο τοϋ Δημοχάρεως
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 452. Βρέθηκε τό 1971, στην θέση Κουβούκι, στην Δ
πλευρά τοϋ υψώματος "Αγιος Γεώργιος.
Τμήμα επιτύμβιας στήλης με άετωματική επίστεψη καί μικρό μέρος τοΰ κορμού, άποκεκρουμένο άπό όλες τις πλευρές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,13x0,23x0,06. Ύψος γραμμάτων: 0,017.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 60.
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Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 27 (1972) [1977] "Χρονικά" 540, άρ. 3, πίν. 477α (G.
Daux, BCH 102 [1978] "Chronique" 624, άρ. 8· SEG 27 [1977] 344· J. και L. Robert, BullEpig
1978, 310 [οπού όμως δύο επιγραφές —ή Ε237 και ή Ε246— εκλαμβάνονται ώς μία] και 1979,
281).
Ελληνιστικοί χρόνοι
[.]Ιμοχάρεω$

Μοχάρεως ό Τριαντάφυλλος· [Τι]μοχάρεος ο Daux (πρβλ. BuIlEpigr 1979 και SEG). Προ τοϋ Μ, στον λίθο
διακρίνεται τμήμα κάθετης κεραίας πού ανήκει σέ Ιώτα (Τιμοχάρεως) ή πιθανότερα σε ήτα (Δημοχάρεως).
Πρόκειται πιθανότατα για τον πρώτο στίχο τοϋ επιτύμβιου, με τήν ασυνήθιστη για τα δεδο
μένα τής Μαρώνειας εκφορά τοϋ ονόματος τοϋ νεκροΰ σέ πτώση γενική. Ή στήλη έχει απο
κρουσθεί ακριβώς κάτω από τον σωζόμενο στίχο. Είναι κατά συνέπειαν ασαφές άν υπήρχε και
δεύτερος στίχος μέ το πατρώνυμο τοϋ νεκρού.
Ε247. Επιτύμβιο τής συζύγου τοϋ Δημοκρίτου
Επισημάνθηκε το 1444-1445 άπο τον Κυριάκο Άγκωνίτη στο ερειπωμένο λιμάνι τής αρχαίας
Μαρώνειας. Ή τύχη τοϋ λίθου αγνοείται.
Πρόκειται πιθανότατα για άπότμημα επιτύμβιας στήλης.
Βιβλιογραφία: Bodnar-Mitchell, Cyrìacus 42 (SEG26 [1976-1977] 822· Bodnar 108.29).

[

] Δημοκρίτου γυνή.

'Αξιοσημείωτο είναι οτι ό Κυριάκος υπέθεσε οτι "το όνομα τοϋ επιφανέστατου φυσικού είχε
χαραχθεί προς χάριν τής συζύγου του".
Ε248. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 411.
Άπότμημα τοϋ άνω πέρατος στήλης άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο μέ υποτυπώδη άετωματική
απόληξη. Άποκεκρουμένη τό αριστερό ήμισυ και κάτω λοξώς.
Βρέθηκε τό 1971 στο βυζαντινό τείχος τής Μαρώνειας (Παληόχωρα), στην περιοχή τών κατα
σκηνώσεων τής Μητροπόλεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,16x0,17x0,175. Ύψος γραμμάτων: 0,025.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 60.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 27 (1972) [1977] "Χρονικά" 540, πίν. 477β (SEG 27
[1977] 345).
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.
[Ό δείνα - - ] ε ντου.
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Ε249. "Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 153.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. "Εφερε εγγεγραμμένη στην ορθογώνια απόληξη της
στήλης αετωματική επίστεψη με ανάγλυφα άνθεμωτά ακρωτήρια καί σχηματοποιημένο ρόδακα
(σύστημα εγγεγραμμένων ανάγλυφων κύκλων) στο κέντρο τοΰ τύμπανου. Σώζεται ή επίστεψη της
στήλης, άποκεκρουμένη κατά τήν αριστερή της γωνία, καί το ανώτατο μέρος τοΰ κορμού, με το
δεξιό τμήμα τοΰ πρώτου στίχου της επιγραφής.
Βρέθηκε στην βόρεια πλευρά της κατασκηνώσεως της Μητροπόλεως, στον "Αγιο Χαράλαμπο
Μαρώνειας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,24x0,38x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,035.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 60.
'Αδημοσίευτη.
2ος μ.Χ. αι.
[ . . . . ] S Δωλεου.

Μέ βάση τό υπολογιζόμενο πλάτος της στήλης, τό όνομα τοΰ νεκρού μπορεί να ήταν KÓTUS ή
Δώλης.
Τό όνομα άπαντα κατά κανόνα ώς Δόλης (βλ. επίσης τον κατάλογο των θεραπευτών τοΰ
Σεράπιδος από τήν Μαρώνεια, καθώς καί τις επιγραφές Ε386 καί Ε84). Ό συνήθης τύπος της
γενικής είναι Δολήους (βλ. Mihailov, LangueìOO), βλ. όμως καί τον κατάλογο θεραπευτών από τήν
Μαρώνεια Ε212, στίχ. 52 καί Ε386 μέ τους τύπους Δολήου καί Δολέου αντίστοιχα.

Ε250. "Επιτύμβιο τον Σωσιφίλου, γιου τον Διονυσίου
Εντοπίσθηκε άπό τον Munro στο χωριό Μαρώνεια, στο κλιμακοστάσιο τοΰ σχολείου (της
οικίας Γιαννούδη, κατά τους Avezou καί Picard). Ή τύχη τοΰ λίθου αγνοείται.
Τό σχήμα τοΰ μνημείου περιγράφεται ασαφώς. Ώς ΰλη αναφέρεται έρυθρωπό μάρμαρο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,23x0,77. Ύψος γραμμάτων: 0,06.
Στον Πίνακα 60. αναπαράγεται τό απόγραφο τοΰ Munro.
Βιβλιογραφία: J. Α. R. Munro, JHS16 (1896) 320, αρ. 22 καί, ανεξαρτήτως, Ch. Avezou καί Ch.
Picard, BCH 37 (1913) 143, άρ. 48.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Σωσίφιλος Διον[υσίου ;].

Τό προτεινόμενο κείμενο αναπαράγει επακριβώς τήν ανάγνωση τών Avezou καί Picard. Ή
χρονολόγηση βασίζεται στους παλαιογραφικούς χαρακτήρες τοΰ απογράφου τοΰ Munro. Tò
εκτυπο πού αναφέρεται οτι κατασκεύασαν οί Avezou καί Picard, δεν εντοπίσθηκε στην Γαλλική
'Αρχαιολογική Σχολή τών 'Αθηνών.
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Ε251. 'Επιτύμβιο της Γλνκέρας, θυγατρός τοϋ Προκλέονς
Βρέθηκε στην Παληόχωρα Μαρώνειας το 1974, κατά τήν διάρκεια δοκιμαστικής ανασκαφής
στην περιοχή τοϋ 'Αγίου Χαράλαμπου, στον αγρό Τζυρίνη, περί τα 30 μ. άπο τήν θάλασσα. Ύψος
γραμμάτων: 0,035-0,04.
Βιβλιογραφία: Θ. Άλιπράντης, ΕΕΒνζΣπ 42 (1975-1976) [1976] 226 (κεφαλαιογράμματη
μεταγραφή).
Έλληνισηκοί χρόνοι ;
Γλυκερά Προκλέους
γ(υ)νή δε Διογένους του
[Προ]κλέους, φύσει δε Ήγησιππου.

Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία βασίζονται στην δημοσίευση τοϋ Θ. Άλιπράντη. Ό λίθος
δέν κατέστη δυνατόν να εντοπισθεί.
Ή προτεινόμενη συμπλήρωση ώς πατρώνυμου τοϋ Διογένους τοΰ ονόματος τοϋ πενθεροΰ του
εξηγεί τήν προσθήκη τοϋ ονόματος τοϋ φυσικοΰ πατέρα του Ήγησίππου: ό Διογένης, γιος τοϋ
Ήγησίππου, είχε υΙοθετηθει από τον Προκλή, τον μετέπειτα πενθερό του (βλ. D. M. MacDowell,
The Law in Classical Greece [Λονδίνο 1978] 100, σημ. 221 καί, συστηματικά, L. Rubinstein,
Adoption in 4th century Athens [Κοπεγχάγη 1993] 87-104, ιδίως 95-96).

E252. Επιτύμβιο τον γιου τοϋ Μητροφάνους καί της Αρτνσίλης, θυγατρος τοϋ Ήγησίππου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας, χωρίς αριθμό καταλόγου. Τυχαίο εύρημα τοΰ 1998 άπο
τήν Μαρώνεια.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη το ανω καί κάτω μέρος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,34x0,37x0,134. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,025. Διάστιχο:
στίχ. 1-2: 0,035. Στίχ. 3: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 60.
Αδημοσίευτη.
Τέλος τοϋ 3ου π.Χ. αι.
[
- - -]
[Μη]τροφάν[ους].
vacat
4

Άρτυσίλη
Ήγησίππου.

Πρόκειται πιθανότατα για επιτύμβια στήλη συζύγων. Δέν αποκλείεται όμως ό πρώτος νεκρός
να ήταν ό πατέρας της Άρτυσίλης· στην περίπτωση αυτήν το αποκεκρουμένο όνομα θα ήταν
Ήγήσιπποζ Μητροφάνους.

Ε253. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 144.
Άπότμημα μαρμάρινης βάσεως (;), αποκεκρουμένο δεξιά, αριστερά, κάτω καί πίσω. Οι
συνθήκες ευρέσεως είναι άγνωστες.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,21x0,32x0,22. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,030. Διάστιχο:
0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 61.
'Αδημοσίευτη.
2ος π.Χ. αι.
[
JoTos Παν[
[- - -]τίστα Ήδ[

]
].

Πρόκειται ασφαλώς για ονομαστικούς τύπους (όνομαστική+γενική πατρωνυμική) δύο νεκρών,
ανδρός και γυναικός. Ή πληθώρα τών δυνατών συμπληρώσεων δέν επιτρέπει αποκατάσταση τών
ονομάτων. Ό πρώτος νεκρός δέν αποκλείεται να έφερε τό σχετικά διαδεδομένο στην περιοχή
όνομα 'Ηρόδοτος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή —ασυνήθιστη στην Θράκη τοϋ Αιγαίου— κατάληξη
σέ -α τοϋ ονόματος (Κρατίστα ;), της νεκρής (συζύγου ;) στον δεύτερο στίχο, φαινόμενο πού
πιθανώς συνδέεται με τήν παρουσία Μακεδόνων στην περιοχή κατά τήν ελληνιστική περίοδο. Τό
πατρώνυμο της πάντως πρέπει να ήταν Ηδύς ή κάποιο παράγωγο του (λ.χ. Ήδιστος, Ήδύλοςκ.ά.π.).
Ε254. 'Επιτύμβιο τοϋ Προκλέους, γιου τοϋ Πατροκλέονς, και της συζύγου του 'Αρτεμισίας
Ή τύχη τοϋ μνημείου αγνοείται. Περιλαμβάνεται μεταξύ τών απογράφων τοϋ Institute for
Advanced Studies τοϋ Πρίνστον (Η.Π.Α.).
Ελληνιστικοί χρόνοι
[Π]ροκλη$ Πατροκλεους,
[Άρ]τεμισία Πατροκλέους
γυνή.

Ε255. Επιτύμβιο τοϋ Σεύθου και της θυγατρός του Ήδέας
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 569. Βρέθηκε τό 1973 κατά τήν ανασκαφή ρωμαϊκού
λουτρού στην Παληόχωρα Μαρώνειας, στο νότιο μέρος της τομής και σέ βάθος 0,40-0,60 μ. Ό
λίθος δέν βρίσκεται πλέον στην Συλλογή Μαρώνειας.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη άπό όλες τις πλευρές. Σώζεται μικρό μόνον
τμήμα τοϋ αριστερού κροτάφου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,16x0,0,155x0,075. Τα γράμματα τοϋ πρώτου στίχου
μεγαλύτερα.
Φωτογραφία. Πίναξ 61.
Βιβλιογραφία: Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 816, άρ. 4, πίν. 604β (SEG
30 [1980] 698).
1ος μ.Χ. αι.
Σεύθη$ [
]
Ηδέα Σεύ[θου]
[

]•

- CEY9H[C]|- HAEACEY- ó Τριαντάφυλλος, - -0εύθη[ξ]- -I Ηδέα 0εύ[θου] το SEG.
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Ε256. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 577.
Στήλη επιτύμβια άπο μάρμαρο χονδρόκοκκο. Βρέθηκε το 1973, σε βάθος 1,60-1,80 μ. κατά τήν
ανασκαφή τοϋ ΒΑ δωματίου ρωμαϊκού λουτρού στον αγρό κληρονόμων Χρήστου Σμαραγδά.
Ή πλάκα φαίνεται οτι επιστεφόταν άπό οριζόντια ταινία, πού σήμερα έχει πλήρως σχεδόν
αποκρουσθεί. Ή ενεπίγραφη επιφάνεια βαθειά διαβρωμένη. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές και σέ
ολο το μήκος τής ταινίας τής έπιστέψεως. Γράμματα σχεδόν εξίτηλα. Οι στίχοι 3-4 ανήκουν
ασφαλώς σέ παλαιότερη, επίσης επιτύμβια, επιγραφή (Α), όπως υποδηλώνει το στενότερο
διάστιχο, ή πυκνότερη διάταξη των γραμμάτων καί το διαφορετικό σχήμα των σίγμα (τετρασκελή
και οχι μηνοειδή, όπως στους στίχους 1 καί 2).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,12x0,305x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,025. Διάστιχο:
Στίχ. Α1-2: 0,04. Στίχ. Β1-2: 0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 61.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 816, άρ. 8 (SEG 30
[1980] 700).
2ος μ.Χ. ai.
Επιγραφή Α

Αΐ[°] νύσιον
[...]ντα$.

'Επιγραφή Β

[.. .]ος

[....ΐλίδης.
Στίχ. Α2: [—]ΑΣ ό Τριαντάφυλλος.
Ε257. "Επιτύμβιο των γιων καί των εγγονών τον Δικαίου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 234. Βρέθηκε τό 1972 στην περιοχή τής αρχαίας
Μαρώνειας, κατά τήν ανασκαφή κοινόχρηστων χώρων στην ανατολική πλευρά τοϋ αγρού των
κληρονόμων Άδαμίδη.
Δύο συνανήκοντα τμήματα ακέφαλης επιτύμβιας στήλης από ύπόλευκο μάρμαρο. Στην άνω
δεξιά γωνία τοϋ λοξά αποκεκρουμένου ανώτερου ενεπίγραφου τμήματος σώζεται μικρό τόξο άπό
τον εξωτερικό κύκλο ανάγλυφου ρόδακος. Προφανώς τό ανω μέρος τής κύριας όψεως διακο
σμούσε ζεύγος ανάγλυφων ροδάκων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,53x0,45x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,03. Διάστιχο: 0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 61.
'Αδημοσίευτη.
3ος π.Χ. αι.
[Διο]γένης,
Έρμόδοτος
Δικαίου,
4 Δίκαιος
Διογενου,
Διόφαντος
Δικαίου.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός οτι το μνημείο άφορα τέσσερα άρρενα μέλη της ίδιας
οικογένειας, τα όποια ανήκουν σέ τρεις διαφορετικές γενιές.
Ε258. 'Επιτύμβιο τοϋ οϊκου τοϋ Απολλοδώρου, γιου τοϋ Αίαντίδη
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 119. Εντοπίσθηκε από τον Feyel "στο Σχολείο".
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, άποκεκρουμένο άνω και κάτω και τήν κάτω αριστε
ρή γωνία λοξώς. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,28x0,28x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,020. Διάστιχο:
0,008-0,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 61.
Βιβλιογραφία: M. Feyel, BCH66/61 (1942-1943) 197-98, άρ. 1, είκ. 3.
'Αρχές 2ου π.Χ. al.
[Απολλόδωρος]
Αίαν[τίδου],
Κλεοπάτρα
4 Άπολλοδώρο[υ]
γυνή,
Αίαντίδης
[Ά] πολλοδώρου,
8 [Διο]νυσία
[Άπ] ολλοδώρου.
Στίχ. 2: πριν από το αρχικό Α ό Feyel διέκρινε το κάτω τόξο ενός Θ ή Ο μικρότερου μεγέθους από τα άλλα
γράμματα και σέ υψηλότερη σχετικά θέση. Στίχ. 4: 'Απολλοδώρου ό Feyel. Στίχ. 9: [Άπο]λλοδώρου ό Feyel.
Στον πρώτο στίχο συμπληρώνεται με βεβαιότητα με βάση τα συμφραζόμενα το όνομα τοϋ πα
τέρα καί συζύγου 'Απολλόδωρος. Τό πατρώνυμο του, ίχνη τοϋ οποίου διακρίνονται (στίχ. 2) στο
άνω πέρας τοϋ άποτμήματος, συμπληρώνεται επίσης με ασφάλεια, με βάση καί τό όνομα τοϋ γιου
τοϋ 'Απολλοδώρου (στίχ. 6), στον όποιο είχε προφανώς δοθεί τό όνομα τοϋ πάππου του.
Ε259. Επιτύμβιο τοϋ οϊκου τοϋ Διογένους, γιου τοϋ Σωτηρίχου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 449. Βρέθηκε τό 1973, στην θέση Παναγούδα της
αρχαίας Μαρώνειας (αγρός κληρονόμων Άδαμίδη).
Στήλη επιτύμβια από χονδρόκοκκο, ύπόλευκο μάρμαρο, ελλιπής τό κατώτατο μέρος. 'Απο
κρούσεις κατά τις ακμές. Στην πρώτη χρήση τοϋ λίθου ανήκει ή οκτάστιχη δυσανάγνωστη
επιγραφή, πού δημοσιεύεται κατωτέρω. Ή στήλη επαναχρησιμοποιήθηκε ανεστραμμένη σέ μετα
γενέστερους χρόνους ώς επιτύμβιο μονομάχου (βλ. κατωτέρω Ε330). Τα ίχνη της πρώτης, παλαιό
τερης επιγραφής διακρίνονται ανεστραμμένα στα διάστιχα τοϋ μεταγενέστερου κειμένου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,36x0,19x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,012-14. Διάστιχο: 0,0100,011.
Έκτυπο, φωτογραφία (βλ. Ε330).
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 29 (1973-74) [1977] "Χρονικά" 792, αρ. δ, οπού
δημοσιεύεται ή δεύτερη, νεώτερη επιγραφή της ίδιας στήλης (κατωτέρω Ε330).
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Έλληνισηκοί χρόνοι
Διογένης
[Σω]τηρίχου,
Στρατονίκη Σ[ω]τηρίχου, ywfì
δ[έ Διογε]νου,
[Σωτήριχ]ο$
Aioyéyoy.

Ε260. Επιτύμβιο τριών αδελφών (;)
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 761. Επιφανειακό εύρημα από τήν θέση Πόλεμος,
στην περιοχή της αρχαίας Μαρώνειας. Παραδόθηκε το 2001 από τήν αρχαιοφύλακα Τάνια
Άγγορούδη.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, άποκεκρουμένο ανω, κάτω και αριστερά. Σώζεται
μέρος τού δεξιού κροτάφου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,49x0,145x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,03. Διάστιχο:
0,023-0,036· μεταξύ 4ου καί 5ου στίχου: 0,04.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 61.
'Αδημοσίευτη.
Δεύτερο μισό τον 4ου π.Χ. ai.

]TTOS

]δου
]αρέτη
]5ου.
Στο δεξιό πέρας τού στίχου 2 διακρίνεται το κάτω μέρος κάθετης κεραίας, μάλλον τελικοϋ Υ.
Οί σωζόμενες καταλήξεις πατρωνυμικής γενικής στους στίχους 4 και 6 επιτρέπουν να
ύποθέσομε (α) οτι στους άποκεκρουμένους σήμερα στίχους 1 καί 2 είχε χαραχθεί ώς πρώτο το
όνομα καί το πατρώνυμο ενός ακόμη νεκρού καί (β) οτι πρόκειται για επιτύμβιο τριών μελών της
ίδιας οικογένειας, πρώτα πιθανότατα τού πατέρα ([
]δη$ [τοϋ δεινός]), καί στην συνέχεια τών
δύο τέκνων του.

Ε261. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΓΚ 11513
Βρέθηκε τό 2001 στον αγρό Σταύρου Τέφου, στην θέση Πόλεμος της αρχαίας Μαρώνειας, καί
παραδόθηκε από τήν αρχαιοφύλακα Τάνια Άγγορούδη.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, άποκεκρουμένο άνω, αριστερά καί κάτω. Ή πίσω
όψη άδρώς έργασμένη.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,45x0,26x0,19. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,03. Διάστιχο: 0,0200,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 62.
Αδημοσίευτη.
'Αρχές 3ου π.Χ. αι.
]δη$
- -]piou

- -]ος vacat
- -]δου
]pios

]δου.
Πρόκειται κατά πάσαν πιθανότητα για το επιτύμβιο κάποιου Μαρωνίτη και των τέκνων του.
'Αναγνωρίζονται οί καταλήξεις τοϋ ονόματος και τοϋ πατρώνυμου τοϋ πατέρα (στίχ. 1-2), ένω
ακολουθούν εκείνα των δύο γιων του (στίχ. 3-4 και 5-6), ό δεύτερος των όποιων έφερε πιθανότατα
τό όνομα ([
]pios) τοϋ πάππου του.
Ε262. Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 280.
Άπότμημα στήλης άπό λεπτόκοκκο ήμίλευκο μάρμαρο. Βρέθηκε τό 1971 στην θέση Καμπάνα
της αρχαίας Μαρώνειας (αγρός Γενοβέφας Καλούδη).
Σώζεται τό άνω τμήμα τοϋ κορμοϋ της στήλης μέ μέρος τοϋ δεξιού κροτάφου, άποκεκρουμένο
ανω, αριστερά και κάτω. Ή πίσω επιφάνεια άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,23x0,165x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,010-0,020. Διάστιχο:
0,005-0,015. Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 62.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 428, αρ. γ, πίν. 425γ.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι

[-- -]οχά Ρ Ι[.]
[-- -] φώντος,
[-- έτερος,
[-Στίχ. 1: [Δημ]οχάρ[ης (;)] | [—]co[--]os | [Κρα]τερό$ (;) | [Ό 5]%os ó Τριαντάφυλλος.
Μέ βάση τήν συμπλήρωση [Ό δ]ήμο$ πού πρότεινε για τον τελευταίο στίχο, ô πρώτος εκδότης
υπέθεσε οτι πρόκειται για "τιμητική στήλη". Ή συμπληρωματική αυτή αναγραφή όμως είναι
αρκετά συνήθης καί χαρακτηριστική σε επιτύμβια της Μαρώνειας τών ελληνιστικών και ρωμαϊ
κών χρόνων (2ος π.Χ.-2ος μ.Χ. αι.). Στην συγκεκριμένη πάντως περίπτωση ή συμπλήρωση
κρίνεται ανασφαλής, επειδή χαράχθηκε ακριβώς κάτω από τον τρίτο στίχο, χωρίς τήν κατά κανόνα
αναμενόμενη απόσταση.
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Ε263. Επιτύμβιο τοϋΣωτάδα, γιου τον Αιώνος, από την Κρήτη
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 117. Στοιχεία ευρέσεως του μνημείου δεν υπάρχουν.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. 'Αποκρούσεις κατά το άνω και το κάτω πέρας, καθώς και σέ σημεία
τών ακμών. Γράμματα κατά τόπους έξίτηλα σχεδόν, λόγω διαβρώσεως της επιφανείας της στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,62x0,26x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 62.
'Αδημοσίευτη.
3ος π.Χ. αι.
Σωτάδας
Δίωνος
ΚρήςΈκτος Κρήτης, όπως εδώ, το εθνικό Κρής χρησιμοποιείται μέ γεωγραφική σημασία· σέ λίγες
μόνον περιπτώσεις συνοδεύεται και από συγκεκριμένο εθνικό κρητικής πόλεως (π.χ. Κρής
Τυλίσσιος σέ θεσσαλικές επιγραφές τών ελληνιστικών χρόνων, IGIX 2. 366,1181 και 1182). Γενικά
για τό εθνικό Κρής, βλ. Α. M. Rouanet-Liesenfelt, "Remarques sur l'assemblée provinciale crétoise et
son grand-prêtre à l'époque du Haut-Empire", Ktema 19 (1994) [1997] 7-25, ιδίως 13-16.
E264. Επιτύμβιο τον Φιλιππέως Πτολέμα, γιου τον Φιλίππον
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 458. Προέρχεται άπό τήν Παληόχωρα Μαρώνειας.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη κατά τό ανώτερο πέρας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,23x0,20x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,020. Διάστιχο: 0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 62.
'Αδημοσίευτη.
Λεύτερο μισό τον 3ον π.Χ. ai.
[Π]τολεμα[ς]
Φιλίππου
Φιλιππεύς.
Για τήν χρήση εκτός Φιλίππων τοϋ εθνικού Φιλιππεύς αντί Φίλππτος, βλ. πρόσφατα Hatzopoulos,
Institutions 186, σημ. 3, καί 188, σημ. 1.
Ε265. Επιτύμβιο δύο Λνσιμαχέων
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 235. Τα στοιχεία ευρέσεως τοϋ μνημείου είναι
άγνωστα.
Τό κάτω μέρος μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. 'Αποκρούσεις κατά τήν δεξιά πλευρά.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,56x0,35x0,013. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 62.
'Αδημοσίευτη.
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3ος π.Χ. al.
[
Jo?
[Λυ]σιμαχεύς,
Αρίστων
4 Λυσιμαχεύς.
Ε266. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 414.
Άπότμημα μαρμάρινης βάσεως, αποκεκρουμένο ανω και αριστερά. Βρέθηκε το 1972 στην
Παληόχωρα Μαρώνειας, στον αγρό Άδαμίδη.
Διακρίνονται τα δυσανάγνωστα ίχνη δύο στίχων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,245x0,50x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,035.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 62.
'Αδημοσίευτη.
3ος π.Χ. al.

[

ι

[
[

]lou
]eûs.

Οί σωζόμενες καταλήξεις ανήκουν στην άγνωστη γενική πατρωνυμική τοϋ νεκρού (στίχ. 2), το
όνομα τοϋ οποίου πρέπει να κατελάμβανε τον σήμερα αποκεκρουμένο πρώτο στίχο της επιγραφής,
και (στίχ. 3) στο επίσης άγνωστο εθνικό του (λ.χ. [Λυσψαχ]εύ$).
Ε267. 'Επιτύμβιο τοϋ Εύβίου, γιου τοϋ Μητροδώρου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 281. Βρέθηκε το 1971 στην θέση Παραθύρας Ρέμα
της αρχαίας Μαρώνειας, στο νότιο άκρο τοϋ ανατολικού σκέλους τοϋ τείχους.
Άπότμημα επιτύμβιας στήλης από χονδρόκοκκο ύπόλευκο μάρμαρο μέ επίστεψη κυρτού κυματίου. Σώζεται το άνω αριστερό τμήμα της στήλης, αποκεκρουμένο δεξιά και κάτω, καθώς και κατά
τήν άνω αριστερή γωνία. Στους δύο πρώτους στίχους διακρίνονται εγχάρακτοι οριζόντιοι οδηγοί.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,18x0,25x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,018. Διάστιχο: 0,003.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 63.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΛΔ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 428, πίν. 426β.
2ος π.Χ. ai.
Eu βίος vacat
Μητροδώρου.
vacat
Ό δήμος.
Για τήν αναγραφή ό δήμος σε επιτύμβια της Μαρώνειας των ελληνιστικών καί ρωμαϊκών
χρόνων, βλ. ανωτέρω σελ. 329, σημ. 5.
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Ε268. Επιτύμβιο της Βενδίδος, θυγατρος τοΰ Μητροφάνους
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 218. Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Επιτύμβια στήλη από μάρμαρο, άποκεκρουμένη άνω και δεξιά λοξώς και τήν κάτω αριστερή
γωνία.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,27x0,11x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,0100,015. Β γωνιώδες.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 63.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 28, άρ. 18, πίν. 5 (SEG44 [1994] 601).
2ος-1ος π.Χ. αι.

4

Βενδ[1$]
Μητ[ρο]cpavo[us].
vacat
[Ό δ]ημο[$].

- - ΔΕΝ Δ- -| - -Μητ|ρο]φάνο|[υξ]
1 vacat |- -HMO ol Μεϊμάρης-Μπακιρτζής. [- -]ΔΕΝΔ[- -]|[- -]Μητ[-]|[- -]φάνο[- -]\vacat |[- -]ΗΜΟ το SEG. Στίχ. 1: ΙΕΝΔ προτείνει ό Pieket (SEG).

Ή παρατήρηση τοΰ Pieket (SEG) οτι το διαφορετικό σχήμα τοΰ Μ στους στίχους 2 και 4
μπορεί να οφείλεται σε μεταγενέστερη χάραξη τοΰ τελευταίου αύτοΰ στίχου φαίνεται
αδικαιολόγητη. Πιθανότερη κρίνεται ή συμπλήρωση αύτοΰ τοΰ στίχου μέ τήν γνωστή από πολλά
επιτύμβια τής Μαρώνειας αναγραφή: ό δήμος (πρβλ. Ε267, Ε269-Ε277 κ. ά.). 'Οπωσδήποτε δεν
μπορεί να αποκλεισθεί καί ή περίπτωση τα σωζόμενα γράμματα να ανήκουν στην αρχή τοΰ
ονόματος δεύτερου νεκρού.
Οί πρώτοι εκδότες, όπως και το SEG, χρονολόγησαν τό μνημείο στον 5ο-6ο μ.Χ. αι.

Ε269. Επιτύμβιο τοΰ Καλλιστράτου, γιου τον Μενεκλέους
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 408. Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη άνω καί κάτω λοξώς. 'Επιφάνεια διαβρωμένη.
Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,025. Στίχ. 4: 0,015. Διάστιχο: 0,006.
"Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 63.
'Αδημοσίευτη.

2ος-1ος π.Χ. αι.
[Κ]αλλίστ[ρα]τος Μενεκλήους.
4

Ό δήμος.
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Ε270. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 434.
Το κάτω μέρος επιτύμβιας στήλης από χονδρόκοκκο, ύπόλευκο μάρμαρο, άποκεκρουμένο άνω
λοξώς. Βρέθηκε το 1976 στην θέση 'Αλκή της αρχαίας Μαρώνειας (αγρός Παναγ. Χατζηαλέξη).
Στο ανώτερο σωζόμενο τμήμα διακρίνεται τό κάτω δεξιό τεταρτημόριο ανάγλυφου στεφάνου
με ταινία, καλής εργασίας. Τό κατώτατο πέρας άδρώς έργασμένο μέχρις ΰψους 0,10 μ. για ένθεση
σε βάση. Ή επιτύμβια επιγραφή χαράχθηκε σέ δεύτερη χρήση στην αρχική οπίσθια επιφάνεια της
στήλης. Σέ πρώτη χρήση ή στήλη έφερε πρόστυπο, επιτύμβιο πιθανότατα, ανάγλυφο τοϋ πρώιμου
5ου π.Χ. αι., τοϋ οποίου σώζεται ή κάτω αριστερή γωνία. Διακρίνεται τό κάτω μέρος μορφής με
χιτώνα και ιμάτιο προς αριστερά- τό δεξιό της γόνατο προβάλλεται ελαφρώς λυγισμένο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,745x0,43x0,0115. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,022. Στίχ. 3:
0,015. Διάστιχο: 0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 63.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 793-94, άρ. κγ, πίν.
584α-β (SEG 30 [1980] 690).
2ος-1ος π.Χ. ai.
[Άλε] ξανδρος
[- -]ρωτος.
Ό δήμος.
Στίχ. 1: τα 4 τελευταία γράμματα παντελώς σχεδόν έξίτηλα. Στίχ. 2: [—]ΩΤΟΣ ό Τριαντάφυλλος (και το
SEG).
Οι δυνατές συμπληρώσεις για τό πατρώνυμο είναι περισσότερες από μία (λ.χ. Έρμέρως, Φιλέρως
Άντερως, Νικέρως κλπ.), αλλά τά ελλείποντα γράμματα δέν πρέπει να είναι περισσότερα άπό δύο ή
τρία.

Ε271. Επιτύμβιο τοϋ γιου τοϋ Σεύθου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 77. Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Επιτύμβια πλάκα άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο. Άποκεκρουμένη τις γωνίες καΐ τήν ακμή της
δεξιάς πλευράς. Ή αριστερή κάτω γωνία συγκολλημένη. Ή επιγραφή είναι σχεδόν έξίτηλη λόγφ
διαβρώσεως τής επιφανείας τοϋ λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,43x0,365x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,03. Διάστιχο:
0,015.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 63.
'Αδημοσίευτη.
1ος π.Χ. ai.
[...]KT|S

[Σ]εύθου.
Ό δήμος.
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Ε272. Επιτύμβιο τοϋ Ήρακλά, γιου τοϋ
Απολλοδώρου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10485. Επιφανειακό εύρημα (1993) άπο τον αγρό των αδελφών
Περβανά στην θέση Καμπάνα της αρχαίας Μαρώνειας. Παραδόθηκε άπο την αρχαιολόγο Μαρία
Κώστογλου και τον άρχαιοφύλακα Δημήτριο Βεργίδη.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. Σώζεται ακέραιη, με μικρές μόνον αποκρούσεις στις ακμές. Στην
ανω επιφάνεια φέρει "πατούρα" πλάτους 0,07 μ., ενώ στην κάτω, κυκλική βάθυνση διαμέτρου
0,045 μ.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,42x0,195x0,16 (ό Τριαντάφυλλος: 0,98x0,46x0,13). Ύ ψ ο ς
γραμμάτων: 0,025-0,030. Διάστιχο: 0,001-0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 63.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΛΔ 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 405 (5EG 47 [1997] 1072).
1ος-2ος μ.Χ. αι.
Ήρακλδς ΆΤΓΟ-

4

λλοδόρου.
Ό δήμ
ος.

ΗΡΑΚΛ|ΑΑΠΟ|ΛΛΟΔΟ|Ρ<0>Υ | ΟΔΗΜ|0[Σ] ό Τριαντάφυλλος. Ήρακλ|αν (vel -[έ]|α) ,Απο|λλοδώ|ρ<ο>υ|| wó
δημίι^χ/ o[s] ô Χανιώτης (SEG). Στον λίθο όμως διακρίνεται μικρού μεγέθους, μηνοειδές σίγμα, υπερυψωμένο
ώς εκθέτης, στους στίχους 2 (μεταξύ των δύο Α) και 6. Όμοίως στον στίχο 4, μικρό, υπερυψωμένο Ο μεταξύ
Ρ καί Υ.

Ε273. Επιτύμβιο τοϋΔίαντος, γιου τοϋ Μουπόρεως
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 148. Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Μαρμάρινη ορθογώνια βάση, ελλιπής το δεξιό πέρας. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη. Στην ανω
επιφάνεια φέρει επιμήκη τόρμο (0,31x0,12x0,045) για τήν ένθεση στήλης. 'Αποκρούσεις κατά τις
ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,43x0,33x0,155. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,015. Στίχ. 3-4: 0,009.
Διάστιχο: 0,015.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 64.
'Αδημοσίευτη.
2ος μ.Χ. al.
Δίας Μουπόρε
ως.
Ό δή
μος.

4
Ό δήμος.
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ΟΙ στίχοι 3-4 ανήκουν σέ παλαιότερη, πιθανώς επίσης επιτύμβια χρήση, τοϋ μνημείου· το
όνομα εκείνου τοϋ νεκροϋ πρέπει να αποξέσθηκε επιμελώς, προτοϋ χαραχθεί ή νέα επιγραφή (στίχ.
1-2 και 5).
Ε274. "Επιτύμβιο τοϋ γιου τοϋ Κέρδωνος
Εντοπίσθηκε στο χωριό Μαρώνεια, εντοιχισμένο στα αριστερά της θύρας της οικίας τοΰ Θωμά
Γιαννούδη. Ή τύχη τοϋ μνημείου αγνοείται.
Τό σχήμα τοϋ επιτύμβιου, τό όποιο ήταν αποκεκρουμένο ανω, δεν περιγράφεται. Ώς ΰλη
αναφέρεται μάρμαρο, χωρίς άλλον προσδιορισμό.
Ύψος γραμμάτων: στίχ. 1: 0,03, στίχ. 2:0,02. Διάστιχο: 0,019 (κατά τους Avezou και Picard).
Έκτυπο στην συλλογή της Γαλλικής 'Αρχαιολογικής Σχολής 'Αθηνών (est. IH 171-172). Πίναξ
64.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou και Ch. Picard, BCH 37 (1913) 143 αρ. 47.
Ιοςμ.Χ.αΙ
[Ό δείνα vel τόνδείνα]
Κέρδωνος.
Ό δήμος.

Τό όνομα τοϋ νεκροϋ πρέπει να αναγραφόταν σέ ονομαστική πτώση, όπως στην συντριπτική
πλειονότητα τών επιτύμβιων, στα όποια αναφέρεται ό δήμος.

Ε275. Επιτύμβιο της Άτερίας Ελπίδος
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 172. Βρέθηκε στις κατασκηνώσεις τής Μητροπό
λεως, στον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας.
Μαρμάρινο ορθογώνιο βάθρο, αποκεκρουμένο κάτω, ιδίως τήν κάτω αριστερή γωνία και τήν
αριστερή ακμή.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,88x0,49x0,28. Ύψος γραμμάτων: Στίχ. 1: 0,07. Στίχ. 2: 0,050,06. Στίχ. 3: 0,035-0,040. Διάστιχο: Στίχ. 1-2: 0,04. Στίχ. 2-3: 0,06-0,07.

"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 64.
'Αδημοσίευτη.
2ος μ.Χ. ai.
Άτερία
Έλπίς.
Ό δήμος.

Ή νεκρή ανήκε στο ρωμαϊκό γένος τών Aterii ή Haterii.
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Ε276. 'Επιτύμβιο της Ρουφίας Πρείσκας
Εντοπίσθηκε στο χωριό Μαρώνεια, εντοιχισμένη στο κλιμακοστάσιο τοϋ σπιτιοΰ της Ζωίτζας
Σαμουλαδα (απέναντι στην οικία Μανώλη Ζαννή) κατά τον Μελίρρυτο (στην "οικία Ζωίτσα" κατά
τον Reinach). Ή τύχη του μνημείου αγνοείται ήδη προ τοϋ 1913 (Avezou και Picard).
Ή μορφή τοϋ μνημείου δεν περιγράφεται.
Βιβλιογραφία: Μελίρρυτος, Περιγραφή 21 (μεγαλογράμματη μεταγραφή) καί, ανεξαρτήτως, S.
Reinach, BCH5 (1881) 92, άρ. 10 (Dumont-Homolle 445, αρ. HOMI). Πρβλ. Ch. Avezou καί Ch.
Picard, BCH 37 (1913) 147.
2ος μ.Χ. ai.
'Ρουφεϊα
Πρεϊσκα
[Δι]ονυσίου.
4 Ό δή
μος.

Τα ονόματα της νεκρής δεν αποκλείεται να εκφέρονταν σε πτώση δοτική. 'Από τους πρώτους
έκδοτες υπογραμμίζεται το χαρακτηριστικό ανεστραμμένο σίγμα καί ή γραφή τοϋ άλφα μέ
σπασμένη τήν οριζόντια κεραία. Χρονολογείται μέ παλαιογραφικά κριτήρια σέ "όψιμη εποχή".
Ε277. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας, χωρίς αριθμό καταλόγου.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, άποκεκρουμένο κατά τήν δεξιά, ανω καί κάτω
πλευρά. Ή οπίσθια επιφάνεια αδρώς έργασμένη.
Βρέθηκε το 2001 στον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας, σέ τομή πού έγινε σέ χώρο τοϋ
ρωμαϊκού κτηρίου (ανασκαφή Κοκκοτάκη).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,33x0,24x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,022. Διάστιχο:
0,010 (ό δήμος) καί 0,028 (ονόματα).
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 64.
'Αδημοσίευτη.
Στίχ. 3-5: αρχές 3ου π.Χ. αι.
Στίχ 1-2 καί 6-7: δεύτερο μισό 2ου π.Χ. αι.

ί
4

]

[. . .]σπΓττο[.]
Γϊυθ[-—]
ΤΤορ[--]
Ό δή
μος.

Στίχ. 2: πιθανώς γενική πατρυνυμική: Χρυσίππου. Στίχ. 3-5: προφανώς το δνομα καί τό —σύντομο—
πατρώνυμο άλλου νεκρού, μέ κεντρική στοίχηση. Στίχ. 5: σώζεται το ανω πέρας κάθετης κεραίας (πιθανώς
Ή[Ρω$]).
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'Από την παλαιογραφική ανάλυση προκύπτει οτι στο μνημείο χαράχθηκαν δύο επιτύμβια: οι
στίχοι 3-5 χαράχθηκαν κατά την πρώτη χρήση του (Ό δείνα τοϋ δεϊνος, ήρως), ενφ ό στίχος 2 και ό
έξίτηλος σήμερα στίχος 1, όπως και ή αναγραφή ό δήμος προστέθηκαν σε μεταγενέστερη φάση.
Ή συμπλήρωση των ονομάτων κρίνεται αδύνατη, επειδή είναι πάμπολλα τα ονόματα πού
προσφέρονται.

Ε278. Επιτύμβιο της Ηδείας, θυγατρός τοϋ Διονυσίου
Εντοπίσθηκε άπό τον Munro, μαζί με τις επιγραφές Ε172 και Ε370, στην πλακόστρωση της
αυλής σπιτιού στο χωριό Μαρώνεια. Ή τύχη τοϋ μνημείου αγνοείται.
Άπότμημα πλάκας (;), άποκεκρουμένο δεξιά. Στον Πίνακα 64 αναπαράγεται το απόγραφο τοϋ
Munro.
Βιβλιογραφία: J. A. R. Munro, JHS 16 (1896) 318-9, άρ. 17 (L. Moretti, Athenaeum 62 [1984]
260-63· SEG 34 [1984] 709· Loukopoulou, "Frontier" 107-108, σημ. 37-44· A. Martinez Fernandez,
"Inscripciones de Eno, Tracia", Fortunate 11 [1999] 83-84, άρ. 8).
Πρβλ. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 18 §62· Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, "Αρχαία Μακεδονία! (1973)
[1977] 166, οπού εσφαλμένα ώς τόπος ευρέσεως της επιγραφής αναφέρεται ή Αίνος· Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 4 (1983) 437, σημ. 73 (όπου επαναλαμβάνεται ή εσφαλμένη
προέλευση τής επιγραφής από τήν Αίνο)· J. Stern, BCH111 (1987) 502, σημ. 7.
Πρώτο μισό τοϋ 2ου π.Χ. αι.
[Ή]δεΐα Διονυ[σίου],
γυνή δέ Νουμην[ίου]
του Μητροδότου,
4 [
]ς. Ό δήμος ό εν Αϊνω.
Ή προτεινόμενη ανάγνωση βασίζεται σε έκείνην τοϋ Munro, καθώς και στο σχεδιαστικό σκαρίφημα τοΰ
ιδίου. Στίχ. 4: [ήρωί]$· vel [ό δημο]$· κατά τον Moretti, ό όποιος ομως προτείνει χαμηλότερη χρονολόγηση τοϋ
μνημείου.
Ιδιαίτερα απασχόλησε τήν βιβλιογραφία ή αποκατάσταση και ερμηνεία τοϋ στίχου 4, με τήν
οποία συνδέθηκε καί ή χρονολόγηση τοϋ μνημείου. Κατά τους Bilabel, Λαζαρίδη καί ΚουκούληΧρυσανθάκη, ό δήμος ό έν Αϊνω πρέπει να σημαίνει τους "Μαρωνιτες τους εγκατεστημένους στην
Αίνο". 'Αντίθετα ό Moretti καί, ανεξαρτήτως, ή Loukopoulou υποστηρίζουν μέ βάση επιγραφικές
μαρτυρίες, οτι ή συγκεκριμένη διατύπωση αναφέρεται κατά κανόνα σε οργανωμένες ομάδες πολι
τών —φυγάδων ή εξόριστων— εγκατεστημένες εκτός τής πόλεως (στην περίπτωση αυτή Μαρωνιτών πολιτών εγκατεστημένων στην Αίνο). Κατάλληλο πολιτικό κλίμα μπορεί, κατά τήν γνώμη μας,
να αναζητηθεί μόνον στην περίοδο τής παρεμβάσεως στην Μαρώνεια τοϋ Φιλίππου Ε ', ειδικότερα
τό 188/87 (βλ. Λίβ. 39. 27. 7), όταν οι οπαδοί τής φιλορρωμαϊκής παρατάξεως μπορεί να εγκατα
στάθηκαν ώς εξόριστος δήμος στην γειτονική Αίνο (πρβλ. Τ139). Οι επιφυλάξεις τοϋ Moretti, ό
όποιος υποστηρίζει μεταγενέστερη χρονολόγηση στον 2ο-1ο π.Χ. αι., στηρίζονται σε αβάσιμα κατά
τήν γνώμη μας παλαιογραφικά κριτήρια.
'Ανοικτό παραμένει τό πρόβλημα τής ιδρύσεως τοΰ μνημείου τής Ηδείας στην Μαρώνεια άπό
τον "εξόριστο δήμο". Επισημαίνεται πάντως δτι ή αναφορά τοϋ πατρώνυμου τής νεκρής αλλά καί
τοϋ ονόματος καί τοϋ πατρώνυμου τοϋ συζύγου της παραπέμπει σε διακεκριμένο κοινωνικό, Ισως
καί πολιτικό, περιβάλλον (πρβλ. τά επιτύμβια Ε251, Ε297, Ε302, άλλα καί τά αναφερόμενα άπό
τον Λίβιο [Τ139] για τήν τύχη καί τήν στάση τών οπαδών τών άντιμακεδονικών παρατάξεων στις
πόλεις τοϋ Βορείου Αιγαίου).
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Ε279. "Επιτύμβιο της Βενδίδος και τον Μηνοδότον
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 121. Ή ακριβής προέλευση παραμένει άγνωστη.
Μαρμάρινη ορθογώνια βάση, άποκεκρουμένη τήν δεξιά πλευρά και τήν κάτω δεξιά γωνία. Ή
οπίσθια επιφάνεια άδρώς εργασμένη. Στο δεξιό της άνω επιφανείας μικρός αλλά βαθύς κυκλικός
τόρμος και ορθογώνιο λάξευμα. Σε μεταγενέστερη χρήση, ή κάτω επιφάνεια διαμορφώθηκε σέ
λεκάνη (ποτίστρα;).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,18x0,30x0,33. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,02. Στίχ. 3-4: 0,01.
Διάστιχο: 0,013.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 64.
Βιβλιογραφία: 'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Ο. Masson, MusHelv45 (1988) 9, άρ. lg (=OGS II 608),
ό όποιος έλαβε γνώση τοΰ ονόματος της νεκρής άπό αναφορά του Υ. Grandjean (1974) στο
συγκεκριμένο μνημείο.
2ος μ.Χ. αι.
Βενδις Διουκίλου γ[υνή],
Μηνόδοτος Ίσιδώ[ρου].

4

Ό δημος.

Στίχ. 1 : Άπό το τελευταίο γράμμα διακρίνεται μόνον μία κάθετη κεραία.

Ε280. Επιτύμβιο της Όρφιδίας 'Ικεσίας και της Φλαβίας Ρηγίλλης
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1718. Βρέθηκε στο χωριό Μαρώνεια, στην αυλή μπροστά άπό το
σχολείο (Munro· της οικίας τοΰ Θωμά Γιαννούδη, κατά τους Avezou και Picard).
Μαρμάρινος επιτύμβιος βωμός. 'Επιστέφεται άπό πλατειά ταινία μέ ανάγλυφα άνθέμια, ή
οποία βαίνει έπί αλλεπάλληλων κυματίων. Στο κάτω μέρος διαμορφώνεται βάση μέ τριπλό κυμάτιο μεταξύ ταινιών. Εκτεταμένες αποκρούσεις κατά τήν επίστεψη και τήν αριστερή κυρίως
πλευρά.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,10x0,50x0,46. Ύψος γραμμάτων: 0,035. Διάστιχο: 0,03.
Φωτογραφία. Πίναξ 65.
Βιβλιογραφία: S. Reinach, BCH5 (1881) 90 άρ. 3 (Dumont-Homolle 446, άρ. 110Μ8).Πρβλ. S.
Reinach, BCH 8 (1884) 50 άρ. 2· J. Α. R. Munro, JHS 16 (1896) 320-21, άρ. 23· Ch. Avezou και
Ch. Picard, BCH 37 (1913) 146, C.
2ος-3ος μ.Χ. αι.

4

Όρφ(ιδίαν) Είκαισίαν (sic),
ή αδελφή Φλ(αβία)
'Απολλωνία.
Ό δήμος.
Φλ(αβίαν) 'Ρήγιλλαν.
vacat
Ό δήμος.

Στίχ. 1: ΟΡΦΕ.ΚΑΟ.. Ο Reinach το 1881, ΟΡΦΕΙΚΑΙΣΙΑΝ ô ίδιος το 1884, ΟΡΦΕΙΚΑΚΙΙΑΥΣ ό Munro, Όρφεϊ
Καισιαν[ώι] ό Homolle (Dumont-Homolle), Όρφεί(αν) Καισίαν οί Avezou και Picard.
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Ή προτεινόμενη ανάγνωση του πρώτου στίχου βασίζεται στο γεγονός οτι διακρίνονται με
αρκετή βεβαιότητα διαχωριστικά λέξεων στους στίχους 1 και 5, μετά τα συντομογραφημένα
ονόματα γένους. 'Από τα πιθανά ρωμαϊκά gentilicia προκρίθηκε τό Όρφίδιος, επειδή άπαντα επίσης
στην Σαμοθράκη (Fraser, Samothrace 58 στίχ. 2-3: Τ. Όρφίδιος 'Αγησίλαος Ήρακλεώτης από
Στρυμόνος). Όσον άφορα στο ελληνικό όνομα Ίκέσιος, είναι σχετικά διαδεδομένο στην περιοχή
τοΰ Βορείου Αιγαίου. Πρβλ. IG XII 8. 220. 10: Ίκ[έ]σιο$ Άντιόχου στην Σαμοθράκη· SEG 40 (1990)
539: ΕΙκέσιος Φοιβίδου, ρωμαϊκών χρόνων, από τό ιερό τοΰ ήρωος Αυλωνείτου στα ΚηπιάΆκροβούνι τοΰ νομοΰ Καβάλας, καί αρκετά παραδείγματα ποικίλων εποχών από τήν Θάσο (βλ.
LGPN\,\. Ίκέσχος).
ΟΙ στίχοι 5-6 φαίνεται οτι χαράχθηκαν μέ τήν ίδια ευκαιρία ή λίγο αργότερα, πάντως άπό τον
ίδιο χαράκτη. Τό πιθανότερο είναι οτι ή Φλαβία Τήγιλλα ήταν επίσης αδελφή τών δύο άλλων.
'Αξιοσημείωτο αλλ' όχι καί σπάνιο είναι τό γεγονός οτι μία από τις αδελφές δέν φέρει τό ίδιο
όνομα γένους. 'Ανάλογες περιπτώσεις απαντούν καί σε άλλες επιγραφές, τόσο ελληνικές οσο καί
λατινικές. Ερμηνεύονται συνήθως είτε ώς περιπτώσεις υιοθεσίας άπό ενα ή περισσότερα τέκνα
τοΰ ονόματος γένους της μητέρας είτε ώς τέκνα μή νόμιμων γάμων, τα όποια κληρονόμησαν τό
νομικό καθεστώς καί τό όνομα γένους της μητέρας τους, είτε (επί αρρένων) ώς τέκνα τα όποια
απέκτησαν τήν ρωμαϊκή πολιτεία μέσω της θητείας τους στον ρωμαϊκό στρατό, ένφ δέν
αποκλείεται φυσικά καί ή περίπτωση να πρόκειται για ετεροθαλή αδέλφια (βλ. συστηματικά, Ι.
Kajanto, "On the pecularities of women's nomenclature", L'onomastique latine 147-59 καί, πιο
πρόσφατα, Μ. Αυλωνίτη καί Ήλ. Σβέρκος, "Δύο νέες επιγραφές άπό τό ανατολικό νεκροταφείο
της Θεσσαλονίκης", ΤΕΚΜΗΡΙΑ 6 [2001] 3-7 καί Π. Άδάμ-Βελένη καί Ήλ. Σβέρκος, "Επιτάφιες
στήλες από τή Θεσσαλονίκη", Α ' Πανελλήνιο Συνέδριο Επιγραφικής [Μνήμη Δ. Κανατσούλη]
[Θεσσαλονίκη 2001] 22).

Ε281. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 555.
'Ορθογώνιος μαρμάρινος δόμος, πιθανώς ορθοστάτης' φέρει στην άνω επιφάνεια αύλακα
οριζοντίου συνδέσμου (0,05x0,02). Ή κύρια όψη καί ή κάτω επιφάνεια επιμελώς έργασμένες. Ή
άνω επιφάνεια καί οί δύο πλευρικές άδρώς έργασμένες, σώζουν ίχνη άναθυρώσεως. Στην πρόσθια
δεξιά γωνία της άνω επιφανείας υπάρχει αύλακα οριζόντιου συνδέσμου. Στο άνω αριστερό της
κύριας όψεως μικρός τετράγωνος τόρμος (0,033x0,033), πιθανώς άπό δεύτερη χρήση.
'Αποκρούσεις κατά τόπους.
'Ανασύρθηκε τό 1972 άπό τήν θάλασσα στην θέση Γουρνούδια.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,94x0,70x0,38. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,018. Διάστιχο:
0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 65.
'Αδημοσίευτη.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 27 (1972) [1977] "Χρονικά" 535 (SEG27 [1977] 340).
Ελληνιστικοί χρόνοι;
Ό δή
μος.
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Ε282. Άπότμημα μαρμάρινου βάθρου.
Βρέθηκε το 1999 κατά τήν ανασκαφή στον χώρο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην
Παληόχωρα Μαρώνειας, οπού είχε χρησιμοποιηθεί ώς οικοδομικό υλικό. Φέρει αποκρούσεις σε
δλες τις πλευρές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,19x0,23x0,115.
Φωτογραφία. Πίναξ 65.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως ΑΔ 55 (1999) "Χρονικά" (υπό έκδοση).
Ελληνιστικοί χρόνοι;
Ό δήμος.

Ε283. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 640.
Άπότμημα τοΰ αριστερού μέρους ορθογώνιας βάσεως άπό χονδρόκοκκο, ύπότεφρο μάρμαρο,
αποκεκρουμένο άνω, δεξιά καΐ κάτω. Στοιχεία προελεύσεως δέν είναι γνωστά.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,33x0,26x0,16. Ύψος γραμμάτων: 0,035.
Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 65.
'Αδημοσίευτη.
'Ελληνιστικοί χρόνοι;
Ό

5T]|>OS].

Ή δεύτερη συλλαβή της λέξεως δήμος μπορεί να ήταν χαραγμένη σε δεύτερο στίχο, δπως σε
άλλα ανάλογα επιτύμβια (πρβλ. Ε281).

Ε284. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 377.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας, άνω και κάτω αποκεκρουμένο. Διακρίνονται τρία γράμματα
ενός στίχου.
Ή ακριβής προέλευση δέν είναι γνωστή.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,34x0,29x0,14. Ύψος γραμμάτων: 0,02.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 65.
Αδημοσίευτη.
'Ελληνιστικοί χρόνοι
[Ό δη]μος.
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Ε285. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας. Χωρίς αριθμό καταλόγου. Προέρχεται από περισυλ
λογή στον αρχαιολογικό χώρο κατά τό έτος 2002.
Άπότμημα βάθρου από χονδρόκοκκο μάρμαρο. Σώζει τμήμα τοϋ αριστερού κροτάφου και της
κάτω επιφανείας στηρίξεως. Άποκεκρουμένο τις άλλες πλευρές. Ή πίσω οψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,32x0,23x0,145. Ύψος γραμμάτων: 0,026. Διάστιχο: 0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 66.
'Αδημοσίευτη.
1ος-2ος μ.Χ. αι.
Ό δή
μος.

Ε286. Επιτύμβιο τοϋ οίκου τοϋ Διονυσίου, γιου τοϋ 'Ιέρωνος
Εντοπίσθηκε στο χωριό Μαρώνεια, στην αυλή της οικίας Τ. Γιαννούδη. Ή τύχη τοΰ μνημείου
αγνοείται.
Μικρή μονολιθική σαρκοφάγος από μάρμαρο ύποκίτρινο. Ή επιγραφή είναι χαραγμένη στην
κύρια μακρά πλευρά.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,22x0,915x0,52. Πάχος τοιχωμάτων 0,055. Ύψος
γραμμάτων: Στίχ. 1-2: 0,018-0,02. Στίχ. 3-5: 0,012-0,02. Διάστιχο: Στίχ. 1-2: 0,02-0,025. Στίχ. 3-5:
0,01-0,015.
Έκτυπο στην Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή τών 'Αθηνών (est. IH 173). Πίναξ 66.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH37 (1913) 143-44, αρ. 49.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι

Ό δήμος
4

Διονύσιος 'Ιέρωνος, ήρως.
Μέρων Διονυσίου, ήρως.
Νεικίας Διονυσίου, ήρως, Νεικίας Νεικίου,
ήρως, Άκονία Πλουτογένου, γυνή δε
Διονυσίου, ήρως. Διονύσιος Διο[νυσί]ο(υ), [ήρ]ως.

Στίχ. 5: Διονύσιος <ύσιος> οί Avezou και Picard. Στο έκτυπο όμως διαβάζεται Διονύσιος Διο[νύσι]ος· το τελικό

γράμμα της γενικής πατρωνυμικής, χαράχθηκε, προφανώς εκ παραδρομής ώς σίγμα. Πρόκειται κατά πάσαν
πιθανότητα για τρίτο γιο τοϋ Διονυσίου 'Ιέρωνος. Οί λέξεις ό δήμος έχουν χαραχθεί εντός ανάγλυφου στεφάνου
χαραγμένου στο αριστερό της επιφανείας, μεταξύ δευτέρου καί τρίτου στίχου.
Τό προτεινόμενο κείμενο καί ή χρονολόγηση αναπαράγουν ουσιαστικά τις προτάσεις τών
Avezou και Picard. Στον στίχο 4 oi Avezou καί Picard πρότειναν τήν αποκατάσταση της γενικής
riAouToyévou(s)· Ό τύπος όμως της γενικής σέ -ou τών σιγμολήκτων τριτοκλίτων είναι συνήθης
στις επιγραφές της Θράκης άπό τους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους.
Για τήν προσφώνηση τοϋ νεκρού ώς ήρωος, βλ. ανωτέρω, τα σχόλια στο επιτύμβιο Ε65 τών
'Αβδήρων.
Τό όνομα Διονύσιος Ιέρωνος φέρει επίσης ένας από τους θεραπευτές τοΰ καταλόγου Ε212 (στίχ.
29). Δεν αποκλείεται να πρόκειται για μέλη τής ίδιας μεγάλης, καί πιθανότατα αριστοκρατικής
οικογενείας τής Μαρώνειας.
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Ε287. Επιτύμβιο τον Άρτέμωνος, γιου τον Διογένονς
Βρέθηκε πριν άπό τό 1895, εντοιχισμένη σέ τοίχο στο υψηλότερο σημείο τοϋ χωριοϋ. Ή τύχη
τοΰ μνημείου αγνοείται.
Άπότμημα μαρμάρινης βάσεως (?). Άδρώς έργασμένη, άποκεκρουμένη άνω.
Οι διαστάσεις τοΰ μνημείου δεν παραδίδονται. Ύψος γραμμάτων: 0,025 (= περίπου μία ίντσα,
κατά τον Munro).
Έδώ (Πίναξ 66) αναπαράγεται τό απόγραφο τοΰ Munro.
Βιβλιογραφία: J. Α. R. Munro, JHS 16 (1896) 319, άρ. 19 (μέ πανομοιότυπο σχέδιο τοΰ λίθου).
2ος-1οςπ.Χ. al.
ΙΕΙΕΙ

Ό δήμος.
vacat
Άρτεμων(α) Δι[ογ]4 ενου, ήρωα.
Ή ανάγνωση μας επαναλαμβάνει —μέ επιφυλάξεις— την προταθείσα από τον Munro, ή οποία
βασίζεται στο πανομοιότυπο αντίγραφο πού δημοσίευσε ό ίδιος. Τα γράμματα πού αυτός σημειώ
νει στον πρώτο στίχο, καί τα όποια δέν αποκλείεται νά αποτελούν κατάλοιπα προγενέστερης ή
μεταγενέστερης επιγραφής, μπορεί ίσως νά συμπληρωθούν ως: [έ-πί] Ίερέ[ως
]· οπωσδήποτε,
δέν φαίνεται νά σχετίζονται μέ τό επιτύμβιο πού ακολουθεί.
Ε288. Επιτύμβιο τον οίκον τον 'Ηρακλείδη, γιου τοϋ Άμννάνδρον
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 5. ΟΙ συνθήκες ευρέσεως παραμένουν άγνωστες.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, συγκολλημένη από δύο συνανήκοντα τμήματα. Άποκεκρουμένη
άνω καί κάτω, καθώς καί κατά τις ακμές. Επιφάνεια διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,49x0,41x0,0,12. Ύψος γραμμάτων: Στίχ. 1-2: 0,03. Στίχ. 3:
0,04. Στίχ. 4: 0,03. Στίχ. 5-7: 0,025. Στίχ. 8: 0,02. Διάστιχο: 0,01-0,03.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 66.
'Αδημοσίευτη.
1ος-2οςμ.Χ. αι.
[Ήρακλείδ]ην
Άμυν[άν]δρου,
ήρωα.
4 Δ η μ όσ τ ραTos vac. καί Άμύνανδρος οί Ήρακλείδου,
Σάτριος Δημοστρά8 του, ζήσας ετη É> ÇK.
vacat
Ό δή
μοςΠρόκειται για τό επιτύμβιο τών αρρένων μελών τριών γενεών Μαρωνιτών τής ίδιας
οικογένειας. Ή επιγραφή φαίνεται οτι χαράχθηκε σέ τέσσερες διαδοχικές φάσεις. Τό μνημείο κατα
σκευάσθηκε αρχικά για τον [Ήρακλείδ]ην Άμυνάνδρου (τό ονομά του συμπληρώνεται μέ βεβαιότητα
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βάσει τοΰ πατρωνυμικού των δύο γιων του πού αναφέρεται στον στίχο 6). 'Αργότερα ακολούθησε
στον τάφο τον Ηρακλείδη ό γιος του Δημόστρα-ros, τό όνομα τοΰ οποίου προστέθηκε από άλλον
ίσως χαράκτη μέ γράμματα ακόμη μεγαλύτερα και αραιότερα (στίχ. 4-5). Με τον θάνατο και τοΰ
δεύτερου γιου τοΰ Ηρακλείδη, τοΰ Άμυνάνδρου, τρίτος πιθανώς χαράκτης χάραξε και αύτοΰ τό
όνομα έν συνεχεία συμπλεκτικά (μέ γράμματα αισθητά μικρότερα καΐ πυκνότερα), προσθέτοντας
καί τό όνομα τοΰ κοινού πατέρα των δύο ανδρών (στίχ. 5-6). Σε μεταγενέστερο τέλος χρόνο χα
ράχθηκαν οί στίχοι 7 καί 8 για τον γιο τοΰ Δημοστράτου Σάτριο —τον εγγονό τοΰ Ηρακλείδη— ό
όποιος πέθανε σε ηλικία 26 ετών.

Ε289. 'Επιτύμβιο τών γιων τοϋ Διοσκουρίδη
Περιλαμβάνεται μεταξύ τών απογράφων τοΰ Πρίνστον (Institute of Advanced Studies). Ή τύχη
τοΰ μνημείου αγνοείται.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Άμύνανδρον Διοσκουρίδου
'Απολλώνιος Διοσκ[ουρίδου],
ό δήμος, ήρω[α].

Ή προτεινόμενη χρονολόγηση βασίζεται στο χαρακτηριστικό σχήμα τοΰ (ανεστραμμένου) Ε,
πού σημειώνεται στο απόγραφο.
Ε290. 'Επιτύμβιο τοϋ Μητροδώρον, γιου τοϋ Φιλόμουσου
Εντοπίσθηκε στο χωριό Μαρώνεια, εντοιχισμένο στην ο'ικία Θωμά Χατζηγιανούδη, κατά τον
Reinach. Ή τύχη τοΰ μνημείου μετά τό 1913 αγνοείται.
'Επιτύμβιο μνημείο άγνωστης περιγραφής.
Ύψος γραμμάτων: στίχ. 1-3: 0,07-0,035, στίχ. 4-5: 0,02-0,025. Διάστιχο: 0,01-0,02.
Συμπιλήματα.
Έκτυπο στην Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή τών 'Αθηνών (est. IH 179). Πίναξ 66.
Βιβλιογραφία: S. Reinach, BCH5 (1881) 90, άρ. 4 (Dumont-Homolle 446, άρ. 110Μ9).
Πρβλ. Ch. Avezou και Ch. Picard, BCH31 (1913) 147 σημ. 1.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Μητρόδωρον
Φιλόμουσου
ήρωα.
4 Κατρουβηα (;) Πλουτογένους.

Ό δήμος

Στίχ. 4: Κατουβηα ό Reinach· ΚΑΤΡΟΥΡΒΗΑ οί Avezou καί Picard.
Άπό τήν εξέταση τοΰ έκτύπου (Δεκέμβριος 2001) προκύπτει (α) ότι στον στίχο 4, εξ αιτίας τοΰ
συμπιλήματος, δέν αποκλείεται ή ανάγνωση Κα-ττρουβηα (πρβλ. ανάλογο πρόβλημα αναγνώσεως σε
επιτύμβιο από τήν Δύμη, κατωτέρω Ε387), (β) ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές επιγραφές· τα
γράμματα τής επιγραφής ό δήμο$ συγγενεύουν μέ εκείνα τής πρώτης επιγραφής.
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Ε291. 'Επιτύμβιο τοϋ Δωρίωνος, γιου τοϋ Διονυσίου
Εντοπίσθηκε στο χωριό Μαρώνεια, εξω από την ο'ικία τοϋ Γκιουζέλ-Κυργιάκη (Μελίρρυτος·
στην οικία Γιαννακοϋ κατά τον Reinach). Ή τύχη τοϋ μνημείου αγνοείται ήδη προ τοΰ 1913, κατά
τους Avezou και Picard.
'Επιτύμβιος βωμός (cippe κατά τον Reinach) από λευκό μάρμαρο. Ύψος 0,70 (Reinach.) Μήκος
3 σπιθαμών καί πλάτος 2 σπιθαμών (Μελίρρυτος).
Βιβλιογραφία: Μελίρρυτος, Περιγραφή 20 (μεγαλογράμματη μεταγραφή) καί, ανεξαρτήτως, S.
Reinach, BCH5 (1881) 92-93, άρ. 13 (Dumont-Homolle 446, άρ.110Μ3). Πρβλ. Ch. Avezou καί
Ch. Picard, BCH 37 (1913) 147 (διαπίστωση απώλειας).
Ελληνιστικοί χρόνοι;
Δωρίων Διονυ
σίου, ήρως.

Ή προτεινόμενη χρονολόγηση βασίζεται μόνον στο γεγονός οτι ό τύπος τοΰ επιτύμβιου με τήν
προσφώνηση τοΰ νεκροΰ ώς ήρωος είναι συνήθης κυρίως σε ελληνιστικά επιτύμβια της
Μαρώνειας.
Ό Δωρίων Διονυσίου πρέπει να ήταν μέλος της ίδιας οικογένειας μέ τους νεκρούς της στήλης
Ε302.

Ε292. Επιτύμβιο τοϋ Φάσιδος, γιου τοϋ 'Επαφροδείτου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 953 = ΑΚΜ 118. Βρέθηκε κατά τον Μελίρρυτο στο χωριό Μαρώνεια,
εντοιχισμένη στην δεύτερη βαθμίδα τοΰ κλιμακοστασίου της οικίας τοϋ Φιλίππου Ψαρά ("οικία
Φιλίππου" κατά τον Reinach). Οί Avezou και Picard (BCH 37 [1913] 147) αναφέρουν απώλεια τοϋ
λίθου, ό όποιος όμως εισήχθη σε άγνωστο χρόνο στην συλλογή της Κομοτηνής.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ πλατειά ταινιωτή επίστεψη. Επιφάνεια άδρώς έργασμένη.
Άποκεκρουμένη τό κάτω μέρος, τήν άνω δεξιά γωνία της έπιστέψεως καί κατά τις ακμές, ιδίως
στον αριστερό κρόταφο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,53x0,28x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,018. Διάστιχο: στίχ. 1-2:
0,018, στίχ. 2-3: 0,006.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 67.
Βιβλιογραφία: Μελίρρυτος, Περιγραφή 19-20 (μεγαλογράμματη μεταγραφή) καί, ανεξαρτήτως,
S. Reinach, BCH5 (1881) 92, άρ. 12 (Dumont-Homolle 445, άρ. 110Μ2).
1ος μ.Χ. αι.
Φάσις & Έττα-vac.
& φροδείτου,
ήρω$.
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Ε293. 'Επιτύμβιο τον Διονυσίου, γίοϋ τοϋ Κτησίβίου
Εντοπίσθηκε προ τοΰ 1881 στην παραλία τοϋ Αγίου Χαράλαμπου, άλλα τα ίχνη του είχαν ήδη
χαθεί τήν εποχή της επισκέψεως των Avezou και Picard στην περιοχή. Διαστάσεις δεν
αναφέρονται.
Βιβλιογραφία: S. Reinach, BCH5 (1881) 93, άρ. 16 (Dumont-Homolle 446, αρ. 110Μ6).
Πρβλ. Ch. Avezou και Ch. Picard, BCH37 (1913) 147.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Διονύσιος Κτησιβίου,
ήρως.

Ή ανάγνωση τοΰ κειμένου και ή χρονολόγηση βασίζονται στην δημοσίευση τοΰ Reinach.

Ε294. "Μικρόν τεμάχιον μαρμάρου" (Μελίρρυτος).
Εντοπίσθηκε προ τοΰ 1871 άπό τον Μελίρρυτο στην "Ξηρά Κρήνη, τήν λεγομένη
Μπουγιουκλή", αλλά τα ίχνη τοΰ λίθου είχαν χαθεί ήδη πριν από τήν επίσκεψη στην περιοχή των
Ch. Avezou καί Ch. Picard.
Βιβλιογραφία: Μελίρρυτος, Περιγραφή 20 (μεγαλογράμματη μεταγραφή) καί, ανεξαρτήτως,
Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 (1913) 147, σημ. 8.
Ελληνιστικοί χρόνοι;
[. . .]αρχος Διονύσ(ι)ος
[
]ρου, ήρως.
Στίχ. 1: Διόνυσος ô Μελίρρυτος.
Ό τύπος τοΰ επιτύμβιου με τήν προσφώνηση τοΰ νεκροΰ ως ήρωος είναι συνήθης σέ
ελληνιστικά επιτύμβια της Μαρώνειας. Ή σπάνια χρήση τοΰ θεωνυμίου Διόνυσος ώς άνθρωπωνυμίου ακόμη καί κατά τους ελληνιστικούς χρόνους (πρβλ. τα σχόλια τοΰ Klaffenbach για αντί
στοιχη περίπτωση στην επιγραφή της Δυτικής Λοκρίδος IG IX Ι 2 . 3, 731) γεννά υποψίες ότι ή
παρουσία τοΰ ονόματος στο επιτύμβιο οφείλεται σέ σφάλμα τοΰ χαράκτη ή σέ παρόραμα τοΰ
Μελιρρύτου.

Ε295. Επιτύμβιο τοϋ Καρτοϋ, γιου τοϋ Γαΐου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 285. Βρέθηκε το 1979 στο χωριό Μαρώνεια, στην
οικία της Γενοβέφας Καλούδη.
Επιτύμβια στήλη από ήμίλευκο μάρμαρο, άποκεκρουμένη άνω και κάτω. 'Ορθογώνια σχεδόν
απόκρουση στην κάτω δεξιά γωνία. Ή οπίσθια επιφάνεια άδρώς εργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,38x0,375x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,055-0,07. Διάστιχο:
0,025. Συμπίλημα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 67.
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Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, Α Δ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 428-29, άρ. 8η (σε
μεγαλογράμματη μεταγραφή), πίν. 426γ. Πρβλ. J. και L. Robert, BullEpigr 1977,289.
Τέλος 2ου-αρχές 3ου ai. μ.Χ.
Καρτους
Γαΐου, ήρως,
Καρτο[. . .]
4 [----]
Στίχ. 2:1-ΡΩΣ ό Τριαντάφυλλος, ήρως οι Robert, οί όποιοι προφανώς αναγνωρίζουν το συμπίλημα. Στίχ.
3: ΚΑΡΤ[ΟΥΣ] ό Τριαντάφυλλος, αλλά στον λίθο ΚΑΡΤΟ. Οί Robert επισημαίνουν απλώς την ύπαρξη
καταλοίπων ενός τρίτου στίχου.
Για τα λεγόμενα nomina nuda, όπως εδώ το πατρώνυμο Γάϊος του νεκροϋ, βλ. Rizakis,
"Anthroponymie" 21.
Ό γυναικείος τύπος τοϋ ονόματος τοΰ νεκροϋ εμφανίζεται σε άλλο επιτύμβιο της Μαρώνειας
(Ε328).
Ό πρώτος εκδότης χρονολόγησε το μνημείο στον 2ο μ.Χ. αι. Ή προτεινόμενη άναχρονολόγηση
στηρίζεται σε παλαιογραφικά κριτήρια.
Ε296. Επιτύμβιο τοϋ Ρωμαίου Ποπλίου Κυιντιλίου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 635. Βρέθηκε το 1986 κατά τήν άποχωμάτωση τοϋ
αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας (θέση Παραθύρας Ρέμα) άπό τον άρχαιοφύλακα Φ. Κωνσταντινίδη. 'Ορθογώνια στήλη άπό μάρμαρο τεφρό, μέ απλή οριζόντια επίστεψη. Άποκεκρουμένη τό
κάτω μέρος, κατά το ϋψος τοΰ 4ου στίχου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,33x0,44x0,14. Ύψος γραμμάτων: 0,023-0,025. Διάστιχο:
0,015. Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 67.
'Αδημοσίευτη.
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. al.
Θ(εόίς)
vacat
[Κ](αταχθονίοι$)
Π(όπλιον) Κυιντίλιον, Γαΐου
Κυιντιλίου uióv, Μά4 [ξιμ]ο[ν], ήρωα. vacat

Για τήν ευρύτατα διαδεδομένη στα επιτύμβια τών ρωμαϊκών χρόνων τυπική επίκληση στους
καταχθόνιους θεούς —κατά μετάφραση τοϋ λατινικού D(is) M(anibus)— βλ. Ά. Ριζάκης, και Ί .
Τουράτσογλου, ΑΕ139 (2000) [2001] 264-66.
Ό νεκρός μπορεί να ήταν κάποιος άγνωστος κατά τα άλλα γόνος τοϋ πανάρχαιου, αριστοκρα
τικού ρωμαϊκού γένους τών Quinctilii. Ή παρουσία τών Κυιντιλίων στην Θράκη, άλλα και στην
υπόλοιπη Ελλάδα δεν είναι αλλοθεν γνωστή (πρβλ. ωστόσο τήν παρουσία μιας 'Ιουλίας
Κουντιλίας στην Θεσσαλονίκη τοϋ 2ου-3ου μ.Χ. αι. [IG Χ 2.1. 822]).
Ή σύμφωνα μέ τους κανόνες της ρωμαϊκής ονομαστικής εκφορά τοϋ ονόματος τοϋ νεκροϋ
οδηγούν στο συμπέρασμα οτι πρόκειται για εξελληνισμένο Ρωμαίο μάλλον παρά για Έλληνα ό
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όποιος έλαβε τήν ρωμαϊκή πολιτεία. Τό μνημείο αποτελεί μία από τις λιγοστές ενδείξεις για τήν
πρώιμη παρουσία Ρωμαίων Ιδιωτών, πιθανότατα negotiators, στην ελεύθερη και συμμαχική τών
Ρωμαίων πόλη της Μαρώνειας. Πρβλ. τό ψήφισμα Ε178.

Ε297. "Επιτύμβιο τοϋ Πυθογένους, γιου τοϋ Λυσανία, καί της συζύγου του
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 13. Βρέθηκε σπασμένη σε δύο κομμάτια, στα ερείπια
τοΰ μικρού παλαιού σχολείου τού χωριού Μαρώνεια, τό όποιο είχε καταστραφεί μερικώς από
τους βομβαρδισμούς κατά τις επιχειρήσεις της περιόδου 1914-1918.
Μαρμάρινη επίστεψη μεγάλου επιτύμβιου μνημείου, ελλιπής κατά τό μεγαλύτερο μέρος τού
πλάτους της. Σώζονται δύο μή συνανήκοντα (σήμερα τρία) τμήματα της μακράς πλευράς μαρμά
ρινης πλάκας, ή οποία επιστέφεται από επίπεδη ταινία. Στην άνω επιφάνεια της πλάκας διαμορ
φώθηκε σε δεύτερη χρήση λεκανοειδές κοίλωμα, ενφ παράλληλα αποκόπηκε ορθογώνιο τμήμα στο
πίσω δεξιό μέρος, πιθανώς προκειμένου ό λίθος να χρησιμοποιηθεί ως λεκάνη ή σκάφη. 'Αποκρού
σεις κατά τίς ακμές καΐ ιδίως κατά τήν δεξιά κάτω γωνία τοϋ δεξιού τμήματος, τοϋ οποίου τό
αριστερό πέρας έχει συγκολληθεί. Μικρό μέρος, μήκους περίπου 0,15μ., μεταξύ τών δύο τεμαχίων
φαίνεται οτι αποκόπηκε καί απολέσθηκε σχετικά πρόσφατα. Ή επιγραφή έχει χαραχθεί επιμελώς
σε δύο στίχους στην κύρια οψη της πλάκας, ή επιφάνεια της οποίας έχει επιμελώς κτυπηθεί με
κτένι για λόγους πιθανότατα αίσθητικούς.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,19x0,50x0,21. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,027. Διάστιχο:
0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 67.
Βιβλιογραφία: M. Feyel, BCH 66-67 (1942-43) 198-99, άρ. 2.
1ος μ.Χ. αι.
[Πυ]θογενην Λυσανίου, [ήρωα, Βερ]ονίκη Γαΐου, γυνή δε Πυθ[ογένου]
το[υ Λυσαν]ίου, ήρωΐς.
Στίχ. 1: —ήρωα Βερονίκη Γαίου, γυνή δέ Πυθ... ό Feyel, ό όποιος δέν μπόρεσε να δει παρά τό ενα μόνον (το
δεξιό) από τα δύο τμήματα της επιγραφής. Στίχ. 2: —Λυσανίου ήρωΐ$ ό Feyel.
Είναι φανερό από τό απόγραφο τοϋ Feyel οτι, όταν μελέτησε τήν επιγραφή, σωζόταν μεγαλύ
τερο (προς αριστερά) μέρος τοΰ δεξιού τμήματος της επιγραφής. Έτσι είναι σήμερα δυνατόν να
συμπληρωθεί επακριβώς τόσο τό συνολικό μήκος οσο καί τό πλήρες κείμενο της επιγραφής. "Οταν,
σε άγνωστη χρονική στιγμή, ή επιγραφή άποτοιχίσθηκε, φαίνεται οτι έσπασε σε περισσότερα
κομμάτια, καί οτι απολέσθηκε τό δεξιό πέρας τοϋ άριστεροΰ τμήματος πού αποκόπηκε.
Ή γενική τοΰ ονόματος Πυθογένης συμπληρώθηκε ώς γενική πρωτοκλίτου, για να φαίνεται
συνεπής προς τήν αιτιατική Πυθογένην καί κατ' άναλογίαν προς τήν γενική Διογένου σέ άλλο επι
τύμβιο (Ε287) της ίδιας εποχής.

Ε298. "Επιτύμβιο τοϋ Γαΐου Ούαλερίου Σευήρου καί της 'Ηδείας, θυγατρος τοϋ Ταρσού
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 14. Βρέθηκε στο χωριό Μαρώνεια, εντοιχισμένη στο
"πλάγιον δεξιόν τής κρήνης Γιάννη Τζιρίνη", κατά τον Μελίρρυτο.
Τό άνω μέρος μαρμάρινου ορθογώνιου επιτύμβιου βωμού. Έφερε ανάγλυφη επίστεψη με
άνθεμωτό πιθανότατα διάκοσμο, ή οποία αποκρούσθηκε συστηματικά, προφανώς για να αξιο
ποιηθεί ό λίθος σέ δεύτερη χρήση.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,61x0,55x0,22. Ύψος γραμμάτων: Στίχ 1-2: 0,03. Στίχ. 3:
0,016-0,024. Διάστιχο: Στίχ 1-2: 0,01. Στίχ. 2-3: 0,06. Συμπίλημα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 67.
Βιβλιογραφία: Μελίρρυτος, Περιγραφή 20 (μεγαλογράμματη μεταγραφή) καί, ανεξαρτήτως, S.
Reinach, BCH8 (1884) 52, αρ. 6, βάσει απογράφου και έκτύπου του κ. Χατζηθωμά (DumontHomolle 447, άρ. 110 b22). Πρβλ. Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 (1913) 147.
Τέλος τον 2ου μ.Χ. ai
Γάϊον Ούαλεριον Σευηρον, ήρωα.
vacat
Ήδεϊα Τάρσου, ήρωΐς.

Ό στίχος 3 έχει χαραχθεί με πολύ μικρότερα γράμματα καί σε απόσταση από τον στίχο 2, προ
φανώς σε μεταγενέστερο χρόνο.
Ε299. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 26.
Ή άνω αριστερή γωνία μαρμάρινης ορθογώνιας βάσεως (;). Στην άνω επιφάνεια διασώζεται το
μεγαλύτερο μέρος ορθογώνιου τόρμου καί κατά τήν ακμή, κοιλότης ένθέσεως συνδέσμου. Ή
επιγραφή της ανω αριστερής γωνίας είχε πιθανότατα οικονομηθεί στο ελεύθερο βάθος ανάγλυφης
παραστάσεως, ή οποία σήμερα είναι παντελώς αποκεκρουμένη.
Βρέθηκε προ του 1895 στην αυλή σπιτιού τοΰ χωριού Μαρώνεια.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,37x0,26x033. Ύψος γραμμάτων: 0,025 (= 1 ίντσα, κατά τον
Munro).
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 67.
Βιβλιογραφία: J. Α. R. Munro, JHS 16 (1896) 320, άρ. 20.
1ος-2οςμ.Χ. ai
[.]ΔΩΡ[- - ]
|ΤΩΝ[- - -]
ήρως vac. ?
Στίχ. 1: ΔΩΙΙ ό Munro. Στίχ. 2: ΠΩΥΔΗ ò Munro.
Κάτω από τον τελευταίο στίχο σώζεται τμήμα άσπίδος ή κορμού Ιππέως.
Ε300. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 71.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας (πιθανώς επιτύμβιου ανάγλυφου). Συνθήκες ευρέσεως
άγνωστες.
Σώζει μέρος τοΰ δεξιού κροτάφου καί κατάλοιπα ταινιών τού πλαισίου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,20x0,20x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 68.
'Αδημοσίευτη.
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Αυτοκρατορικοί χρόνοι
[
[

]ων vac.
]δου,
vacat
ήρως.

Ε301. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας. Χωρίς αριθμό καταλόγου.
Αποσπασματική επιτύμβια επιγραφή χαραγμένη σέ δεύτερη χρήση (με κάθετη φορά) στον δεξιό
κρόταφο ορθογώνιας μαρμάρινης πλάκας, στην κύρια όψη της οποίας είχε χαραχθεί τό κείμενο
τοΰ τιμητικού ψηφίσματος Ε171. 'Αποκρούσεις κατά τόπους.
Συγκεκριμένος τόπος και συνθήκες ευρέσεως δεν παραδίδονται.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,14x0,235x0,30. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,018.
Εκτυπο.
'Αδημοσίευτη.
3ος/2ος π.Χ.
\τφ δεΐνυ]
[
]ου
vacat
[ήρ]ωι.

Ε302. "Επιτύμβιο τον Διονυσίου, γιου τοϋΔωρίωνος, και της συζύγου του
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 971. Βρέθηκε τό 1972 κατά τήν άροση, στον αγρό τοΰ Γραντζή
Δεληβασίλη, στον αρχαιολογικό χώρο Μαρώνειας (θέση Μεσονήσι).
Επιτύμβια πλάκα άπό χονδρόκοκκο ύπόλευκο μάρμαρο, άποκεκρουμένη τό κάτω μέρος
λοξώς.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,42x0,49x0,13. Ύψος γραμμάτων. Στίχ. 1-2: 0,025. Στίχ. 3-5:
0,015-0,020. Διάστιχο: 0,007-0,0015.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 68.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 27 (1972) [1977] "Χρονικά" 540, πίν. 476α (BCH 101
[1977] "Chronique" 621· J. καί L. Robert, BullEpigr 1978, 310· 5EG27 [1977] 343 [Mihailov]).
1ος μ.Χ. ai.
Διονύσιος Δωρίωνος,
ήρως.
Διονυσία Μελανιτπτίδου,
4 γυνή δε Διονυσίου του Δωpicovos, χαίρε.
Οί στίχοι 3-5 πρέπει να χαράχθηκαν σέ δεύτερο χρόνο από άλλον χαράκτη (παρατηρείται διαφορά στο
μέγεθος των γραμμάτων, στην στοίχηση καί στην ποιότητα της χαράξεως).
Στην ίδια οικογένεια πρέπει να άνηκε ό νεκρός τοΰ επιτύμβιου Ε291.
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Ε303. 'Επιτύμβιο της Βερονείκης, θυγατρος τοϋ Φιλέρωτος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 926 = ΑΚΜ 1. Βρέθηκε σέ σπίτι της κοινότητας Μαρώνειας.
Μαρμάρινο ορθογώνιο βάθρο, άποκεκρουμένο κατά τΙς γωνίες και τΙς ακμές. Στην άνω επιφά
νεια επιμήκης τόρμος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,20x0,66x0,35. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,028. Διάστιχο:
1ος-2ος στίχ.: 0,016-0,020.2ος-3ος στίχ: 0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 68.
'Αδημοσίευτη.
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. al.
Βερονείκη
Φιλερωτος,
χαίρε.

Ε304. 'Επιτύμβιο της Ευφροσύνης
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 136. Βρέθηκε το 1965 στην θέση Παναγούδα της
αρχαίας Μαρώνειας. Άπότμημα επιτύμβιας πλάκας άπό λευκό μάρμαρο. Oi δύο ανω γωνίες και ή
κάτω αριστερά άποκεκρουμένες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,335x0,275x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,03. Διάστιχο: 0,010.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 68.
Βιβλιογραφία: Ά. Βαβρίτσας, ΑΔ 20 (1965) [1968] "Χρονικά" 484, αρ. 3, πίν. 609β (G. Daux,
BCH 92 [1968] "Chronique" 926· SEG 24 [1969] 638· J. και L. Robert, BullEpigr 1969, 380).
1ος-2οςμ.Χ. ai
Ευφροσύνη,
προσφιλής,
χαίρε, ù

Στίχ. 2: ΠΡΟΣΦΙΛΗ[Σ] ò Βαβρίτσας.
Για τήν προσφώνηση τοϋ νεκρού ώς προσφιλούς, βλ. ανωτέρω, τα σχόλια στο επιτύμβιο Ε66.
Ε305. Επιτύμβιο τοϋ 'Αλεξάνδρου, γιου τοϋ Φιδία
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 231. Προέρχεται άπό λαξευτό τάφο στην πλατεία
της αγοράς.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ σχηματική άετωματική επίστεψη. Άποκεκρουμένη τό κάτω
μέρος, τήν αριστερή γωνία τοϋ αετώματος και τήν κάτω δεξιά γωνία της ενεπίγραφης επιφανείας
λοξώς.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,35x0,019x0,05. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 68.
'Αδημοσίευτη.
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3ος-2ος π.Χ. al.

4

Αλεξανδρή]
Φιδίο[υ]
Έρεσι[..],
χαϊ[ρε].

Τα σωζόμενα γράμματα στον στίχ. 3 παραπέμπουν στο έθνικόν Έρέσιο$ της γνωστής πόλεως τής
Λέσβου. Βλ. όμως και τήν ονομασία χωρίου τής Μαρώνειας στην οροθετική επιγραφή Ε382 (στίχ.
10-12: όρος χωρίου Έρεσην[ών]).

Ε306. 'Επιτύμβιο τον Μαξίμου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 239. Προέρχεται από το Καστρί Μαρώνειας.
Τό ανω δεξιό τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης με τριγωνική άετωματική επίστεψη, εγγε
γραμμένη στην ανω ορθογώνια απόληξη τής πλάκας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,33x0,17x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 69.
'Αδημοσίευτη.
1ος μ.Χ. al.
[
] Μάξιμος
[- - - ]HßfiSΌ νεκρός έφερε ασφαλώς ρωμαϊκό ονομαστικό τύπο: στο έλλεϊπον αριστερό τού πρώτου
στίχου (περ. 7 γράμματα) πρέπει να είχε χαραχθεί τό nomen (ή και τό συντομογραφημένο
praenomen) του. Τα σωζόμενα γράμματα τού δεύτερου στίχου ανήκουν ίσως σε κάποιο δεύτερο
cognomen ή supemomen. Πιθανότερη φαίνεται ή συμπλήρωση τού τριμερούς ρωμαϊκού τύπου με
τήν διαδεδομένη στην ελληνική 'Ανατολή προσθήκη τού προγενέστερου, μή ρωμαϊκού, ονόματος ή
παρωνυμίου τού φέροντος, ή οποία εισάγεται με ό καί... (πρβλ. Ε88, Ε328 και Ε379, και γενικό
τερα, G. Daux, "L'onomastique romaine d'expression grecque", L'onomastique latine 405-417). Στην
συγκεκριμένη περίπτωση πιθανή θα ήταν ή συμπλήρωση: ό και Κελέβης vel sim.
Δεν αποκλείεται ωστόσο να πρόκειται για τα τελευταία γράμματα τού γνωστού σέ επιτύμβια
των αυτοκρατορικών χρόνων χαρακτηρισμού τού νεκρού ώς ευσεβούς (πρβλ. IG Π2 8268· IG VI.
1364).

Ε307. "Επιτύμβιο τοΰ Ούλπίου Έπαφροδείτον
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 23. Στοιχεία προελεύσεως δέν έχουν διασωθεί.
Άπότμημα μαρμάρινης, ορθογώνιας βάσεως, συγκολλημένο από δύο συνανήκοντα τμήματα.
Άποκεκρουμένο αριστερά και κάτω. "Εφερε πλατειά ανάγλυφη ταινιωτή επίστεψη καΐ βάση, τα
σωζόμενα κατάλοιπα των οποίων έχουν επιμελώς αποκρουσθεί. Στην άνω επιφάνεια επιμήκης
τόρμος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,32x0,33x0,25. Ύψος γραμμάτων: 0,030. Διάστιχο: 0,0100,015.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 69.
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"Αδημοσίευτη.
2ος μ.Χ. al.
Ούλπίω Έπαφροδείτω,
μνήμης χάρι[ν].

Χρονολογείται με βάση το όνομα γένους, πού ό νεκρός οφείλει ασφαλώς στον αυτοκράτορα
Τραϊανό. Τα επιμελώς εξεζητημένα σχήματα τών γραμμάτων συνηγορούν υπέρ αυτής της
χρονολογήσεως.
Ε308. Επιτύμβιο τον Αονκίον Πάρδον
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 582. Βρέθηκε το 1978 στην θέση Καμπάνα της
αρχαίας Μαρώνειας, στην ΒΑ σκάρπα τοϋ δρόμου, κοντά στο αρχαίο θέατρο.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με σύμφυτο έμβολο. Επιστέφεται άπό πλατειά οριζόντια ταινία
διακοσμημένη με εγχάρακτα σχηματοποιημένα άνθεμωτά ακρωτήρια στα δύο πέρατα και μέ σχη
ματοποιημένο ρόδακα στο κέντρο. Κάτω από τήν επίστεψη, πλατύ λοξότμητο κυμάτιο. Σώζεται
ακέραιη σχεδόν, μέ μικρές αποκρούσεις κατά τήν άνω αριστερή και τήν κάτω δεξιά γωνία.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,445x0,238x0,088. Ύψος γραμμάτων: 0,018-0,02. Διάστιχο:
0,003-0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 69.
'Αδημοσίευτη.
3ος μ.Χ. αι.
AoÛKios Πάρδω εκ τών εκεί
νου μνίας
4
χάριν. ë>

Ε309. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας, χωρίς αριθμό καταλόγου.
Άπότμημα μαρμάρινης ενεπίγραφης πλάκας, άποκεκρουμένο κατά τις τέσσερεις πλευρές. Ή
πίσω επιφάνεια άδρώς εργασμένη. "Ανω δεξιά φέρει άβαθη μεταγενέστερη ταινία.
Βρέθηκε στο θέατρο της Μαρώνειας τό 1984, κατά τήν διάρκεια επιφανειακού καθαρισμού στην
έπίχωση της 8ης ή της 9ης κερκίδας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,105x0,14x0,30. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,0080,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 69.
'Αδημοσίευτη.
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2ος-3ος μ.Χ. ai.

[

]ΟΝΔΕ[

]

[
]ΠΗ εττοίει
[μνεία]s χάριν. vac.
Στίχ. 1: πιθανώς [τάφον τ]όνδε (πρβλ. ΕΚΜ Α' 364: τάφον τόν ευθα...). Στίχ. 3: [μνεία]ς ή [μνήμη]ξ χάριν.

Ε310. 'Επιτύμβιο τοΰ Φλαβίου Άλύπου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 138. Βρέθηκε στον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας,
στον ελαιώνα τοΰ Δ. Σκόνδρα (θέση Παναγούδα).
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη άνω και κάτω. 'Αποκρούσεις κατά τίς ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,30x0,34x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,035. Διάστιχο:
0,015-0,018. Συμπίλημα.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 69.
'Αδημοσίευτη.
2ος μ.Χ. ai.
Φλάβιος vac.
"ΑλυτΓος κατεσκεύασεν
4 το χαμοσόριν
[έα]υτώ κα'ι τη

[- - -]Ε[- - - -]'
Στίχ 5-6: μπορεί ίσως νά συμπληρωθεί και τη συμ[β]ίω έαυτοΟ κατ' άναλογίαν προς άλλα
επιτύμβια (βλ. κατωτέρω Ε312, Ε317, Ε321). Πιθανότερη ωστόσο —εξ αιτίας τοΰ περιορισμένου
αριθμού γραμμάτων πού λείπουν από τήν αρχή τοΰ στίχου 6— φαίνεται ή συμπλήρωση και τη
[άδ]ε[λφη...]. Για τήν σημασία και τήν γεωγραφική και χρονολογική διάδοση τοΰ ορού χαμοσόρι(ο)ν
(=τάφος, ταφικό μνημείο) βλ. συστηματικά Feissel, Recueil 195-96. 'Αξιοσημείωτο είναι οτι ό ορός
δεν άπαντα στα επιτύμβια άπο τήν Βουλγαρία.
Ε311. Επιτύμβιο τοΰ Βρουττίου Έπινείκου
'Εντοπίσθηκε πριν από το 1873 στον αρχαίο λιμένα της Μαρώνειας (Deville)· κατά τον
Μελίρρυτο (1871), βρισκόταν στην παραλία, κοντά στην καλύβα του φύλακος Φιλίππου.
"Τετράγωνον μάρμαρον ίσόπλευρον" (Μελίρρυτος). Κάτω από τήν επιγραφή "μικρά γυναικεία
κεφαλή γεγλυμμένη" (Μελίρρυτος). Ή επιγραφή είχε ήδη άπωλεσθεΐ όταν οί Avezou και Picard επι
σκέφθηκαν τήν περιοχή.
Διαστάσεις (Μελίρρυτος): μήκος 6 σπιθαμών, πλάτος 2,5 σπιθαμών. Διαχωριστικά μεταξύ τών
λέξεων.
Στον Πίνακα 69 αναπαράγεται το απόγραφο τοΰ Deville.
Βιβλιογραφία: Μελίρρυτος, Περιγραφή 22 καί, ανεξαρτήτως, G. Deville, AnnAssEtGrl (1873)
97 άρ. 4 (Dumont-Homolle 445, άρ. 110 b9). Πρβλ. Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH37 (1913)
147, άρ. 7.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

443

3ος μ.Χ. ai.
Βρούττιος Έιτίνεικος ζών εττοίει έαυτω και τη
4 συμβίω Βρουττί[α]
Δημήτρια το μ[νη]μα. ù
Στίχ. 2-3: έπό|ει ό Deville. Στίχ. 4: ΒΡΟΥΤΗ ό Μελίρρυτος. Στίχ. 5-6: το μνη|μα ò Μελίρρυτος.
Ή ανάγνωση τοΰ κειμένου και ή χρονολόγηση βασίζονται στο πανομοιότυπο απόγραφο τοϋ
Deville.
Για την όχι σπάνια σέ επιτύμβια μνημεία της Μακεδονίας και της Θράκης χρήση της διατυ
πώσεως ζών καί φρονών, βλ. F. Papazoglou, "Notes épigraphiques", ZAnt 32.1 (1982) 48, σημ. 36.

E312. 'Επιτύμβιο της οικογενείας τον Φλαβίου Σμαράγδου
Βυζαντινή Συλλογή Κομοτηνής. Βρέθηκε κατά τήν ανασκαφή τοϋ 1996 σέ κιβωτιόσχημο τάφο
των άρχων τοϋ 12ου αιώνος, στο νότιο πρόσκτισμα τοϋ λασπόκτιστου μεσοβυζαντινοϋ ναϋδρίου,
στην παλαιοχριστιανική βασιλική, στην Παληόχωρα Μαρώνειας, οπού χρησιμοποιήθηκε, μαζί μέ
δυο άλλα μάρμαρα ώς καλυπτήρια πλάκα.
Άπότμημα ορθογώνιας πλάκας από χονδρόκοκκο μάρμαρο, πιθανώς από τήν μακρά πλευρά
σαρκοφάγου. Άποκεκρουμένη πανταχόθεν. Σώζεται τμήμα τοϋ άριστεροϋ κροτάφου. Ή επιγραφή
έχει χαραχθεί μέσα σέ ορθογώνιο πλαίσιο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,46x1,14x0,075. Ύψος γραμμάτων: 0,040. Διάστιχο: 0,0210,022. Συμπιλήματα.
Φωτογραφία. Πίναξ 70.
Βιβλιογραφία: Σ. Δουκατά-Δεμερτζή, "Μεσοβυζαντινό ναΰδριο στη βασιλική της Παληοχώρας
Μαρώνειας", ΑΕΜΘ 11 (1997) [1999] 652 καί της ιδίας, ΑΔ5\ (1996) [2001] 588-89 (AEpigr
1999 [2001] 1367· SEG49 [1999] 891).
3ος μ.Χ. αι.
[Σμ]άραγδος OA(aßio)s τε[λευτήσα$ εποίη]σεν το άνγεϊον έαυτω και [τη συμβίω vel γυναικι]
εαυτού Έλπίδι και τη θυγατρί Έλ[τπ]4 νείκην, is ην ου βούλομαι έτερον
θηναι* εάν δε τ\ς τολμήση έτερον θ[ηναι]
άττοτείσει ττροστείμου τω φίσκω (δηνάρια) [ΒΦ;]
και τη πόλει (δηνάρια) ΒΦ. vacat
Στίχ. 1: [--]ΛΑ!αγδο$ OA(aßto)s τε[λευτήσας Ιθε|]σεν ή Δουκατά-Δεμερτζή· [Σ]μάραγδο$ ΦΛΤΕ[κατεσκεύα]|σεν προτείνει ή AEpigr [Σ]μάραγδο$ το SEG- in fine, πιθανώς |το[ποθετη]|σενό Chaniotis (SEG).
Στίχ. 2: έαυτώ{ν}, [ττί συμβίω:] ή Δουκατά-Δεμερτζή· έαυτω κ[α'ι ττ) συμβίω] ή AEpigr καί το SEG. Στίχ. 4:
Έλ[πι-]|νείκτ|{ν} Δουκατα-Δεμερτζή· Έλ[·ιτι]|νείκη{ν} ή AEpigr. Έλ[πι]|νείκην το SEG. Στίχ. 5: έτερον [τε]θηνσι ή
AEpigr. Στίχ. 6: [φ' ;] ή Δουκατά-Δεμερτζη· [βφ'] ή AEpigr [φ' ?] το SEG.

444

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τό επώνυμο (cognomen) τοϋ νεκρού προηγείται τοϋ ονόματος γένους του, το όποιο συντομογραφεΐται μέ τα δύο πρώτα γράμματα καί μέ τό τελικό Σ. Για τό φαινόμενο αυτό τοϋ ανεστραμμέ
νου όνομαστικοΰ τύπου, ό όποιος θεωρήθηκε οτι χρησιμοποιείται κυρίως από δούλους (οπότε τό
αναφερόμενο όνομα γένους ανήκει στον κύριο τοΰ δούλου), βλ. Rizakis, "Anthroponymie" 20 σημ.
32 μέ την συναφή βιβλιογραφία.
Μέ τον όρο àyyeîov (àvyeïov) προσδιορίζεται ή σαρκοφάγος σε επιγραφές αυτοκρατορικών
χρόνων πού προέρχονται κυρίως από τήν Λυκία και τήν Παμφυλία (Πέργη). Μεμονωμένα ό ορός
απαντά επίσης στην Πισιδία, τήν 'Ιωνία (Σμύρνη), τήν Θάσο (IG XII 8. 555 καί 557), καί τήν
Θεσσαλονίκη (IG Χ 2.1. 580 καί 1013, άλλα καί Β. Καλλιπολίτη-Δ. Λαζαρίδη, 'Αρχαΐαι έπιγραφαί
Θεσσαλονίκης [Θεσσαλονίκη 1946] αρ. 3 καί 10, για τις όποιες οί Robert υποστήριξαν [BuUEpigr
1948, 102· βλ. επίσης L. Robert, RevPhil 1974, 233] οτι έχουν μεταφερθεί από τήν Θάσο καί τους
Φιλίππους αντιστοίχως). Σχετικά μέ τήν χρήση τοΰ όρου προκειμένου για τό ταφικό μνημείο, βλ. J.
Kubinska, Les monuments funéraires dans les inscriptions grecques de l'Asie Mineure, "Travaux du
Centre d'archéologie méditerranéenne de l'Académie polonaise des sciences" (Βαρσοβία 1968) 40.
Για τήν χαρακτηριστική επωδό τοϋ επιτύμβιου (απαγόρευση χρήσεως τοϋ μνήματος από
τρίτους, προσδιορισμός προστίμου πού θα καταβληθεί στον φίσκο καί στο ταμείο της πόλεως σε
περίπτωση παραβάσεως), βλ. τα σχόλια στις επιγραφές Ε318 καί Ε323).

Ε313. 'Επιτύμβιο αύτοκρατορικοϋ απελεύθερου
'Ανακαλύφθηκε τό 1996 στην παλαιοχριστιανική βασιλική Μαρώνειας (Παληόχωρα), στο
μέσον τοϋ βατήρος τοϋ τέμπλου τοϋ μεσοβυζαντινοϋ ναϋδρίου, καί παραμένει κατά χώραν.
Πρόκειται για άπότμημα της μακράς πλευράς σαρκοφάγου, ή όποια κόπηκε επιμελώς κατά τον
μακρόν άξονα, προκειμένου να χρησιμεύσει στην κατασκευή τοϋ βατήρος τοϋ τέμπλου τοϋ
βυζαντινού ναϋδρίου. Σώζονται οί δύο πρώτοι στίχοι τής επιτύμβιας επιγραφής, ή όποια ήταν
επιμελώς χαραγμένη εντός ορθογωνίου πλαισίου (tabula ansata).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 2,23x0,33. Ύψος γραμμάτων: 0,05. Διάστιχο: 0,02-0,03.
Φωτογραφία. Πίναξ 70.
Βιβλιογραφία: Σ. Δουκάτα- Δεμερτζή, ΑΕΜΘ 11 (1997) [1999] 650 (AEpigr 1999 [2001] 1366·
SEG 49 [1999] 889). Πρβλ. Σ. Δουκάτα- Δεμερτζή, ΑΔ 51 (1996) [2001] "Χρονικά " 588.
2ος μ.Χ. αι.
D(is)
M(anibus)
Αϊλιος Έλτπδηφόρος απελεύθερος
τών κυρίων αυτοκρατόρων κατεσκευ4 [ασεν
]

[

]

Στίχ. 1: δέν διαβάσθηκε από τον πρώτο έκδοτη. Στίχ. 2: Λίλιο$ ή Δουκάτα- Δεμερτζή καί τό SEG. Στίχ. 3:
τον κύριον αυτό κρατερόν ή Δουκάτα- Δεμερτζή· τόν κύριον αύτο[ο] Κράτερον προτείνει μέ επιφυλάξεις ô Sève
(AEpigr)' αυτό = αύτω ό Chaniotis (SEG).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εμφάνιση για πρώτη φορά στην Μαρώνεια αυτοκρατο
ρικού απελεύθερου, πρώην δούλου αύτοκράτορος, καί συγκεκριμένα τοϋ (Αίλίου) 'Αδριανού. Ή
αναφορά στον στίχο 2 περισσοτέρων τοϋ ενός αυτοκρατόρων επιτρέπει να χρονολογήσομε τήν
επιγραφή στην ακροτελεύτια περίοδο τής βασιλείας τοϋ 'Αδριανού (Φεβρουάριος-Ίούλιος 138),
όταν ό άρρωστος αυτοκράτωρ υιοθέτησε καί αναγόρευσε συναυτοκράτορα τόν μετέπειτα διάδοχο
του (Τίτο Αΐλιο) Άντωνινο Ευσεβή (138-161 μ.Χ.· πρβλ. M.W. Baldwin Bowsky, "Eight Inscriptions

445

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

from Roman Crete", ZPE 108 [1995] 267-69, αρ. 2 άπα τήν Λισό της Κρήτης καί τα σχόλια τοϋ
Χανιώτη στο SEG 45 [1995] 1323). Ή παρουσία τοϋ ΑΊλίου Έλπιδηφόρου στην Μαρώνεια καί
μάλιστα ως κατόχου πολυτελούς ταφικοϋ μνημείου, θα μποροϋσε να υποδηλώνει τήν ύπαρξη στην
ευρύτερη περιοχή σημαντικών στοιχείων αυτοκρατορικής περιουσίας, διαχειριστής των οποίων
ήταν πιθανώς ô ιδιοκτήτης τοϋ ταφικοϋ μνημείου.
Ε314. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 160.
Ή ανω αριστερή γωνία μαρμάρινης, ορθογώνιας πλάκας. Οι συνθήκες ευρέσεως παραμένουν
άγνωστες.
Έφερε ανάγλυφη παράσταση, από τήν οποία σώζεται ή κεφαλή ανάγλυφης μορφής (;),
λαξευμένης πιθανώς στο κέντρο της πλάκας, καί μέρος τοϋ ορθογώνιου πλαισίου. Ή επιγραφή
είχε χαραχθεί σέ τρεις τουλάχιστον στίχους στο ελεύθερο βάθος τοϋ ανάγλυφου, αριστερά καί πι
θανότατα δεξιά από τήν αποσπασματικά σωζόμενη μορφή.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,29x0,55x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,040-0,045. Διάστιχο:
0,017-0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 70.
'Αδημοσίευτη.
1ος-2ος μ.Χ. αι..

Προτείνεται με

Λ(εύκιος) Διογέ

[νης κατεσκεύασε]

ΝΤΟΠΑΤΗΓΛΥΚ[

[
[

]

]
-]

κάθε επιφύλαξη ή ακόλουθη συμπλήρωση:: Λεύκιος) Διογέ[νη$ εστησε]|ν vel

[κατεσκεύασε]|ν τό πα[ράστεμα; έαυτω καί| -r]fj γλυ[κυτάτι συμβίω ...].

Για ανάλογη χρήση τοϋ ορού τταράστεμα/παράστημα βλ. IGBulg I2 320 (Μεσημβρία, τέλη Ιου
π.Χ. αί.-άρχές Ιου μ.Χ. αι.).

Ε315. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6166 καί 6169.
Δύο συνανήκοντα τμήματα (Α καί Β) μαρμάρινης στήλης. Εντοπίσθηκαν στο χωριό Μαρώνεια,
εντοιχισμένα σέ τοίχο της αυλής τοϋ Χριστόδουλου Κωνσταντινίδη. Άποτοιχίσθηκαν καί παραδό
θηκαν τό 1989 από τον συνταξιούχο φύλακα αρχαιοτήτων Φ. Κωνσταντινίδη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: Α: 0,21x0,19x0,15. Β: 0,31x0,28x0,15. Ύψος γραμμάτων:
0,040-0,045. Διάστιχο: 0,025. Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 70.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 500 {SEGAI [1997] 1074·
AEpigr 1998 [2001] 1173).
3ος μ.Χ. αι.
[

]5tos Κοάρτ[ο$

[

έ]αυτω κα[ι

]

]
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Άπο τα σε -διος ρωμαϊκά ονόματα γένους, στην Μαρώνεια μαρτυρειται το όνομα Όρφίδιος
(βλ. ανωτέρω Ε280).
Ε316. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 6.
Άπότμημα πλάκας μαρμάρινης σαρκοφάγου, άποκεκρουμένο δεξιά, κάτω και αριστερά. Σώζει
τμήμα τοΰ χείλους μέ εσοχή στο πίσω μέρος για τήν στήριξη τοϋ πώματος.
Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,59x0,23x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,040-0,045. Διάστιχο:
0,015. Συμπιλήματα.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 70.
'Αδημοσίευτη.
3ος μ.Χ. αι.
[

] 'Απολλώνιου 2Ε[

]

[- - ζών] και φρονών ΕΙΣΗΝ[
[
γεν]ομένην γυναϊκ[α

]
]

Στίχ. 2: εΐσηνέγκατο; Το ρήμα εισφέρω, -ομαι δμως δέν άπαντα στο λεξιλόγιο των επιτύμβιων.
Στον στίχο 4 διακρίνονται στοιχεία απαγορευτικής διατυπώσεως κάποιου άπό τους τύπους,
στους οποίους κατά κανόνα καταλήγουν τα επιτύμβια των αυτοκρατορικών χρόνων. Ή ανάγνωση
και συμπλήρωση των αποσπασματικά σωζόμενων γραμμάτων και λέξεων δυσχεραίνεται άπό τό
γεγονός οτι έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλα σχήματα γραμμάτων καί πρωτότυπα συμπιλήματα.
Ε317. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 591.
Άπότμημα επιτύμβιας στήλης άπό λεπτόκοκκο μάρμαρο. Βρέθηκε τό 1976 εντοιχισμένο στον
Βυζαντινό πύργο, οπού είχε χρησιμοποιηθεί ώς οικοδομικό υλικό.
"Εφερε ανάγλυφη παράσταση νεκροδείπνου μέσα σέ ορθογώνιο πλαίσιο. Σώζεται τό κάτω
δεξιό τμήμα τοΰ ανάγλυφου καί τα πέρατα δύο στίχων, οί όποιοι έχουν χαραχθεί κάτω άπό τό
ανάγλυφο. Διακρίνεται ή κλίνη μέ τον ακέφαλο κορμό τοϋ ίματιοφόρου νεκροϋ, ό όποιος κρατεί
στο αριστερό χέρι δίωτο σκύφο. Μπροστά άπό τήν κλίνη, τό δεξιό μέρος τριποδικής τράπεζας μέ
καρπούς καί εδέσματα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,515x0,256x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,03. Διάστιχο: 0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 70.
'Αδημοσίευτη.
1ος μ.Χ. ai.
[Ή/οδεϊνα
]εου Φλατ
[ßtcp/α
Φ/ΐ) συ]μβίω
[
]. vacat
Πρβλ. τό επιτύμβιο IGBulg IV 2279. Στον στίχο 3 αναμένεται ή διατύπωση: μνείας ή μνήμης
χάριν.
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Ε318. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 131.
Ή κάτω δεξιά γωνία επιτύμβιας πλάκας, αποκεκρουμένη ανω και αριστερά. Τα ακριβή
στοιχεία προελεύσεως παραμένουν άγνωστα.
Ή επιγραφή, χαραγμένη σε είσέχον πεδίο. Τα τελευταία γράμματα των τελευταίων στίχων χα
ράχθηκαν στο εξεργο πλαίσιο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,27x0,25x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,035. Διάστιχο:
0,050-0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 71.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 19-20, άρ. 2, πίν. 1 (SEG 44 [1994] 591· AEpigr 1994
[1997] 1546).
3ος αι. μ.Χ.
[- - καί τοις TÉKJVOIS
[
κα'ι Α]ύρηλία
[

-os ά]ν δέ τολ-

4 [μήση θεϊναι] έτερον
[σώμα, δώσ]ει τω φίσκ[ω]
[και τ]η πόλει (δηνάρια) Φ.
'Υπολογίζεται δτι πρέπει να έχουν αποκρουσθεί τουλάχιστον 2 ή 3 αρχικοί στίχοι. Στίχ. 1: ACOIC οι
Μεϊμάρης-Μπακιρτζής και ή AEpigr- [- -]. (0IC το SEG. Στίχ. 2: Α]ύρηλι το SEG και ή AEpigr. Στίχ. 3: [- -]ν δέ το, το SEG και ή ΑΕ. Στίχ. 4: [- -] έτερον, το SEGKai ή AEpigr. Στίχ. 5: [ ]ι τω φίσκω δ(ηνάρια) φ',
το SEG και ή AEpigr. Στίχ. 6: [- -] TTJ πόλει δ(ηνάρια) φ' το SEG και ή AEpigr.
Tò σύμβολο τοϋ δηναρίου καί το ποσόν τοϋ προστίμου έχουν χαραχθεί στο εξεργο πλαίσιο μέ
μεγαλύτερους χαρακτήρες, ώστε το ποσό τοϋ προστίμου να ισχύει καί για τα δύο ταμεία πού
αναφέρονται στους στίχους 7 καί 8 (SEG).
Ή αρχή τοϋ στίχου 4 πρέπει να συμπληρωθεί κατ' άναλογίαν μέ τον στίχο 14 τής επιγραφής
Ε396.

Ε319. Παραλείπεται.
Ε320. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 233.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας, ίσως άπό τήν παρειά σαρκοφάγου, πανταχόθεν άποκεκρουμένο. Ή ακριβής προέλευση είναι άγνωστη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,17x0,40x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,035-0,045. Διάστιχο:
0,025-0,030.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 71.
'Αδημοσίευτη.
2ος μ.Χ. αι.

ΚΑΙΤΟΙΣΕ2[
ΒΟΥΛΟΜΑΙ[
ΣΕΙΠΡΟΣΤ[

]
- - -]
]
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Προτείνεται ενδεικτικά ή ακόλουθη συμπλήρωση:
]
[Όδεϊνα τοϋ δεινός
[κατεσκεύασα εμαυτω και τη γυναικι δείνα τοϋ δεινός]
και τοις εξ [αίματος
έτερον δε μηδένα]
4 βούλομαι [θεϊναι* ει δε τις τολμήσει, δώ]σει ττροστ[είμου τη πόλει (δηνάρια) τόσα].

"Αν το τελευταίο σωζόμενο γράμμα στον στίχο 3 είναι πράγματι Ξ, όπως πιστεύομε, φαίνεται
πιθανή ή συμπλήρωση και τοις εξ [αίματος], ίσως μάλιστα και μέ συμπληρωματικό προσδιορισμό
ορίου ηλικίας (πρβλ. δύο επιτύμβια από τήν Άπάμεια της Φρυγίας, ΜΑΜΑ VI 225, στίχ. 3-7: και
τοις τέκνοις εκ του αίματος μου, εχ(ε)ιν τήν εξουσίαν άνενηλίκων δντων αυτών ... Για τον τελευταίο

αυτόν περιορισμό, βλ. επίσης ΜΑΜΑ VI207, στίχ. 6-7: έως τής έννομου ηλικίας· πρβλ. J. καΐ L.
Robert, BuUEpigr 1939,402). Ή έκφραση χρησιμοποιείται συχνά σε απελευθερωτικές επιγραφές
των ρωμαϊκών χρόνων προκειμένου για δούλους πού αποκτήθηκαν σέ νηπιακή ηλικία (για παρα
δείγματα καΐ τήν σχετική βιβλιογραφία, βλ. Leukopétra σελ. 108), σημαίνει όμως και τους εξ αίμα
τος συγγενείς, σέ αντιδιαστολή προς τους εξ αγχιστείας, ίσως και προς τους γνησίους (για σχετικά
παραδείγματα, βλ. L. Robert, Hellenics XIII [1965] 219-20). Είναι γεγονός οτι δέν απαντά σέ άλλα
επιτύμβια τής Μακεδονίας ή τής Θράκης, δέν θα έξέπληττε όμως στην περίπτωση τής υπό εξέταση
επιγραφής, καθώς από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι ό υπεύθυνος για τήν κατασκευή τοϋ
επιτύμβιου προσδιόρισε καί τους δικαιούμενους να τό χρησιμοποιήσουν συγγενείς του εξ αίματος,
ένφ μέ τήν συνήθη απαγορευτική κατάληξη απαγόρευε μέ απειλή προστίμου τον ενταφιασμό
τρίτων.
Ε321. "Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 68.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη άνω καί κάτω. Ή ακριβής προέλευση παραμένει
άγνωστη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,250x0,275x0,085. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,035. Διάστιχο:
0,005-0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 71.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 21, άρ. 4, πίν. II (5EG44 [1994] 593).
3ος-4ος μ.Χ. αι.

[

4

]Α[-]

[κ]ατεσκεύα[σ]εν έατω και
τη συμβίω αυ
γού ΟΝΟΥΒΟΥ.
vacat

Στίχ. 3: έα<υ>τω κα[Ί] οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής, έατω καί το SEG. Στίχ. 5-6: δν ού βού|[λεται
] οί
Με'ιμάρης-Μπακιρτζής· ΟΝΟΥΒΟ το SEG, μέ τήν εύλογη παρατήρηση οτι εκεί αναμένεται το δνομα τής
συμβίου.
Ή επιγραφή χρονολογήθηκε από τους πρώτους εκδότες στον 4ο-5ο αί. μ.Χ.
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Ε322. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 415.
Άπότμημα πλάκας από λευκό, χονδρόκοκκο μάρμαρο. Βρέθηκε το 1973 στην Παληόχωρα
Μαρώνειας (αγρός Τζυρίνη).
Σώζεται τό δεξιό τμήμα τής πλάκας, άποκεκρουμένο άνω, αριστερά καί τήν κάτω δεξιά γωνία.
Τό κάτω μέρος τής κύριας επιφανείας άδρώς έργασμένο με κτένι, όπως καί ή πίσω επιφάνεια.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,26x0,20x0,05. Ύψος γραμμάτων: 0,022-0,025. Διάστιχο:
0,010-0,015. Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 71.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 793, άρ. ιδ, πίν. 583δ (J.
Bingen, "Epigraphica(Thrace, Rhodes)", ZPE46 [1982] 183-84· SEG30 [1980] 689).
3ος μ.Χ. ai
[ Ό δείνα τοϋ δεινός κατεσ] [κεύασα ε]μαυ[τω]
[καί TOÏ]S εσομέν[οις]
[μνήμ]ην ôs αν δε
[τολμ]ήση θεϊναι,
[δώ]σει τη ττόλει (δηνάρια) Α.

'Αντί κριτικοί) υπομνήματος, παρατίθενται τα κείμενα τών προγενεστέρων εκδόσεων:
Τριαντάφυλλος

Bingen

]···[

--- - -COYC- - - [-ΤΡΑΙΑ] ΝΟΣΑΝΔ[Ρ]
[ΙΑΝΟΣ]- - -HC ΗΘΕΙΝ[ΑΙ]
ΕΙΤ-ΓΤΟΛΕΙΧΑ
[ΡΙΣΤΗΡΙΟΝ]

]εσθαι ..[..]
] ivos ανδρ[.]
]η$ ή θεϊναι
δώσ]ει τη ττόλει (δηνάρια) ^ .

Τό SEG επαναλαμβάνει τό κείμενο τοΰ Bingen. Στίχ. 5: ôs αν δέ θελ]ήση θεϊναι [έτερον σώμα vel
sim.] ό Mihailov (per litt.) στο SEG.
Στίχ. 3: πρβλ. λ.χ. TitCal 227: ... κα'ι τοις έξ αυτών έσομένοις.

Στίχ. 4: γιά τήν πιθανή συμπλήρωση τής αιτιατικής μνήμην, πρβλ. ΕΚΜ Α ' 393, άπό τήν
Βέροια: θανών μνήμην εττοίησα τταρουσιν.

Ή απειλητική κατάληξη τής επιτύμβιας επιγραφής αναγνωρίσθηκε άπό τον Bingen. "Αν ή
προτεινόμενη εδώ συμπλήρωση τοϋ στίχου 5 είναι ορθή, πρόκειται γιά εξαιρετικά ελλειπτική
διατύπωση.
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Ε323. Μουσείο Σόφιας. Άπότμημα επιτύμβιας πλάκας από μάρμαρο, άποκεκρουμένο κατά τις
τέσσερες πλευρές καί λοξά κατά την κάτω δεξιά γωνία. Γύρω άπό το επιγραφικό πεδίο
διαμορφώνεται ανάγλυφο πλαίσιο. Κάτω από τό κέντρο τής επιγραφής, ανάγλυφος στέφανος από
φύλλα δάφνης. Σώζεται τό κάτω αριστερό μέρος τοΰ επιγραφικού πεδίου μέ την αρχή των δύο
τελευταίων στίχων.
Εντοπίσθηκε στον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας τό 1916, στην περιοχή τής παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής καί μεταφέρθηκε, μαζί μέ άλλες αρχαιότητες, στο Εθνικό Μουσείο τής
Σόφιας από τον Kazarow, όπου καί φωτογραφήθηκε τό 2001 μέ φροντίδα τοΰ M. Manov.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,36x0,77x0,115. Ύψος γραμμάτων: στίχ. 1: 0,05, στίχ. 2: 0,04.
Φωτογραφία Μουσείου Σόφιας. Πίν 71.
Βιβλιογραφία: G. Kazarow, JdlAA 33 (1918) στ. 42, είκ. 46 (Manov, "Inscriptions" 14-15, άρ.
16).
2ος-3ος al. μ.Χ.
θεΐναί τίνα, δώσει τ[ω μεν φίσκω δηνάρια τόσα]
τη δέ ττόλει άλλα δη[νάρια τόσα].
ανάγλυφος στέφανος
Στίχ. 2: δώσει... ò Kazarow.
Πρόκειται για τους καταληκτήριους στίχους επιτύμβιας επιγραφής τοΰ γνωστού τύπου μέ
απαγόρευση χρήσεως τοΰ μνημείου από τρίτους καί απειλή επιβολής προστίμου.

Ε324. Άπότμημα πλάκας άπό ύπόλευκο, χονδρόκοκκο μάρμαρο, πιθανώς άπό παρειά
σαρκοφάγου.
Βρέθηκε τό 1991 κατά την ανασκαφή τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Παληόχωρα
Μαρώνειας ώς οικοδομικό υλικό σέ τοίχο μεσοβυζαντινού κτίσματος.
Ή επιγραφή έχει χαραχθεί μέσα σέ είσέχον ορθογώνιο πλαίσιο. Διακρίνονται λαξεύματα καί
τμήμα κάθετης ταινίας μέ κυμάτιο, πιθανώς άπό δεύτερη χρήση τής πλάκας ώς θωρακίου στην
παλαιοχριστιανική βασιλική.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,47x0,77x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,04. Διάστιχο: 0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 71.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως ΑΔ 54 (1999) "Χρονικά" (υπό έκδοση).
2ος μ.Χ. al.
[

]Α t,

[
]
[- - -]ΦΕΡΕ[- - -]
4 [- - -]ΝΑΤΕ[- - -]
[- - -]ΕΙΝΑΙ[- - -]
[
(δηνάρια] ΒΦ.
Το κείμενο των στίχων 4-7 μπορεί να συμπληρωθεί κατά το πρότυπο τοϋ επιτύμβιου Ε312 ώς ακολούθως:
[... εις ήν βούλομαι μηδέ]να τε[θήναι, αν δέ Tis τολμήσει έτερον θ]εϊναι, [δώσει vel αποτίσει προστίμου τη ττόλει
(δηνάρια] ΒΦ.
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Ε325. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 64.
Μικρό άπότμημα μαρμάρινης πλάκας (πλευρά σαρκοφάγου;), άποκεκρουμένο πανταχόθεν. Τα
ακριβή στοιχεία προελεύσεως παραμένουν άγνωστα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,22x0,34x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,07. Διάστιχο: 0,04.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 71.
'Αδημοσίευτη.
3ος μ.Χ. αι.

[μηδενα ε]τερον τε[θηναι]

]ΟΣ[

[

]

Στίχ. 1: σώζονται τα κατώτατα πέρατα άδιάγνωστων γραμμάτων. Στίχ. 2-3: μπορεί ενδεικτικά να
συμπληρωθεί, κατ' αναλογίαν προς άλλα επιτύμβια της Μαρώνειας ώς ακολούθως: [αν δέ τις τολμήση ε]τερον
τε[θήναι, δώσει τη πόλει πρ]οσ[τίμου

].

Ε326. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 9.
Άπότμημα μαρμάρινης δοκού μέ επίστεψη κυρτού κυματίου. Άποκεκρουμένο το αριστερό
μέρος. Επιφάνεια διαβρωμένη. Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,16x0,30x0,24. Ύψος γραμμάτων: 0,042. Συμπιλήματα. Στον
2ο στίχο διακρίνεται ίσως εγχάρακτο κισσόφυλλο.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 72.
Αδημοσίευτη.
3ος μ.Χ. αι.
[

T

ÌVi ττόλει. vacai

Ε327. "Επιτύμβιου άπότμημα
Βρέθηκε το 1999 εντοιχισμένο σε τοίχο των μεσοβυζαντινών χρόνων, ό όποιος ύπέρκειται τοΰ
νάρθηκος τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Παληόχωρα Μαρώνειας.
Βιβλιογραφία: Σ. Δουκατα-Δεμερτζή, "Παληοχώρα Μαρώνειας 1999", ΑΕΜΘ 13 (1999) [2001]
17(5£G49[1999]890).
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 72.
Ύστερων αυτοκρατορικών χρόνων
[δώσει

[— άποτείσ?]ει Χ βφ' το

και τη πόλ]ει (δηνάρια) ΒΦ.

SEG.

Πρόκειται προφανώς για τό ακρωτηριασμένο πέρας επιτύμβιας επιγραφής, ή οποία κατέληγε
σε απαγόρευση άλλης ταφής στο Ιδιο μνημείο μέ απειλή καταβολής προστίμου ύψους 2.500 δηνα
ρίων στο ταμείο τής πόλεως.
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Ε328. Επιτύμβιο της Καρτονζας
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 937 = ΑΚΜ 33. Βρέθηκε στο χωριό Μαρώνεια, στην μικρή
εσωτερική αυλή του ναϋδρίου της 'Αγίας Παρασκευής (Reinach).
Επιτύμβια στήλη από λευκό μάρμαρο με ανάγλυφη παράσταση νεκροδείπνου. Ελλιπής το αρι
στερό τμήμα καΐ το άνω μέρος τοϋ ανάγλυφου. Διακρίνεται το κάτω μέρος τοΰ κορμοϋ δύο
μορφών έπί κλίνης, τράπεζα προσφορών με ποικιλία καρπών και μικρή μορφή παιδιού ή μάλλον
δούλου, με άποκεκρουμένο το πρόσωπο, τον αριστερό αγκώνα και τήν επιφάνεια τών δύο σκελών.
Εργασία επιμελής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,62x0,76x0,20. Ύψος γραμμάτων: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 72.
Βιβλιογραφία: S. Reinach, BCH5 (1881) 92 αρ. 9 (μεγαλογράμματη μεταγραφή) (DumontΗοπιο1ΐ6 445,άρ. 110 b 10).
Πρβλ. Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH 37 (1913) 147.
3ος αι. μ.Χ.
[

]vos ή και Καρτουζα. vacai

Με το γυναικείο δνομα Καρτουζα, συνδέεται πιθανότατα το ανδρικό Kap-roös, γνωστό καί αυτό
από επιτύμβιο της Μαρωνείας (Ε295).
Τήν χαρακτηριστική μορφή τοϋ γυναικείου ονοματολογικού τύπου πού συνοδεύεται από τό
ελληνικό ή εγχώριο όνομα εισαγόμενο μέ ή και αναγνώρισε ό Homolle, δπως φαίνεται άπό τήν
μικρογράμματη μεταγραφή τού απογράφου πού είχε δημοσιεύσει ό Reinach. Για τήν τυπολογία
καταγραφής τών επωνυμιών (supernomina), βλ. επίσης τις επιγραφές Ε88, Ε306 καί Ε379. Ή
κατάληξη -vos πρέπει να ανήκει στην γενική τού πατρώνυμου της Κάρτουζας.
Ε329Α καί Β. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 223.
Λίθινη πλάκα ακανόνιστου σχήματος, μέ μικρές αποκρούσεις στην ενεπίγραφη επιφάνεια.
Προέρχεται από τήν περιοχή τού παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου της Μαρωνείας στην θέση
Καμπάνα (αγρός Γενισαρέβλη).
Στον λίθο διακρίνονται δύο επιγραφές: τό επιτύμβιο τοΰ φιτιαρίου Έτεοκλέους (επιγραφή Α)
καί ενα δεύτερο μεταγενέστερο επιτύμβιο (επιγραφή Β), τό όποιο χαράχθηκε προχείρως,
αξιοποιώντας τά κενά άλλα καί ορισμένα γράμματα της πρώτης επιγραφής, χωρίς να επιχειρηθεί
καν ή απόξεση της.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,315x0,32x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,03.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ $$.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής (1994) 20-21 αρ. 3, πίν. 1 (5EG44 [1994] 592· AEpigr
1994 [1997] 1547).
3ος μ.Χ. αι.
Επιγραφή Α:

Ετεοκλής
ριτιάρις,
μνία$ χάριν,
vacai
4 Νεικ(ών) ΚΑ.

'Επιγραφή Β:

4

Μάρκω
τ ω ΐδίω μνήάνδρί, ù
μης χάριν,
Ήραΐς.
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Κατωτέρω, αντί κριτικού υπομνήματος, παρατίθεται το (ενιαίο) κείμενο που δημοσίευσαν οί
πρώτοι εκδότες (Μεϊμάρης-Μπακιρτζής) και οί διορθώσεις πού προτάθηκαν στο SEGxai, ανεξαρ
τήτως, στην AEpigr.
Με Ϊμάρης-Μπακιρτζής
Ετεοκλής
ριτιάρις Μαρκια[νω]
μνίας χάριν
4 τω ΐδίω μνήμης χάριν,
άνε'ι vacat γν.ηρα{ι}ς.

SEG καί AEpigr
Ετεοκλής vacat
ριτιάρις Μαρκια[νω]
μνίας χάριν vacat
τω ιδίω μνή
μης χάριν,
άνεί νν γηρα{ι}ς ( = άνήγειρας).

Ε330. Επιτύμβιο τον προβοκάτορος Ίακλάτορος
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 449. Βρέθηκε το 1973, στην θέση Παναγούδα της
αρχαίας Μαρώνειας (αγρός κληρονόμων Άδαμίδη).
Στήλη επιτύμβια από χονδρόκοκκο, ύπόλευκο μάρμαρο, ελλιπής το κατώτατο μέρος. 'Απο
κρούσεις κατά τις ακμές. Υπεράνω της επιγραφής, εγχάρακτος σχηματοποιημένος κλάδος φοίνι
κος μέσα σε κύκλο.
Όπως επισημάνθηκε από τον πρώτο εκδότη, τό επιτύμβιο του μονομάχου —καί ή χάραξη τοΰ
φοίνικος— ανάγονται σε δεύτερη χρήση της πλάκας, στην οποία διέκρινε δυσανάγνωστα κατά
λοιπα αρχαιότερης επιγραφής (βλ. ανωτέρω Ε259).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,36x0,19x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,013-0,025. Διάστιχο:
0,010-0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 72.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-74) [1977] "Χρονικά" 792, αρ. δ ' , (κεφαλαιογράμματη μεταγραφή) πίν. 583α (SEG 30 [1980] 688).
Πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1982,219.
3ος μ.Χ. al.

4

8

Ίακλάτορ ό ττροβοκάτορ, νικδν Κ· έπόησαν συνκομάσιοι μνήμης
χάριν.

Στίχ. 1: Ίακλάτορ (κύριο δνομα) οί Robert. Στίχ. 2-3: προβοκάτορ ό Pieket (SEG )· ό προβοκάτορ ό Mihailov
(SEG ) καί οί Robert (BullEpigr). Στίχ. 3-4: νικών ή νίκας ακολουθούμενο από άριθητικο ô Pieket (SEG ) · νίκ|ον
κ' ό Mihailov (SEG ) καί οί Robert· NIKON στον λίθο. Στίχ. 4-5: έπό|ησαν ô Pleket (SEG\ à Mihailov (SEG ) καί
οί Robert. Στίχ. 5-6: συνίκομασίφό Mihaiov (SEG)· συν|κομάσιο[ι] οί Robert. Στίχ. 7-8: [μ]νή[μης] | χάριν ô
Pleket (SEG ), ό Mihailov (SEG ) καί οί Robert.
Tò επιτύμβιο τοΰ Ίακλάτορος πρωτοδημοσιεύθηκε κεφαλαιογράμματο καί μέ αρκετά κενά, ώς
δυσνόητο. Τό κείμενο αναγνωρίσθηκε καί αποκαταστάθηκε άπό τους Pleket (SEG) καί Mihailov
(SEG, per litteras) καί, ανεξαρτήτως, άπό τους Robert (BullEpigr).
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Τό ουσιαστικό ϊακλάτωρ (= jaculator= ó ρίπτων, έξακοντίζων) δινόταν κατά τους Robert
συχνά ώς προσωπικό όνομα σε μονομάχους. Ό Ίακλάτωρ της επιγραφής ήταν προβοκάτωρ
(=provocator), άνηκε δηλαδή στην συγκεκριμένη κατηγορία των μονομάχων, οί όποιοι
αγωνίζονταν με σαμνιτικοϋ κυρίως τύπου οπλισμό, φέροντες μικρή ασπίδα (parma) και βραχύ
ξίφος (spara)· είχε αποσπάσει είκοσι (Ο νίκες στην διάρκεια της σταδιοδρομίας του, γεγονός τό
όποιο δικαιολογεί τον κλάδο φοίνικος πού χαράχθηκε επάνω από τό όνομα του. Ό όρος
συνκωμάσιος (= συνκωμαστής/ σύγκωμος) είναι κατά τον Mihailov νέα λέξη· παράγεται από τον κώμο,
όρο πού χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για πανηγυρικούς έπινίκιους εορτασμούς. Είναι ωστόσο
αξιοσημείωτο ότι ώς συγκωμασία θεών αναφέρεται ή πανηγυρική πομπή τών εικόνων τών θεών
στην Αίγυπτο (OGIS 194 στίχ. 25, 1ος π.Χ. αί.)* πρβλ. καί συγκωμάζω, σύγκωμος καί συγκωμαστής.

Στην συγκεκριμένη επιτύμβια επιγραφή της Μαρώνειας, ό όρος συγκωμάσιοι χρησιμοποιείται
πιθανότατα ώς παράλληλη ονομασία για τα μέλη της φαμίλιας, δηλ. της συγκεκριμένης, κλειστής
ομάδος μονομάχων, στην όποια άνηκε ό τιμώμενος νεκρός. Πρβλ. ωστόσο τον χαρακτηρισμό
κωμασταί φονίου Ένυαλίου σε επίγραμμα άπό τήν Καισαρεία της Καππαδοκίας, τό όποιο αναφέ
ρεται σέ μονομάχους κατά τον Robert (Gladiateurs 126-28, άρ. 74).

Ε331. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 429.
Άπότμημα μαρμάρινης ορθογώνιας βάσεως, άποκεκρουμένο αριστερά, δεξιά καί κάτω.
Βρέθηκε τό 1972 στον αγρό 'Αδαμίδη, στην Παληόχωρα Μαρώνειας.
'Επιφάνεια βαθειά διαβρωμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,15x0,37x0,22. Ύψος γραμμάτων: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 72.
'Αδημοσίευτη.
2ος-1ος π.Χ. αί.
[

]ον Άκέστ[ορο$;].

Για τό όνομα Άκέστωρ στην Μαρώνεια, βλ. και Ε200 καί Ε212 (στίχ. 30).

Ε332. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 286.
Άπότμημα ορθογώνιας επιτύμβιας στήλης (;) από μάρμαρο ήμίλευκο. Βρέθηκε τό 1971 στην
αρχαία Μαρώνεια, στον αγρό τοΰ Νικ. Μοσχοδίνη (θέση Μυρμήγκια).
Σώζεται μικρό μέρος τοΰ αριστερού της πλάκας με τον αριστερό κρόταφο, άποκεκρουμένο
άνω, δεξιά καί κάτω. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,12x0,09x0,058. Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,02. Διάστιχο:
0,005.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 72.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 429, άρ. θ, πίν. 425ε.
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1ος π.Χ. ai.

[
]
ΣΚΑ[- - -]
ΔΡΟΥ.
ΣΚ[- - -] | ΔΡΟΥ[- -] ό Τριαντάφυλλος.
Ά ν τά σωζόμενα γράμματα τοϋ πρώτου σωζόμενου στίχου ανήκουν στα αρχικά ονόματος,
μπορεί ενδεχομένως στο σωζόμενο άπότμημα να συμπληρωθεί ή γενική (πατρωνυμική)
Σκαμάνδρου.

Ε333. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 230.
Άπότμημα μαρμάρινης στήλης με οριζόντια ταινιωτή επίστεψη, άποκεκρουμένο δεξιά λοξώς,
αριστερά και κάτω. Ή ακριβής προέλευση είναι άγνωστη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,08x0,18x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,030.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 73.
'Αδημοσίευτη.
'Ελληνιστικοί χρόνοι ;

[

]ΣΙΚΟΣ[

]

Πρόκειται πιθανώς για τις τελευταίες συλλαβές άγνωστου ονόματος.
Ε334. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας, χωρίς αριθμό καταλόγου.
Ή άνω αριστερή γωνία μαρμάρινου βάθρου ή βωμίσκου άπό τοπικό μάρμαρο. Βρέθηκε το
1999, κατά τήν ανασκαφή τοΰ κτηριακοϋ συγκροτήματος αυτοκρατορικών χρόνων στον Άγιο Χα
ράλαμπο Μαρώνειας.
Έφερε επιμελώς έργασμένη επίστεψη με αλλεπάλληλα κυμάτια επί τών οποίων έβαιναν σχημα
τοποιημένα ανάγλυφα άνθέμια μιμούμενα τήν οψη ακροκεράμων (σώζεται το αριστερό γωνιακό
και ενα δεύτερο σε απόσταση 0,19 μ.). Οί λεπτομέρειες τών ανθεμίων δηλώνονταν πιθανότατα με
χρώματα. Ή πίσω οψη άδρώς έργασμένη. Ή άνω επιφάνεια επιμελώς πελεκημένη με βελόνι. Άπό
το σώμα τοϋ βάθρου σώζεται μόνον το ανώτατο πέρας μέ κατάλοιπα γραμμάτων τοϋ πρώτου
στίχου επιγραφής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,22x0,46x0,165. Ύψος γραμμάτων: 0,017.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 73.
Αδημοσίευτη.
1ος μ.Χ.

ΕΡΤ!Λ![

]

Πρόκειται ίσως για τά πρώτα γράμματα κάποιου ρωμαϊκού ονόματος γένους (Έρτίλιος ή
Έρσίλιος).

456

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε335. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 10.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας. Σώζει τήν κάτω αριστερή γωνία και μέρος τοΰ αριστερού
κροτάφου.
Οι συνθήκες ευρέσεως είναι άγνωστες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,32x0,12x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 73.
'Αδημοσίευτη.
1ος μ.Χ. αι.
raïo[s

]

Ε336. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 951 = ΑΚΜ 114.
'Επιτύμβιο ανάγλυφο από χονδρόκοκκο μάρμαρο. Στοιχεία ευρέσεως δεν σημειώνονται.
Εικονίζεται ζεύγος σε στάση δεξιώσεως μέσα σε ορθογώνιο πλαίσιο: αριστερά, Ιματιοφόρος
ανδρική μορφή προς δεξιά, δεξιά γυναικεία μορφή με χιτώνα και ιμάτιο πού καλύπτει τήν κεφαλή,
σε ελαφρά στροφή προς αριστερά. Ή παράσταση επιστέφεται άπό απλό, σχεδόν εγχάρακτο
εγγεγραμμένο αέτωμα. Δεξιά και αριστερά τοϋ αετώματος, ανάγλυφοι στέφανοι και ίχνη γραμμά
των. Ή ολη επιφάνεια είναι βαθεια διαβρωμένη. Γράμματα σχετικά ακανόνιστα, εν πολλοίς
έξίτηλα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,93x0,45x0,18.
Φωτογραφίες. Πίναξ 73.
'Αδημοσίευτη.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
[
στέφανος

]TOC
στέφανος

Μέσα στο τύμπανο τοϋ αετώματος:
[·]Ε[

]

Τό όνομα τού νεκρού έχει χαραχθεί αριστερά καί δεξιά της κορυφής τοΰ αετώματος· ή γενική
πατρωνυμική μέσα στο τύμπανο.
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ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
Ε337. Δίγλωσσο επιτύμβιο
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 173. Βρέθηκε στην σύγχρονη Μαρώνεια, στην οικία
Γεωργίου Καψιμάλη.
Μαρμάρινη ορθογώνια βάση, άποκεκρουμένη άνω και μεγάλο μέρος της αριστερής γωνίας. Στο
κάτω μέρος, ανάγλυφα διαμορφωμένη βάση, ή οποία αποτελείται άπό σκοτία καί πλατειά επίπεδη
ταινία. Ή ενεπίγραφη επιφάνεια κατά το πλείστον βαθειά διαβρωμένη και κατά τόπους άπο
κεκρουμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,43x0,30x0,24. Ύψος γραμμάτων: Στίχ. 1-7: 0,023. Στίχ. 8-9:
0,010. Διάστιχο: 0,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 73.
'Αδημοσίευτη.
Ιοςμ.Χ. al.

Λατινική

'Ελληνική

[
T]ertiu[s]
[
]r et TI
[- - vixit a]nn(os) VII
4 [
]h(ic)-s(itus)-e(st).
[Α]ύρή[λιο$
]ΚΕ
Σ[
ζήσας ετη] Ζ
[
]ΤΕ
8 [
]ΚΑ
[
]ΣΟΥΤΟ
[

Στίχ. 3: [- - vixit a]nn(os) VII ή [- - annorum) VII· οριζόντια γραμμή επάνω άπό τον λατινικό αριθμό VII.
Στίχ. 6: [— ζήσας ετη] Ζ vel [ετών] Ζ. Στίχ. 10: διασώζονται κατάλοιπα άδιάγνωστων γραμμάτων.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ε338. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 645.
Άπότμημα μαρμάρινης στήλης. Σώζει μέρος του αριστερού κροτάφου.
Βρέθηκε τό 1997 στην Παληόχωρα Μαρώνειας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,21x0,11x0,085. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 73.
'Αδημοσίευτη.
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1ος π.Χ. ai.
A vacat

C(aius) Va[
ΜΑ[
4 C(aius?)[
[----

]
]
]
-]

Στον στίχο 2, μπορεί ίσως να συπληρωθει το δνομα γένους Vaperius]· πρβλ. το επιτύμβιο τοΰ
Γαΐου Ούαλερίου Σεβήρου, τοϋ τέλους τοϋ 2ου αι. μ.Χ. (ανωτέρω Ε298).
Ε339. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας.
Άπότμημα δωρικού κιονόκρανου, Ισως από αναθηματικό ή επιτύμβιο κιονίσκο· αποτελείται
από το άνω πέρας τοϋ ραβδωμένου κορμοϋ, τον συμφυή έχϊνο μέ ανάγλυφους ιμάντες και τον επί
σης συμφυή ορθογώνιο αβακα. Στην άνω και κάτω επιφάνεια σώζονται τμήματα των τόρμων
γομφώσεως. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές τοϋ αβακος και των ραβδώσεων. Ή επιγραφή ήταν
χαραγμένη στην κύρια όψη τοϋ αβακος.
Τυχαίο εύρημα τοϋ 2001 από το θέατρο της Μαρώνειας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,10x0,115.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 74.
'Αδημοσίευτη.
1ος μ.Χ. ai.

A(ulus) Sillius P(ubli) f(ilius) Ma[ximus ?]

E340. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 19.
Άπότμημα ενεπίγραφης πλάκας άπο χονδροκρυσταλλικό μάρμαρο τής Μαρμαρίτσας, ίσως
από το τοίχωμα σαρκοφάγου. Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Σώζεται τμήμα τοϋ αριστερού μέρους τής πλάκας, άποκεκρουμένο ανω, δεξιά, κάτω και τις
αριστερές γωνίες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,58x0,27x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,060-0,065. Διάστιχο:
0,00,025.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 74.
'Αδημοσίευτη.
1ος μ.Χ. αι.

4

URI
VS1[
]
*NIV[
]
ΟΡΤΑΤ[
]
TAGER[- - -]
[. · ]ΗΟ[- - -]

Στίχ. 2: τα σωζόμενα γράμματα μπορεί να ανήκουν στην κατάληξη ονόματος γένους σέ -usius.
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Ή όμοιότης τοϋ μαρμάρου και των γραμμάτων επιτρέπουν την υπόθεση ότι μπορεΧ να
συνανήκει με την επόμενη Ε341.
Ε341. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 82.
Άπότμημα πλάκας (παρειά σαρκοφάγου;), άπο χονδροκρυσταλλικό μάρμαρο της
Μαρμαρίτσας, άποκεκρουμένο από όλες τίς πλευρές. Στην πίσω οψη διαγράφεται ίχνος
κοιλότητος.
Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,27x0,28x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,05. Διάστιχο: 0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 74.
'Αδημοσίευτη.
1ος μ.Χ. ai.
[

]

[- - - - ]ΒΟΑΤ[- - - -]
[- - - - ]Ε.. .S[- - - - ]
Βλ. ανωτέρω, τήν επιγραφή Ε340 .
Ε342. Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας.
Βρέθηκε στον χώρο τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής (ανασκαφή Σοφίας Δουκάτα), οπού και
φυλάσσεται.
Διασώζει λίγα μεγαλόσχημα γράμματα επιμελέστατα χαραγμένης επιγραφής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,25x0,24x0,14. Ύψος γραμμάτων: 0,045.
Έκτυπο. Πίναξ 74.
'Αδημοσίευτη.
1ος-2ος μ.Χ. ai.
[- - -]IEL[- - -]
[
-]
Στίχ. 2: σώζονται τα άνω πέρατα αδιάγνωστων γραμμάτων.
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ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΨΙΜΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ
ΟΡΟΣ
Ε343. 'Όρος
Εντοπίσθηκε στον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας, εντοιχισμένος στην περιοχή τοϋ
αρχαιολογικού χώρου (θέση "Παλαιά Σπίτια). Ή τύχη τού μνημείου αγνοείται.
Μάρμαρο λευκό. Ή ορατή ενεπίγραφη επιφάνεια περιγράφεται ώς κανονική ορθογώνια, άλλα
το σχήμα τού μνημείου δέν ήταν δυνατόν να προσδιορισθεί. Ύψος γραμμάτων: 0,035-0,045.
Διάστιχο: 0,025-0,02.
Έκτυπο στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή τών Αθηνών (est. IH 170). Πίναξ 74.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou και Ch. Picard, BCH31 (1913) 143 άρ. 46.
"Οψιμων χρόνων (Avezou και Picard)
"Ορο[ι]
[. - -]δέω(ν) [- - -]
[
]κ(αΙ) Σκαρ-[- - -]
4 [
]της

Το προτεινόμενο κείμενο και ή χρονολόγηση αναπαράγουν επακριβώς τις προτάσεις τών Avezou και
Picard. Tò τελευταίο γράμμα τοϋ στίχου 3 δέν επιβεβαιώνεται στο εκτυπο.
'Ανάλογη διατύπωση (τών+γεν. τού ονόματος τού ιδιοκτήτη) σέ όροθεσίες αναφέρεται σέ χαμέ
νους σήμερα οροθετικούς κιονίσκους παλαιοχριστιανικών ή και πρώιμων βυζαντινών χρόνων άπό
διάφορα σημεία της θρακικής ακτής τής Προποντίδος (G. Seure, "Antiquités thraces de la
Propontide: Collection Stamoulis", BCH36 [1912] 574, άρ. 29 άπό τήν περιοχή τής Σηλυμβρίας1:
öpoi διαφέρω(ν)τες τών Ζημωκάρτου* άρ. 30: [δρ]οι τών [Ζ]ημοκάρτου" πρβλ. τού ιδίου, RA 19 [1912]
330 άρ. 29: δρ(οι) Δαμα[σ]τόρων, άρ. 30 [πρβλ. Sayar, Perìnthos256] άπό τήν περιοχή τής
Ραιδεστού: δρος àypou ΓΝΚΙΡΙΣΟΥΛΗΣ, άρ. 32a-b άπό τήν Τσατάλτζα: δροι Ούρ[β]ικίου
Τζο[υτζ]ουλακίου). 'Αξιοσημείωτες αναλογίες παρουσιάζει καί ή οροθετική στήλη IGBulg V 5534
(211-212 μ.Χ.) άπό τήν περιοχή τών Βενδιπάρων, όπου γίνεται ρητή αναφορά σέ σχετική
αυτοκρατορική απόφαση: Κατά θείαν άττόφασιν τεθέντες ... δροι àypou Βενδιττάρων στην τελευταία

αυτή περίπτωση, όπως καί σέ άλλες, ή γενική παράγεται άπό τοπωνύμια καί υποδηλώνει εκτάσεις
πού ανήκουν στην κοινότητα. Για οροθετικές επιγραφές τού 2ου μ.Χ. αι. στην Μακεδονία, βλ.
Hatzopoulos-Loukopoulou, Moryllos 57-59. Βλ. επίσης κατωτέρω, τους οροθετικούς κιονίσκους
Ε382 καί Ε383 καί τήν επιγραφή Ε398.

1. Για τις επιγραφές αυτές τοϋ 5ου μ.Χ. αι. βλ. επίσης Asdracha, "Inscriptions" (1998) [2002] άρ. 202, σελ. 462-63 και άρ. 203,
σελ. 463-64, άρ. 207, σελ. 469· στην μελέτη αυτή παρατίθενται καί οί αντίστοιχοι όροι άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί
τον Βόσπορο (C. Asdracha, δπ. π., σελ. 463).
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ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ
Ε344. 'Επιτύμβιο της Γλυκερίας
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 636. Επιφανειακό εύρημα τοϋ τεχνίτη Πέτρου
Βελτσίδη (1992) από τήν θέση "Οχθος (αγρός Πανδρευμένου).
Επιτύμβιο παλαιοχριστιανικών χρόνων, χαραγμένο σε δεύτερη χρήση σε τμήμα γείσου από
χονδρόκοκκο μάρμαρο (οί γεισίποδες διακρίνονται στην κάτω επιφάνεια). Άποκεκρουμένο κατά
τό ανω πέρας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,57x0,25x0,095. Ύψος γραμμάτων: 0,07-0,010. Διάστιχο:
0,010-0,020.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 74.
'Αδημοσίευτη.
4ος-5ος μ.Χ. αι.
ΓΕ]νθ[α]
κατάκητε
4 Γλυκερήα+.

Στίχ. 1: διακρίνονται τα κάτω πέρατα των γραμμάτων.
Τό πλάτος τοϋ μνημείου επιβάλλει τήν συμπλήρωση ένθα στον πρώτο στίχο. Ό τύπος αυτός
άπαντα σπανίως στα επιτύμβια αυτής τής περιόδου από τήν Θράκη (πρβλ. Asdracha, "Inscriptions"
[1994-1995] [1998] 340, αρ. 162 και [1996-1997] [1998] 366, άρ. 184).
Ε345. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 581.
'Απότμημα πλάκας άπό μάρμαρο χονδρόκοκκο, πιθανώς άπό παρειά σαρκοφάγου. Βρέθηκε τό
1973 στον Άγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας, κατά τήν ανασκαφή κτηρίου τών ρωμαϊκών χρόνων
κοντά στην οικία τοϋ Ιερέως.
Σώζει μικρό μόνον τμήμα τής κύριας, ενεπίγραφης όψεως και τής οπίσθιας, ή οποία είναι
άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,045x0,34x0,14. Ύψος γραμμάτων: 0,035.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 74.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 801, άρ. ε (SEG 30
[1980] 695).
4ος-5ος μ.Χ. ai.
[

ε]κγόνω μου Κ[

]

- -ΚΓΟΝωΜΟΥΗ- - - ό Τριαντάφυλλος· [Ι]κγόνω μου ? ό Pieket (SEG).
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Ε346. 'Επιτύμβιο τοϋ Άπολλιναρίου και της Δωροθέας
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 7. Βρέθηκε προ τοϋ 1880 στην σύγχρονη Μαρώνεια,
εντοιχισμένο στην οικία Μανώλη.
Στο δεξιό πέρας διακρίνεται τόρμος συνδέσμου διαστάσεων 0,05x0,09x0,04, άπό τήν αρχική
χρήση τοϋ λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,20x0,43x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,035-0,045. Διάστιχο:
0,015. Στίχ. 1: Συντομογραφία ΟΥ.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 74.
Βιβλιογραφία: S. Reinach, BCH 5 (1881) 93, άρ. 14 (Dumont-Homolle 446, αρ. 110b 14·
Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 21-22, αρ. 5, πίν. II· SEG 44 [1994] 590). Πρβλ. Ch. Avezou καί Ch.
Picard, BCH 37 (1913) 147.
4ος-5ος al. μ.Χ.
[Ά]πολιναρίου
κέ Δοροθέας.

Στίχ. 1: ['A]-iroAivapio[s] ό Reinach, [Ά]ιτολιναρίου οί Μέϊμάρης-Μπακιρτζης. Στίχ. 2: κ(αί) Δωροθε[α] ό
Reinach, Δοροθέα$ οί Μέϊμάρης-Μπακιρτζης.
Είναι πιθανόν ότι ακολουθούσε καί τρίτος στίχος με τήν λέξη θέσις.
Ε347. Επιτύμβιο της Γεωργίας
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 575. Προέρχεται από τήν Παληόχωρα Μαρώνειας.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. Σε δεύτερη χρήση, αξιοποιήθηκε ως πλάκα θωρακίου.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 75.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 816, άρ. 7, πίν. 604γ (SEG
30 [1980] 699· Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 25, άρ. 11, πίν. IV). Πρβλ. SEG44 (1994) 590.
5ος-6ος μ.Χ. al.
+
Θέσις
Γεωρyias+

Ε348. Επιτύμβιο τοϋ Διονυσίου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6180. Βρέθηκε στην Παληόχωρα Μαρώνειας ("Αγιος Χαράλαμπος)
καί παραδόθηκε τό 1991 από τό Τμήμα 'Ασφαλείας Κομοτηνής, προερχόμενη από κατάσχεση.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ άετωματική επίστεψη των ελληνιστικών χρόνων. Ή χριστια
νική επιγραφή καί ένας σταυρός στο κέντρο τοϋ τύμπανου χαράχθηκαν σε δεύτερη χρήση τοϋ
μνημείου 0,03 μ. υψηλότερα άπό τήν αρχική επιγραφή (βλ. τό επιτύμβιο Ε234), ή οποία αποξέσθηκε
επιμελώς.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,54x0,20x0,075. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,03. Διάστιχο:
0,005.
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Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 75.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΛ 46 (1991) [1996] 343 (SEG46 [1996] 854).
Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι
Θεσις
Διονυσήου.
Στίχ. 1: 0ECI[C] ó Τριαντάφυλλος. Οί στίχ. 2-3 δέν διαβάσθηκαν από τον πρώτο εκδότη.
Ε349. "Επιτύμβιο της Θεοδώρας
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 46. Ή ακριβής προέλευση άγνωστη.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. Στο κατώτερο μέρος της κύριας όψεως
διακρίνονται ίχνη σχεδόν έξίτηλα και πάντως δυσανάγνωστα μεγάλων γραμμάτων σε τρεις τουλά
χιστον στίχους, άπό τα όποια προκύπτει ότι ή παλαιοχριστιανική επιγραφή ανάγεται σε δεύτερη
χρήση της πλάκας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,47x0,25x0,08.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 75.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 24-25, αριθ. 10, πίν. IV (SEG44 [1994] 597).
5ος-6ος μ.Χ ai.
Θεο[5]ópas
θέσις.
+

Στίχ. 1-2: [Θ]εο[δ]ώραζ οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζής. "Ιχνη μεγάλων γραμμάτων (Υ, Ρ) στο κάτω μέρος της
πλάκας.
Ε350. Επιτύμβιο της Ματρόνας
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 53. Στοιχεία ευρέσεως άγνωστα.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη το κατώτερο τμήμα και το ανώτατο λοξώς.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,30x0,245x0,050. Ύψος γραμμάτων: 0,035-0,040. Διάστιχο:
0,010-0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 75.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής (1994) 24, αρ. 9. πίν. Ill (SEG44 [1994] 596).
4ος-5ος μ.Χ. αι.
+Θέσις
Ματρόνας.+
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Ε351. Επιτύμβιο της Νονώσας
'Αρχαιολογικό Μουσείο Σόφιας.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με σχηματική, εγχάρακτη άετωματική επίστεψη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,58x0,19x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,05.
Φωτογραφία. Πίναξ 75.
Βιβλιογραφία: G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 44, ε'ικ. 48 (Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 26-27, άρ. 13,
πίν. IV· Manov, "Inscriptions" άρ. 17).
5ος μ.Χ. al.
+
Θεσις
Νονώ
σας.

Ε352. 'Επιτύμβιο της Κυριακής, συζύγου του Φωτηνοϋ
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 244. Βρέθηκε σέ ιδιοκτησία των κληρονόμων
Σμαραγδά στην Παληόχωρα Μαρώνειας, μεταξύ 'Αγίου Χαράλαμπου και Παραθύρας.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, συγκολλημένη από δύο συνανήκοντα τμήματα. Άποκεκρουμένη
το δεξιό τμήμα τοΰ εμβόλου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,47x0,31x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,050.
Έκτυπο. Πίναξ 75.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 23-24, άρ. 8, πίν. Ill (SEG44 [1994] 595).
5ος μ.Χ. ai.

4

+
Θέσις
Κυρακης,
σύβιως
Φωτηνο[υ].

Στίχ. 2: Kupons) οί Μεϊμάρης Μπακιρτζής· Κυρακή το SEG, επειδή ακολουθεί σύ(μ)βιο$ σέ ονομαστική
πτώση· στον λίθο: KYPAKHC. Στίχ. 4: Φωτινο[υ] οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζής. Στον λίθο δμως διαβάζεται
συμπίλημα Η+Ν.
Ε353. "Επιτύμβιο τοΰ Ιωάννου Λαχανά
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 391. Βρέθηκε στην αρχαία Μαρώνεια, θέση
Παράθυρα, στον αγρό των κληρονόμων Δημ. Σκόνδρα, οπού τοποθετείται το νεκροταφείο της
ύστερορωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής Μαρώνειας.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. 'Απολήγει σέ εγχάρακτη, σχηματική άετωματική επίστεψη με ελι
κοειδή πλευρικά ακρωτήρια. 'Εγχάρακτος σταυρός στο τύμπανο. Τό κάτω μέρος, άδρώς
έργασμένο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,67x0,26x0,14. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,032. Διάστιχο:
0,0050-0,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 76.
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Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής (1994) 23, αρ. 7, πίν. Ill (SEG44 [1994] 594). Πρβλ. D.
Feissel, BullEpigr 1995, 718.
5ος μ.Χ. ai.
+
Θεσις
Είοάνου

Λάχανα.

Ε354. "Επιτύμβιο τον ιατρού Θαλασσίου
Μουσείο Κομοτηνής 8157. Προέρχεται άπό το παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο στην θέση
Παράθυρα, στο ρέμα Καμπάνας. Βρέθηκε καί παραδόθηκε το 1993 άπό τον συνεργάτη της
Εφορείας Παν. Μουζακίδη, τοπογράφο.
Επιτύμβια στήλη από τεφρό μάρμαρο. Στο επάνω μέρος, δύο λοξές τεμνόμενες χαράξεις
σχηματίζουν εγγεγραμμένη αετωματική επίστεψη, εντός της οποίας έχει χαραχθεί σταυρός. Ή πίσω
επιφάνεια άδρώς έργασμένη, φέρει ίχνη κονιάματος, προφανώς άπό δεύτερη χρήση της πλάκας.
Άποκεκρουμένη το κάτω μέρος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,41x0,235x0,045. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,030. Διάστιχο:
0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 76.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 405 (SEG47 [1997] 1073· Χ.
Καραδήμα, Ώρες Βυζαντίου. Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο. Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο,
Κατάλογος εκθέσεως [Θεσσαλονίκη 2002] 84, αρ. 41).
4ος-5ος μ.Χ. αι.

4

+
Θέσις
Θαλασίου, utou
Ήσακίου,
ιατρού.

Ε355. Επιτύμβιο του εργολάβου Θεοδοσίου
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 279. Βρέθηκε στην αρχαία Μαρώνεια (θέσις
Παράθυρα, αγρός Σκόνδρα).
Λίθινη πλάκα άδρώς έργασμένη. Στο άνω μέρος, εγχάρακτο τρίγωνο (σχηματικό αέτωμα),
εντός τοΰ οποίου εγχάρακτος σταυρός. Ελλιπής τήν κάτω δεξιά γωνία.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,59x0,32x0,085. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,035.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 76.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 428, αρ. β, πίν. 425β (D.
Pallas, Les monuments paléochrétiens de Grèce découverts de 1959 à 1973 [Βατικανό 1977] 132·
J. καί L. Robert, BullEpigr 1977,289* Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 22, άρ. 6, πίν II).
Πρβλ. SEG44 (1994) 590.
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5ος μ.Χ. αι.
+Θέσης (sic) Θεοδοσήου
+εργωλάβου.
Στίχ. 1: 0éa<ts> ô Πάλλας. Στίχ. 1-2: Θεοδοσ<{>ου ό Πάλλας. Στίχ. 3: έργ<ο>λάβου, ό Πάλλας. Στίχ. 3: το
τελικό Υ χαραγμένο στο διάστιχο.
Για το επάγγελμα τοΰ εργολάβου και το όνομα Θεοδόσιος, βλ. Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
Ε356. Επιτύμβιο τοϋ πριμικηρίου Αναστασίου
Βρέθηκε στον ναό τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Ή τύχη του παραμένει άγνωστη.
Περιγράφεται ως "ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη με σταυρό".
Ύψος μνημείου: 0,60.
Βιβλιογραφία: S. Reinach, BCH 5 (1881) 93, αρ. 15 (Dumont-Homolle 446, αρ. 110 bl5*
Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 26, αρ. 12). Πρβλ. SEG44 (1994) 590· D. Feissel, BullEpigr 1995, 718.
5ος-6ος μ.Χ. ai.
Θέσις
'Ανασ
τασίου
4 πριμηκηρίου.

Σχετικά μέ τον θεσμό τοΰ ιτριμικηρίου, βλ. Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 26 με την συναφή βιβλιο
γραφία.
Ε357. "Επιτύμβιο της Παγχαρίας και των αδελφών (;) της
Βυζαντινή Συλλογή Κομοτηνής. Βρέθηκε το 1996 στο στρώμα καταστροφής τοϋ μεσοβυζαντινοϋ ναϋδρίου, πού Ιδρύθηκε στο βόρειο κλίτος τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Παληόχωρα Μαρώνειας.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη παλαιοχριστιανικών χρόνων. Ή πίσω επιφάνεια τοϋ μαρμάρου
άδρώς έργασμένη. Το κείμενο τής επιγραφής έχει επιμελώς διαταχθεί μεταξύ τών κεραιών
μεγάλου εγχάρακτου σταυρού.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,34x0,165x0,05-0,06. Ύψος γραμμάτων: 0,023-0,03.
Διάστιχο: 0,03-0,07. Σύμβολο συντομογραφίας S στον στίχο 9, μετά το Κ.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 76.
Βιβλιογραφία: Σοφία Δουκατά-Δεμερτζή, ΑΕΜΘ 11 (1997) [1999] 654 και σελ. 661, είκ. 11
(SEG49 [1999] 892).
Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι
Θέσις
Πανχαρήας,
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4 ΉρίνηS, Άλεξάνδρ
ας, Pco8 μανού
κ(αί) Μαρί
ας. &

Στίχ. 4: Ήρίνης = Ειρήνης (SEG).

Ε358. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 227.
'Απότμημα μαρμάρινης στήλης. Υπεράνω της επιγραφής λοξή χάραξη, μέρος προφανώς εγχά
ρακτης άετωματικής έπιστέψεως.
Ή ακριβής προέλευση είναι άγνωστη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,16x0,14x0,04.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 76.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 28, αριθ. 17, πίν. V (5EG44 [1994] 600).
4ος-5ος μ.Χ. al.

Θέσ[ι$]
ΛΥ[- - -]

Στίχ. 2: ΛΤ[- - ] | | — οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζής και το SEG.

Ε359. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 593.
'Απότμημα επιτύμβιας στήλης από λευκό μάρμαρο, αποκεκρουμενο ανω, δεξιά και κάτω.
'Επιφανειακό εύρημα (1975) από τήν Παληόχωρα Μαρώνειας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,18x0,10x0,03. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,027-0,030. Διάστιχο:
0,007-0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 76.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 28, άρ. 16, πίν. V (SEG44 [1994] 599).
Παλαιοχριστιανικοί

χρόνοι
Θ[ε]ŒIS

ÇTA
4 Θ--

Στίχ. 4: Ο

οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζης και το SEG.
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Ε360. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 213.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, ελλιπές το αριστερό και το κάτω μέρος. Ή ακριβής
προέλευση άγνωστη.
Ή επιγραφή, επιμελώς χαραγμένη, πλαισιώνει τις κεραίες μεγάλου, άπλοϋ, εγχάρακτου
σταυροΰ.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,205x0,145x0,05. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο:
Ποικίλλει. Συντομογραφία: TS = της (στίχ. 4). Συμπίλημα: ΟΥ.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 76.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 27, αρ. 14, πίν. IV (SEG 44 [1994] 598).
5ος μ.Χ. ai.
[θέ]| ms

[- - - ] - | - 2 Α [ - - - ]
[
]| TOC
4 [

] | νίτ(ης)

[

]Τ0Υ

Στίχ. 4: NITS: οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
Στον στίχο 4 μπορεί ίσως να συμπληρωθεί το έθνικον [Μαρω]νίτ(η$) ή [Μαρω]νίτ(ου) (βλ. SEG).
Ε361. Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 380.
Το ανω τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. Βρέθηκε το 1972 στον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρώ
νειας (αγρός Άντ. Βούλκου) και παραδόθηκε άπό τον Χαράλαμπο Δαρανα, κάτοικο Μαρώνειας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,15x0,17x0,075. Ύψος γραμμάτων: 0.026-0.032 μ.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 77.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ29 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 792 (SEG 30 [1980] 687·
Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 27, αρ. 15, πίν. V). Πρβλ. SEG44 (1994) 590.
Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι
+
Θέσις

[- -]iç[- -]
Τα γράμματα τοϋ δεύτερου στίχου σημείωσαν πρώτοι oi Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
Ε362. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 456. Προέρχεται άπό τήν Παληόχωρα Μαρώ
νειας.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας, άποκεκρουμένο πανταχόθεν.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,12x0,08x0,03. Ύψος γραμμάτων: 0,030-0,035. Διάστιχο:
0,05.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 77.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 29, άρ. 20, πίν. VI (SEG 44 [1994] 603).
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5ος-6ος μ.Χ. ai.
[
]
[- -]HC[- -]
[- -]ΑΦ[- -]
4 [
]
Στίχ. 2: Ç οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής. Στίχ. 3:

Φ

οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΑ
Ε362α. Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 584.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. Βρέθηκε το 1976 στον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρώ
νειας, εντοιχισμένη στην εσωτερική όψη της δυτικής γωνίας τοΰ βυζαντινού πύργου.
Σώζεται το άνω αριστερό μέρος τοΰ κορμού, άποκεκρουμένο άνω, δεξιά και κάτω. Ή οπίσθια
όψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,175x0,178x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,012. Διάστιχο: 0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 77.
'Αδημοσίευτη.
Πρώιμου ελληνιστικοί χρόνοι

Ι---

]

ΕΝΟΑΔ[
]
ΜΗΓΚΑΤΕΘ[
]
4 ΣΩΜΑΔΕΘΕΣ[- - -]
ΕΙΤΥΧΗΔΕΠΑ[- - -]
vacai
Στίχ. 3: Το δεύτερο γράμμα Η ή Ε.
Τό αρχικό μήκος τών στίχων δέν είναι δυνατόν να υπολογισθεί. Άπό τα σωζόμενα κατάλοιπα
δέν κατέστη δυνατόν νά προσδιορισθεί με βεβαιότητα ή κατηγορία της επιγραφής (επιτύμβιο
επίγραμμα;). Προτείνονται μέ κάθε επιφύλαξη οί ακόλουθες, οπωσδήποτε ανεπαρκείς, αναγνώ
]. Στίχ. 3: - μηγ κατεθ[ ]. Στίχ. 4: σώμα δε [ ]. Στίχ. 5: [ ]ει τύχη
σεις. Στίχ. 2: -εν ό 'Αδ[
δε πδ[σιν
].
Ε363. Βάση αναθήματος
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 145. Προέρχεται άπό τον αγρό Λεονταρίδη, στο
Μεσονήσι.
Μαρμάρινη πεσσόσχημη στήλη μέ απλή ταινιωτή επίστεψη. Σε δεύτερη χρήση χρησιμοποι
ήθηκε ώς βάση αναθηματικού πιθανώς μνημείου, οπότε καί χαράχθηκε μέ ανάλογη φορά επιγραφή,
ή οποία στην συνέχεια άποξέσθηκε για νά χαραχθεί ή σήμερα σωζόμενη.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,14x0,37x0,19. Ύψος γραμμάτων: 0,017. Στίχ. 3: 0,015.
Διάστιχο: 0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 77.
Αδημοσίευτη.
3ος-2ος π.Χ. ai.
Εύκρατης εττεμελήθη. vacat

Έρμης.

Στίχ. 3: πρόκειται για απλό χάραγμα και πρέπει να προστέθηκε σέ μεταγενέστερο χρόνο· δεν αποκλείεται
να αναφέρεται στην θεότητα της οποίας άγαλμα είχε στηθεί στην βάση.

Ε364. Απότμημα γνώμονος ήλιακοϋ ωρολογίου
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 451. Βρέθηκε το 1972 στην Παληόχωρα Μαρώνειας
(αγρός Άδαμίδη).
Απότμημα ήλιακοϋ ωρολογίου από λευκό, λεπτόκοκκο μάρμαρο, άποκεκρουμένο δεξιά. Στο
κάτω και το άνω μέρος φέρει μικρούς τόρμους μολυβδοχοήσεως (0,025x0,01). Στην εσωτερική επι
φάνεια της "σκάφης" τοΰ ωρολογίου διακρίνονται οί χαρακτηριστικές εγχάρακτες ακτίνες και
κυκλικό τόξο (πρβλ. τό ακέραιο σχεδόν μαρμάρινο ηλιακό ωρολόγιο από τήν Τραϊανούπολη,
κατωτέρω Ε436).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,14x0,22x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 77.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-74) [1977] "Χρονικά" 793, αρ. κα (SEG 30
[1980] 692).
Ελληνιστικοί χρόνοι
[

]ΝΑΙ vac.

Μπορεί κατά πασαν πιθανότητα να συμπληρωθεί [τροπαί χειμερι- ή θερι]ναί, κατ' άναλογίαν
προς τό ηλιακό ωρολόγιο από τήν Ρόδο (IG XII 1. 139- βλ. επίσης IG XII5. 645 [άπό τήν Ίουλίδα
της Κέας] και 891 [άπό τήν Τήνο]). Στις δύο τελευταίες επιγραφές, ό ορός τροπή και ό επιθετικός
προσδιορισμός απαντούν σέ ενικό αριθμό. Σέ όλες τίς παραπάνω περιπτώσεις ό επιθετικός
προσδιορισμός έπεται τοΰ ουσιαστικού. Σέ πληθυντικό αριθμό εκφέρεται ό όρος και σέ ωρολόγιο
ά π ό τήν Σαμοθράκη: τροπών θερινών ή | πρώτη, ίσημερι[ν]ών ή μέση, | [χει]μερι[ν]ών ή εσχάτη (IG

XII 8.240. 7-9· πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1938, 310).
Ε365. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 459.
Απότμημα μαρμάρινης στήλης, άποκεκρουμένο ανω, αριστερά καί κάτω. Ή πίσω όψη άδρώς
έργασμένη.
Βρέθηκε τό 1970 στην θέση Καμπάνα της αρχαίας Μαρώνειας (αγρός Γενοβέφας Καλούδη).
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,16x0,19x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,017-0,025. Διάστιχο:
0,015-0,017.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 77.
'Αδημοσίευτη.
2ος π.Χ. al.

]!Λ![- - - - ]
κ]α\ Δορζίνθης
-Σ]ωσαγόρου ν
Β]ασιλίδης wo

]Υ
Αναγνωρίζεται κατάλογος (;) ονομάτων άδιάγνωστου χαρακτήρος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
τό όνομα πού διασώζεται στον στίχο 4. Ά ν ή προτεινόμενη συμπλήρωση είναι ορθή, παραπέμπει
σε γνωστή ονομασία πάτρας, γένους ή φυλής τοϋ ιωνικού κύκλου, ή οποία άπαντα επίσης σε
ελληνιστική επιγραφή της Περίνθου (βλ. Sayar, Perinthos άρ. 62 III 1· πρβλ. Loukopoulou, Thrace
Propontique 133-35). Γενικότερα για τίς σε -ίδης ονομασίες, βλ. Μ. Maier, -ιδ- Zur Geschichte eines
griechischen Nominalsuffixes (Göttingen 1975) καί Schwyzer, 509 σημ. 1- πρβλ. J. και L. Robert,
BullEpigr 1995, 300 καί 362.
Ό τόπος ευρέσεως τοϋ μνημείου επιτρέπει τήν σύνδεση του με τό Ιερό των Αιγυπτίων θεών,
από τό όποιο προέρχονται καί άλλοι κατάλογοι ονομάτων θεραπευτών (βλ. ανωτέρω, Ε212 καί
Ε213).
Ε366. Τμήμα μαρμάρινης ενεπίγραφης πλάκας, άποκεκρουμένης ανω, δεξιά καί, μερικώς, κάτω
καί αριστερά.
Είχε εντοπισθεί από τον Munro, κάτω από κλιμακοστάσιο στην σύγχρονη Μαρώνεια. Ή τύχη
της αγνοείται.
Ύψος γραμμάτων: μία ίντσα κατά Munro.
Στον Πίνακα 77 αναπαράγεται τό σχέδιο τοϋ Munro.
Βιβλιογραφία: J. A. R. Munro, JHS 16 (1896) 320, άρ. 21.
Ελληνιστικοί χρόνοι;
ΑΜΥΝΔΡΩ[- - - ]
ζ>ΠΑΛΑΨΠ[- - - ]
Στίχ. 2: Πάλαψ [Πάλαπος ?] ô Munro στο κριτικό υπόμνημα.
Ε367. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 72.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας πλάκας, άποκεκρουμένο πανταχόθεν. Σώζεται μικρό τμήμα
τοϋ αριστερού κροτάφου.
Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,13x0,18x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,018. Διάστιχο: 0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 77.
'Αδημοσίευτη.
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Ελληνιστικοί χρόνοι (;)
ΣΕΝ[]
ΤΗΣΕΤΗΣΑ[- -]
ΝΟΥΔΙΟΣΚΟ[- -]
4 ΔΟΥΤΟΥΜΗ[- -]
[· ·]ΟΥΝ[
]

Στίχ. 3-4: Ισως Διοσκο[υρί]δου του Μη[τροδώρ]ου vel sim.

Ε368. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 565.
Άπότμημα τετράπλευρου βάθρου άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο, άποκεκρουμένο κατά τήν μία
πλευρά. Βρέθηκε τό 1973-1974 στην Παληοχωρα Μαρώνειας, κατά τήν ανασκαφή τοΰ ΒΑ
δωματίου (σέ βάθος 1 μ.) ρωμαϊκού λουτροϋ (αγρός Χρήστου Σμαραγδά).
Στην άνω επιφάνεια, μεγάλος τόρμος βάθους 0,025 μ. Φέρει τρίστιχη επιγραφή, χαραγμένη
στον κρόταφο της στενής πλευράς κατά τον Τριαντάφυλλο· μάλλον όμως πρόκειται για τήν κύρια
μακρά πλευρά, της οποίας τό δεξιό πέρας έχει αποκοπεί προκειμένου ό λίθος νά χρησιμοποιηθεί
ως οικοδομικό υλικό.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,14x0,23x0,145. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 78.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 816, αρ. 2, πίν. 604α
(SEG 30 [1980] 697).
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. al.
[..]ΟΔ[- - - -]
ΚΑΙΚΙ[
]
ΑΓΤΟΛΛΩ[- - -]

- - -OK- - -| ΚΑΙΚ- - -| ΑΠΟΛ- - - ό Τριαντάφυλλος.

"Αν τα τελευταία γράμματα τοΰ τρίτου στίχου διαβάζονται σωστά, πρόκειται πιθανώς για
αναθηματική επιγραφή στον 'Απόλλωνα (Πρβλ. κατωτέρω, τήν επιγραφή Ε399).
Ωστόσο, δεν αποκλείεται νά πρόκειται γιά επιτύμβια επιγραφή τοΰ τύπου:
Ό δήμος
Καικί[λιον;]
Άπολλώ[νιον vel sim.].

Ε369. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 96.
Άπότμημα σχιστολιθικής πλάκας, άποκεκρουμένο πανταχόθεν.
Βρέθηκε τό 1972, στην Παληοχωρα Μαρώνειας, στην ανατολική πλευρά τοΰ άγροϋ των
κληρονόμων 'Αδαμίδη.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,091x0,20x0,03. Ύψος γραμμάτων: 0,025.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 78.
Αδημοσίευτη.
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. al.

[- - -]ΥΝΤΗΝΩΒ[- - - ]
Ε370. Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 25.
Τμήμα μαρμάρινου βάθρου (;) άποκεκρουμένο σε όλες τις πλευρές, μέ εξαίρεση τμήμα τής
κύριας όψεως, οπού διασώζεται μέρος τής επιγραφής και κατάλοιπα άποκεκρουμένου κυματίου.
Εντοπίσθηκε άπό τον Munro τό 1895 στην αυλή σπιτιού τής σύγχρονης Μαρώνειας, οπού καί
ol επιγραφές Ε172 καί Ε278.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,19x0,50x0,25. Ύψος γραμμάτων: 0,018-0,023. Διάστιχο:
0,005.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 78.
Βιβλιογραφία: J. Α. R. Munro, JHS 16 (1896) 319, αρ. 18.
Τέλος Ιου-άρχες 2ου μ.Χ. ai.
[
]s 'Αττάλου Μ[
]
[ή δείνα - -]ΠΙΔΑ ή καί Κο[
[
Σε]ρουίλιος Κ[

4 [

'

]
]

]

Στίχ. 1: 'Αττάλου MY ό Munro. Στίχ. 2. [Έ]πιδαη KO και το ανω μέρος λοξής κεραίας στο απόγραφο τοΰ
Munro. Στίχ. 3: [Σερ]ουίλιος Κ καί ή κορυφή τριγωνικού γράμματος στο απόγραφο τοΰ Munro. Στον στίχο 4
διασώζονται τα ανω πέρατα άδιάγνωστων γραμμάτων.
Τό συνολικό μήκος των στίχων, τόσο δεξιά οσο καί αριστερά, δεν είναι δυνατόν να
προσδιορισθεί, παρ' όλον οτι ίσως σώζεται ό αριστερός κρόταφος τού λίθου.
Ό χαρακτήρας τής επιγραφής είναι δύσκολο νά προσδιορισθεί άπό τα σωζόμενα κατάλοιπα
των τριών στίχων. Διακρίνεται μέ ασφάλεια στον στίχο 1 τό πέρας τής γενικής —πιθανότατα
πατρωνυμικής— 'Αττάλου. Ό στίχος 2 διασώζει γυναικείο ονομαστικό τύπο σέ πτώση ονομαστική,
όπως μέ βεβαιότητα διαπιστώνεται άπό τήν χαρακτηριστική σύνδεση ό/ ή και (λατ. qui/quae et), μέ
τήν οποία εισάγεται τό παρωνύμιο ή ô εναλλακτικός ονοματολογικός τύπος τής άγνωστης
γυναίκας, σύμφωνα μέ γνωστή και διαδεδομένη κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους πρακτική
(βλ. L. D. Loukopoulou, "ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 10, 174-89, ειδικότερα "Appendice" 185-87, μέ συναφή
παραδείγματα και γενικότερη βιβλιογραφία). Σέ πτώση ονομαστική έχει διατυπωθεί καί τό όνομα
γένους (πιθανότατα Σερουίλιος) κάποιου Ρωμαίου πολίτη, ιταλικής ή ελληνικής καταγωγής, τό
όποιο διαβάζεται στον τρίτο στίχο.
Ε371. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας, χωρίς αριθμό καταλόγου.
Άπότμημα μαρμάρινου βάθρου. Οί συνθήκες ευρέσεως παραμένουν άγνωστες.
Σέ δεύτερη χρήση ό λίθος διαμορφώθηκε σέ σχήμα δοκού μέ επιμελώς έργασμένα κυμάτια.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,19x0,50x0,14. Ύψος γραμμάτων: 0,04. Διάστιχο: 0,02.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 78.
'Αδημοσίευτη.
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1ος-2ος μ.Χ. αι.
[- - -]ΝΔΙΟ[- - - ]
[- - -]TQK[- - - -]

Ε372. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 410. Βρέθηκε το 1972 στην θέση Παναγούδα της
αρχαίας Μαρώνειας (αγρός κληρονόμων Άδαμίδη.
'Απότμημα μαρμάρινης πλάκας, άποκεκρουμένο σε όλες τις πλευρές. Μπορεί να προέρχεται
άπό παρειά σαρκοφάγου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,24x0,30x0,22. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,030. Διάστιχο:
0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 78.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΛ 29 (1973-74) [1977] "Χρονικά" 792, β (SEG 30 [1980]
686).
2ος μ.Χ. ai.

4

Στίχ. 1: - -ΥΡΕ[0
Τριαντάφυλλος.

[- - -]ΥΡΕΘ[
[- -]ΠΑΝΤΑΕ[
[- -]ΥΑΤΤΟ[
[
]ΤΒΤ[

ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 2: ΑΝΤΑ[Ε

]
]
]
]

ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 3: - - ΑΠΟ[

ό

Ό αποσπασματικός χαρακτήρας τοϋ διασωθέντος κειμένου δεν επιτρέπει τήν πρόταση
πιθανών συμπληρώσεων.
Ε373. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας, χωρίς αριθμό καταλόγου.
'Απότμημα μαρμάρινης πλάκας, πανταχόθεν άποκεκρουμένο. Άποτοιχίσθηκε άπό τον μανδρότοιχο τοΰ ξενοδοχείου "Ρωξάνη" στην σύγχρονη Μαρώνεια.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,275x0,25x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,032. Διάστιχο: 0,015.
Συμπίλημα ( στίχ. 2: ΟΥ). Πιθανώς σύμβολο συντομογραφίας: S (στίχ. 5).
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 78.
'Αδημοσίευτη.
3ος-4ος μ.Χ. ai.
- - -]ΔΟΝΑ[

]

- - -]ΝΔΡΟΥΚ[
- -]ΟΠΑΕΤΕ[
- - -]ΝΘΕΣ[
----]BS[

]
]
]
]

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
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Ε374. Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 74.
Το αριστερό τμήμα μαρμάρινου ορθογώνιου βάθρου μέ ανάγλυφα κυμάτια στην επίστεψη καί
στην βάση. Βρέθηκε στην θέση Μάρμαρα τής αρχαίας Μαρώνειας.
Το δεξιό μέρος έχει αποκοπεί προκειμένου ό λίθος να χρησιμοποιηθεί ώς οικοδομικό υλικό.
"Αποκρούσεις κατά τις ακμές, τήν επίστεψη καί εν πολλοίς τήν βάση. Επιφάνεια διαβρωμένη σε
πολλά σημεία.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,62x0,16x0,30. Ύψος γραμμάτων: 0,03. Διάστιχο: 0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 78.
'Αδημοσίευτη.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
ΠΡΕΙΣΙ
ΙΟΥΙ
ΝΕΜΕΣ
4 ΕΣΤΉ

Στον πρώτο στίχο μπορεί ίσως να συμπληρωθεί το ρωμαϊκό cognomen Πρεϊσκος.
Τα σωζόμενα γράμματα τοϋ τρίτου στίχου δεν αποκλείεται να αποτελούν μέρος τού ονόματος
τής θεάς Νεμέσεως. Ή λατρεία της, σε συνδυασμό μέ τήν Νίκη, αναφέρεται ανωτέρω, στα σχόλια
τής επιγραφής Ε204). Μέ επιφυλάξεις προτείνεται συμπλήρωση ώς κατωτέρω:
Πρεϊσκ[ος Γα]ΐου [Νεικο]νέμεσ[ιν άν]4 ε στη [σε ν].

Ε375. Λίθινη στήλη. Βρέθηκε τό 1973, κατά τήν ανασκαφή ρωμαϊκού κτηρίου στον "Αγιο
Χαράλαμπο Μαρώνειας, δπου είχε χρησιμοποιηθεί σε δεύτερη χρήση ώς κατώφλι τής κεντρικής
πύλης. Ή τύχη τού λίθου αγνοείται.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, Α Α 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 800 (SEG 30 [1980]
698).
[
[
[
4 ΚΕΙΝΟΝΕ[
ΟΣΕΠΙΒΕΒ[
ΜΟΝΕΣΕΧΑΡΙ[

]
]
]
]
]
]
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Στίχ. 2: επί βεβ[αιωττ) ή -τών] ό Pieket (SEG) μέ παραπομπές στο BullEpigr 1968, 328 (Τορώνη) και 1954,
163 (Άμφίπολις) για τήν χρήση τοϋ όρου βεβαιωτής σε ώνή της Άμφιπόλεως. Στίχ. 3: Ισως μπορεί να
συμπληρωθεί κάποιο πρόσωπο Ιστορικού χρόνου τοϋ ρήματος χαρίζομαι (έχαρισάμην, έχαρίσατο).

Προς το παρόν, επαναλαμβάνεται εδώ το μεγαλογράμματο κείμενο πού δημοσίευσε ό Τριαντάφυλλος, καθώς ή πλάκα δέν κατέστη δυνατόν νά εντοπισθεί.
Λόγω της αποσπασματικότητας τοϋ κειμένου, προτιμήθηκε ή κατάταξη της επιγραφής στίς
άδιάγνωστου περιεχομένου. Έξ άλλου, ή προταθείσα συμπλήρωση τοϋ στίχου 5 δέν είναι
υποχρεωτική· άντ' αυτής,1 μπορεί λ.χ. νά αναζητηθεί κάποιος τύπος της μετοχής επιβεβλημένος
(έτπβεβ[λημένον | ττρόστι]μον...;).

ΑΛΛΕΣ ΛΛΦΛΒΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Σε χωριστή ομάδα άδιάγνωστων επιγραφών κατατάσσονται τα τρία κείμενα Ε376-Ε378 πού
ακολουθούν. Πρόκειται για άποτμήματα πλακών, τα όποια βρέθηκαν σε διαφορετικές περιστάσεις,
αξιοποιημένα ως οικοδομικό υλικό σέ ρωμαϊκό κτίσμα στην περιοχή τοϋ 'Αγίου Χαράλαμπου καί
στην έπίχωση της ρωμαϊκής επίσης παρόδου τού θεάτρου αντίστοιχα.
Οι τρεις επιγραφές εμφανίζονται χαραγμένες σέ δύο άποτμήματα πλακών —τό ένα
άμφίγραφο— μέ ελληνικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες τών κλασσικών χρόνων καί μέ τήν
κανονική διάταξη γραμμάτων καί στίχων. Παρά τό γεγονός όμως οτι τα γράμματα είναι επιμελώς
χαραγμένα καί κατά τό πλείστον ευανάγνωστα, δύο τουλάχιστον από τίς επιγραφές αυτές δέν
φαίνεται νά αποδίδουν λέξεις καί προτάσεις τής ελληνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα επισημαίνονται
συγκεκριμένες αλληλουχίες γραμμάτων καί συλλαβών, άγνωστες ή εξαιρετικά ασυνήθιστες στην
ελληνική, καί ή χρήση μεμονωμένων χαρακτήρων, οί όποιοι κρίνονται ασύμβατοι μέ τήν
καθιερωμένη κατά τήν εποχή αυτήν γραφή σέ άλλα μνημεία τής ίδιας περιοχής.
Προβληματική έξ άλλου εμφανίζεται καί ή χρονολόγηση τών τριών κειμένων, καθώς εμφανί
ζουν ανάμικτα "αρχαϊστικά" στοιχεία (αρχές 4ου π.Χ. αι.;), άλλα καί χαρακτήρες "νεωτερικούς"
(μέσα 4ου π.Χ. αι.;). Ή γενική πάντως εντύπωση είναι οτι πρόκειται για κείμενα σχετικά νεώτερα
από τήν γνωστή παρόμοια επιγραφή τής Σαμοθράκης (Fraser, Samothrace άρ. 64). 'Ακριβέστερη
προσέγγιση θα καταστεί ασφαλώς δυνατή μετά καί τήν δημοσίευση άλλων ανάλογων επιγραφών
πού βρέθηκαν στο ιερό τού Απόλλωνος τής γειτονικής Ζώνης (βλ. κατωτέρω, σελ. 519).

Ε376. 'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 586.
Τό ανώτερο τμήμα πλάκας από τοπικό μάρμαρο.
Προέρχεται από τον "Αγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας, καί συγκεκριμένα από τήν έπίχωση στα
ΒΑ τού μεσαίου τόξου τού ρωμαϊκού Προπύλου, κοντά στην οικία τού ιερέως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,162x0,272x0,075. Ύψος γραμμάτων: 0,012-0,013. Διάστιχο:
0,004-0,007.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 79.

1. Για τήν διατύπωση αυτήν, βλ. Hatzopoulos, Cultes 56-57, όπου εκλαμβάνεται ώς εμπρόθετος προσδιορισμός
περιορισμένης διάρκειας. Τα παραδείγματα πού εκεί αναφέρονται προέρχονται από τό ίερό τής Δήμητρας στην Λητή
(3ος π.Χ. αι.), τήν Θεσσαλία (ελληνιστικοί χρόνοι), τήν 'Αρκαδία καί τήν Λευκόπετρα Βεροίας (ρωμαϊκοί χρόνοι)· στην
περίπτωση μάλιστα τής 'Αρκαδίας, σημειώνεται οτι πρόκειται για τον πλέον δόκιμο εμπρόθετο προσδιορισμό
περιορισμένης διάρκειας. Για τίς επιγραφές από τήν Αευκόπετρα βλ. Leukopétra αρ. 93, στίχ. 38: επί Ίερεία, 65: επί
κουράτορει, 79: έπί έτπμεληττί.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
'Αδημοσίευτη. 'Ανακοινώθηκε άπο τήν Χρύσα Καραδήμα στο Γ ' Συνέδριο Ελληνικής
φικής (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2004).
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Επιγρα

ΤΌΚΟΛΕΣΕΛΜΙΠ[- - -]
ΜΑΡ+ΑΔΕΔΕΚΕ[
]
ΔΕΥ[..]ΓΤΟΒΕΣΙΤ

Ε377-Ε378. Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΓΚ 11512.
Άπότμημα άμφίγραφης ασβεστολιθικής πλάκας.
Βρέθηκε το 2000 στην περιοχή της έπιχώσεως κοντά στην δυτική πάροδο τοϋ θεάτρου της
Μαρώνειας.

Ε377 (όψη Α της επιγραφής Ε378). Σώζεται μέρος τοϋ αριστερού τμήματος και τοϋ κροτάφου.
Άποκεκρουμένο άνω, δεξιά και κάτω. Γραφή στοιχηδόν, μερικώς συνεπής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,29x0,21x0,075. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,015-0,02. Διάστιχο:
0,005-0,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 79.
'Αδημοσίευτη. 'Ανακοινώθηκε άπο τήν Χρύσα Καραδήμα στο Γ ' Συνέδριο Ελληνικής 'Επιγρα
φικής (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2004). Πρβλ. ΑΔ 55 (2000) "Χρονικά" (υπό έκδοση).

[ΐ]ΠΛ[

]

ΣΜΕΙΛΕΒΟ[- - -]
ΚΕΒΛΗΒΟΣ[- - -]
ΑΠΟΛΛΟΡΕ[- - -]
ΛΕΩΚΡΑ[? - -]
[-]ΡΕΜΓΪΙΕΥ[- - -]
[.]ΕΡΟΥΕΠΕ[- - -]
[....]ΙΝΟΖ[
]
[
]ΩΣΕΡ[
]

Στίχ. 2: πριν από το Ι, σώζεται το κάτω μέρος κάθετης κεραίας. Στίχ. 8: το τελευταίο γράμμα μπορεί να
είναι Έ..
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Ε378 (όψη Β της επιγραφής Ε377).
Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,03. Διάστιχο: 0,017-0,03.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 79.
'Αδημοσίευτη. 'Ανακοινώθηκε από την Χρύσα Καραδήμα στο Γ ' Συνέδριο Ελληνικής Επιγρα
φικής (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2004). Πρβλ. ΑΔ 55 (2000) "Χρονικά" (υπό έκδοση).

-]
]ΝΟ vac.
]ΓΤΟΡΟΥ vac.
]ΛΕΙΔΩ vac.
]ΕΛΙΩ vac.
]ΟΣΤΡ vac.
]ΓΤ[
] vac.

Ol χαρακτήρες της επιγραφής αυτής φαίνονται νεώτεροι κατά μερικά ετη εκείνων της
επιγραφής της άλλης όψεως (Ε377).
Πρόκειται κατά πάσαν πιθανότητα για τα πέρατα γενικών πατρωνυμικών από αποσπασματικό
κατάλογο ονομάτων.
Για την κατάληξη σε -ω της γενικής πρωτοκλίτων ονομάτων, βλ. IG XII 9. 249: 'Αριστείδης
'Αριστοκλείδω (3ος π.Χ. αι.) και SGDI5660: Ηρακλείδης Ήρα]κλείδω (Χίος, ελληνιστικοί χρόνοι)
και συστηματικά Schwyzer 579.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
ΙΜΕΡΟΣ
'Από τον "Ιμερο προέρχονται μόνον τυχαία ευρήματα: ενα ακέραιο μαρμάρινο άγαλμα παιδιού
"μέ χήνα", ύψους 0,40 μ. (Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 715), "ρωμαϊκό αντίγραφο ελληνιστικού προ
τύπου" (Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 82-83), και ή επιγραφή πού ακολουθεί.
Ε379. 'Επιτύμβιο τοΰ οίκου τον 'Αλεξάνδρου, γιου τοΰ Ταρούλα
Αναφέρεται οτι βρέθηκε κτισμένη στα θεμέλια τής οικίας Γ. Ίωαννίδου. Ή τύχη τού μνημείου
σήμερα αγνοείται. Περιγράφεται άπό τον Μπακαλάκη ώς "επιτύμβια επιγραφή" των ρωμαϊκών
χρόνων άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο. 'Ιδιαίτερα επισημαίνεται ή παράλληλη χάραξη μηνοειδών
άλλα καί τετρασκελών εψιλονκαί σίγμα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,41x0,46x0,090.
Βιβλιογραφία: Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 82-83. Πρβλ. TIR Philippi (1993) 29.
3ος μ.Χ. ai.
'Αλέξανδρος Ταρούλου ό και Βεβιος, Βενδϊον 'Ρούφο(υ),
(Ζ)ώσιμος Ταρουλο(υ).
4

Ό δήμος.

Ό στίχος 4 χαραγμένος εντός άπλοϋ κύκλου (στεφάνου κατά τον Μπακαλάκη).
Τό απόγραφο τοΰ Μπακαλάκη, πού επαναλαμβάνεται εδώ, δέν επιτρέπει τήν πλήρη κατανόηση
τής σχέσεως μεταξύ τών αναγραφόμενων προσώπων. "Αν ή προτεινόμενη ανάγνωση —καί ή
συμπλήρωση— τοΰ στίχου 2 είναι ακριβής, δέν αποκλείεται νά πρόκειται για ενα δεύτερο
πρόσωπο γυναικείου φύλου, ή οποία θα έφερε τό αμάρτυρο όνομα Βενδϊον καί πρέπει νά ήταν
θυγατέρα τοΰ Ρούφου καί σύζυγος ίσως τοΰ 'Αλεξάνδρου.
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ΞΥΑΑΓΑΝΗ
Ε380. "Επιτύμβιο τοϋ Σωκλέους, γιου τοϋ Μικύθου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10078. Βρέθηκε το 1995 στην ίδια θέση με το επιτύμβιο Ε381 και
παραδόθηκε άπο τον φύλακα 'Αρχαιοτήτων Κ. Κανέλλη.
'Ακέραιη, μαρμάρινη ορθογώνια βάση επιτύμβιας στήλης. Στην άνω επιφάνεια φέρει τόρμο
(0,38x0,0335) για τήν ένθεση στήλης.
Μέγιστες διαστάσεις: 0,23x0,38x0,33. Ύψος γραμμάτων: 0,020. Διάστιχο: 0,06.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 79.
'Αδημοσίευτη.
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Σωκλης
Μικύθου.

Ε381. Επιτύμβιο των τέκνων τοϋ Έρμοφάντου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10076. Βρέθηκε το 1995 στην θέση "Αγιος Κωνσταντίνος, 500 μ. ΝΑ
τής Ξυλαγανής (10 μ. νοτίως τοϋ γηπέδου), στον αγρό τοϋ Δημητρίου Τσιμπλεράκη, κατοίκου
Ξυλαγανής, ό όποιος και τήν παρέδωσε.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με συμφυή σχηματοποιημένη άετωματική επίστεψη. Μικρές
αποκρούσεις στα ακρωτήρια. Ή χάραξη τής επιγραφής αβαθής· γράμματα κατά τόπους σχεδόν
έξίτηλα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,78x0,26x0,11. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,022. Διάστιχο: 0,010,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 79.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 50 (1995) [2000] "Χρονικά" 668 (SEG 49 [1999] 1000).
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Μητρώνασσα
Έρμοφάντου,
Θεοφάνης
4 Έρμοφάντου.

Συνανήκει πιθανώς μέ τήν ορθογώνια βάση τοϋ Μουσείου Κομοτηνής ΑΓΚ 10078 (0,23x0,38),
στην άνω επιφάνεια τής οποίας υπάρχει τόρμος. Βρέθηκε στην ίδια θέση και παραδόθηκε άπό τον
φύλακα αρχαιοτήτων Κ. Κανέλλη.
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ
Ε382. 'Οροθετικός κιονίσκος της Τετραρχίας
'Αρχαιολογική Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 324. Βρέθηκε, δπως και ό επόμενος (Ε383), στον
"Αγιο Μηνά των Προσκυνητών (πρώην Χατσιλάρ) τοΰ νομοϋ Ροδόπης.
Άρράβδωτος κιονίσκος από ύπότεφρο μάρμαρο, λοξά άποκεκρουμένος ανω, ελλιπής τό
κατώτατο μέρος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,20x0,30. "Υψος γραμμάτων και διάστιχο ποικίλλουν.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 80.
Αδημοσίευτη.
293-305 μ.Χ.
[Ευσεβών]
δεσπ[οτών]
[ή]μ[ών]
4 Διοκλ[ητιανου και]
Μαξιμ[ιανου]
και Κων[σταντίου και]
Μαξιμιαν[ου],
8
ετπφαν[ών]
καισάρ[ων]
ορός
χωρίου
12 Έρεσην[ών]
ΣΥΟΡ[..]
ΣΥΑΓΡ[.]0.

Στίχ. 2: το δεύτερο γράμμα διαμορφωμένο σέ πρωτότυπο συμπίλημα (βλ. φωτογραφία). Στίχ. 13:
πιθανώς παρελήφθη τό Ν ή πρόκειται γιά προσπάθεια συμπιλήματος.
Τα σωζόμενα γράμματα τοΰ στίχου 12 ανήκουν πιθανότατα σέ "εθνικό" τοΰ χαρακτηριστικού
καί ευρύτατα διαδεδομένου στην Θράκη τύπου σέ -ηνός (βλ. κατωτέρω, σελ. 497-98). Σχετικό δέν
αποκλείεται να είναι τό εθνικό Έρέσιος πού άπαντα σέ επιτύμβιο της Μαρωνείας (Ε305). Πρβλ. τήν
οροθετική επιγραφή από τό Παλατιανό τοΰ νομού Κιλκίς (Hatzopoulos-Loukopoulou, Moryllos
58-59, μέ τήν σημ. 1), οπού αναφέρονται περισσότερα τοΰ ενός εθνικά.
Ή κατανόηση τοΰ στίχου 14 πρέπει να συνδεθεί μέ τους αντίστοιχους στίχους 8-9 της
επόμενης, επίσης οροθετικής, επιγραφής Ε383 (βλ. κατωτέρω).
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Ε383. 'Οροθετικός κιονίσκος τής Τετραρχίας
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 325. Βρέθηκε, όπως καί ό προηγούμενος (Ε382),
στον "Αγιο Μηνά των Προσκυνητών (πρώην Χατσιλάρ) νομοϋ Ροδόπης.
Μαρμάρινος άρράβδωτος κιονίσκος, άποκεκρουμένος άνω. Στην κάτω επιφάνεια έφερε τόρμο
στερεώσεως κυκλικής διατομής. Συνανήκει μικρό άπότμημα του κορμού, πού δεν έχει συγκολληθεί.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,26x0,30. Συντομογραφία: δρ(ος).
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 80.
"Αδημοσίευτη.
293-305 μ.Χ.

4

8

Ευσεβών δ ε σ π ο τ ώ ν
ημών
Διοκλητιανου και
Μαξιμιανου Σεββ.
και Κωνσταντίου και
Μαξιμιανου
επιφανών.
"Op(os) χωρί[ου]
σύνορον.

Επισημαίνεται το ενδιαφέρον συμπίλημα μέ τό όποιο αποδίδεται ή λέξη öpos στον στίχο 8 (βλ.
φωτογραφία). Στίχ. 9: πρβλ. ΣΥΟΡ στον στίχο 13 της προηγούμενης επιγραφής Ε382.
Οί δύο οροθετικοί κίονες Ε382 καί Ε383 πρέπει νά είχαν στηθεί στο ίδιο σημείο, καί σημά
δευαν αντίστοιχα τό διαχωριστικό σύνορο μεταξύ δύο προφανώς όμορων χωρίων, τά όποια
πρέπει νά ανήκαν σέ παρακείμενες κοινότητες ή κώμες. Πρβλ. μία τρίτη οροθετική επιγραφή τής
ίδιας εποχής από τήν Πλαγιά τής επαρχίας Σαπών, κατωτέρω Ε398, καθώς επίσης τά σχόλια στον
όρο Ε343.
Πανομοιότυπη σχεδόν διατύπωση είχε πιθανότατα μία ανάλογη στήλη άπό τήν περιοχή τών
Γανοχώρων στην δυτική ακτή τής Προποντίδος, ή οποία δημοσιεύθηκε (CIG 2018, πρβλ. Le Bas
1457· IGRR I 812) χωρίς προσπάθεια συμπληρώσεως τών τελευταίων στίχων βάσει απογράφων
τού Bouhier καί τοϋ Muratori. Tò κείμενο τής επιγραφής τών Γανοχώρων μπορεί νά
αποκατασταθεί ώς ακολούθως:

4

8

[Αύτοκρατόρ] ων
[Δ] ιοκΛητιανο[υ]
καί Μαξιμιαν[ου]
τ ώ [ ν ] Σεβαστ[ών]
και Κωνσταντ[ίου]
κα'ι Μαξιμιαν[ου]
τ ώ ν επιφανε[στάτων]
Καισ[άρων]
à y p o u Σικοτι[νών ?]
τ α ορι[ι]α
εως ώδε.
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ΑΓΙΑΣΜΑ
Ε384. Ανάθημα τοϋ Ηρακλείδη Τήρου στον Δία Ζβελθίουρδο
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 45. Ό ακριβής τόπος ευρέσεως δεν είναι γνωστός. 'Από τον
Μπακαλάκη αναφέρεται ότι εντοπίσθηκε άπό μαθητή σέ μία από τις κορυφές της "πρόσθιας" ορο
σειράς της Ροδόπης, κοντά στον χωριό Άγιασμα της επαρχίας Κομοτηνής, και μεταφέρθηκε στην
Κομοτηνή μέ φροντίδα τοϋ κ. Ρήγα.
Μαρμάρινος άρράβδωτος κιονίσκος, άποκεκρουμένος τήν οπίσθια όψη περίπου κατά τήν
διάμετρο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,40x0,225. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,035. Διάστιχο: 0,0070,013.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 80.
Βιβλιογραφία: Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά 6 (1935) 310-16, είκ. 3 (έκτυπο) καί 4 (πιστό σχέδιο)
καί, ανεξαρτήτως, Besevliev-Mihailov, BelPregl 1 (1942) 334, άρ. 37 (BuIlEpigr 1936, 371).
Πρβλ. J. καί L. Robert, BuIlEpigr 1948, 148· Detschew, σελ. 177· Ηλέκτρα ΑναγνωστοπούλουΧατζηπολυχρόνη, Θρακική Επετηρίδα 7 (1987-1990) 3· TIR 18 (στο λ. Agiasma).
Τέλος 3ου μ.Χ. al.
Διί Ζβελθιούρδω
θεω επη4 κόω Ηρα
κλείδης
Τήρου
χαριστή8 ριον.

Για τήν λατρεία τοϋ Δι'Ος ΖβελΘιούρδου ώς θεοϋ των καιρικών φαινομένων καί για τήν διάδοση
της στην Θράκη, βλ. κυρίως Μπακαλάκης 312-315, μέ εκτενή συζήτηση της προγενέστερης βιβλιο
γραφίας, καί πιο πρόσφατα, Sayar, Perinthos 227, σημ. 168, μέ τις νεώτερες δημοσιεύσεις. Τό
ανάθημα τοϋ Ηρακλείδη αποτελεί τήν μοναδική μαρτυρία αυτής της λατρείας νοτίως της Ροδόπης
(G. Bakalakis, "Thrakische Eigennamen aus den nordägäischen Küsten", Primus Congressus
Studiorum Thracicorum, Thracia II [Σόφια 1974] 263). Ή παλαιότερη μαρτυρία προέρχεται από τήν
Πέρινθο (Sayar, Perinthos άρ. 44, 88-90 μ.Χ. [=BullÉpigr 1999, 382]). Βλ. επίσης IGBulg III 2. 1773
(Διί Ζβελθιούρδω) καί V. 5612 (Τω κυρίω Διι ΖβελΘιούρδω), άπό τήν χώρα της Τραϊανής Αύγοϋστας·
III 2. 1886 (αγνώστου προελεύσεως), IV 2216 (Ζβελσούρδω κυρίω), 2217 (Κυρίω θεω προγονικοί
Ζβελσούρδω) καί 2218, από τήν χώρα της Παυταλίας (Τω κυρίω ΔιΊ Ζβελσούρδω).
Ό εικονογραφικός τύπος τοϋ θεοϋ, όπως εμφανίζεται στο ενεπίγραφο αναθηματικό ανάγλυφο
IGBulg ΙΙΙ2. 1773 (ίματιοφόρος, μέ αετό στο αριστερό καί κεραυνό στο δεξί χέρι, δίπλα σέ βωμό)
συνδέεται μέ εκείνον τοϋ Διός Ύψιστου, ή λατρεία τοϋ όποιου γνώριζε μεγάλη διάδοση στην
Θράκη αλλά καί στην Μακεδονία κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους (Π. Χρυσοστόμου, Πρακτικά
Α 'Πανελλήνιου Επιστημονικού Συμποσίου Η Έδεσσα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτι-
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σμός", Έδεσσα 1992 [Έδεσσα 1995) 99-110, με την κυριότερη προγενέστερη βιβλιογραφία, και Π.
Χρυσοστόμου, ΑΑ ΑΑ-Α6 [1989-1991] [1996] 21-72).

ΙΑΣΜΟΣ
Ε385. Επιτύμβιο τοϋ Ίάσωνος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3082. Βρέθηκε κατά το έτος 1978 στην θέση 'Ανάχωμα ή Καβέλαγκεντσινί, στην κοίτη τοϋ χειμάρρου Κουρου-τσάι, 1 χλμ. ΝΑ τοϋ χωριοϋ Γαλήνη, κοινότητας
Ίάσμου.
Μαρμάρινη ανάγλυφη πλάκα "με αέτωμα και ακρωτήρια από τα όποια σώζεται τό πλάγιο
δεξιό. Στην ανάγλυφη παράσταση εικονίζεται Θράκας ιππέας (προς αριστερά) σε σκηνή κυνηγίου
αγριόχοιρου. Πίσω από τον ίππέα όρθια μορφή συνόδου με βραχύ χιτώνα· στο κάτω αριστερό
μέρος σκύλος επιτίθεται στον αγριόχοιρο, βωμός καί κορμός δένδρου, όπου είναι τυλιγμένο φίδι."
(Τριαντάφυλλος 313). Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,10x1,19x0,28.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 80.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 313, πίν. 145γ (SEG 35 [1985]
740· AR 1985-1986, 71).
Πρβλ. ΘΡΑΚΗ 134 (φωτογραφία)· TIR Philippi28.
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. ai.
Ιάσων

ήρους

'HpoOs ό Mihailov (SEG).
Κατά τον Mihailov (SEG), ή γενική Ήροΰς αναφέρεται στην σύζυγο τοϋ Ίάσωνος. Δέν
αποκλείεται όμως να πρόκειται για προσφώνηση τοϋ νεκρού ώς ήρωος, σε ονομαστική πτώση,
όπως και τό όνομα του. Ή λέξη ήρω$ με τήν μορφή αυτή δέν άπαντα· ωστόσο, ή γραφή ΟΥ
ερμηνεύεται δεδομένης της συχνότατης εναλλαγής τών Ο καί Ω με ΟΥ στίς επιγραφές της Θράκης·
βλ. Mihailov, Langue 30 (ou αντί τοϋ άτονου ω) και IGBulg IV 2072. 9: Ήροϋ (γεν. τοϋ ονόματος
'Hpoös) με τα σχόλια τοϋ Mihailov.

ΑΣΩΜΑΤΟΙ
Στην περιοχή της κοινότητος Ασωμάτων, όπου επισημαίνεται διάσπαρτη κεραμική τών
ρωμαϊκών χρόνων, έχουν εντοπισθεί κατάλοιπα ρωμαϊκού λουτρού στην θέση Κοζλαρμπά (Δ.
Τριαντάφυλλος, ΑΑ 34 [1979] [1987] "Χρονικά" 337· πρβλ. BCH 112 [1988] "Chronique" 667 καί
TIR Philippi, λ. Assomatoi) καί δύο τμήματα ρωμαϊκών κιόνων (Σ. Δουκάτα, ΑΑ45 [1990] [1995]
"Χρονικά" 384).
Ε386. Επιτύμβια στήλη για τήνπενθερά τοϋ Ιουλιανού, γιου τοϋ Αολέου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 30. Βρέθηκε τό 1957 στους 'Ασώματους Ν. Ροδόπης.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με ανάγλυφη παράσταση καθήμενης γυναικός. Σώζεται ακέραιη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,727x0,45x0,075. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,060,08.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 80.
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Βιβλιογραφία: Έφημερίς '"Απογευματινή" 'Αθηνών 27/01/1958 (SEG 16 [1959] 414· Mihailov,
Epigraphica 37 [1975] 33).
Πρβλ. Ν. Contoléon, "Les reliefs héroïques: Aspects de la Grèce préclassique (Παρίσι 1970) 35
και σημ. 1, πίν. 16.2 (μελέτη της ανάγλυφης παραστάσεως).
3ος μ.Χ. αϊ (;)
Ιουλιανός Δολέου Βενδι
Βίζου τη πενθερα μνείας
χάριν.
Στίχ. 1: Βενδιβίζου το SEG, Βενδι Βιζου οι Mihailov και Masson.
ΔΥΜΗ
Στον λόφο Άσαρτζίκ, μεταξύ Δύμης καί Συμβόλων, επισημαίνονται τμήματα φρουριακοϋ περι
βόλου από ντόπιους σχιστολίθους καί χαρακτηριστική χειροποίητη κεραμική. 'Από την γειτονική
περιοχή αναφέρεται οτι προέρχονται ταφικός πίθος των ρωμαϊκών χρόνων, "κάνθαρος
ελληνιστικών χρόνων μέ διακόσμηση Δυτικής κλιτύος τοπικού εργαστηρίου, τμήματα μυλόλιθων
καί χάλκινα νομίσματα Μαρώνειας (400-350 π.Χ.)", "ρωμαϊκά καί υστερορωμαϊκα νομίσματα" καί
τα δύο ενεπίγραφα μνημεία πού ακολουθούν. Σε γειτονικό σπήλαιο εντοπίσθηκε επίσης κεραμική
της εποχής τοΰ σιδήρου (Η. Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη, Θρακική Επετηρίδα 1 [19871990] 1-2, οπού καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία. Πρβλ. TIR Philippi στο λ. Dymé).
Ε387. Επιτύμβιο τοΰ στρατηγού Ροιμητάλκη Διασένεως καί μελών της οικογενείας του
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11. Βρέθηκε τό 1936 στην Δύμη της επαρχίας Κομοτηνής. Επιτύμβια
στήλη άπο λευκό μάρμαρο. Φέρει ανάγλυφη παράσταση νεκροδείπνου εντός παραστάδων: ανδρική
μορφή άνακεκλιμένη μπροστά σέ τριποδική τράπεζα μέ καρπούς, γυναικεία μορφή καθήμενη μπρο
στά στα πόδια της κλίνης, κορασίς καί νεανίας όρθιοι δεξιά καί αριστερά τοΰ ζεύγους. Στο πεδίο
τοΰ βάθους, ανάγλυφος κρατήρ, προτομή ϊππου εντός πλαισίου, κράνος, θώραξ, ασπίς καί φίδι.
Επιστέφεται άπό πλατειά επίπεδη ταινία μέ ελαφρώς επικλινή (άετωματική ;) απόληξη, στην
όποια έχει χαραχθεί τρίστιχη επιγραφή. Μικρές αποκρούσεις κατά τις ακμές καί τις κάτω γωνίες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,69x0,80x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,025. Διάστιχο:
0,005-0,007. Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 81.
Βιβλιογραφία: Besevliev-Mihailov, BelPregl 1 (1941) 335, άρ. 40 (J. καί L. Robert, BullEpigr
1948, 148· Β. Gerov, K/JO52 [1970] 125 σημ. 7· G. Mihailov, Epigraphica 37 [1975] 33-34).
Πρβλ. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΛ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 427, πίν. 422γ (φωτογραφία τοΰ
ανάγλυφου)· Η. Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη, Θρακική Επετηρίδα Ί (1987-1990) 3·
επίσης, G. Bakalakis, Thracia II (1974) 276-79· TIR Philippi 26.
1ος μ.Χ. αι.
'Ροιμητάλκου Διασένεως, στρατηγού, [κ]αί της
γυναικός Βεσούλας Μοκαττόρεως καί Καττρουvacat
βήβου καί Δαρουτούρμης.
vacai
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Στίχ. 1: [καί] οι Besevliev-Mihailov. Στίχ. 2-3: Κάπρου | Βηβου edd. pr. ΚΑΤΡΟΥΒΗΒΟΥ óBakalakis. Οι
Robert (BulIEpigr) διερωτώνται αν πρόκειται για δύο ονόματα ή ενα.
Τα ονόματα Καττρουβήβος (βλ. όμως ανωτέρω, το επιτύμβιο Ε290) και Δαρουτούρμη, άγνωστα
άλλοθεν, φαίνεται οτι αναφέρονται στα τέκνα τού ζεύγους, τα όποια καί εικονίζονται στο
ανάγλυφο. Για τον θεσμό τού στρατηγού στην Θράκη, βλ. ανωτέρω, σελ. 267, τα σχόλια στην
επιγραφή Ε84.

ΜΕΣΟΧΩΡΙ
Στην θέση Τούμπα, περί τα 200 μ. δυτικώς τού Μεσοχωρίου, αναφέρεται ή ανακάλυψη κατά
τήν διεξαγωγή αγροτικών εργασιών δύο κιβωτιόσχημων τάφων άγνωστης εποχής (Μπακαλάκης,
ΠροανΕρεννες 81-82).
Ε388. Επιτύμβιο επίγραμμα τον Στράτωνος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 88. Προέρχεται από τήν θέση Τούμπα, πού βρίσκεται περί τα 200 μ.
δυτικώς τού Μεσοχωρίου της επαρχίας Κομοτηνής. Είχε χρησιμοποιηθεί ώς πλευρικό τοίχωμα
τού ενός από τους δύο κιβωτιόσχημους τάφους πού ανακαλύφθηκαν τό 1951 κατά τήν διεξαγωγή
γεωργικών εργασιών στον αγρό τού Αθανασίου Γιουλάνη.
'Ορθογώνια μαρμάρινη βάση επιτύμβιου μνημείου, άποκεκρουμένη κατά τις γωνίες καί τις
ακμές. Όλες οι επιφάνειες είναι δουλεμένες με κτένι· στην άνω επιφάνεια, άναθύρωση καί τόρμος
(0,34x0,17x0,05). Στο κάτω πέρας της ενεπίγραφης επιφανείας καί κοντά στην αριστερή γωνία,
διακρίνεται νεώτερο χάραγμα ΑΣ, ανεστραμμένο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,22x0,73x0,62. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,035. Διάστιχο: ±
0,01. Ένα τρίστιγμο διαχωριστικό μεταξύ τών δύο προτάσεων τού κειμένου.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 81.
Βιβλιογραφία: Γ. Μπακαλάκης, ΠροανΕρεννες 81-82, πίν. 16η (CEG2, 156, αρ. 727). Πρβλ. Η.
Gallet de Santerre, BCHll (1953) "Chronique" 227.
Πρώτο τέταρτο τον 5ον π.Χ. ai.
[Μν]ημα τόδ' εστησεν Έχεττολις οικτρά ττεττονθώς: Σ
τράτωνος παρ' όδον θηκε4 ν άποφθιμένο.

Στίχ. 1: [Σ]ημα ό Μπακαλάκης, [Μν]ημα ορθότερα ό Hansen, καθώς στο αποκεκρουμένο τμήμα τού
μαρμάρου υπήρχε χώρος για δύο τουλάχιστον γράμματα.
Ή επιγραφή αυτή χρονολογήθηκε άπό τον Μπακαλάκη στις αρχές τού 5ου π.Χ. αι. καί
χαρακτηρίσθηκε ώς ή παλαιότερη ώς τότε γνωστή από τήν περιοχή. Ή παρατήρηση αυτή ισχύει
ακόμη σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή σχεδόν στοιχηδόν χάραξη καί ή χρήση τών
χαρακτηριστικών τύπων τού ιωνικού αλφαβήτου τού ανατολικού Αιγαίου. Ξεχωρίζει ή ασυνήθιστη
μορφή τού χαρακτηριστικού "άποδος" λεγομένου ρω τών σαμιακών επιγραφών τού 6ου π.Χ. αι.
(βλ. Jeffery, LSAG 328 καί Loukopoulou, Thrace Propontique 149-60), τό όποΧο άπαντα επίσης στις
παλαιότερες σωζόμενες επιγραφές της Μιλήτου άλλα καί στην Χίο. Βλ. Jeffery, LSAG 336-38,
ιδίως τις επιγραφές αρ. 41 καί 47 τού πίν. 65, στις όποιες αναγνωρίζεται επίσης όμοια μορφή τού
Φ, τού Σ καί τού Ω. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν κατά τήν γνώμη μας τήν ισχυρότερη
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—καίτοι οπωσδήποτε ισχνή— επιβεβαίωση μέχρι στιγμής τής χιακής καταγωγής τών Ελλήνων
αποίκων στην περιοχή αυτή τής Θράκης τοϋ Αιγαίου, πού διέσωσε ή μαρτυρία του ΨευδοΣκύμνου (Τ198).
Ανεξάρτητα από τον τόπο οπού ίδρυσε τό μνημείο τοϋ Στράτωνος ό Έχέπολις, τόσο το υλικό,
οσο και οι χαρακτήρες τής γραφής το συνδέουν με τα παλαιότερα επιτύμβια άπό τήν περιοχή τής
Μολυβωτής, στα όποια και πρέπει κατά τήν γνώμη μας να ενταχθεί.

ΠΑΙΣΟΥΛΛΙ-ΜΛΞΙΜΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ
Στο μέσον περίπου τής πεδιάδος Ξάνθης-Κομοτηνής, στην διαδρομή τής Εγνατίας όδοΰ,
μεταξύ τών σταθμών Stabulum Diomedis και Breierophara τα ρωμαϊκά Δρομολόγια μνημονεύουν
τήν Μαξιμιανούπολι (Τ62, Τ63 και Τ64)1. Ή νέα αυτή civitas τής επαρχίας Ροδόπης, πού φέρει
προφανώς τό όνομα τοϋ ιδρυτού της αύτοκράτορος Μαξιμιανού, αναφέρεται επίσης στο 77ερί τών
κτισμάτων έργο τοϋ Προκοπίου (Τ187), στον Συνέκδημο τοϋ Ίεροκλέους (Τ112)2 αλλά καί στίς
ιστορικές πηγές τών ύστερο-ρωμαϊκών καί βυζαντινών χρόνων, τον Άμμιανό Μαρκελλϊνο (Τ14)
καί τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο (Τ129-Τ130). Ή συχνή αναφορά της —μετά τον 9ο μ.Χ. αι.
με τήν ονομασία Μοσυνόττολις3, στίς ανατολικές άλλα καί στίς δυτικές μεσαιωνικές Ιστορικές
πηγές4 συνδέεται μέ τήν στρατηγική θέση της στην είσοδο τής μεγάλης στρατιωτικής σημασίας
ορεινής διαβάσεως τής Ροδόπης, ή οποία συνέδεε τήν Θράκη τοϋ Αιγαίου μέ τήν μεγάλη πεδιάδα
τής Φιλιππουπόλεως (διάβαση τοϋ Νυμφαίου).
Τα ερείπια τοϋ οχυρού περιβόλου τής βυζαντινής πόλεως αναγνωρίσθηκαν μέ ασφάλεια 6 χλμ.
προς Δ τής Κομοτηνής, ακριβώς προς Β τής σιδηροδρομικής γραμμής5, ενώ 8 χλμ. προς Δ τής
Κομοτηνής, περί τα 150 μ. προς Β τής Εθνικής οδού ανασκάφηκε τό παλαιοχριστιανικό
νεκροταφείο τής πόλεως.6 Δύο χιλιόμετρα ανατολικότερα εξ άλλου, στην κοινότητα Υφαντών,
εντοπίσθηκαν αρχιτεκτονικά ανάγλυφα καί επιγραφές πού προέρχονται άπό παλαιοχριστιανική
βασιλική7. Στα ερείπια τής Μαξιμιανουπόλεως πιστεύεται τέλος οτι βρέθηκε ή —χαμένη σήμερα—
δεύτερη δέλτος χάλκινου δίπτυχου στρατιωτικού διπλώματος δύο Θρακών (Σαπαίων), τοϋ
Hesbenus Dulazeni καί τοϋ γιου του Doles, οι όποιοι είχαν υπηρετήσει επί Βεσπασιανού στον
ρωμαϊκό στόλο τοϋ Μισηνοϋ καί αποστρατεύθηκαν τό 71 μ.Χ.8
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι οτι ή Μαξιμιανούπολις εμφανίζεται στο Δρομολόγιο τοϋ
Άντωνίνου μέ τήν προφανώς αρχαιότερη ονομασία Porsulae/Pyrsoali, Ισως τοϋ οίκισμοΰ τον
όποιον φαίνεται οτι υποκατέστησε (Τ62-Τ639). Ή ονομασία αυτή επανέρχεται μόνον σε
γεωγράφους τής ίδιας περιόδου: στον Ανώνυμο Ραβεννάτη ώς Corsulis (T195) καί στον Γουιδωνα
ώς Porsolis (T38)· στον Πευτιγγεριανό πίνακα (VIII 4) εμφανίζεται ώς Porsulis. Τίποτε περισσό
τερο δεν είναι γνωστό γι' αυτήν τήν πόλη. Ωστόσο, ή ανεύρεση καί περισυλλογή "προϊστορικών"
αντικειμένων, ιδίως κεραμικής, καί "διαφόρων νομισμάτων" στους Υφαντές, 2 χλμ.
1. Πρβλ. Τ62 καί Τ63, όπου αντί Breierophara εμφανίζονται οι ονομασίες Brendice καί Brizice αντίστοιχα Τις σχετικές
αποστάσεις βλ. ανωτέρω, στον πίνακα τής σελ. 140.
2. Ό επίσκοπος τής Μαξιμιανουπόλεως μνημονεύεται μεταξύ τών επισκόπων τής επαρχίας Ροδόπης για τήν συμμετοχή
του στίς οικουμενικές Συνόδους του 431, τοΰ 451, τοϋ 459 καί τοΰ 553. Για τήν μετέπειτα Ιστορία τής πόλεως, βλ.
εξαντλητικά το λ. Mosynopolis στην TIB Thrakien, ö. π.
3. Βλ. αναλυτικά TIB Thrakien, σελ. 369-70 (λ. Mosynopolis).
4.Μετά τον 12ο α'ι. μέ τις ονομασίες Messinopolis, Messinople, Μεσήνη, Misine Hisar.
5. Βλ. συνοπτική περιγραφή τών ευρημάτων στην TIR Philippi (λ. Porsulis/Porsulae/Maximianoupolis) καί στην TIB Thra
kien, ο.π. μέ τήν συναφή βιβλιογραφία. Πρβλ. Moutsopoulos, "Egnatia" 215-16.
6. Ε. Πεντάζος, ΑΔ 24 (1969) [1970] "Χρονικά" 362-3 (= BCH 95 [1971] "Chronique" 1970, 989).
7. Ά. Βαβρίτσας, ΑΔ 19 (1964) [1967] "Χρονικά" 388 καί 20 (1965) "Χρονικά" 483.
8. Σ. Βάσης, "Λατινική εκ Θράκης επιγραφή: Διπλώματος στρατιωτικού δευτέρα δέλτος", 'Αθηνά 23 (1911) 145-50· RA
1912,456-57,163-64.
9. Βλ. Τ63. 331, οπού σημειώνεται, προφανώς από σύγχυση (Miller, Itineraria 524, στο λ. Porsulis), καί τρίτη, εσφαλμένη
ονομασία Impara (=Τόπειρος).
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ανατολικότερα της Μαξιμιανουπόλεως, στην περιοχή της κρατικής σιταποθήκης, θεωρήθηκε δτι
επιβεβαιώνει παλαιότερη υποψία "περί υπάρξεως προϊστορικού οικισμού εις τήν θέσιν ταύτην"1.
Ή αποκατάσταση του ορθοΰ κατά τήν γνώμη μας τοπωνυμίου Παισοΰλαι βασίζεται στο κείμενο της
αναθηματικής επιγραφής Ε389, ή οποία λέγεται οτι βρέθηκε στα ερείπια τής Μοσυνοπόλεως.
Ε389. 'Αναθηματική στον Δία Παισουληνό
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 66 = ΑΓΚ 1359 (διπλή εγγραφή). Βρέθηκε στο χωριό Σώστης
(Κυριακίδης), άλλα κατά τον Μπακαλακη προέρχεται άπό τα ερείπια τής Μοσυνουπόλεως. Τό
1941 βρισκόταν στο Γυμνάσιο τής Κομοτηνής.
Μαρμάρινη αναθηματική στήλη. Φέρει αποκρούσεις κατά τις ακμές, άλλα και σε διάφορα
σημεία τής ενεπίγραφης επιφανείας, καί έχει συμπληρωθεί με γύψο. Στην ενεπίγραφη επιφάνεια,
δύο κυκλικές οπές άπό δεύτερη χρήση του λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,63x0,315x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,04 (τα γράμματα
των τεσσάρων πρώτων στίχων μεγαλύτερα). Τα διάστιχα ποικίλλουν. Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 81.
Βιβλιογραφία : Γ. Μπακαλάκης,Θρακικά 6 (1935) 315-18 καί, ανεξαρτήτως, V. Besevliev καί G.
Mihailov, BelPregl 1 (1942) 334 άρ. 38 καί Στ. Κυριακίδης, Περί τήν ίστορίαν τής Θράκης,
"ΙΜΧΑ" (Θεσσαλονίκη 1960) 68.
Πρβλ. BullEpigr 1936, σελ. 371· Γ. Μπακαλάκης, "Δεύτεραι φροντίδες", Θρακικά 8 (1937) 32G·
J. καί L. Robert, BullEpigr 1948, 148· G. Bakalakis, Thracia II (Σόφια 1974) 263· Moutsopoulos,
"Egnatia" 216· TIR Philipp! 49.
3ος μ.Χ. αι.
Διί Παισουληνω Τήρης
Πρόκλου
4 υπέρ εαυτού
και θρεμμάτων
και τών ιδίων
ευχαριστήριον.
Στίχ. 2: [Λ]ΗΝΩ ό Κυριακίδης, ληνω ό Mihailov. Στίχ. 5: θρεμμάτων ό Μπακαλάκης καί ό Κυριακίδης,
θρεμμάτω[ν] ό Mihailov θρεμάτων στον λίθο, άλλα τό δεύτερο Μ προστέθηκε συμπληρωματικά εν εΐδει συμπιλήματος. Στίχ. 7: χαριστήριον ό Mihailov.
Τό άγνωστο αλλοθεν επίθετο Παισουληνός σχηματίζεται μέ τό χαρακτηριστικό για τήν Θράκη
τοπωνυμικό επίθεμα -ηνό$ (βλ. λ.χ. IGBulg ΙΙΙ.1. 919, 1002 καί ΙΙΙ.2. 1807, 1813, 1815, ανωτέρω
Ε382, στίχ. 12 καί κατωτέρω Ε457). Στο πρώτο συνθετικό τοΰ επιθέτου αναγνωρίσθηκε εύστοχα
άπό τον Μπακαλακη (1974· ανεξαρτήτως καί άπό τον Μουτσόπουλο) τό όνομα Παισοΰλαι τής
προκατόχου τής Μαξιμιανουπόλεως, πού διασώζουν παρεφθαρμένο οι πηγές ώς Porsulae/Pyrsoali
(βλ. ανωτέρω, σελ. 487). "Αν ή πληροφορία τοΰ Μπακαλακη σχετικά μέ τον τόπο ευρέσεως τής
επιγραφής είναι ορθή, πρέπει αυτή να προέρχεται άπό τα κατώτερα στρώματα τής πόλεως, ίσως
χρησιμοποιημένη σε μεταγενέστερη βυζαντινή οικοδομή. 'Οπωσδήποτε επιβεβαιώνει τήν
πληροφορία τών ρωμαϊκών Δρομολογίων για τήν ίδρυση τής ρωμαϊκής Μαξιμιανουπόλεως στην
θέση παλαιότερου θρακικού οικισμού καί μαρτυρεί τήν ύπαρξη εκεί ή σέ γειτονική θέση τοπικού,
φερώνυμου ίερού τού Διός τουλάχιστον κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους.

1. Ά. Βαβρίτσας, ΑΔ 22 (1967) "Χρονικά" 440 καί 23 (1968) "Χρονικά" 364.
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Τό ούσιαστικοποιημένο επίθετο ίδιος, -οι πρέπει να αναφέρεται, όπως εύστοχα παρατήρησε ό
Μπακαλάκης (Μπακαλάκης 1937) στους οικείους τοΰ αναθέτη μάλλον παρά στην κινητή ή ακίνητη
περιουσία του. Ή χρήση αυτή δέν είναι ασυνήθης κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους (πρβλ. SEG 40
[1990] 1095 και ΕΚΜ Α ' passim, ϊδιος ώς επιθετικός προσδιορισμός). Όσον αφορά τήν χρήση του
ορού θρέμμα, -τα = δούλος, θρεπτός αλλά και βόσκημα, ζώον, βλ. αναλυτικά Α. Cameron, "θρεπτός
and related terms in the inscriptions of Asia Minor", Anatolian Studies presented to W. H. Buckler,
1939, 27-62, τοΰ ιδίου, "Inscriptions relating to sacral manumission and confession", HTR 32 (1939)
143-79 καί Η. Raffeiner, Sklaven und Freigelassene (Innsbruck 1977) (πρβλ. G. Sacco, Settima
Miscellanea greca e romana [Ρώμη 1980] 271-86). 'Ωστόσο, σέ μεγάλο αριθμό επιγραφικών
κειμένων ώς θρέμματα νοούνται τα βοσκήματα, ζώα (βλ. Μπακαλάκης, Θρακικά 6 [1935] 318, σημ.
2 καί 3, επίσης SEG 36 [1986] 188· 37 [1987] 1779· 38 [1988] 1581). Όπωσδήποτε, ή ανορθόδοξη
ιεράρχηση τών ζώων πρίν από τα μέλη της οικογενείας τοΰ άναθέτη στο κείμενο της επιγραφής δέν
εκπλήσσει στο πλαίσιο της αγροτικής κοινωνίας, στην οποία είναι προφανές οτι άνηκε ό Τήρης
Πρόκλου (βλ. καί τήν αναθηματική στον Δία σωτήρα, Κλ[..ηνό] IGBulg III2. 1805. 4 [Χώρα
Άδριανουπόλεως]: υπέρ βοών ιδίων).

Ε390. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 172. Περισυνελέγη τό 1964 από τον μανδρότοιχο τής οικίας
Ξενοδοχείδου στους 'Υφαντές τής επαρχίας Κομοτηνής, άλλα προέρχεται άπό τον αρχαιολογικό
χώρο τής Μαξιμιανουπόλεως.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας άποκεκρουμένο πανταχόθεν.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,345x0,71x0,045. Ύψος γραμμάτων: 0,04-0,06. Συντομο
γραφίες.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 81.
Βιβλιογραφία: Ά. Βαβρίτσας, ΑΔ 19 (1964) [1967] "Χρονικά" 388, πίν. 456 α (σκαρίφημα)
(Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 40, άρ. 31, πίν. Χ).
6ος μ.Χ. ai.
[- - - ]ΧΒΜ
[- - ]σις Μ ε γ ά λ η ) Έκλισίας. +
Στίχ. 2: [— 6é]ais οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
Ε391. Επιτύμβιο τοΰ περατικον Ζωτικού
Μουσείο Κομοτηνής. Βρέθηκε τό 1964 στην οικία τοϋ Θεμ. Ξενοδοχείδη στην κοινότητα
'Υφαντών τής επαρχίας Κομοτηνής, οπού είχε μεταφερθεί άπό τον αρχαιολογικό χώρο τής
Μαξιμιανουπόλεως.
Σταυρόσχημη επιτύμβια στήλη άπό φαιό μάρμαρο, συγκολλημένη άπό τρία συνανήκοντα
τμήματα. Ελλιπής τό κάτω σκέλος τοΰ σταυροϋ.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,465x0,49x0,065. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,045 (τα
γράμματα τών τεσσάρων πρώτων στίχων μεγαλύτερα). Τά διάστιχα ποικίλλουν. Συντομογραφίες.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 81.
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Βιβλιογραφία: Ά . Βαβρίτσας, ΑΛ 19 (1964) [1967] "Χρονικά" 388, πίν. 455γ (μεγαλογράμματη
μεταγραφή)· (G. Daux, BCH 90 [1966] "Chronique" 889, με τήν εικ. 5 στην σελ. 888· SEG2A
[1969] 633, μικρογράμματη· D. Feissel, "Notes d'épigraphie chrétienne. I. Une épitaphe de
Thessalonique", BCH 100 [1976] 269-72· τον ιδίου, "Inscriptions grecques en Vénétie", Aquileia
Nostra 47 [1976], στ. 156-57 και 164 με τήν σημ. 16* J. και L. Robert, BuIlEpigr 1977, 276 και
292· Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 40-41, αρ. 32 και πίν. XI· SEG44 [1994] 604).
6ος μ.Χ. αι.
+Ένθάδε κατάκι4 τε
Ζω
τ ι κ έ ς περαTIK[Ò]S ττόλε(ως)

8

[-]0

Για την ερμηνεία τοϋ προσδιορισμού ττερατικός πόλεως = ô κάτοικων στην αντίπερα όχθη ή
ακτή, ειδικότερα στην "πέρα" πλευρά της Κωνσταντινουπόλεως (τό σημερινό Πέραν), βλ. τήν
άποψη πού διατυπώνουν ό Feissel και οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής (σελ. 41), με τήν συναφή βιβλιο
γραφία.

ΠΑΡΑΔΗΜΗ
Στην Παραδημή εντοπίσθηκε καΐ ερευνάται σημαντικός προϊστορικός οικισμός της νεολιθικής
περιόδου και της πρώιμης εποχής τοϋ χαλκοϋ. '
Ε392. Έγκαίνιον παρεκκλησίου ή ναϋδρίου της μάρτυρος Μαρίνας
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6168. Τυχαίο εύρημα άπό τήν θέση Βάλτος (Ακροποταμιά) της
Παραδημής.
'Ορθογώνια μαρμάρινη πλάκα έγκαινίου, άπό δεύτερη χρήση αρχιτεκτονικού μέλους.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,38x0,56x0,15. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,05-0,07. Διάστιχο: 0,020,04.
Έκτυπο.
'Αδημοσίευτη.
5ος-6ος μ.Χ. al.
+UKOS (sic) της çcy[i]as μάρτυρως (sic)
Μαρήνας.
1. Στ. Κυριακίδης και Σ. Πελεκίδης, Τό Πανεπιστήμίον Θεσσαλονίκης 1926-1936(Θεσσαλονίκη 1937) 20· G. Bakalakis και
Α. Sakellariou, Paradimi., "Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Kommission für Alamannische Altertumskunde,
Monographien" 2 (Mainz 1981)· ΑΔ 21 (1966) [1968] "Χρονικά" 377. Πρβλ. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 26 (1971) [1975]
"Χρονικά" 437, και 28 (1973) [1977] "Χρονικά" 466· Theocharis 17, και πρόσφατα, Δ. Μάτσας, ΑΔ 52 (1997) [2003]
"Χρονικά" 868-71.
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ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ
Προς Β τοΰ βυζαντινού κάστρου τοΰ Πολυάνθου, στην κορυφή βαθειας και κλειστής χαράδρας,
σε θέση πού εποπτεύει ολην τήν πεδιάδα από τα "Αβδηρα ως τήν Μαρώνεια, επισημάνθηκε ή
ύπαρξη (θρακικού ;) φρουριακού περιβόλου σχήματος Π με ορθογώνιο πύργο τών ελληνιστικών
χρόνων.1 Στο νότιο στόμιο της χαράδρας έχει εντοπισθεί νεκροταφείο τών ελληνιστικών επίσης
χρόνων,2 ένφ στην θέση Κεντίκ Καγιά, στα κάθετα τοιχώματα τής χαράδρας προς Β τού
βυζαντινού κάστρου ανιχνεύονται ίχνη (λαξεύματα και σωροί λατύπης) αρχαίου λατομείου.3
Τέλος, στην περιοχή μεταξύ Πολυάνθου και Ληνού, προς Α τού χειμάρρου Κλησέ ντερέ, οπού βρέ
θηκαν δύο πώρινες σαρκοφάγοι, επισημάνθηκε τούμπα καί, σέ ολην τήν έκταση τών 3 χλμ. μεταξύ
Πολυάνθου καί Ληνού, ιδίως στις θέσεις Άκτάς ντερέ καί Καραγάτς ντερέ, άφθονη διάσπαρτη
κεραμική κλασσικών, ρωμαϊκών καί βυζαντινών χρόνων.4 Στην τελευταία αυτήν θέση, κοντά στην
οποία βρέθηκε καί ό ενεπίγραφος φαλλόσχημος βωμός Ε393, υπήρχε σύμφωνα με τοπική παρά
δοση χριστιανικός ναός. Προχριστιανικές ταφές καί χριστιανικός ναός ανασκάφηκαν μεταξύ
Πολύανθου καί τής μεσαιωνικής γέφυρας τού ποταμού Κόμψατου.5 Στην περιοχή τού Πολυάνθου
βρέθηκε επίσης σχεδόν ακέραιο μαρμάρινο αγαλμάτιο όρθιας γυναικείας μορφής μέ χιτώνα καί
ιμάτιο, τών ελληνιστικών χρόνων, ελλιπής τήν ένθετη κεφαλή.6
Ε393. Φαλλόσχημος βωμίσκος όλων τών θεών
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 147. Βρέθηκε τό 1962 ανατολικότερα από τήν θέση Καραγάτς Ντερέ
τού Πολυάνθου, δπου ή τοπική παράδοση αναφέρει τήν ύπαρξη χριστιανικού ναού, στον αγρό τού
Σελήμ Ρετζέπ, κατοίκου Πολυάνθου.
Βωμίσκος άπό ύποκίτρινο τοπικό γρανίτη σέ σχήμα κόλουρης πυραμίδας, από τό πλευρό τής
όποιας έκφύεται φαλλός μήκους 0,28μ. Ή επιγραφή είναι χαραγμένη σέ δύο στίχους κατά μήκος
τής κυλινδρικής επιφανείας τού φαλλού.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,33x0,46x0,14. Ύψος γραμμάτων: 0,01.
Έκτυπο. Φωτογραφίες. Πίναξ 82.
Βιβλιογραφία: Ά. Βαβρίτσας, ΑΔ 18 (1963) [1965] "Χρονικά" 260, πίν. 299α-β (G. Daux, BCH
89 [1965] "Chronique" 832, είκ. 2 [σελ. 836]· SEG 24 [1969] 630· Ν. Theodossiev, "The Thracian
Ithyphallic Altar from Polyanthos and the Sacred Marriage of the Gods", OJA 13.3 [1994] 313-23
[ερμηνευτική απόπειρα]).
3ος π.Χ. ai.
Πάντων θεών
ό βωμός.

Συλλογική λατρεία όλων τών θεών, καί μάλιστα ήδη άπό τους πρώιμους ελληνιστικούς
χρόνους, εμφανίζεται διαδεδομένη στην Θάσο (βλ. IG XII 8, 374· Ch. Picard, "Fouilles de Thasos
(1918 et 1920)", BCH45 [1921] 161-62, άρ. 14· G. Daux, "Inscriptions de Thasos", BCH52 [1928] 55,
αρ. 5 [περ. 300 π.Χ.]). Ωστόσο, καί παρ' όλον οτι ô συμβολισμός τού φαλλού είναι γνώριμος καί
ευρέως διαδεδομένος, ή συγκεκριμένη μορφή τού μνημείου από τον Πολύανθο είναι πρωτότυπη.
1. Π. Πάντος, ΑΔ 29 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 827.
2. Ά. Βαβρίτσας, ΑΔ 18 (1963) [1965] "Χρονικά" 260· του Ιδίου, ΑΔ 23 (1968) [1969] "Χρονικά" 364· πρβλ. Π. Πάντος, ΑΔ
29 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 827 καί Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ46 (1991) [1996] "Χρονικά" 344.
3. Π. Πάντος, ΑΔ 29 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 827 = BCH105 (1981) "Chronique" 839.
4. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 819.
5. Ε. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, ΑΔ29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 830.
6. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 46 (1991) [1996] "Χρονικά" 344, πίν. 134δ.
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ΣΩΣΤΗΣ
Στην περιοχή της κοινότητας Σώστη έχει επισημανθεί προϊστορικός οικισμός, άπό τον όποιο
προέρχεται πήλινο ειδώλιο τοΰ τέλους της νεολιθικής ή των άρχων της εποχής τοΰ χαλκοΰ.1
'Αναφέρεται επίσης ανεύρεση κεραμικής διάφορων εποχών.2
Ε394. Επιτύμβιο τοϋ Αυρηλίου Διονυσίου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4273. Βρέθηκε τό 1981 σε πρωτοβυζαντινό τάφο στην κοινότητα
Σώστη.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ ανάγλυφη παράσταση χλαμυδοφόρου Ιππέως, ο όποιος
κινείται προς δεξιά, προς τήν κατεύθυνση ορθογώνιου βωμοΰ. Πίσω άπό τον βωμό εικονίζεται
όρθια ανδρική μορφή και δεξιότερα, πεπλοφόρος γυναίκα καθήμενη προς αριστερά. Ή στήλη έχει
συγκολληθεί στο ΰψος τοΰ μέσου περίπου τοΰ ανάγλυφου από δύο συνανήκοντα τμήματα ύψους
0,982 καί 0,445 αντίστοιχα. Επιφάνεια βαθειά διαβρωμένη.
Ή επιγραφή έχει χαραχθεί σε πέντε στίχους κάτω άπό τό ανάγλυφο, άλλα διακρίνονται κατά
τό πλείστον σκιές μόνον των γραμμάτων, λόγφ μεγάλης φθοράς της επιδερμίδας τοΰ λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,982x0,535x0,15.
Έκτυπο, φωτογραφίες. Πίναξ 82.
Αδημοσίευτη.
3ος μ.Χ. ai.
Αύρ(ήλιος) Μελάμττους
Αύρ(ηλίω) Διονυσίω,
υίω Διονυσίου
του Δόλιος, εστησεν
το μνήμα τω πατρί.

1. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 818.
2. Σοφία Δουκάτα, ΑΛ 45 (1990) [1996] "Χρονικά" 384. Άπό τήν ίδια θέση προέρχεται επίσης χάλκινο ειδώλιο τοΰ Διός (Δ.
Τριαντάφυλλος, A4 27 [1972] [1977] "Χρονικά" 542, πίν. 480 γ· πρβλ. BCH 101 [1977] "Chronique" 617).

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Σ ΑΠΩΝ
ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ
Ε395. Μίλιοδείκτης τής Τοπείρου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 144. Βρέθηκε το 1964 κατά την αροση κοντά στην θέση Τσαΐρια, στα
όρια μεταξύ των χωριών Άετόλοφος και "Αρσάκειο (περί τα 2 χλμ. ανατολικώς τοϋ Άετολόφου),
σέ αγρό ιδιοκτησίας τού Ίω. Δαμιανίδη, ό όποιος και το παρέδωσε.
Το άνω μέρος κιονίσκου από τοπικό, φαιό λίθο, συγκολλημένο άπό δύο συνανήκοντα τμήματα.
Μέρος τής ενεπίγραφης επιφάνειας έχει αποκρουσθεί.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,38x0,33. Ύψος γραμμάτων: 0,027-0,035. Διάστιχο: 0,0100,015. Συμπιλήματα, συντομογραφίες, στίξη μεταξύ τών λέξεων.
Έκτυπο, φωτογραφίες. Πίναξ 83.
Βιβλιογραφία: Ά. Βαβρίτσας, ΑΑ 19 (1964)[1967] "Χρονικά" 387, πίν. 453 α-γ (G. Daux, BCH
90 [1966] "Chronique" 886, fig. 1-3· J. και L. Robert, BullEpigr 1967, 368· 5EG24 [1969] 631).
Πρβλ. F. Papazoglou, BCH 106 (1982) 93, σημ. 21· Λ. Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου, BF 14.1
(1989) 582-83, σημ. 36-38· Mottas, "Thrace" 96· TIR Philippi 17-18.
235-238 μ.Χ.
Αύτοκ[ρ]ά[τορι] Καίσαρι Γ(αΐω) Ούή[ρω Μ]αξειμίνω καί Γ(αΐω) Ίουλί(ω)
4 Ούήρω Μαξίμω Σεββ. ή Τοπειριτών πό-

Στίχ 1: Αυτο[κράτορι] ό Βαβρίτσας. Στίχ. 3: Ίούλιον ό Βαβρίτσας καί ô Daux (BCH), όπως διαβάζεται στον
λίθο. Ίουλίω οί Robert (BullEpigr), Ίουλί<ω> ό Pieket (SEG).
Ή αναφορά τού Γ. Ούήρου Μαξιμίνου καί τοϋ γιου του Γ. 'Ιουλίου Ούήρου Μαξίμου ώς
συναυτοκρατόρων χρονολογεί το μνημείο στην περίοδο 235-238 μ.Χ.
Ό κιονίσκος χαρακτηρίσθηκε άπό τον πρώτο εκδότη ώς αναθηματική, "κιονοειδής" στήλη.
Κατά τον Mottas (σελ. 96, σημ. 62), ή επιγραφή ανήκει στην κατηγορία τών αναθηματικών πού
ίδρυαν οί πόλεις τής Θράκης στην παρυφή τών δημόσιων οδών, "συχνά εκτός τών ορίων τής Ιδίας
των χώρας". Ώς σχετικό παράδειγμα μνημονεύει τον χαμένο σήμερα μιλιοδεικτη άπό τις Φέρες
(κατωτέρω Ε453). Είναι όμως πιθανόν οτι στο άποκεκρουμένο σήμερα κατώτερο τμήμα τοϋ
κιονίσκου σημειωνόταν όδομετρικές ενδείξεις (Papazoglou 93-94, σημ. 21: "milliaire"· πρβλ. Πολυ
χρονίδου-Λουκοπούλου 582-83, σημ. 36-38). Πράγματι, ό Βαβρίτσας σημειώνει οτι πλησιέστατα
στο σημείο ευρέσεως διέρχεται λιθόστρωτος δρόμος, τον όποιο οί κάτοικοι τών γύρω χωριών
ονομάζουν "Εγνατία". Κατά τον Mottas, ή θέση βρίσκεται στην προέκταση τής γραμμής πού ακο
λουθούσε ή οδός, ή οποία διέσχιζε τους λόφους μεταξύ Δικέλλας καί Μέστης. Πρόκειται, σύμφωνα
μέ τον ίδιο μελετητή, για τον παλαιό λιθόστρωτο δρόμο, τον όποιο είδε άπό τά υψώματα ό Belon
τό 1549 (Belon 140), προτείνει μάλιστα να αναζητηθεί ό πλησιέστερος σύμφωνα μέ τά ρωμαϊκά
δρομολόγια σταθμός τής Εγνατίας, ή Brendice ή Brizice (Γ62 καί Τ63), στην διάβαση τοϋ ποταμού
Φιλιουρή, κοντά στο χωριό 'Αρίσβη.

494

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ερωτήματα δημιουργεί ή ανεύρεση μιλιαρίου της Τοπείρου σε θέση, ή οποία βρίσκεται πολύ
ανατολικότερα άπό τα υποτιθέμενα όρια της "χώρας" της (Papazoglou). Ό Mottas (σημ. 62) φαί
νεται να πιστεύει οτι είχε ιδρυθεί άπό την Τόπειρο άλλα σε έδαφος πού δέν της άνηκε. 'Αντίθετα,
υποστηρίχθηκε άπό τήν Λουκοπούλου οτι ή ρωμαϊκή Τόπειρος ήλεγχε ολην τήν πεδιάδα της
Κομοτηνής, κατά μήκος τών παρυφών τής Ροδόπης, άλλα και το αντίστοιχο τμήμα τής 'Εγνατίας
οδού (βλ. ανωτέρω, σελ. 264-65).

ΔΙΩΝΗ
Στην θέση Κοκκινοχώματα, περί τα 2 χλμ. προς Α τού χωριού, επάνω σε χαμηλό λόφο,
επισημάνθηκε ενδιαφέρουσα θέση, στην οποία εντοπίζονται γωνιόλιθοι μεγάλου κτηρίου άπό
κιτρινωπό πωρόλιθο, κεραμική και νομίσματα τών ρωμαϊκών χρόνων. Έξ άλλου, περί τα 200 μ.
βορείως τού χωριού, στα δυτικά τού παρεκκλησίου τού Προφήτη 'Ηλία, αναφέρεται ή ύπαρξη
προϊστορικής κεραμικής και πλακών άπό κιβωτιόσχημους τάφους, αλλά και όστρακα ελληνι
στικών χρόνων. Βλ. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 817-18.

Ε396. Έππύμβίο τοϋ Αυρηλίου Κρονίωνος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 322. Προέρχεται άπό τήν Διώνη και ανήκει στα παλαιά αποκτήματα
τής συλλογής Κομοτηνής.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με τριγωνική, κατά τό πλείστον άποκεκρουμένη σήμερα,
επίστεψη. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,66x0,27x0,15. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,028. Διάστιχο: 0,01.
Συμπιλήματα και συντομογραφίες. Ώς σύμβολο συντομογραφίας χρησιμοποιείται οριζόντιο S.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 82.
'Αδημοσίευτη.
3ος μ.Χ. αι.
Αύρ(ήλιο$) Κρονίων
Έζβένεως του
Τήρου, βουλ(ευτής) Μα4 ρωνείτης, κατεσκεύασα το μνημεϊον εν χωρίω
ΜΟΥΣΤΕΡΔΕΣ, ο ή8 γόρασα εγώ εμαυτω κέ T?S γυνεξίν
μου Διογενία κέ
Αυρ(ηλία) Ευχαρία
12 Εύσεβίου βουλ(ευτου)
και τοις τέκνοις
μου 'Ρόδη κέ Σαβ(ί)νη.
Ευτυχϊτε. έ>
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Στίχ. 6-7: οι στίχοι μπορούν να διαβασθούν είτε ώς έν χωρίω μου Στέρδες (πρβλ. TES γυναιξίν μου) είτε,
πιθανότερα, ώς έν χωρίω Μουστέρδες. Στίχ. 14: ΣΑΒΝΗ ό λίθος, πιθανώς όμως το Ν μπορεί να θεωρηθεί οτι
αντιπροσωπεύει συμπίλημα Ι+Ν.

Πρόκειται για πολυτελές (για τα μέτρα της περιοχής) οικογενειακό μνημείο κάποιου
εξελληνισμένου γαιοκτήμονος ιθαγενούς πιθανότατα καταγωγής, όπως προδίδει τό πατρώνυμο
και τό παππώνυμό του, ό όποιος είχε συζευχθεί την θυγατέρα βουλευτού τής Μαρώνειας και είχε
—πιθανώς μέσφ τής σχέσεως αυτής— καί ό ίδιος αναδειχθεί στο ίδιο αξίωμα. Την κοινωνική
—καί οικονομική— καταξίωση του προβάλλει, υπογραμμίζοντας αφ' ενός την είσοδο του στην ρω
μαϊκή πολιτεία (καθώς ό ίδιος άλλα καί μία άπό τις συζύγους του, όπως καί οι δύο θυγατέρες του
φέρονται ώς Αύρήλιοι), καί αφ' ετέρου τήν αγορά ειδικού χωρίου καί τήν κατασκευή σέ αυτό οικο
γενειακού τάφου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή μνεία τοϋ μικροτοπωνυμίου στον στίχο 7, τό όποιο
δεν μπορεί να αποκατασταθεί, καθώς δεν είναι άλλοθεν γνωστό.
Άπό τις δύο συζύγους τού Αυρηλίου Κρονίωνος, μόνον τής Αύρηλίας Εύχαρίας αναφέρεται τό
πατρώνυμο, ίσως επειδή κρίθηκε σκόπιμο να υπογραμμισθεί ή διακεκριμένη καταγωγή της.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι οτι, όπως καί σέ άλλες περιπτώσεις, δεν διευκρινίζεται ειδικότερα ή
μητρότης τών τέκνων τοϋ Αυρηλίου Κρονίωνος, τα όποια αναφέρονται στην επιγραφή.
Τό φαινόμενο τής συζεύξεως με περισσότερες άπό μία γυναίκες δεν είναι άγνωστο στον βόρειο
ελληνικό χώρο (πρβλ. Hatzopoulos-Loukopoulou, Recherches 104-106, Κ26· επίσης ΕΚΜ Α' 310)
καί ιδίως στην Θράκη (IGBulgï1 174, 178bis, III. 1. 1005). Σέ ορισμένες περιπτώσεις ή δεύτερη
σύζυγος χαρακτηρίζεται ώς ή έτερα γυνή (IGBulg Ι2 174) ή ή έτερα σύμβιος (IGBulg III. 1, 1005). '

ΛΟΦΛΡΙΟΝ
Ε397. Ηλιακό ωρολόγιο
Μουσείο Κομοτηνής 1-2. Βρέθηκε περί τό 1900 σέ κρήνη άγνωστου τσιφλικιού μεταξύ
Κομοτηνής καί Λοφαρίου (πρώην Λοφτσελέρ), όπου χρησιμοποιήθηκε ώς λεκάνη (Μπακαλάκης,
ΠροανΕρευνες 42-43), ή στο γειτονικό χωριό Βέννα-πρώην Ναρλή (Σαμοθράκης). Για
λεπτομέρειες σχετικά μέ τήν μετέπειτα τύχη τού μνημείου, βλ. Μπακαλάκης 42-43.
Επιτύμβια στήλη άπό θασιακό μάρμαρο μέ ανάγλυφη παράσταση λυρωδού καθήμενου προς
δεξιά. Σώζεται αποσπασματικά, συγκολλημένη —μέ εκτεταμένες συμπληρώσεις— άπό δύο τμή
ματα. Στο άνω μέρος τοϋ δεξιοΰ κροτάφου τοϋ πρώτου θραύσματος (α) διακρίνονται "υπολείμ
ματα επιγραφής" (Μπακαλάκης).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις τής επιγραφικής επιφανείας (δεξιός κρόταφος τής στήλης):
0,48x0,27 (ϋψοςχπλάτος). Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,025. Διάστιχο: 0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 83.
Βιβλιογραφία: Besevliev-Mihailov, BelPregI 1 (1942) 337, άρ. 47 καί, ανεξαρτήτως, Ά. Θ.
Σαμοθράκης, Θρακικά 17 (1942) 446· Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 42-53, είκ. 5-8 καί πίν. 8.
Πρβλ. Γ. Μπακαλάκης, ΑΔ 18 (1963) [1964] "Μελέται" 161-62.
Τήν επιγραφή είδαν πρώτοι οί Βούλγαροι επιγραφικοί στο Γυμνάσιο τής Κομοτηνής. Ή
δημοσίευση τους όμως δεν περιήλθε στην γνώση τοϋ Μπακαλάκη. Έξ άλλου, λόγφ τής εξαιρετικής
ποιότητος καί τής υψηλής χρονολογίας τοϋ ανάγλυφου (πρώτο μισό τοϋ 5ου π.Χ. αι.), τό
ενδιαφέρον τοϋ τελευταίου επικεντρώθηκε στην αναλυτική μελέτη του καί τήν προσπάθεια
ερμηνείας τής ακρωτηριασμένης παραστάσεως μέ βάση πρόχειρο σχεδίασμα πού δημοσιεύθηκε
1. Πρβλ. Robert, Noms 130, σημ. 1, μέ πολλά παραδείγματα επιτύμβιων τής Ιδιας εποχής από τήν Μ. 'Ασία, οπού,
προκειμένου για διαδοχικούς γάμους, ή πρώτη σύζυγος χαρακτηρίζεται ώς πρώτη, πρότερα ή καί προενειμένη ή προενοϋσα, ένω ή δεύτερη ώς δευτέρα ή υστέρα. Για τήν πολυγαμία στην Θράκη, βλ. Dobriela Kotova, "Les femmes et la
famille en Thrace ancienne: glanes sur quelques textes antiques", DHA 26/2 (2000) 19-43, κυρίως 20, σημ. Ι, 3, δπου και ή
παλαιότερη βιβλιογραφία.
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άπό τον Σαμοθράκη. Τα "υπολείμματα επιγραφής" στον δεξιό κρόταφο αποτυπώθηκαν ώς
ακολούθως από τους πρώτους εκδότες:
Besevliev-Mihailov

Σαμοθράκης

Μπακαλάκης

ΙΑ
ΟΝΤΙ
ΟΡΜΗ

Ντιππο

AIM
ΩΝΤΙ
ΩΡΜΗΟ (ή Θ)

ΝΤΊΠΑΠΠΟ
ΡΜΕΝΟΝ

Για τον στίχο 3, ό Μπακαλάκης πρότεινε την συμπλήρωση ώρμήθ[η].
Σύμφωνα με τον Μπακαλάκη, ό όποιος δημοσιεύει φωτογραφία έκτύπου ενισχυμένη με
μολύβι (Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες 47), ή οπωσδήποτε άδιάγνωστη επιγραφή, προέρχεται άπό
δεύτερη χρήση του μνημείου, αλλά χαράχθηκε σχεδόν στοιχηδον και πρέπει να χρονολογηθεί περί
τα μέσα του 5ου π.Χ. αι. Σημειώνει μάλιστα ότι "τό σχήμα τοΰ 'ω' ('ανοιχτό' με οριζόντιες
βραχείες κεραίες) στην τρίτη σειρά δίνει τήν εντύπωση ότι έχομε τήν παριανή και θασίτικη
Ιδιορρυθμία τοΰ άττικονησιωτικού αλφαβήτου, οπότε τό γράμμα της δεύτερης σειράς πρέπει να
ισοδύναμη με Ό'." (Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες46).
Προσεκτική εξέταση τοΰ λίθου μας οδήγησε στο συμπέρασμα οτι τά σωζόμενα κατάλοιπα στους
υποτιθέμενους στίχους 1 και 2 ανήκουν στην πραγματικότητα σε τόξο εγχάρακτου κύκλου με επί
σης εγχάρακτες ακτίνες, πού απέδιδαν σχηματικά τήν σκάφη ηλιακού ωρολογίου· τά γράμματα τοΰ
τρίτου κατά τον Μπακαλάκη στίχου ΩΡ και ΜΗ αντιπροσωπεύουν τήν συντομογραφική αναγραφή
των ενδείξεων:
7

Ωρ(αι)

Μη(νες)

Πρβλ. λ.χ. IG XIV 2414.57 και IGUR IV 1650.
Άπό τά σχήματα των γραμμάτων, ή χάραξη τού ωρολογίου μπορεί να χρονολογηθεί στον 4ο
π.Χ. αιώνα.

ΠΛΑΓΙΑ
Ε398. 'Οροθετική επιγραφή των Τετραρχών
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2212. Βρέθηκε τό 1976 στην θέση Παληά Βρύση της κοινότητος
Πλαγιάς άπό τον Κιασήφ Άμέτ και παραδόθηκε στο Μουσείο Κομοτηνής άπό τήν 'Αστυνομία
Σαπών.
Λίθινη πλάκα, άποκεκρουμένη τό άνω πέρας και τό αριστερό τμήμα της ενεπίγραφης επιφα
νείας. Μικρές φθορές και αποκρούσεις σε διάφορα σημεία τής κύριας όψεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,48x0,31x0,18. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,025. Διάστιχο:
ποικίλλει άπό 0,005-0,030.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 83.
Βιβλιογραφία: Ευ. Πεντάζος- Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 31 (1976) [1984] "Χρονικά" 315, πίν. 254δ
(SEG 34 [1984] 713).
Πρβλ. TIR Philippi 47.
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293-305 μ.Χ.
[Αύ]τοκράτ[ορι]
Διοκλετιαν[ω]
και Μαξιμ[ι]4 ανω Σεββ. και
Κωνσταντίω κα[Ί]
Μαξιμιανω
[Και]σάρων οροί
8 [χωρί]ωμ Βαρίλο[υ].

Ό πρώτος στίχος δέν διαβάσθηκε από τον πρώτο εκδότη. Στίχ. 2: [Διοκ]λητια[ν]ω ό Τριαντάφυλλος. Στίχ.
3:
Μαξι[μι] ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 5:
[Κ]ωνστα[ν]τίω κα[ί] ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 6: [Μ]α[ξ]ψιανω
ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 7:
ΕΑΡωΝΟΡΟΙ ό Τριαντάφυλλος· δροι ό Pieket (SEG) στο κριτικό υπόμνημα.
Στίχ. 8:
ΜΒΑΡΙΛΟ ό Τριαντάφυλλος.
Πρόκειται προφανώς για οροθετική στήλη, ή οποία καθόριζε τα σύνορα κάποιας ιδιοκτησίας
—λ.χ. δροι αγρών ή, πιθανότερα, χωρίων τοϋ Βαρίλου—, όπως αυτά ορίσθηκαν μέ απόφαση πιθα
νότατα τών Τετραρχών (πρβλ. ανωτέρω τους οροθετικούς κιονίσκους Ε382 και Ε383, αλλά και τήν
επιγραφή Ε343, μέ τον συναφή σχολιασμό). Για τήν χρήση τοϋ ορού χωρίον μέ τον προσδιορισμό
—σέ γενική κτητική— τοϋ ονόματος τοϋ ιδιοκτήτη, προκειμένου για μεγάλα αγροκτήματα, βλ. Μ.
Wörrle και W. W. Wurster, "Dereköy: eine befestigte Siedlung im nordwestlichen Lykien und die
Reform ihres dörflichen Zeuskulte", Chiron 27 (1997) 395-410 (BullEpigr 1998,413).
Σχετικά μέ επιγραφές ανάλογου περιεχομένου, βλ. Asdracha, "Inscriptions" (1998) [2002] 455521, ένφ για οροθετικές επιγραφές τοϋ 2ου μ.Χ. αι. στην Μακεδονία, βλ. HatzopoulosLoukopoulou, Morrylos 57-63 και Hatzopoulos-Loukopoulou, Recherches57-59.

ΦΙΑΛΥΡΑ

(ΞΙΔΙΑ)

Ά π ό το χωριό Μικρά Ξίδια προέρχονται δύο άνεπίγραφα επιτύμβια ανάγλυφα τών όψιμων
ρωμαϊκών χρόνων (Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 22 [1967] [1969] "Χρονικά" 440).

Ε399. Αναθηματική στον Απόλλωνα
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 250.1 και 250.2. Βρέθηκε στο χωριό Ξίδια (σημ. Φιλλύρα) της
επαρχίας Σαπών.
Άπότμημα της βάσεως μαρμάρινου αναθηματικού αγαλματίου. Σώζεται το δεξιό τμήμα της
ορθογώνιας βάσεως, μικρό ίχνος τοϋ άκρου αριστερού ποδός (;) τοϋ συμφυούς αγαλματίου καί,
στο δεξιό πέρας της ανω επιφανείας, περίοπτος, επίσης συμφυής βωμίσκος μέ αρθρωμένη
επίστεψη καί βάση. Ή αναθηματική επιγραφή (επιγραφή Α) ήταν χαραγμένη στην κύρια, μακρά
δψη τοϋ μνημείου, κάτω άπό τήν επίστεψη, ενώ ή επίκληση τοϋ θεοϋ (επιγραφές Β καί Γ) στις δύο
επίπεδες ταινίες της έπιστέψεως, καί της βάσεως τοϋ βωμίσκου. Ή χάραξη τών γραμμάτων είναι
κανονική καί επιμελής.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,23-0,19x0,09. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: Α: 0,015-0,018. Β καί Γ:
0,16 . Διάστιχο: Α: 0,003-0,007. Συμπιλήματα. Συντομογραφία: βουλ(ευτής).
Έκτυπο. Φωτογραφίες. Πίναξ 84.
'Αδημοσίευτη.
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2ος-3ος ai μ.Χ.
'Επιγραφή Α
.

]yoç βου[λ(ευτής)]
ύπέ]ρ εαυτού και τώ[ν]
- - - ]νίου ευξάμενο[ς].
Επιγραφή Β
[Άττό]λλων[ι] (;)
Επιγραφή Γ
Ποηνώ. (;)
Στίχ. 1: τά τρία τελευταία γράμματα αποτελούν πιθανότατα συντομογραφία τού τίτλου
Βουλευτής)· υπέρ της υποθέσεως αυτής συνηγορεί και ή σχετικά καλή ποιότης τού μνημείου. Δέν
αποκλείεται μάλιστα νά συνοδευόταν και από το εθνικό του (πρβλ. Ε396: βουλ(ευτή$) Μαρωνείτης).
Ό άναθέτης ήταν ίσως ελληνικής καταγωγής Ρωμαίος πολίτης· τά άγνωστα δύο πρώτα μέρη τού
ονόματος του —συντομογραφημένα ή και όχι— θα κάλυπταν το αριστερό άποκεκρουμένο τμήμα
τού μνημείου, τό αρχικό μήκος τού όποιου δέν είναι δυνατόν νά υπολογισθεί.
Στα πρώτα σωζόμενα γράμματα τού στίχου 3 αναγνωρίζεται πιθανότατα τό πέρας τής γενικής
κυρίου ονόματος —προφανώς ενός άπό τά τέκνα τού άναθέτη— όπως υποδηλώνει ή γενική πλη
θυντικού τού άρθρου στο δεξιό πέρας τού προηγούμενου δεύτερου στίχου.
Τά σωζόμενα τμήματα τών επιγραφών Β και Γ ανήκουν πιθανότατα στο όνομα τού τιμωμένου
θεοΰ, τού 'Απόλλωνος. Προσφωνείται και λατρεύεται εδώ με τό άγνωστο αλλοθεν επίθετο Ποηνόζ,
τό όποιο πάντως έχει διαμορφωθεί με τον γνωστό άπό τήν Θράκη επίθεμα -ηνός, πού συνήθως
συνδέει τον θεό με συγκεκριμένο τόπο λατρείας (πρβλ. λ.χ. τήν περίπτωση τού Διός Παισουληνου,
στην αναθηματική επιγραφή Ε389' βλ. ZI. Goçeva, "Le culte d'Apollon en Thrace", Pulpudeva 1,419 octobre 1974 [Σόφια 1976] 221-24ΤΤ£ Ιδίας, "Le culte d'Apollon", DHA 18.2 [1992] 163-71έπίσης, Η. Bujukliev, " Le culte d'Apollon à Augusta Traiana et dans son territoire", "Αρχαία Θράκη"
τ. 1,213-19 [SEGAI (1997) 1044]).

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΡΥΣ
Μεταξύ τών ηπειρωτικών εμπορίων της ακτής αντίκρυ άπό την Σαμοθράκη, προς Α της
Μαρώνειας και πριν άπό την Ζώνη, καταλέγεται από τον Σκύλακα ή Δρυς (Τ197). Μέ βάση την
αρχαιότερη αναφορά της —δπως και της Ζώνης— στο έργο τοΰ Εκαταίου (Τ67· πρβλ. Τ28 και
Τ216), ή ίδρυση της χρονολογείται πρίν άπό το τέλος τοΰ 6ου αι. π.Χ., δέν μνημονεύεται όμως στο
έβδομο βιβλίο τοΰ Ηροδότου μεταξύ τών πόλεων της περιοχής. Πρωτοεμφανίζεται στον
φορολογικό κατάλογο της 'Αθηναϊκής συμμαχίας τοΰ έτους 422/21 π.Χ., οπού αναγράφεται
μεταξύ τών συμμαχίδων πόλεων τής Θράκης μέ σημαντικό ποσό εισφερόμενου φόρου, ένα
τάλαντο (ΤΕ23), ύποδιπλάσιο δηλαδή εκείνου πού κατέβαλλε ή Ζώνη. Σύμφωνα μέ τους έκδοτες
τών 'Αθηναϊκών φορολογικών καταλόγων, προηγουμένως τα εμπόρια τής σαμοθρακικής περαίας
συμμετείχαν στον φόρο πού τελούσε ή Σαμοθράκη· ή παρουσία τους στους καταλόγους ως
ανεξάρτητων μελών τής συμμαχίας σημαίνει πιθανότατα την απόσπαση τους άπό τήν
σαμοθρακική μητρόπολη και τήν φορολογική τους απόταξα μετά τό 425 π.Χ.1
'Αμφίβολο παραμένει αν ή κυριαρχία τής Σαμοθράκης αποκαταστάθηκε στην περιοχή, όπως
αφήνει να διαφανεί ή προαναφερθείσα αναφορά τοΰ Σκύλακος και ή απουσία τής Δρυός και τής
Ζώνης άπό τον κατάλογο τών μελών τής Β ' 'Αθηναϊκής συμμαχίας. 01 πληροφορίες για τήν
μετέπειτα ζωή τής Δρυός είναι εξαιρετικά σποραδικές. Τό συνεχιζόμενο ενδιαφέρον τών
'Αθηναίων άλλα και τών Σπαρτιατών για τον έλεγχο τής περιοχής προδίδει ή πολιορκία τής
σπαρτιατικής δυνάμεως ύπό τον Ίσχόλαο πού υπερασπιζόταν τήν Δρΰν άπό τον 'Αθηναίο
στρατηγό Χαβρία (375 ή 374/3 π.Χ.). Ή περιγραφή τοΰ γεγονότος άπό τον Πολύαινο (Τ173)
αποκαλύπτει οτι ή Δρυς διέθετε, ισχυρό οχυρωματικό περίβολο. Λίγα χρόνια αργότερα στην Δρΰν
αναζήτησε ασφαλές καταφύγιο ό 'Αθηναίος 'Ιφικράτης, έχοντας άπωλέσει τήν εμπιστοσύνη τοΰ
Κότυος, αλλά φοβούμενος και τα αντίποινα τών 'Αθηναίων (Τ48 καί Τ105).2 'Οπωσδήποτε, ή
παρουσία Δρυϊτών —καί Ζωναίων— σέ κατάλογο πόλεων καί νήσων τοΰ τέλους τοΰ 4ου ή τών
αρχών τοΰ 3ου π.Χ. αι. άπό τους Δελφούς (ΤΕ50)3 θεωρήθηκε τεκμήριο οτι κατά τους πρώιμους
ελληνιστικούς χρόνους ή Δρυς είχε τό νομικό καθεστώς πόλεως. Ή υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται
πέραν πάσης αμφιβολίας άπό σύγχρονο περίπου τιμητικό ψήφισμα τών Δρυϊτών, τό όποιο
βρέθηκε στην Ζώνη (Ε400).
Μέ τήν επέκταση τής πτολεμαϊκής κυριαρχίας στην θρακική Χερσόνησο καί στις ακτές τοΰ
Βορείου Αιγαίου ή Δρυς, όπως καί ολη ή παράκτια ζώνη μεταξύ Μαρώνειας καί Αίνου φαίνεται
Οτι εντάχθηκαν στα εδάφη τής στρατηγίας τοΰ Ελλησπόντου καί των επι Θράικης τόπων (βλ. ανω
τέρω, σελ. 324 καί κατωτέρω, σελ. 568-69). "Ισως μάλιστα ή πληροφορία τοΰ Λιβίου οτι κατά τους
πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους ή γειτονική Σάλη ήταν "κώμη" τής Μαρώνειας (Τ137) να
απηχεί επέκταση τής χώρας τής Μαρώνειας προς Α στο μεγαλύτερο μέρος τής παράκτιας πεδιάδας
ως τον Έβρο ήδη άπό τήν εποχή τής πτολεμαϊκής κυριαρχίας. 'Οπωσδήποτε, ή διευρυμένη αυτή
1. Meiggs, Empire24ì-42.
2. Σχετικά μέ τις δραστηριότητες τοΰ 'Ιφικράτη στην περιοχή καί τη χρονολόγηση τους, βλ. L. Kallet, GRBS 24 (1983) 239-52
(μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία), ιδίως 244-49. Κατά τον R. Sealey (Demosthenes and His Time: a Study in Defeat
[Νέα Ύόρκη-Όξφόρδη 1993] 88) ή Δρυς, δπως καί ή "Αντισσα, ήσαν κτήσεις τοΰ Ίφικράτους.
3. Πρβλ. τήν σύγχρονη περίπου επιτύμβια στήλη τοΰ Δρυΐτη Διοφάντου από τήν "Ιστρο τοΰ Ευξείνου Πόντου (ΤΕ53).
'Επισημαίνεται οτι οί τύποι τοΰ εθνικού Δρυεύς καί Δρυη\$ πού παραδίδονται άπό τον Στέφανο Βυζάντιο (Τ216) δέν
έχουν επιβεβαιωθεί (ή ανάγνωση Δρυεύς (;), σέ επιτύμβιο άπό τήν Χαλκίδα IG XII 9. 1177 καί Suppl. σελ. 196,
παραμένει ανεπιβεβαίωτη).
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χώρα της Μαρώνειας φαίνεται ότι περιορίσθηκε μετά τήν ίδρυση της Τραϊανουπόλεως, στην χώρα
της οποίας υποστηρίχθηκε δτι πρέπει να εντάχθηκε (βλ. κατωτέρω, σελ. 534, αλλά και τα σχόλια
στίς επιγραφές Ε433 και Ε447).
Ή χωροθέτηση της Δρυός παραμένει αβέβαιη. Τήν θέση της προς Α της Μαρώνειας στον
κατάλογο τοΰ Σκύλακος επιβεβαιώνει ό τοπικός προσδιορισμός παρά Σέρριον πού συνοδεύει τό
όνομα της στον φορολογικό κατάλογο πού προαναφέρθηκε (ΤΕ23), δεν διευκρινίζεται όμως αν
πρέπει να αναζητηθεί στα ανατολικά ή στα δυτικά τοϋ ακρωτηρίου. ΟΙ ασαφείς αυτές γεωγραφικές
ενδείξεις ενισχύονται άπό τήν υπαινικτική παραπομπή τοϋ τοπωνυμίου στο δρυόφυτο περιβάλλον
των Ζωναίων,1 άλλα δεν επιτρέπουν τήν ακριβή ταύτιση της Δρυός.2 Έτσι ή νεώτερη έρευνα τήν
χωροθέτησε σε θέση 4,5 χλμ. δυτικά τοϋ ακρωτηρίου της Μάκρης, ΝΔ άπό τα Δίκελλα (πρώην
Ντικιλή Τάς), όπου εντοπίσθηκαν ύστερορρωμαϊκά ευρήματα, και στην γειτονική περιοχή,3 ακόμη
και στην αρχαία πόλη στο Σαπλί Ντερέ,4 πού σήμερα ταυτίζεται μέ ασφάλεια με τήν Ζώνη (βλ.
κατωτέρω, σελ. 505 κέ.), ή στην Μάκρη (βλ. κατωτέρω, σελ. 564-65). "Αλλοι τέλος, μέ αφορμή τήν
απουσία της Δρυός άπό τήν περιγραφή τοϋ Ηροδότου για τήν περιοχή και προκειμένου να
απλουστεύσουν τήν συγκεχυμένη εικόνα τοϋ οικιστικού πλέγματος πού διέσωσε ή παράδοση γιά
τήν περιοχή, υπέθεσαν ότι ή Δρυς μπορεί να ταυτίζεται μέ τήν Μεσημβρία τοϋ Ηροδότου (Τ89)5 ή
υποστήριξαν ότι Δρυς πρέπει πιθανότατα να θεωρηθεί οτι ήταν ή αρχαιότερη ονομασία της
Όρθαγορίας.6 Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι, ένφ ή παράλια τοποθεσία της Ζώνης δηλώνεται
σαφώς άπό τον Ηρόδοτο (Τ86), οι πηγές μας δεν διευκρινίζουν τήν απόσταση της Δρυός άπό τήν
ακτή. Ά ν μάλιστα θεωρηθεί αξιόπιστη ή περιγραφή της επιτυχίας τοϋ στρατηγήματος τοΰ
Σπαρτιάτη Ίσχολάου κατά τήν χερσαία πολιορκία της Δρυός άπό τον 'Αθηναίο Χαβρία πού
περιγράφεται άπό τον Πολύαινο (Τ173), δεν αποκλείεται να πρέπει να αναζητηθεί ή Δρυς σε
φυσικά οχυρή, ορεινή τοποθεσία στην άμεση ενδοχώρα των Ζωναίων "πίσω" άπό τήν Ζώνη,
δικαιολογώντας έτσι και τήν φαινομενική αντίφαση μεταξύ τοΰ αθηναϊκού καταλόγου και τοΰ
Περίπλου τοΰ Σκύλακος σχετικά μέ τή θέση της.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ε400. Ψήφισμα των Δρυϊτών προς τιμήν τοϋ Πολναράτου, γιου τον 'Ιστιαίου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 711. Σύμφωνα μέ αναφορά σέ ημερολόγιο τοϋ Ά. Βαβρίτσα,
παραδόθηκε τό 1966 άπό τον Σουλεϊμάν Χατιή, ό όποιος βρήκε τό μνημείο παλαιότερα σέ αγρό
του, στην περιοχή τοϋ νεκροταφείου τοΰ αρχαίου οίκισμοϋ στο Σαπλί Ντερέ, ό όποιος σήμερα
ταυτίζεται μέ τήν Ζώνη (βλ. κατωτέρω, σελ. 506).7
Ενεπίγραφη στήλη άπό λευκό μάρμαρο, άποκεκρουμένη τό κάτω μέρος. Ή πίσω όψη άδρώς
έργασμένη. Μικρές φθορές καί απολεπισμοι κυρίως στο ανω πέρας και κατά τις κατακόρυφες
ακμές της στήλης.
1. Βλ. κατωτέρω σελ. 508.
2. 'Υποστηρίχθηκε δτι ή Δρυς πρέπει νά αναζητηθεί στα Α της Ζώνης επειδή στον αθηναϊκό φορολογικό κατάλογο τοΰ
422/21 π.Χ. καταλέγεται μεταξύ Ζώνης καί Σάλης. Ή σειρά αναγραφής των πόλεων δμως στον συγκεκριμένο κατάλογο
δέν ακολουθεί γεωγραφική τάξη (σημειώνεται ενδεικτικά δτι στον ίδιο κατάλογο πριν άπό τήν Ζώνη αναφέρεται ό
Βορμίσκος, ένφ μετά τήν Σάλη, τό Ποσίδιον καί οι Άκρόθωοι της Ακτής).
3. G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 33 καί 52-55. Βλ. επίσης Σαμσάρης, Έξελληνισμός204, σημ. 15, Τ. Τσατσοπούλου, Θρακική
Επετηρίδα 1 (1987-1990) 329. Πρβλ. ATL Ι, 518-9, Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 15-16, Λαζαρίδης, Σαμοθράκη 39 καί
Ποιμενίδης, Αλεξανδρούπολη 47.
4. Ε. Meyer, ÄESuppl. XV (1978) 94-98, λ. Drys.
5. G. Seure, BCH24 (1900) 152· P. Perdrizet, REG 22 (1909) 35. Πρβλ. δμως τις αντιρρήσεις των Avezou καί Picard, BCH
37(1913)153.
6. ATL 1519. 'Αναλυτική συζήτηση δλων των απόψεων επιχειρούν οι Robert (Robert, Hellenica I [1940] 84-85) καί Isaac
(129-30). Σχετικά μέ τήν προβληματική χωροθέτηση των οικισμών σέ αυτήν τήν περιοχή, βλ. ανωτέρω, σελ. 131-33.
7. Γιά τήν πληροφορία ευχαριστούμε τήν κ. Π. Τσατσοπούλου.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,385x0,215x0,070. Ύψος γραμμάτων: 0,009-0,012. Διάστιχο:
0,001.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 83.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως τήν ανακοίνωση τοϋ ευρήματος από τον Ά. Κ. Βαβρίτσα, ΠΑΕ 1966
(1968) 70 ("Εργον 1966 [1967] 74· J. και L. Robert, BullEpigr 1976,464).
Πρβλ. Ε. Meyer, RE Suppl. XV (1978) 95, λ. Drys- P. A. Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 172, και
Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 46, πίν. ζ2, οπού επισημαίνεται ή σημασία τοϋ ευρήματος.
Τέλος 4ου- αρχές 3ου αι. π.Χ.
Άγαθηι τύχηι.
Οί άρχοντες είπαν
εψηφίσθαι Δρυΐ4 ταις- επειδή Πολυάρατος Ιστιαίου
διατελεί ευνους
ών τήι πόλει τήι
8 Δρυϊτών, δεδόσθαι
αύτώι προξενίαν
και εύεργεσίαν
και πολιτείαν καί
12 αύτώι και εκγόνois εις τον άπαντα
χρόνον και εγκτησιν και εϊσπλουν
16 καί εκπλουν καί
ε μ πολεμώ ι καί εν
είρήνηι και άτέλειαν ών κ[υ]ριοι [Δρυϊ]20 [ταί είσι
]

Στο σύνολο της ή διατύπωση καί το περιεχόμενο τοϋ ψηφίσματος ανακαλούν τον τύπο
ψηφισμάτων, τα όποια χρονολογούνται μετά τα μέσα τοϋ 4ου π.Χ. α'ι. Πρβλ. Tod, GHI 186
(ψήφισμα των Πριηνέων προς τιμήν τοϋ 'Αντιγόνου, 334 π.Χ.) καί IG XII 8. 150-155 —ιδίως το
150— των άρχων τοϋ 3ου π.Χ. α'ι. Οί χαρακτήρες των γραμμάτων ανήκουν στα τέλη τοϋ 4ου ή στις
αρχές τοϋ 3ου π.Χ. αι.
Όπως προκύπτει από τήν ρητή αναφορά τοϋ εθνικού (στίχ. 3-4: εψηφίσθαι Δρυΐταις), πρόκειται
για ψήφισμα των Δρυϊτών καί συγκεκριμένα για αντίγραφο ψηφίσματος, τό όποιο δημοσιεύθηκε
στην πατρίδα τοϋ τιμωμένου* τό πλήρες περιεχόμενο της εισηγήσεως, θα περιλαμβανόταν στο
πρωτότυπο κείμενο τοϋ ψηφίσματος, παραλείπεται δμως στο συγκεκριμένο αντίγραφο, προφανώς
για λόγους οικονομίας. Ώς εισηγηται αναφέρονται οί άρχοντες (στίχ. 2), δηλαδή ή συναρχία τών
κυριότερων αρχόντων της πόλεως, δεν αποκλείεται όμως τά πλήρη ονόματα τους να είχαν καί
αυτά περιληφθεί στο πρωτότυπο (πρβλ. ενδεικτικά τό ψήφισμα τών Ίστιαίων IGXI 4. 1055 άπό
τήν Δήλο). Ή προτεινόμενη επανάληψη τοϋ εθνικού Δρυϊται στον στίχο 19 —αντί της συνηθέστερης
διατυπώσεως ών ή πόλις κυρία εστί— δικαιολογείται άπό τό γεγονός οτι ή συγκεκριμένη στήλη
ιδρύθηκε στην πατρίδα τοϋ τιμωμένου καί οχι στην πόλη πού εξέδωσε τό ψήφισμα.
Τό επίθετο Δρυΐτης ήταν γνωστό άπό πολλά επιτύμβια της ροδιακής Λίνδου ώς ονομασία
τοπικού δήμου (βλ. Η. ν. Gaertringen, RE V.2 [1905] 1744-45, λ. Dryitai, καί, πρόσφατα, Ί .
Παπαχριστοδούλου, Οί αρχαίοι 'Ροδιακοί δήμοι. Ιστορική επισκόπηση - Ή Ίαλνσία, "Βιβλιοθήκη
τής εν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας" 110 ['Αθήναι 1989] 374-77). Ή άδιαφιλονείκητη
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σήμερα μαρτυρία τοΰ εθνικού Δρυΐται στο ψήφισμα της Ζώνης επιβεβαιώνει πέραν πάσης
αμφιβολίας την άποψη τοΰ G. Daux ("A propos de l'épigramme GV\ ,476", BCH 101 [1977] 470),
οτι ό Δρυΐτης πού αναφέρεται σε επίγραμμα τοΰ 4ου π.Χ. αι. από την "Ιστρο (ΤΕ53) δεν είναι
δημότης της Αίνδου άλλα πολίτης της θρακικής Δρυός.
Το όνομα (Πολυάρατος) και το πατρώνυμο (Ιστιαίος) τοΰ τιμωμένου ανήκουν στα διαδεδομένα
ελληνικά ονόματα, ιδίως στον ιωνικό χώρο, στον όποιο άλλωστε παραπέμπει και ό ιωνικός τύπος
τοΰ πατρώνυμου πού εμφανίζεται εδώ. Τό όνομα Πολυάρατος δεν είναι άγνωστο στην Θράκη τοΰ
Αιγαίου (βλ. Schönert-Geiss, Maroneia άρ. 494-498, αργυρά νομίσματα της Μαρωνείας τών μέσων
τοΰ 4ου π.Χ. αι. [Περίοδος VIII]). Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει ψήφισμα τών Θασίων
για κάποιον Πολυάρητο Ιστιαίου, πρόξενο της πόλεως στην πατρίδα του· στον ίδιο και στους ρητά
κατονομαζόμενους απογόνους του χορηγείται ή θασιακή πολιτεία και ολα τα εξ αυτής απορρέοντα
προνόμια (ΤΕ73). Παραδόξως, τό έθνικόν τοΰ Πολυαρήτου δεν αναφέρεται στο ψήφισμα.
'Οπωσδήποτε, ή αρχή τών τριών επωνύμων, τών όποιων τά ονόματα αναγράφονται στο θασιακό
ψήφισμα, έχει χρονολογηθεί στην περίοδο 315-285 π.Χ. (Pouilloux, Recherches , 258-59 και 272-78
άρ. 34), χρονολόγηση συμβατή και μέ τους χαρακτήρες τών γραμμάτων τοΰ τιμητικού ψηφίσματος
τών Δρυϊτών. "Αν τά δύο τιμητικά ψηφίσματα —τών Θασίων και τών Δρυϊτών— αφορούν στο
ΐδιο πρόσωπο, όπως φαίνεται πιθανό, τότε ή επιγραφή πού βρέθηκε στην Ζώνη αποτελεί σπάνια
μαρτυρία για τις πολιτικές δραστηριότητες τών Δρυϊτών, ίσως και για τήν πολιτική σημασία της
Δρυός στα τέλη τοΰ 4ου ή τις αρχές τοΰ 3ου π.Χ. αι. Τό ιστορικό όμως πλαίσιο και οι αναμ
φισβήτητα σημαντικές υπηρεσίες, για τις όποιες τιμήθηκε ô Πολυάρατος στην Θάσο και τήν Δρΰ,
παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για τήν ιστορία της περιοχής κατά τήν
πρώιμη ελληνιστική περίοδο.
'Οπωσδήποτε, τό ενδεχόμενο οτι ό Πολυάρατος 'Ιστιαίου τοΰ ψηφίσματος ήταν πολίτης της
Ζώνης παραμένει πιθανό εξ αίτιας τοΰ τόπου ευρέσεως τοΰ ψηφίσματος τών Δρυϊτών. Για τήν
απονομή παρόμοιων τιμών, αυτήν τήν φορά άπό τή Σαμοθράκη, σε άλλον πολίτη της Ζώνης, βλ. τό
ψήφισμα ΤΕ61 τών αρχών τοΰ 3ου π.Χ. αι.

ΖΩΝΗ
Ή Ζώνη, ττόλις Κικόνων σύμφωνα με τον Εκαταίο (Τ68), χωροθετεΐται από τον Ηρόδοτο (Τ86)
στο δυτικό πέρας της παραλίας τοϋ Δορίσκου, μεταξύ της σαμοθρακικής Σάλης και τοϋ
ακρωτηρίου Σέρριον1 άπό τον Σκύλακα (Τ197) μνημονεύεται μαζί μέ τήν Δρϋν ώς ενα από τα
εμπόρια στην ηπειρωτική ακτή αντίκρυ στην Σαμοθράκη. Τήν ασφαλώς στενή γειτνίαση της Ζώνης
μέ το ακρωτήριο Σέρριον επιβεβαιώνει ό τοπικός προσδιορισμός τταρά Σέρριον πού συνοδεύει τό
όνομα της πόλεως (όπως άλλωστε καί της γειτονικής Δρυός) στον φορολογικό κατάλογο της
'Αθηναϊκής συμμαχίας τοϋ έτους 422/21 π.Χ. (ΤΕ23). Ενδιαφέροντα στοιχεία για τό φυσικό
περιβάλλον της περιοχής προσθέτουν οι μαρτυρίες ποιητών τών ελληνιστικών χρόνων, τοϋ
'Απολλώνιου 'Ροδίου (Τ21) καί τοϋ Νικάνδρου (Τ154- πρβλ. Τ241), οι όποιοι αναφέρουν τήν
παρουσία στίς υπερκείμενες πλαγιές τών Ζωναίων ωραίου δάσους φηγών πού συνδέεται μέ τήν
παρουσία τοϋ Όρφέως2 καί τοϋ Ζηρυνθίου άντρου (Τ241).3 Στην σύγχρονη βιβλιογραφία, ή Ζώνη
φέρεται ώς ή σημαντικότερη τών Σαμοθρακικών εγκαταστάσεων στην ηπειρωτική ακτή. Ή εξάρ
τηση της όμως άπό τήν Σαμοθράκη δέν δηλώνεται ρητά στίς λιγοστές πηγές πού προαναφέρθηκαν
ορισμένες, ol όποιες άλλωστε ελάχιστα συμβάλλουν στίς γνώσεις μας γιά τήν Ιστορία της,
σημειώνουν απλώς τήν θέση της αντίκρυ στην Σαμοθράκη. Ό χαρακτηρισμός της ώς πόλεως
Κικόνων άπό τον Εκαταίο δέν είναι βέβαιον αν δηλώνει τήν ύπαρξη θρακικής εγκαταστάσεως κατά
τον 6ο π.Χ. αι. ή απλώς σημαίνει ότι βρισκόταν, όπως καί οί άλλες πόλεις καί οικισμοί της ακτής
τοϋ Δορίσκου, σέ περιοχή πού παλαιότερα ανήκε στους Κίκονες (πρβλ. Τ86 καί Τ164).4 'Οπωσ
δήποτε, ή αναφορά τής Ζώνης άπό τον Ηρόδοτο καί ό χαρακτηρισμός έμπόριον πού τής αποδίδεται
άπό τον Σκύλακα υποδηλώνουν τήν οικιστική της ανάπτυξη τουλάχιστον άπό τά τέλη τής
αρχαϊκής περιόδου καί τήν σημαντική της θέση στο τοπικό εμπορικό δίκτυο.
Ή Ζώνη αναφέρεται άπό τον Ηρόδοτο σέ σχέση μέ τήν πορεία τής στρατιάς τοϋ Ξέρξη τό 480
π.Χ. (Τ86), άλλα συγκεκριμένες πληροφορίες γιά τις τύχες της τόσο κατά τήν διάρκεια τής
περσικής κυριαρχίας στην αίγαιακή Θράκη οσο καί μετά τήν αποχώρηση τών Περσών άπό τήν
περιοχή απουσιάζουν. Φαίνεται πάντως ότι υπήρξε —τουλάχιστον γιά κάποιο διάστημα—
ανεξάρτητο μέλος τής Α ' 'Αθηναϊκής συμμαχίας, πιθανότατα μετά άπό άττόταξιν, δηλ. απόσπαση
άπό τήν Σαμοθράκη, στον φόρο τής οποίας μέχρι τότε ίσως συνεισέφερε. Στην απογραφή τοϋ
συμμαχικού φόρου γιά τό έτος 422/1 π.Χ. ό φόρος πού καταλογίζεται στην Ζώνη ανέρχεται στο
αξιόλογο ποσό τών δύο ταλάντων (ΤΕ23), πού είναι καί τό μεγαλύτερο μεταξύ τών άλλων πόλεων
τής παραλίας τοϋ Δορίσκου,5 γεγονός πού υποδηλώνει ότι πρόκειται γιά τήν πλουσιότερη, αν όχι
καί τήν μεγαλύτερη, πόλη τής περιοχής καί δικαιολογεί, κατά τήν γνώμη μας, τήν παρουσία
εντεταλμένων οργάνων τής 'Αθηναϊκής αρχής κατά τήν Ιδια περίοδο (βλ. κατωτέρω Ε401 καί
Ε403). 'Οπωσδήποτε, ή απουσία τής Ζώνης άπό άλλους καταλόγους τής Α ' άλλα καί άπό τήν Β '
'Αθηναϊκή συμμαχία αποδίδεται συνήθως στην πιθανή εξάρτηση της άπό τήν Σαμοθράκη.
1. 'Ανάλογες συντεταγμένες, περισσότερο ακόμη αόριστες —μεταξύ Σερρίου όρους καί Δορίσκου— αναφέρονται άπό τον
Πλίνιο (Γ165· πρβλ. Τ152).
2. Τ154, στίχ. 462: δρύε$ Οίαγρίδαο.

3. Βλ. κατωτέρω, τά σχόλια στίς επιγραφές Ε415 καί Ε457.
4. Γιά τήν σημασία του όρου πόλις στον Εκαταίο, βλ. Μ. Η. Hansen, "Historia-Einzelschriften" 117 (=CPCPapers4) 17-28.
5. Πρβλ. τα ποσά τού μισού καί ενός ταλάντου πού καταλογίσθηκαν αντίστοιχα στην Σάλη καί τήν Δρΰν σύμφωνα μέ τον
ίδιο κατάλογο καί τό ποσό τών δύο ταλάντων πού αντιστοιχούσε κατά τήν ίδια περίοδο στην Σαμοθράκη.
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Στα τέλη της κλασσικής και τις αρχές τής ελληνιστικής περιόδου ή πολιτική ταυτότητα τής
Ζώνης τεκμηριώνεται από τήν εμφάνιση τοϋ έθνικοϋ Ζωναΐοι σε αποσπασματική επιγραφή τοϋ 4ου
π.Χ. αι. άπο το πανελλήνιο θρησκευτικό κέντρο των Δελφών (ΤΕ50) και άπό τιμητικά ψηφίσματα
γειτονικών πόλεων, τής Σαμοθράκης (ΤΕ61) —πιθανώς και τής Δρυός (Ε400) καί τής Θάσου
(ΤΕ73)— για επιφανείς Ζωναίους. Ή τύχη τής πόλεως κατά τους επόμενους ελληνιστικούς
χρόνους δεν είναι γνωστή. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει αμφιβολία οτι ακολούθησε έκείνην τών
μεγάλων γειτονικών ελληνίδων πόλεων, τής Μαρώνειας καί τής Αίνου (βλ. ανωτέρω, σελ. 324-25).
"Αν μάλιστα, ή Σάλη ήταν κώμη τής Μαρώνειας ήδη κατά τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους,1
το πιθανότερο είναι οτι καί ή Ζώνη —ίσως καί το σύνολο τής σαμοθρακικής περαίας— είχε τήν
Ιδια τύχη, τουλάχιστον μέχρι τήν ίδρυση τής Τραϊανουπόλεως, στην επικράτεια τής οποίας πρέπει
να εντάχθηκε, μαζί με τό σύνολο τών μεταξύ Έβρου καί Ζωναίων εδαφών.2
Οί πρώτοι μελετητές τής περιοχής τοποθετούσαν τήν Ζώνη στην περιοχή τής Μάκρης, οπού
χωροθετοϋσαν καί τό ακρωτήριο Σέρριον.3 Σήμερα γενικά αποδεκτή είναι ή ταύτιση τής Ζώνης με
τον σημαντικό αρχαίο οικισμό, ό όποιος καταλαμβάνει τό ανατολικό πέρας τής παραλιακής
κοιλάδας τοϋ χειμάρρου Σαπλί Ντερέ, στα δυτικά τής σημερινής κοινότητας Μεσημβρίας, 20
περίπου χλμ. προς Δ τής 'Αλεξανδρουπόλεως (βλ. ανωτέρω, τον Χάρτη 2 στην σελ. 133). Ή
ταύτιση αυτή ανέτρεψε τήν παλαιότερη άποψη, πού υιοθετούσε τήν υπόθεση τοϋ G. Kazarow4 οτι ή
πόλις στο Σαπλί Ντερέ ήταν ή Μεσαμβρίη/Μεσημβρία, ή οποία αναφέρεται μία καί μοναδική φορά
στις πηγές μας ως ή εσχάτη προς δυσμάς τών πόλεων τής Σαμοθρακικής περαίας (Τ89).5 'Αποφα
σιστικό επιχείρημα υπέρ τής Ζώνης υπήρξε ή διαπίστωση τής παρουσίας στον άνασκαπτόμενο
αρχαιολογικό χώρο πολλών νομισμάτων αυτής τής πόλεως.6 Ή επισήμανση οφείλεται στους
Jeanne καί Louis Robert,7 οί όποιοι παρατήρησαν οτι χάλκινα, δηλ. τοπικής κυκλοφορίας,
νομίσματα τής Ζώνης ανευρίσκονταν αθρόα κατά τις συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες στον
οικισμό τοϋ Σαπλί Ντερέ.8 Τα επιχειρήματα τών Robert υποστήριξε στην συνέχεια με νέα
νομισματικά ευρήματα καί με αρχαιολογικά δεδομένα ή Πολυξένη Τσατσοπούλου-Καλούδη.9 Ή
ταύτιση τοϋ αρχαιολογικού χώρου κοντά στο Σαπλί Ντερέ με τήν Ζώνη δεν φαίνεται πλέον να
επιδέχεται σοβαρή αμφισβήτηση. Ωστόσο, ό παλαιότερος συσχετισμός με τήν Μεσημβρία δέν έχει
εγκαταλειφθεί: σύμφωνα με νεώτερη άποψη, Μεσημβρία μπορεί να ήταν ή ονομασία τοϋ

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 324 καί 501-502.
2. Βλ. κατωτέρω, σελ. 538.
3. Βλ. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 15. Πρβλ. ATL Ι, 518· Λαζαρίδης, Σαμοθράκη 39· Σαμσάρης, Εξελληνισμός 240· Ρ.
Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 173 §34. Για τον αρχαίο οικισμό στην Μάκρη, βλ. κατωτέρω, σελ. 564-65.
4. G. Kazarow, JdIAA 33 (1918)3. Βλ. επίσης Μ. Κοτζιάς BCH 64-65 (1940-41) "Chronique" 250-51· πρβλ. Ο. Walter, JdlAA
57 (1942) στ. 189-90· Μακαρονάς, Μακεδόνικα! (1941-1952) "Χρονικά" άρ. 135· L. Robert, Hellenica II (1946) 151·
Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 12-15· Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1966 (1968) 67-70-.1967 (1969) 89-95, 1968 (1970) 80-3, 1969
(1971) 59-69, 1970 (1972) 66-75· 1971 (1973) 119-23· 1973 (1975) 70-82· 1975 (1977) 140-45· 1976 (1978) 142-5· 1977
(1980) 136-39· 1978 (1980) 94-8· 1979 (1981) 107-13· 1980 (1982) 3-7· 1981 (1983) 1-6· 1983 (1986) 20-26· 1984 (1988) 1830· 1987 (1991) 206-11 καί Λαζαρίδης, Σαμοθράκη56-58 §218-24. Βλ. επίσης Τζ. Τσατσοπούλου-Καλούδη, Αρχαιολογία
13 (1984) 59-64 καί ΑΕΜΘ 1 (1987) [1988] 469-78· 2 (1988) [1991] 489-98· 3 (1989) [1992] 577-85· 4 (1990) [1993] 587-94·
5 (1991) [1994] 471-76· Θ. Κούγκουλος, Θρακικά Χρονικά 43 (1989) 22. Ή ίδια αρχαιολογική θέση προτάθηκε να
ταυτισθεί μέ τήν Στρύμη (ATL Ι 519· πρβλ. ATL II 85-86) ή μέ τήν "Μεσημβρία"-Δρΰ (;) (P. Pantos, Pulpudeva 4 [1983]
172-73 §33).
5. Βλ. ανωτέρω, σελ. 131-32.
6. Τήν πιθανή ταύτιση του οικισμού μέ τήν Ζώνη πρότεινε πρώτος ό "Αγγελος Ποιμενίδης το 1964 ("Α. Ποιμενίδης,
Θρακικά Χρονικά 16 [1964] 214-15· τοϋ ιδίου, ΑΘΛΓΘ 32 [1966] 46).
7. J. καί L. Robert, BullEpigr 1976, 464· 1977, 290· 1978, 312· 1979, 282· 1980, 319· 1981, 326. Πρβλ. L. Robert, Hellenica I
(1939) 81-94, όπου ανασκευάζονται συστηματικά τα επιχειρήματα πού στήριζαν τις παλαιότερες ταυτίσεις, καί πιο
πρόσφατα Isaac 130-31.
8. Βλ. Ά. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1969 (1971) 64 καί 69. Σύμφωνα μέ τους τελευταίους υπολογισμούς, έπί συνόλου 2300 περίπου
νομισμάτων πού βρέθηκαν στις ανασκαφές τής Ζώνης κατά τις τρείς τελευταίες δεκαετίες, οί κοπές τής Ζώνης
αντιπροσωπεύουν το 42% στο σύνολο τών ταυτισμένων νομισμάτων, ενώ τα δεύτερα πολυπληθέστερα, τής Μαρώνειας,
τό 28% τοϋ συνόλου. Βλ. Μ. Γαλάνη-Κρίκου, ΧΑΡΑΚΤΗΡ 63-80· Τζ. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 6 (1992) [1995] 671, καί
10Β (1996) [1997] 920-21.
9. Τσατσοπούλου, Αρχαία Θράκη 615-30· τής ιδίας, ΑΕΜΘ 6 (1992) [1995] 669-75 (ιδιαίτερα 671-73)· 9 (1995) [1998] 44146· 10Β (1996) [1997] 917-26 (Ιδίως 920-23). 'Αναλυτικότερα για τήν νομισματοκοπία τής Ζώνης, βλ. κατωτέρω σελ.
510.
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προκατόχου της Ζώνης θρακικού οικισμού, ή οποία λησμονήθηκε προοδευτικά και γι' αυτό δέν
αναφέρεται στις πηγές μετά τις αρχές τοϋ 5ου π.Χ. αι.1 Σύμφωνα όμως μέ την Πολυξένη
Τσατσοπούλου-Καλούδη, ή άποψη αυτή "έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τις πληροφορίες που μας
παραδίδουν οι αρχαίες πηγές αλλά και με τα ανασκαφικά δεδομένα". Ή Μεσημβρία θα έπρεπε
κατά την γνώμη της να αναζητηθεί στίς εκβολές τοϋ χειμάρρου Γιαλί Ντερέ (παραλία Πετρωτών).2
01 πρώτες αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή τοϋ οίκισμοϋ στο Σαπλί Ντερέ συνδέονται μέ
επιχειρησιακές δραστηριότητες τών βουλγαρικών στρατευμάτων κατά την διάρκεια τοϋ Πρώτου
Παγκοσμίου πολέμου στον χώρο τοϋ νεκροταφείου της πόλεως. Αποκαλύφθηκαν τα ερείπια
μνημειώδους ταφικής κατασκευής, δύο ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες (Ε416 και Ε422), κεραμική
και ενα σημαντικό ανάγλυφο (περίπου 1,00x1,80 μ.) τών αρχών τοϋ 5ου π.Χ. αι. μέ παράσταση
νεκρικής πιθανότατα πομπής ("ανάγλυφο τής Μεσημβρίας", 'Αρχαιολογικό Μουσείο Σόφιας), τό
όποιο φαίνεται οτι κοσμούσε κάποιο επιμελημένο ταφικό μνημείο.3 Μία πρώτη επιφανειακή
επισκόπηση και περιορισμένης κλίμακος ανασκαφή στον χώρο τοϋ οίκισμοϋ, ό όποιος εκτείνεται
στα ανατολικά τοϋ νεκροταφείου, επιχείρησε ό Μ. Κοτζιας.4 Άπό τό 1966 όμως νεκροταφείο και
πόλη αποτελούν αντικείμενο συστηματικών αρχαιολογικών ανασκαφών υπό τήν διεύθυνση τοϋ
'Ανδρέα Κ. Βαβρίτσα (1966-1987)5 καί, άπό τό 1987, τής Πολυξένης Τσατσοπούλου-Καλούδη.6
"Αν καί οι περιοχές πού έχουν μέχρι σήμερα ερευνηθεί αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό τής
συνολικής εκτάσεως τής πόλεως, τα πλούσια ευρήματα παρέχουν σαφείς ενδείξεις για τήν διάρκεια
τοϋ οικισμού άπό τον 7ο π.Χ. ως τον 5ο μ.Χ. αι., για τήν οργάνωση καί ανάπτυξη τής πόλεως, για
τις ασχολίες καί τον χαρακτήρα τών κατοίκων της. 'Αντίθετα όμως μέ τα στρώματα τών
κλασσικών καί ελληνιστικών χρόνων εκείνα τής ρωμαϊκής περιόδου έχουν μέχρι στιγμής
αποδειχθεί πτωχά, ενώ κατά τήν τελευταία φάση τής ζωής τής πόλεως στους πρώιμους
βυζαντινούς χρόνους, περιστασιακή μόνον κατοίκηση έχει διαπιστωθεί.7
Ή πόλις εκτεινόταν στίς νότιες πλαγιές ομαλού υψώματος (ύψ. 108,5 μ.), στίς παρυφές τών
Ζωναίων καί έφθανε μέχρι τήν θάλασσα, ή οποία είναι υπεύθυνη γιά τήν διάβρωση τοϋ νότιου
τμήματος τοϋ οίκισμοϋ (βλ. τό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τής πόλεως στην σελ. 515). Τα
εκτεταμένα, ορατά τμήματα τών τειχών της επιτρέπουν να διαγράψομε μέ αρκετή βεβαιότητα στα
ανατολικά, βόρεια καί δυτικά τήν μορφή καί τήν πορεία τοϋ οχυρωματικού περιβόλου, ό οποίος
έχει μήκος 1370 μ. καί περικλείει έκταση 123 περίπου στρεμμάτων. Ένα εσωτερικό τείχος
("διατείχισμα") μέ κατεύθυνση περίπου Β προς Ν χώριζε τήν πόλη σέ δύο παραπληρωματικά
τμήματα, άπό τα όποια τό δυτικό μόνον (έκτ. 73,3 στρέμματα) έχει προς τό παρόν ερευνηθεί. Τα
τείχη έχουν πάχος περ. 2,5-3 μ. καί είναι κατασκευασμένα άπό πωρόλιθο, ασβεστόλιθο καί
σχιστόλιθο κατά τό ψευδο-ισόδομο καί ίσόδομο σύστημα τοιχοδομίας, ένφ τμήματα τοϋ δυτικού
σκέλους εμφανίζουν επιμελημένη λέσβια τοιχοποιία. Ό οχυρωματικός περίβολος είναι
1. Βλ. Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 7 (1987-90) 308, καί ΘΡΑΚΗ 80.
2. Π. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 921-222, καί της Ιδίας, Μεσημβρία-Ζώνη 10. Στον καθηγητή M. Zahrnt (ό
όποιος είχε τήν ευγενή καλωσύνη να θέσει υπ' όψη μας χειρόγραφο προσχέδιο σχετικής μελέτης του) οφείλεται
ενδιαφέρουσα καί πειστική εναλλακτική υπόθεση (per litt.), οτι η αναφορά πόλεως Μεσημβρίας από τον Ηρόδοτο (Τ89)
μπορεί να οφείλεται σέ παρερμηνεία τοπικού προσδιορισμού (μεσημβρία = νότος) πού υπήρχε στο κείμενο τοΰ
Εκαταίου, στο όποιο πιθανότατα βασίσθηκε ή περιγραφή τής δια τής Θράκης πορείας τής στρατιάς τοϋ Ξέρξη.
3. Βλ. Μπακαλάκης, ΑρχΕρεννεςπίν. 2γ· Τζ. Τσατσοπούλου-Καλούδη, Αρχαιολογία 13 (1984) 60, είκ. 2.
4. Μ. Κοτζιας, BCH 64-65 (1940-41) "Chronique" 250-1. Πρβλ. Ο. Walter, JdlAA 57 (1942) στ. 189-90· Μακαρονάς,
Μακεδόνικα! (1941-1952) "Χρονικά" αρ. 135· L. Robert, Hellenica II (1946) 151.
5. Γιά τά επιμέρους αποτελέσματα τών διαφόρων ανασκαφικών περιόδων, βλ. Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1966 (1968) 67-70·
1967 (1969) 89-95· 1968 (1970) 80-83· 1969 (1971) 59-69· 1970 (1972) 66-75· 1971 (1973) 119-23· 1973 (1975) 70-82· 1975
(1977) 140-45· 1976 (1978) 142-45· 1977 (1980) 136-39· 1978 (1980) 94-98· 1979 (1981) 107-113· 1980 (1982) 3-7· 1981
(1983) 1-6· 1983 (1986) 20-26· 1984 (1988) 18-30· 1987 (1991) 206-211. Για συνοπτικές παρουσιάσεις τών ανασκαφικών
αποτελεσμάτων, βλ. Λαζαρίδης, Σαμοθράκη56-8 § 218-24· P. A. Pantos, PulpudevaA (1983) 172-3· Τζ. ΤσατσοπούλουΚαλούδη, Αρχαιολογία 13 (1984) 59-64.
6. Βλ. Τζ. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 1 (1987) [1988] 469-78· ΑΕΜΘ2 (1988) [1991] 489-98· ΑΕΜΘ 3 (1989) [1992] 577-85·
ΑΕΜΘ 4 (1990) [1993] 587-94· ΑΕΜΘ 5 (1991) [1994] 471-76· ΑΕΜΘ 6 (1992) [1995] 669-75· ΑΕΜΘ 9 (1995) [1998]
441-6* ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 917-26. Γιά μία ολοκληρωμένη, γενική εικόνα του χώρου καί τών ευρημάτων, βλ.
Μεσημβρία-Ζώνη.
Ί. Βλ. Π. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 2 (1988) [1991] 490-91.
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ενισχυμένος κατά διαστήματα με τετράγωνους πύργους ή γωνιώδεις προεξοχές, πιθανότατα για να
διευκολύνεται ô πλευρικός έλεγχος.1 Μία μόνον πύλη, ή δυτική, πλάτους 2,60 μ. έχει εντοπισθεί
μέχρι στιγμής στο δυτικό σκέλος του τείχους (ζ στο σχεδιάγραμμα τής σελ. 509).
Στο δυτικό τμήμα τής πόλεως, την διάταξη τοΰ οικισμού σέ οικοδομικά τετράγωνα καθορίζει
ενα πλέγμα οριζόντιων καί κάθετων δρόμων, ô σημαντικότερος άπό τους οποίους έχει πλάτος
5,50-7,00 μ., φορά Δ προς Α καί αφετηρία την δυτική πύλη.2 Διαπιστώθηκε εξ άλλου ή ύπαρξη απο
χετευτικού δικτύου3 καί τεσσάρων τουλάχιστον φρεάτων, στα όποια φαίνεται ότι βασιζόταν ή
ύδρευση τής πόλεως.
Οι ανασκαφές έφεραν κυρίως στο φως πολυάριθμες ιδιωτικές κατοικίες τού κλασσικού τύπου
(β στο σχεδιάγραμμα τής σελ. 515) καί διάφορους επαγγελματικούς χώρους.4 Ξεχωριστό
ενδιαφέρον παρουσιάζει ή αποκάλυψη δύο Ιερών στα δυτικά τού εσωτερικού τείχους, καί
"περιτειχισμένου οικισμού" στην νοτιοδυτική γωνία τής πόλεως. Τό μικρότερο άπό τά δύο Ιερά,
ένα ορθογώνιο, τρίχωρο οικοδόμημα (1,50x7,50 μ.) στην εσωτερική παρειά τού εσωτερικού τείχους
(δ στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα), μέσα στο όποιο βρέθηκε θησαυρός άπό σφυρήλατα επάργυρα,
χρυσά, χάλκινα καί επίχρυσα αναθηματικά πλακίδια μέ λατρευτικές παραστάσεις,5 ταυτίσθηκε
επιγραφικά μέ ιερό τής Δήμητρας (βλ. κατωτέρω Ε402).
Τό δεύτερο Ιερό (ε στο σχεδιάγραμμα),6 τό σημαντικότερο γνωστό δημόσιο οικοδόμημα τής
Ζώνης, ήταν αφιερωμένο στον πολιούχο θεό 'Απόλλωνα, τού όποιου ή μορφή απεικονίζεται καί
στους τρεις τύπους χάλκινων νομισμάτων πού έκοψε ή πόλη.7 Ή ταύτιση τού ιερού τεκμηριώνεται
άπό τήν αναγραφή τού ονόματος τού θεού σέ 100 περίπου άπό τά ενεπίγραφα, αναθηματικά
όστρακα πού βρέθηκαν στο εσωτερικό του.8 Άπό τον ναό, πού πρέπει να ήταν πρόστυλος ή ε ν
παραστάσι μέ διαστάσεις περίπου 9x15 μ., σώζεται σήμερα μόνον ή θεμελίωση, ή σημασία του
όμως για τήν μελέτη τής ιστορίας τού οικισμού προκύπτει άπό τά κινητά ευρήματα: κεραμική
κυρίως, αλλά καί μαρμάρινα γλυπτά τεκμηριώνουν τήν παρουσία τού ιερού —επομένως καί τής
Ζώνης ώς οργανωμένης πόλεως— άπό τους αρχαϊκούς χρόνους.9
"Αγνωστη παραμένει ή θέση ενός τρίτου ίεροΰ, τής Αφροδίτης, ή λατρεία τής όποιας
τεκμηριώνεται επιγραφικά (Ε401).
Ό "περιτειχισμένος οικισμός"10 αποτελεί μία αινιγματική ιδιομορφία τού πολεοδομικού
συνόλου τής Ζώνης (γ στο σχεδιάγραμμα). Σέ χρόνο πού τοποθετείται μετά τό πρώτο μισό τού 4ου
αι. π.Χ.,11 ή ήδη κατοικημένη —άπό τήν εποχή τής ιδρύσεως τής πόλεως— νοτιοδυτική γωνία τοΰ
περιτειχισμένου χώρου απομονώθηκε μέ τήν κατασκευή συμπληρωματικού τείχους (πάχους 2 μ.)
αμυντικού χαρακτήρος, όπως προδίδει ή ενίσχυση τής βορειοανατολικής γωνίας του (στο εσω
τερικό τής πόλεως) μέ πύργο. Στην κυριότερη άπό τις αλλεπάλληλες οικοδομικές φάσεις τού
περιτειχισμένου χώρου, τού όποιου ή κατοίκηση συνεχίζεται μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους, ανή
κουν πλακοστρωμένοι δρόμοι, οικοδομικά τετράγωνα σύμφωνα μέ τό ίπποδάμειο σύστημα, καί
τρεις τουλάχιστον ευρύχωρες οικίες. "Αν ή προταθείσα χρονολόγηση επιβεβαιωθεί, ή δημιουργία
τού "περιτειχισμένου οικισμού" πρέπει να συνδεθεί μέ τήν εγκαθίδρυση στην περιοχή τής μακε1. Βλ. Π. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 9 (1995) [1998] 443-44, καί Μεσημβρία-Ζώνη2.
2. Βλ. Μεσημβρία-Ζώνη 15.
3. Βλ. Μεσημβρία-Ζώνη 18, είκ. 15.
4. Μεσημβρία-Ζώνη 17,28, είκ. 31.
5. Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1973 (1975) 77-79, πίν. 92 α-β, 94 α, 96 α-β. Βλ. επίσης, μεταξύ άλλων, Θησαυροί 452-53, άρ. 447
(Δ. Τριαντάφυλλος) · Τζ. Τσατσοπούλου-Καλούδη, Αρχαιολογία 13 (1984) 62, είκ. 10-11. Για τήν ταύτιση τής ένθρονης,
γυναικείας μορφής, ή οποία εμφανίζεται σέ ορισμένα από τα πλακίδια ώς απεικόνισης τής Δήμητρας-Κυβέλης, βλ. Δ.
Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 10(1995-1998) 366-67.
6. Βλ. Τζ. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ2 (1988) [1991] 491-92,496, είκ. 4-5,497-98, είκ. 7-14· ΑΕΜΘ 3 (1989) [1992] 577-81,58385, είκ. 1-9, καί Μεσημβρία-Ζώνη 19-21, είκ. 17-18.
7. Βλ. κατωτέρω, σελ. 510.
8. Βλ. Τζ. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 2 (1988) [1991] 492 καί ΑΕΜΘ 3 (1989) [1992] 579-80,585 είκ. 8-9.
9. Τζ. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 2 (1988) [1991] 491-92,496-8, είκ. 6-14, καί ΑΕΜΘ 3 (1989) [1992] 579-80.
10. Βλ. Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1968 (1970) εως 1987 (1991) passim. Επίσης, τις γενικές παρουσιάσεις τοΰ χώρου από τους
Δ. Λαζαρίδη (Λαζαρίδης, Σαμοθράκη 57-58 § 221-23) καί Τζ. Τσατσοπούλου (Τζ. Τσατσοπούλου-Καλούδη,
Αρχαιολογία 13 [1984] 61-63 είκ. 1 καί 5-9, καί Μεσημβρία-Ζώνη 21-24, είκ. 20-23).
11. Βλ., μεταξύ άλλων, Μεσημβρία-Ζώνη 24.

510

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

δονικής —ή αργότερα, της πτολεμαϊκής— κυριαρχίας καί, οπωσδήποτε, μέ τήν συρρίκνωση της
άλλοτε ακμαίας πόλεως καί τήν προοδευτική εγκατάλειψη της υπόλοιπης εκτάσεως τοϋ
τειχισμένου χώρου.
ΟΙ αρχαιότερες σαφείς ενδείξεις κατοίκησης στην περιοχή της Ζώνης άλλα καί τα πολυτιμότερα
ευρήματα προέρχονται άπό τον χώρο τοϋ εκτεταμένου νεκροταφείου (περ. 500 στρ.).1 Δύο
κυκλικές λιθόκτιστες κατασκευές καί ταφικός τύμβος τών προϊστορικών χρόνων2 υποδηλώνουν
τήν ύπαρξη οικισμού από τήν εποχή τοϋ Σιδήρου (8ος-7ος ai. π.Χ.) καί επισημαίνουν τήν
προγενέστερη θρακική παρουσία στον χώρο οπού ιδρύθηκε ή ελληνική πόλη. Οι περισσότεροι άπό
τους 130 περίπου τάφους τών Ιστορικών χρόνων πού έχουν ερευνηθεί μέχρι στιγμής στο
νεκροταφείο είναι λιτοί σέ κατασκευή καί ανήκουν σέ ποικίλους τύπους.3 Τεκμήρια, ωστόσο, της
γενικότερης ευημερίας τοϋ οικισμού είναι τα περίτεχνα χρυσά καί αργυρά κοσμήματα πού
συνόδευαν τους νεκρούς4 καί οι ενεπίγραφες σέ πολλές περιπτώσεις λίθινες στήλες καί βάθρα πού
σημάδευαν ορισμένους τάφους, άπό τα όποϊα όμως κανένα δέν βρέθηκε, όσο γνωρίζομε, in situ.
Ταφές σημαντικών προσώπων (βλ. κατωτέρω, το επιτύμβιο Ε421) πρέπει να αποτελούσαν τα
ευάριθμα επιμελημένα ταφικά μνημεία, ορισμένα μέ βαθμιδωτή βάση.5
Στο σύνολο τους, τα κινητά ευρήματα άπό τον ευρύτερο χώρο τοϋ οικισμού —ε'ισηγμένη
κεραμική από τήν 'Αττική καί τήν Ιωνία, πολυάριθμοι εμπορικοί αμφορείς, θραύσματα γλυπτών,
καί νομίσματα τόσο άπό γειτονικές (Μαρώνεια, "Αβδηρα, Αίνος καί Όρθαγορία) οσο καί άπό
απώτερες περιοχές (Προποντίς, αποικίες τοϋ Δυτικού Ευξείνου, Κέρκυρα, Ρόδος, Θεσσαλία, Μ.
Ασία κ. ά.)—6 μαρτυρούν τό εύρος τών εμπορικών σχέσεων της Ζώνης ήδη από τήν αρχαϊκή
περίοδο καί χρονολογούν τήν μεγαλύτερη ακμή της άπό τον 5ο ως τον 4ο ή 3ο π.Χ. ai. 'Ανάλογη
εικόνα οικονομικής ευρωστίας διαγράφεται άπό τα ευρήματα τοϋ νεκροταφείου, άλλα καί άπό τήν
παραγωγή τοϋ τοπικού νομισματοκοπείου, ή όποια χρονολογείται στον 4ο καί 3ο π.Χ. αι.
Τα νομίσματα της Ζώνης, εξαιρετικά σπάνια μέχρι πρό τίνος,7 ανευρίσκονται σέ υψηλό
ποσοστό στην Ζώνη.8 Πρόκειται για χάλκινες εκδόσεις τριών διαφορετικών υποδιαιρέσεων μέ τήν
επιγραφή ΖΩΝΑΙΩΝ, ΖΩΝΑΙ- ή ΖΩ- στην οπίσθια όψη.9 Ώς έμπροσθότυπος καί τών τριών
εικονίζεται, όπως αναφέρθηκε, ή κεφαλή τοϋ 'Απόλλωνος, της πλέον σημαντικής, όπως δια
πιστώνεται από τήν ανασκαφή τοϋ ιερού του, θεότητας τής πόλεως. "Οπως οί κυριότερες χάλκινες
νομισματοκοπίες τοϋ βορειοελλαδικού χώρου κατά τον 4ο π.Χ. ai.,10 ol τρεις υποδιαιρέσεις τών
νομισμάτων τής Ζώνης —ήμιωβόλια, τεταρτημόρια καί χαλκοί— διαφοροποιούνται άπό τους
όπισθοτύπους των: στην μεγαλύτερη έλαφος (10 νομίσματα άπό τήν Ζώνη), στην μεσαία λύρα (273
νομίσματα) καί στην μικρότερη στέφανος από φύλλα δάφνης (332 νομίσματα).

1. Γιά τα ευρήματα άπό τον χώρο τοΰ νεκροταφείου γενικά, βλ. Τζ. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 4 (1990) [1993] 587-90, καί
Μεσημβρία-Ζώνη 24-25.
2. Βλ. Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1966 (1968) 70, πίν. 71 β καί 72 α-β· 1967 (1969) 93-94· 1970 (1972) 72-74 (πρβλ. Κ. Kiiian, PZ
50 [1975] 99). Βλ. επίσης Δ. Τριαντάφυλλος καί Δ. Τερζοπούλου, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 932· Μεσημβρία-Ζώνη 24
-25, είκ. 25-26.
3. Δ.Τριαντάφυλλος, ΑΔΠ (1972) [1977] "Χρονικά" 543, πίν. 481α-β, 482α.
4. Βλ. π.χ. Τζ. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 4 (1990) [1993] 593-94, είκ. 9-13, καί Μεσημβρία-Ζώνη24 -25, είκ. 39-45.
5. Τζ. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 4 (1990) [1993] 588-90, 594, είκ. 14-16, καί Μεσημβρία-Ζώνη 24-25, είκ. 27. Δύο κυκλικοί
περίβολοι (χωρίς χρονολόγηση) πού άνέσκαψε ό Βαβρίτσας στο ίδιο νεκροταφείο επίσης χαρακτηρίσθηκαν ώς ταφές
σημαντικών ατόμων από τον άνασκαφέα (Ά. Κ. Βαβριτσας, ΠΑΕ 1978 [1981] 110, πίν. 77γ). Μέ τα μνημειώδη ταφικά
κτίσματα τής Ζώνης πρβλ. επίσης τις πέντε παρόμοιες κατασκευές πού βρέθηκαν στην περιοχή τής Μολυβωτής (βλ.
ανωτέρω, σελ. 287).
6. Π. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 917-26, ιδίως 920. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί τα πορίσματα
πρόσφατων αναλύσεων δειγμάτων γλυπτών θραυσμάτων άπό τήν Ζώνη, τα όποια υποδηλώνουν σέ αρκετές
περιπτώσεις τήν προέλευση τής πρώτης ύλης από λατομεία τής Θάσου, τής γειτονικής Μαρώνειας καί άπό τήν Μικρά
'Ασία (Μ. Βαβελίδης, Β. Μέλφος, Π. Τσατσοπούλου, Ε. Κιουρτζόγλου, ΑΕΜΘ 15 [2001] [2003] 33-45).
7. Ή αναγνώριση τοϋ νομισματοκοπείου τής Ζώνης οφείλεται στον Hill (NC 1922,248-50).
8. Βλ. ανωτέρω, σελ. 506, μέ τήν σημ. 8.
9. Βλ. Ε. Schönert-Geiss, Florilegium numismaticum. Studia in honorem Ulla Westermark (Στοκχόλμη 1992) 313-16, καί, πιο
πρόσφατα, τήν συστηματική επισκόπηση τής Μ. Γαλάνη-Κρίκου, ΧΑΡΑΚΤΗΡ 64-66· πρβλ. της Ιδίας, "Αρχαία Θράκη"
631-42.
10. Psoma, Olynthe 136-46. Τό Ιδιο ισχύει καί γιά τις πόλεις Θάσο, Μαρώνεια καί Αίνο. Όσον άφορα τήν νομισματοκοπία
τής Μαρώνειας κατά τον 4ο π.Χ. αι., βλ. ανωτέρω, σελ. 332-33.
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Ol περισσότερες επιγραφές βρέθηκαν διάσπαρτες στην περιοχή ή σέ δεύτερη χρήση, κυρίως σέ
οικοδομές τοϋ "περιτειχισμένου οίκισμοϋ" (Ε409, Ε410, Ε414, Ε418-Ε419, Ε423-Ε425· βλ. όμως
καί Ε404-406), ακόμη καί σέ σπίτια της γειτονικής κοινότητας Μεσημβρίας (Ε426, Ε432). Στο
σύνολο τους, τα ενεπίγραφα ευρήματα —επιγραφές δημόσιες καί ιδιωτικές σέ λίθο άλλα καί
πολυάριθμα χαράγματα σέ όστρακα— προσφέρουν ελάχιστες συμπληρωματικές πληροφορίες για
τήν ιστορία, καί τους θεσμούς της πόλεως (βλ. τα σχόλια στις επιγραφές Ε401-Ε403), περισσότερες
σχετικά για τίς δραστηριότητες καί τήν ταυτότητα τών κατοίκων της. Ή πλειονότητα τών
προσωπικών ονομάτων πού απαντούν στίς επιτύμβιες επιγραφές μαρτυρούν τους στενούς δεσμούς
της πόλεως μέ τον ιωνικό χώρο.1 Παράλληλα όμως επισημαίνουν καί τήν σημαντική παρουσία τοϋ
θρακικού στοιχείου, στο όποιο φαίνεται οτι παραπέμπουν επίσης τόσο ή σταθερή παρουσία
θρακικής κεραμικής σέ ολην τήν διάρκεια της ζωής τοϋ οίκισμοϋ, δσο καί τά μέχρι στιγμής ακατα
νόητα κείμενα δύο αδημοσίευτων λίθινων επιγραφών καί πολυάριθμων ενεπίγραφων οστράκων
από τον χώρο τοϋ ίεροϋ τοϋ "Απόλλωνος.2 Τό τελευταίο αυτό φαίνεται οτι αποτελούσε τον
σημαντικότερο καί, πιθανότατα, τον έτπφανέστατον τόπον τής αρχαίας πόλεως, οπού δημο
σιεύονταν κατά κανόνα τά δημόσια έγγραφα, όπως υποδηλώνει ή ανεύρεση δύο τουλάχιστον
αδημοσίευτων επιγραφών πολιτικού περιεχομένου (βλ. όμως καί τά στοιχεία ευρέσεως τής
επιγραφής Ε400). Ή επικείμενη δημοσίευση τοϋ συνόλου αυτών τών επιγραφικών ευρημάτων από
τήν υπεύθυνη άνασκαφέα κ. Πολυξένη Τσατσοπούλου-Καλούδη αναμένεται μέ ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΈΣ
Ε401. Αναθηματική τελωνών στην Αφροδίτη
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 12241. Άκατάγραφη. Βρέθηκε τό 1995 κατά τον καθαρισμό πηγαδιού
πού ανακαλύφθηκε τό 1995 σέ οικοδομικό τετράγωνο τής πόλεως, κοντά στο δυτικό σκέλος τοϋ
οχυρωματικού περιβόλου.
Δύο συνανήκοντα τμήματα τοϋ δεξιού μέρους μικρού μαρμάρινου βάθρου. Τό αριστερό πέρας
καί τό κάτω μέρος άποκεκρουμένα. Στην άνω επιφάνεια, σέ απόσταση 0,04 μ. από τό σωζόμενο
πέρας τοϋ λίθου, τόρμος βάθους περ. 0,03 γιά ένθεση αναθήματος (πιθανότατα μικρό αναθηματικό
ανάγλυφο ή αγαλμάτιο). Άπό τήν θέση τοϋ τόρμου μπορεί να υπολογισθεί οτι σώζονται τά δύο
τρίτα περίπου τοϋ άρχικοΰ μήκους τοϋ μνημείου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,08x0,19x0,16. Ύψος γραμμάτων: 0,01-0,013. Διάστιχο:
0,004-0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 84.
Βιβλιογραφία: Π. Τσατσοπούλου, " Μεσημβρία-Ζώνη 1995", ΑΕΜΘ 9 (1995) [1998] 442-43
(κεφαλαιογράμματη μεταγραφή), καί ΑΔ 50 (1995) [2000] "Χρονικά" 661 (SEG48 [1998] 904).
425-400π.Χ.
[Ιε;]νοκλής καί ο'ι
[συ]ντελώναι Άφροδίτηι.

1. Βλ. L. Robert, Hellenica I (1940) 94.
2. Βλ. Τζ. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 2 (1988) [1991] 492, καί ΑΕΜΘ 3 (1989) [1992] 579-80,585 είκ. 8-9.
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Στίχ. 2: [;Ζωναίω]ν τελώναι ή Τσατσοπούλοιν από το πρώτο σωζόμενο γράμμα τοϋ στίχου διατηρείται μία
κάθετη κεραία, ή οποία ξεπερνά το ΰψος τών άλλων γραμμάτων, δπως στην περίπτωση τών άλλων δύο Ν της
επιγραφής.
Ή αναγραφή τοϋ έθνικοϋ σέ επιγραφή τής ίδιας πόλεως δέν δικαιολογείται. Ό συγκεκριμένος
τύπος [συ]ντελώναι πού προτείνεται εδώ δέν μαρτυρειται, νοείται όμως εύκολα με βάση τρέχοντες
παράλληλους σχηματισμούς, όπως συνάρχοντες, συστράτηνοι, συνδικασταί κλπ., πού μαρτυροϋνται
επιγραφικά ήδη κατά τον 5ο π.Χ. αι. σέ πλείστες πόλεις προκειμένου για συναρχίες, δηλ. αρχές
στις όποιες προβλέπονται περισσότερα άπό ένα πρόσωπα. Δεδομένη άλλωστε είναι ή χρήση τοϋ
όμόρριζου ορού συντέλεια.
Ή υπόθεση οτι οι τελώναι τοϋ αναθήματος ήσαν άρχοντες τής πόλεως δέν φαίνεται πιθανή.
Τελώναι, δηλ. μισθωτές έμμεσων φόρων και τελών, είναι πράγματι γνωστοί μόνον σέ ορισμένα άπό
τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα, όπως ή Δήλος, ή Κύζικος, ή Κώς και ή Όλβια κατά τους
μετακλασσικούς χρόνους, κυρίως όμως στην 'Αθήνα τών κλασσικών χρόνων. "Αν ή χρονολόγηση
τής επιγραφής στα τέλη τοϋ 5ου π.Χ. αι. ευσταθεί, δέν αποκλείεται οι ανάθετες τής συγκεκριμένης
στήλης να ήσαν 'Αθηναίοι είκοστολόγοι, εντεταλμένοι μέ τήν είσπραξη τοϋ τέλους τής εικοστής, το
όποιο είναι γνωστό οτι επιβλήθηκε σέ ολα τα μέλη τής 'Αθηναϊκής συμμαχίας τό έτος 413 π.Χ., σέ
αντικατάσταση τοϋ συμμαχικού φόρου (βλ. Meiggs, Empire 369, μέ τήν συναφή τεκμηρίωση, και
τον συστηματικό σχολιασμό τής στροφής αυτής τής 'Αθηναϊκής πολιτικής —και τής συναφούς
βιβλιογραφίας— άπό τήν Lisa Kallet [Kallet, Money 195-226]. Στην περίπτωση τής Ζώνης,
εμπορίου μέ αξιόλογη οικονομική κίνηση, όπως προδίδει ô υψηλός φόρος πού τής επιβλήθηκε τό
422 π.Χ., οι τελώναι (περισσότεροι άπό δύο τον αριθμό) θα αντικατέστησαν τους 'Αθηναίους
άρχοντες (βλ. κατωτέρω τήν επιγραφή Ε403) μετά τήν αλλαγή τής φορολογικής ύλης κατά τήν
τελευταία περίοδο τής 'Αθηναϊκής ηγεμονίας (Θουκ. 7.28.4: καί τήν εικοστήν ύπο τοΰτον τόν χρόνον
τών κατά θάλασσαν άντ'ι τοϋ φόρου τοις ύττηκόοις εποίησαν).
Ή επιγραφή τεκμηριώνει επίσης τήν λατρεία τής 'Αφροδίτης στην πόλη. Ή προσφορά σέ αυτήν
αναθήματος άπό τους τελώνες επιτρέπει τήν υπόθεση δτι ή λατρεία τής συγκεκριμένης θεότητος
στην Ζώνη είναι στενά συνδεδεμένη μέ τον ρητά μαρτυρημένο χαρακτήρα τής πόλεως ως εμ-rropiou
καί μέ τις εμπορικές δραστηριότητες πού ήταν ασφαλώς συγκεντρωμένες στο λιμάνι της. Στην θεά
'Αφροδίτη πρέπει να αναφέρεται καί ή εγχάρακτη επιγραφή ΑΦΡΟΔΙΤΑΣ κάτω άπό τό χείλος πίθου,
ό όποιος προέρχεται άπό τόν ίδιο αρχαιολογικό χώρο (προφορική πληροφορία τής κ. Πολυξένης
Τσατσοπούλου-Καλούδη).
Πράγματι ή 'Αφροδίτη, γνωστή για τήν στενή της σχέση μέ τό υγρό στοιχείο, λατρεύεται συχνά
ως προστάτις τής ναυσιπλοΐας (πρβλ. τα επίθετα τής θεάς ώς Γαληναίας, Πελαγία$, Ποντίας,
Θαλάσσιας κ.ά., κυρίως όμως ώς Εύ-π-λοίας καί Λιμενίας) καί μάλιστα σέ παράκτια ιερά, άλλα καί σέ
λιμένες (πρβλ. τήν λατρεία τής 'Αφροδίτης Εύπλοίας στον Πειραιά [IG Π2 2872, τοϋ Ιου π.Χ. αι.],
άλλα καί σέ άλλους σημαντικούς λιμένες τοϋ Αιγαίου καί τοϋ Εύξεινου —Δήλος, 'Αλικαρνασσός,
Μύλασα, Όλβία).

Ε402. 'Αναθηματική τής Αρχήνασσας Κεφάλου στην Δήμητρα
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1618. Βρέθηκε τό 1973 στο ανατολικό τμήμα τής πόλεως, στον
βορειότερο άπό τους τρεις χώρους τοϋ ορθογώνιου κτίσματος, πού έχει ταυτισθεί μέ τό Ιερό τής
Δήμητρας.
'Ορθογώνιο μαρμάρινο βάθρο μέ τόρμο (0,025x0,175x0,22) στην άνω επιφάνεια γιά τήν ένθεση
αναθήματος. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές καί τις γωνίες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,06x0,22x029. Ύψος γραμμάτων: 0,017· Ο: 0,013, Ε: 0,015.
Διάστιχο: 0,005-0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 84.
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Βιβλιογραφία: Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1973 (1975) 79-80 και πίν. 97δ· βλ. επίσης "Εργον 1973
(1974) 57, είκ. 46 (P. Aupert, BCH 98 [1974] "Chronique" 355· J. και L. Robert, BullEpigr 1974,
355· Τζ. Τσατσοπούλου-Καλούδη, Αρχαιολογία 13 [1984] 63· SEG 34 [1984] 710· Ά. Κ. Βα
βρίτσας, ΙΑΑΕρεννα 84· Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 10 [1995-1998] 366* SEG4S
[1998] 904 bis και 49 [1999] 894).
Πρβλ. J. και L. Robert, BullEpigr 1976, 464· Σ. Πινγιάτογλου, "Η λατρεία της θεάς Δήμητρας
στην αρχαία Μακεδονία", Αρχαία Μακεδονία 6 (1996) [1999] 912.
Δεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Άρχήνασσα Κεφάλου
Δήμητρι.
Ή επιγραφή αποτέλεσε αποφασιστικό τεκμήριο για τήν ταύτιση ώς ίεροΰ της Δήμητρας τοϋ
ορθογώνιου κτίσματος, του οποίου τα θεμέλια σώζονται στο μέσον περίπου τοϋ εσωτερικού
τείχους και σε επαφή με τήν εσωτερική του πλευρά. Έξ άλλου, ή επιγραφική μαρτυρία
επιβεβαιώνει τήν ταύτιση με τήν Δήμητρα —ή Δήμητρα-Κυβέλη— της γυναικείας θεότητος, ή οποία
απεικονίζεται σε πολύτιμα μεταλλικά αναθηματικά πλακίδια πού βρέθηκαν μέσα στο Ιερό (βλ.
ανωτέρω, σελ. 509).
Ε403. Αναθηματική των αρχόντων Πόλλίδος και Αρχικλέους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4453. Βρέθηκε το 1983 στον "περιτειχισμένο οικισμό".
Το αριστερό μέρος ορθογώνιου μαρμάρινου βάθρου. Στην άνω επιφάνεια, αβαθής (0,015 μ.)
ορθογώνιος τόρμος (υπολογιζόμενο συνολικό μήκος: 0,20 μ.) για τήν ένθεση αναθήματος (πιθα
νότατα μικρό αναθηματικό ανάγλυφο).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,102x0,185x0,175 (υπολογιζόμενο συνολικό μήκος 0,37).
Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,018. Διάστιχο: 0,01. Στον στίχο 1, διπλό δίστιγμο διαχωριστικό μεταξύ
των λέξεων. Στον στίχο 2, ομοίως απλό.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 84.
Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 38 αρ. 13 (σχεδιαστική αποτύπωση
επιγραφής).
425-400 π.Χ.
ΓΤόλλις : Δε[
Άρχικλης : Ε[
αρξαντες [

]
]
]·

Στο άποκεκρουμένο τμήμα τοϋ βάθρου πρέπει να αναγράφονταν τα πατρωνυμικά (σε πτώση
γενική) των δύο αρχόντων (στίχ. 1 καί 2) καί το όνομα (σε πτώση δοτική) της άγνωστης θεότητος,
στην οποία ήταν αφιερωμένο το ανάθημα. Δέν αποκλείεται όμως οί ανάθετες άρχοντες να ήσαν
περισσότεροι από δύο, τα ονόματα τους να αναγράφονταν παρατακτικά, χωρίς δήλωση
πατρωνυμικού)· στην περίπτωση αυτή, το τελευταίο σωζόμενο γράμμα τοϋ στίχου 2 μπορεί να
ανήκει στο όνομα τοϋ τιμώμενου θεοΰ (π.χ. Πόλλις, Δε
καί | Άρχικλής Έ[ρμήι Άγοραίωι] |
αρξαντες- vacat. Πρβλ. ανωτέρω τήν επιγραφή *Ε13 των Αβδήρων).
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Τα σχήματα των γραμμάτων Ε και 5 και ή χρήση δίστιγμου διαχωριστικού των λέξεων
χρονολογούν τήν επιγραφή στο τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αι. (πρβλ. ανάλογα χαρακτηριστικά
στις θασιακές επιγραφές IG XII Suppl. 349 Α-Β και Pouilloux άρ. 18).
Πληροφορίες για τους πολιτικούς θεσμούς τής Ζώνης και τήν τοπική πολιτική ορολογία δεν
έχουν διασωθεί. Οί δύο άρχοντες τής αναθηματικής επιγραφής, αξιωματούχοι με θητεία άγνωστης
διάρκειας, περιορισμένου όμως χρόνου, όπως προκύπτει από τήν χρήση τής μετοχής τού αορίστου
(σρξαντες) πού υποδηλώνει οτι ή ανάθεση έγινε μετά τήν λήξη τής θητείας τους, μπορεί να ήσαν
άρχοντες τής Ζώνης (πρβλ. τήν χρήση τοϋ ίδιου ορού στο πολύ μεταγενέστερο ψήφισμα τής
γειτονικής Δρυός (βλ. ανωτέρω, Ε400, στίχ. 2). Ωστόσο, ή χρονολόγηση τής επιγραφής στο
τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αι. καί τά σωζόμενα ονόματα των δύο αρχόντων, άγνωστα στο
ονομαστικό τής ευρύτερης περιοχής τοϋ βορείου Αιγαίου καί, αντιθέτως, διαδεδομένα στην Αθήνα
κατά τήν ίδια αυτή περίοδο, επιτρέπουν τήν υπόθεση οτι Ισως πρόκειται για εκπροσώπους τής
αθηναϊκής αρχής, εγκατεστημένους στην Ζώνη, ή οποία άπό τό 422 π.Χ. αποτελούσε ανεξάρτητη
υπήκοο τής συμμαχίας, υποχρεωμένη να καταβάλλει υψηλό φόρο (βλ. ανωτέρω, σελ. 505 καί τά
σχόλια στην επιγραφή Ε401). Για τήν παρουσία οργάνων τής αθηναϊκής αρχής στις συμμαχικές
πόλεις καί τον ρόλο τους, βλ. ανωτέρω, τά σχόλια στις επιγραφές Ε2 καί Ε3 των 'Αβδήρων.

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ
Ε404- Ε406. Επιτύμβια τοϋ "πύργου της Μυρσίνης"
Τρεις επιγραφές — οί δύο πανομοιότυπες— μέ τήν χαρακτηριστική λιτή τυπολογία των
επιτύμβιων των κλασσικών χρόνων (όνομα + γενική πατρωνυμική) εμφανίζονται χαραγμένες σε
ισάριθμους ογκώδεις δόμους τής κατώτερης τοιχοποιίας τοϋ δεύτερου άπό Ν πύργου τοϋ δυτικού
σκέλους τοϋ οχυρωματικού περιβόλου, τοϋ λεγόμενου καί "πύργου τής Μυρσίνης". Βάσει των
χαρακτήρων των γραμμάτων, χρονολογούνται στα μέσα τοϋ 5ου π.Χ. αι., είναι δηλαδή σαφώς
προγενέστερες τής κατασκευής τοϋ πύργου.
Γιά τήν ερμηνεία τοϋ μοναδικού αύτοϋ ευρήματος διατυπώθηκαν ποικίλες υποθέσεις:
υποστηρίχθηκε οτι οί ενεπίγραφοι δόμοι αποτελούσαν "βάσεις μνημείων σχετιζομένων μέ τήν
πόλιν ή καί τήν περιφέρειαν τής Θράκης γενικώτερον", ίσως μέ επιρροή μυστηριακών λατρειών
(Έργον 1977) ή οτι πρόκειται γιά άγνωστα κατά τά άλλα "ξεχωριστά καί πολύ σημαντικά για τήν
πόλη πρόσωπα" (Βαβρίτσας, ΙΑΛΕρευνά).
Άπό πρόσφατη επισταμένη αυτοψία προκύπτουν οί ακόλουθες παρατηρήσεις: ό συγκεκριμένος
πύργος, πού πρέπει να ανήκει στην αρχαιότερη, κλασσική οχύρωση τής πόλεως, οικοδομήθηκε μέ
τό ψευδοϊσοδομικό σύστημα τοιχοποιίας. Χρησιμοποιήθηκαν κατά κανόνα επιμελώς
όρθογωνισμένοι άλλα άνισομεγέθεις δόμοι σχετικά μικρών διαστάσεων, μέ εξαίρεση τις κατώτερες
στρώσεις καί τους γωνιαίους δόμους. 'Ακριβώς σε τέτοιες θέσεις (βλ. κατωτέρω) βρίσκονται οί
τρεις ενεπίγραφοι δόμοι, είναι όμως σημαντικά μεγαλύτεροι τών άλλων. Ειδικότερα ή Ε404 έχει
ϋψος διπλάσιο τών παρακείμενων δόμων, ενώ οί δόμοι στους όποιους είναι χαραγμένες οί
επιγραφές Ε405 καί Ε406, έχουν ακριβώς ίσες τις διαστάσεις (μέ διαφορά 0,005 μ.). Οί
παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στην υπόθεση οτι οί τρεϊς δόμοι επελέγησαν γιά τό μέγεθος καί τήν
στερεότητα τους καί οικοδομήθηκαν στον πύργο σε δεύτερη χρήση.1 Ή αρχική τους θέση καί χρήση
πρέπει πιθανότατα να αναζητηθεί σέ ταφικά μνημεία τοϋ 5ου π.Χ. αι., ανάλογα μέ εκείνα, τά
ερείπια τών οποίων σώζονται στην περιοχή τοϋ νεκροταφείου τής πόλεως (βλ. π.χ., Π.
Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ 4 [1990] [1993] 588-90). Ή ταφική προέλευση θα έξηγοϋσε καί τήν πάντως
ασυνήθιστη διπλή αναγραφή —προφανώς σέ διαφορετικά σημεία τοϋ ταφικοϋ μνημείου— τής
επιγραφής τής Μυρσίνης Άλκεβιάδου (βλ. κατωτέρω Ε405 καί Ε406).

1. Σύμφωνα μέ παλαιότερη εκτίμηση τοΰ Βαβρίτσα, ενδείξεις για τήν χρησιμοποίηση αρχιτεκτονικού υλικού από τήν πρώτη
φάση τού οικισμού στην κατασκευή τοΰ δυτικού σκέλους τού τείχους είναι δυνατόν να ανιχνευθούν καί στην πύλη, 30
μ. περίπου προς Β τοΰ πύργου τής Μυρσίνης (Βαβρίτσας, ΙΑΛΕρεννα 83).
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Ε404. Επιγραφή τοϋ 'Αδάμαντος, γιου τοϋ Βοστάδος
Μεγάλος ορθογώνιος δόμος από ύπόλευκο τοπικό πωρόλιθο. Βρίσκεται εντοιχισμένος στην
εξωτερική όψη (3η-4η σειρά) τής νότιας πλευράς τοϋ "πύργου τής Μυρσίνης". 'Αποκαλύφθηκε κατά
τήν ανασκαφή τής εξωτερικής περιμέτρου τοϋ πύργου το 1975. Ή επιγραφή είναι χαραγμένη σέ
δύο στίχους στο άνω αριστερό μέρος τής εξωτερικής επιφανείας τοϋ δόμου. Χάραξη ακανόνιστη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,775x1,09. Ύψος γραμμάτων: 0,10 (τα ομικρον 0,065).
Διάστιχο: 0,03-0,05.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 85.
Βιβλιογραφία: Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1975 (1977) 144-145, πίν. 123α, β· πρβλ. Έργον 1975
(1976) 80, 81, είκ. 7, και P. Aupert, BCH100 (1976) "Chronique" 690, είκ. 252 (J. και L. Robert,
BullEpigr 1977, 290* Έργον 1977 [1978] 65, είκ. 39 [σχέδιο τής όψεως τοϋ νότιου τοίχου τοϋ
πύργου]· G. Touchais, BCH 102 [1978] "Chronique" 726· J. και L. Robert, BullEpigr 1978, 311Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1977 [1980] 136-7 και είκ. 1· J. και L. Robert, BullEpigr 1983,266· SEG
27 [1977] 346· Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΙΑΑΕρεννα 82).
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 39 αρ. 15 (σχεδιαστική αποτύπωση επιγραφής)·
Μεσημβρία/Ζώνη, Μάκρη 22,24 είκ. 6 (φωτογραφία).
Μέσα τοϋ 5ου π.Χ. ai.
Άδάμας
Βοσταδος.

Ή σχετικά ακανόνιστη χάραξη και οί χαρακτήρες των γραμμάτων υποδηλώνουν ίσως
χρονολογία κάπως προγενέστερη εκείνης των δύο άλλων επιγραφών τοϋ "πύργου τής Μυρσίνης".
Ε405. Επιτύμβιο τής Μυρσίνης, θυγατρός τοϋ Αλκεβιάδου
Μεγάλος ορθογώνιος δόμος από ύπόλευκο τοπικό πωρόλιθο. Βρίσκεται εντοιχισμένος στην
εξωτερική όψη (δεύτερος ορατός δόμος) τής νότιας γωνίας τής δυτικής πλευράς τοϋ "πύργου τής
Μυρσίνης". 'Αποκαλύφθηκε τό 1977 κατά τήν ανασκαφή τής εξωτερικής περιμέτρου τοϋ πύργου.
Ή επιγραφή είναι χαραγμένη σέ δύο στίχους στο αριστερό μέρος τής εξωτερικής επιφανείας τοϋ
λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,67x1,545x0,28. Ύψος γραμμάτων: 0,09-0,135. Διάστιχο:
0,015-0,05.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 85.
Βιβλιογραφία: Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1977 (1980) 136-37, είκ. 1· πρβλ. Έρ/ον 1977 [1978] 65,
είκ. 39 (σχέδιο τής πανομοιότυπης επιγραφής Ε406 στην όψη τοϋ νότιου τοίχου τοϋ πύργου)
και G. Touchais, BCH 102 (1978) "Chronique" 726 (J. και L. Robert, BullEpigr 1978, 311· SEG21
[1977] 346· Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΙΑΑΕρευνα 82).
Πρβλ. J. και L. Robert, BullEpigr 1980, 319 (αναφορά σέ μία άπό τις δύο επιγραφές χωρίς να
διευκρινίζεται ή θέση της)· Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 39, άρ. 14 (σχεδιαστική αποτύπωση
επιγραφής)· Μεσημβρία/Ζώνη, Μάκρη 22 (απλή αναφορά).
Μέσα τοϋ 5ου π.Χ. al.
Μυρσίνη
Άλκεβιάδο.
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Ε406. 'Επιτύμβιο της Μυρσίνης, θυγατρός τοϋ Άλκεβιάδου
Γωνιακός δόμος τής τοιχοποιίας τοϋ "πύργου τής Μυρσίνης" άπο ύπόλευκο τοπικό πωρόλιθο,
εντοιχισμένος στην δεύτερη ορατή σειρά τής νοτιοδυτικής του γωνίας. 'Αποκαλύφθηκε τό 1977
κατά τήν ανασκαφή τής εξωτερικής περιμέτρου τοϋ πύργου.
Ή επιγραφή είναι χαραγμένη σε δύο στίχους στο δεξιό μέρος τής εξωτερικής επιφανείας τοϋ
λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,67x1,545x0,28. Ύψος γραμμάτων: 0,10-0,14. Διάστιχο: 0,000,075.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 85.
Βιβλιογραφία: Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1977 (1980) 136-37, είκ. 1· πρβλ. "Εργον 1977 (1978) 65,
είκ. 39· G. Touchais, BCH102 (1978) "Chronique" 726· J. και L. Robert, BullEpigr 1978, 311 (SEG
27 [1977] 346· Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΙΑΛΕρευνα 82).
Πρβλ. J. και L. Robert, BullEpigr 1980, 319 (αναφορά σε μία από τις δύο επιγραφές χωρίς να
διευκρινίζεται ή θέση της)· Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 39, αρ. 14 (σχεδιαστική αποτύπωση
επιγραφής)· Μεσημβρία/Ζώνη, Μάκρη 22 (απλή αναφορά).
Μέσα τοϋ 5ου π.Χ. αι.
Μυρσίνη
Άλκεβιάδο.

'Από τις δύο πανομοιότυπες επιγραφές, ή πρώτη (Ε405) εμφανίζει σχετικά αμελέστερη χάραξη,
οπωσδήποτε όμως επιμελέστερη εκείνης τοϋ 'Αδάμαντος Βοστάδος (Ε404). Παρά ταϋτα, ot κοινοί
χαρακτήρες στην επί μέρους χάραξη τών γραμμάτων προδίδουν όχι μόνον συγχρονία τών τριών
επιγραφών άλλα και χάραξη από τον ίδιο πιθανότατα χαράκτη.
Ή παρουσία δύο πανομοιότυπων επιγραφών δεν έχει, όσο γνωρίζομε, προηγούμενο. Για τό
ασυνήθιστο φαινόμενο, μόνον υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν (βλ. ανωτέρω, σελ. 514).
Ε407. 'Επιτύμβιο τοϋ Ήγησιλάου, γιου τοϋ Άλκιβιάδου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3307. Βρέθηκε στον αγρό τοϋ Χακκή Σουλεϊμάν στην περιοχή τοϋ
νεκροταφείου τής Ζώνης και παραδόθηκε τό 1979 στο Μουσείο Κομοτηνής από τον αρχαιοφύλακα
Μεσημβρίας Β. Χατζηστεφάνου.
Τό άνω μέρος μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης με σχηματοποιημένη άετωματική επίστεψη.
Μέρος τοϋ δεξιοϋ ακρωτηρίου τής επιστέψεως άποκεκρουμένο. Επιφάνεια διαβρωμένη άπό
ιζήματα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,355x0,245x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,020-0,023. Διάστιχο:
0,007.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 85.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 34 (1979) [1987] "Χρονικά" 338, πίν. 148δ (SEG 38 [1988]
732· H.W. Catling, AR 1987-1988 [1988] 56).
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 38 άρ. 11 (σχεδιαστική αποτύπωση τής επιγραφής).
Λεύτερο μισό τοϋ 5ου π.Χ. ai.
Ήγησίλαος
Άλκιβιάδο.
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ΗΓΗΣΙΛΑΟΣ/ΑΛΚΙΒΙΑΔΟ ό Τριαντάφυλλος· Ήγησίλαος | Άλκιβιά[δο]υ το S EG, άλλα ή παρουσία
καταλοίπων τοϋ τελικοϋ Υ (Pieket) δεν επιβεβαιώνεται από την επανεξέταση τοϋ λίθου.

Ε408. Επιτύμβιο τοϋ Κλεοστράτου, γιου τοϋ Δαναοϋ
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1356. Κατασχέθηκε άπο τον Δ. Λαζαρίδη το 1949 στην
'Αλεξανδρούπολη μαζί μέ άλλα αντικείμενα (κοσμήματα, αγγεία καί άλλα πήλινα κτερίσματα)
προερχόμενα από την σύληση τάφων (προφανώς τοϋ νεκροταφείου της Ζώνης) από κατοίκους της
κοινότητας Μεσημβρίας. Σύμφωνα όμως μέ καταθέσεις μαρτύρων, ή στήλη δέν σχετίζεται μέ τα
άλλα ευρήματα αλλά εκείτο από ετών σέ γειτονικό αγρό.
Τό ανω μέρος επιτύμβιας στήλης από κιτρινωπό πωρόλιθο, μέ διπλή οριζόντια επίστεψη. Ή
ανω δεξιά γωνία της έπιστέψεως αποκεκρουμένη καί συμπληρωμένη μέ γύψο, όπως καί μέρος τοϋ
κατώτερου κορμού της στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,265x0,240x0,120. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,013-0,015. Διάστιχο:
0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 85.
Βιβλιογραφία: D. Lazaridis, BCH11 (1953) 425 καί 414 είκ. 11 (J. καί L. Robert, BullEpigr
1955, 154· SEG 13 [1956] 412· Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 15). Βλ. όμως τις προγενέστερες
ανακοινώσεις Η. Gallet de Santerre, BCH1A (1950) "Chronique" 307· Χ. Μακαρονάς, Μακε
δόνικα! (1941-1952) "Χρονικά Αρχαιολογικά" 659, αρ. 136.
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 37, αρ. 4 (σχεδιαστική αποτύπωση επιγραφής).
Δεύτερο μισό τοϋ 5ου π.Χ. al.
Κλεόστρατος
Δαναό.

Ε409. Επιτύμβιο τοϋ Πυθοδώρου, γιου τοϋ Θεογένους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 361. Βρέθηκε τό 1969, εντοιχισμένο σέ δεύτερη χρήση σέ κτίσμα τοϋ
δυτικού τμήματος τοϋ "περιτειχισμένου οικισμού".
Τό ανω μέρος επιτύμβιας στήλης άπό ασβεστόλιθο. Τό κάτω μέρος τοϋ κορμού έχει επιμελώς
αποκοπεί, πιθανότατα για τις ανάγκες της δεύτερης χρήσεως. Μικρές αποκρούσεις κατά τις ακμές.
Ή πίσω όψη είναι άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,24x0,26x0,085. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,020-0,023. Διάστιχο:
0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 85.
Βιβλιογραφία: Ά . Κ. Βαβρίτσας, ΠΛΕ 1969 (1971) 67, πίν. 83 β (J. καί L. Robert, BullEpigr
1971,417).
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 50 πίν. ε (Η).
Δεύτερο μισό τοϋ 5ου π.Χ. αι.
Πυθόδωροζ
Θεογένος.
Στίχ. 2: Μεταξύ δευτέρου καί τρίτου γράμματος προστέθηκε εκ των υστέρων μικροσκοπικό δμικρον, το
όποιο είχε παραλειφθεί, προφανώς εκ παραδρομής, από τον χαράκτη.
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Ε410. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 360. Βρέθηκε το 1969, εντοιχισμένο σε κτίσμα του δυτικού τμή
ματος του "περιτειχισμένου οικισμού".
Το άνω μέρος επιτύμβιας στήλης άπο τοπικό ασβεστόλιθο. 'Αποκεκρουμένο την άνω αριστερή
γωνία και τον δεξιό κρόταφο λοξώς. Ή πίσω οψη άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,25x0,21x0,08. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,015-0,020. Διάστιχο:
0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 86.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Ά . Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1969 (1971) 67, πίν. 83 β (J. και L. Robert,
BullEpigr 1971,417).
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 50, πίν. ε (Η).
Δεύτερο μισό τον 5ου π.Χ. αι.
[..]νη
[.]λβίο.
Στίχ. 2: από το πρώτο σωζόμενο γράμμα σώζεται μόνον μία λοξή κεραία.
Τα ακρωτηριασμένα ονόματα πρέπει να ήσαν σύντομα: λ.χ. Νάνη Όλβιο ή Έμβίο.

Ε411. Επιτύμβιο της Άδας, θυγατρος τον Βοστάδος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3625. Βρέθηκε το 1980, κοντά σε ταφή κατά τήν ανασκαφή του
νεκροταφείου της Ζώνης.
Το άνω μέρος μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης μέ άετωματική επίστεψη. Το κάτω μέρος τοϋ
κορμοϋ της στήλης λοξώς αποκεκρουμένο. Άποκεκρουμένα εν μέρει είναι επίσης τα ανάγλυφα
ακρωτήρια της έπιστέψεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,25x0,22x0,06. Ύψος γραμμάτων: 0,012-0,015· ομικρον. 0,01.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 86.
Βιβλιογραφία: Ά . Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1980 (1982) 6, πίν. 8β (J. και L. Robert, BullEpigr 1983,
266· SEG 32 [1982] 675).
Πρβλ. και Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 39, άρ. 16 (σχεδιαστική αποτύπωση επιγραφής) 40 και 68,
πίν. ε 4β.
Πρώτο μισό τον 4ον π.Χ. αι.
"Αδα Βοσταδος.

Το πατρώνυμο Βοστας άπαντα στην Ζώνη σε δύο ακόμη λίθινες επιγραφές (Ε404 και Ε412), οί
όποιες δέν αποκλείεται να ανήκουν σε μέλη της ίδιας οικογένειας (βλ. επίσης "Εργον 1984 [1985]
19 καί Ά . Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1984 [1988] 29: όστρακο μέ εγχάρακτη επιγραφή ΒΟΣΤΑ).
*Ε412. 'Επιτύμβιο τον Άπολλοδώρον, γιου τον Βοστάδος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2231. Βρέθηκε τό 1976 στο οικόπεδο Παπαβασιλείου, στην θέση
Μούσα Βρύση (βλ. κατωτέρω, σελ. 527-29) πρέπει όμως να προέρχεται από τό νεκροταφείο της
Ζώνης.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, άποκεκρουμένη τό άνω πέρας καί τίς κατακόρυφες ακμές.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,52x0,255x0,135. Ύψος γραμμάτων: 0,017· δέλτα, σίγμα:
0,014. Διάστιχο: 0,007.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 86.
Βιβλιογραφία: Αδημοσίευτη· βλ. όμως Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 39, άρ. 17 (σχεδιαστική
αποτύπωση της επιγραφής).
Πρώτο μισό τοϋ 4ου π.Χ. al.
'Απολλόδωρος
[BJoaTctôos.

Στίχ. 1: ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ στον λίθο, προφανώς από σφάλμα τοΰ χαράκτη.
Ή απόδοση τής στήλης στην Ζώνη βασίζεται στην παρουσία τοϋ χαρακτηριστικού ονόματος
Βοστας.

Ε413. Επιτύμβιο της Αρτεμίστης, θυγατρός τοϋ Θράσωνος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 126. Εντοπίσθηκε το 1959 από τον Γ. Μπακαλάκη στην κοινότητα
Μεσημβρίας, στην αυλή τής οικίας τοϋ Χακκη Σουλεϊμάν, μαζί μέ τις επιγραφές Ε415 και Ε417. Ή
ακριβής προέλευση τοϋ μνημείου παραμένει άγνωστη.
Το ανω μέρος ορθογώνιας επιτύμβιας στήλης από τοπικό ασβεστόλιθο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,301x0,27x0,105. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,020. Διάστιχο:
0,005-0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 86.
"Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 15 καί είκ. 6 (φωτογραφία έκτύπου,
ενισχυμένη μέ μολύβι).
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 37, άρ. 3 (σχεδιαστική αποτύπωση επιγραφής) καί 39· Isaac
135, σημ. 67.
Πρώτο μισό τοϋ 4ου π.Χ. ai.
Άρτεμίστη
Θράσωνος.

Ε414. Επιτύμβιο τοϋ Εύκρατους, γιου τοϋ Πολυχάρους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 365. Βρέθηκε τό 1969, εντοιχισμένο σε δεύτερη χρήση σέ κτίσμα τοϋ
δυτικού τμήματος τοϋ "περιτειχισμένου οίκισμοϋ". Προέρχεται ασφαλώς άπό τό δυτικό νεκρο
ταφείο.
Επιτύμβια στήλη άπό τοπικό ασβεστόλιθο, ελλιπής τό κάτω μέρος. Ή πίσω όψη άδρώς
έργασμένη. 'Αποκρούσεις κατά τις ακμές καί σέ διάφορα σημεία τής κύριας επιφανείας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0.265x0,26x0,09. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,02. Διάστιχο:
0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 86.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1969 (1971) 67, πίν. 83 α (φωτογραφία), καί J.
καί L. Robert, BullEpigr 1971,417.
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 38, άρ. 9 (σχεδιαστική αποτύπωση επιγραφής), 50, πίν. ε (Ι).
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Πρώτο μισό τον 4ου π.Χ. αι.
Εύκρατης
Πολυχάρεος.

Ε415. Επιτύμβιο (;) τον Όρφέως, γιον τον Κιληβύζον
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 115. Εντοπίσθηκε από τον Γ. Μπακαλάκη στην αυλή της οικίας του
Χακκή Σουλεϊμάν στην κοινότητα Μεσημβρίας το 1959 μαζί με τίς Ε413 και Ε417. Ή ακριβής
προέλευση του μνημείου παραμένει άγνωστη.
'Ορθογώνια βάση άπό τοπικό ασβεστόλιθο, με τεκτονικά αρθρωμένη βάση και γωνιακά
ακρωτήρια. Στην ανω επιφάνεια σώζεται ορθογώνιος τόρμος (0,26x0,10* βάθος 0,035) για τήν
ένθεση στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,40x0,46x0,35. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,025. Διάστιχο:
0,015-0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 87.
Βιβλιογραφία: Μπακαλάκης, ΑρχΕρεννες 14-15, είκ. 4 (φωτογραφία έκτύπου ενισχυμένη με
μολύβι) και πίν. 3ε και 5α (G. Daux, BCH 85 [1961] "Chronique" 834* Μπακαλάκης, ΑΛ 18
[1963] [1964] "Μελέται" 163-64, αρ. V, πίν. 73γ· J. και L. Robert, BulIEpigr 1966, 247· SEG 24
[1969] 640).
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 37, άρ. 1 (σχεδιαστική αποτύπωση επιγραφής) και 39.
Πρώτο μισό τον 4ον π.Χ. αι.
Όρφεύς
Κιληβύζο.

Στίχ. 2: ΚΙΛΗΒΥΖΟ(υ)/Κιληβύζο(υ) ό Μπακαλάκης· Κοληβυζο οι Robert εκ παραδρομής· Κιληβύζο το SEG.
Κατά τον Μπακαλάκη (1963) πρόκειται γιά βάση επιτύμβιου σήματος, άλλα ανήκει μορ
φολογικά, σε χαρακτηριστικό τύπο "επιτύμβιων βωμών", ό όποιος επιχωριάζει στις ακτές της
Θράκης κατά τον 5ο και 4ο π.Χ. αι. (πρβλ. τα επιτύμβια Ε424 αλλά και τήν Ε141 άπό τήν
Μολυβωτή).
'Αξιοσημείωτος είναι ό ιδιαίτερα επιμελημένος χαρακτήρας του μνημείου άλλα και ό
συνδυασμός τών ονομάτων. Τό όνομα τοΰ νεκρού θεωρήθηκε άπό τον Μπακαλάκη (1963) δτι
τεκμηριώνει τήν χρήση τοΰ ονόματος τοΰ μυθικού Όρφέως ώς άνθρωπωνυμίου στην Θράκη. Τό
όνομα όμως αυτό δεν χρησιμοποιείται ώς άνθρωπωνύμιο κατά τήν προ-ρωμαϊκή περίοδο στις
ελληνικές γραπτές πηγές. Όσον άφορα τό διθεματικό πατρώνυμο Κιλήβυζος, τοΰ οποίου ή
ετυμολογία διαφεύγει, είναι, οσο γνωρίζομε, αμάρτυρο. Οι παραπάνω παρατηρήσεις, σέ
συνδυασμό με τίς πλούσιες φιλολογικές μαρτυρίες (βλ. Τ154, Τ241), πού συνδέουν τον 'Ορφέα με
τα ΖωναΧα όρη και συγκεκριμένα μέ τήν περιοχή τής Ζώνης, γεννούν ερωτηματικά ώς προς τον
χαρακτήρα τοΰ μνημείου ώς απλού επιτύμβιου επιφανούς έστω Ζωναίου και υποψίες οτι μπορεί
νά συνδέεται μέ τοπικό Ιερό ή ηρώο τού Ιδιου τοΰ Όρφέως. Σέ αυτήν τήν περίπτωση, τό άγνωστο
πατρώνυμο μπορεί νά αναγόταν σέ τοπική ονοματολογική παράδοση τών προκατόχων τής
περιοχής Κικόνων.
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Ε416. Επιτύμβιο της Τόδης, θυγατρος τοϋ Μητροδότου
'Αρχαιολογικό Μουσείο Σόφιας (αρ. κατ. 5768), οπού εισήχθη το 1916. Βρέθηκε κατά τήν
βουλγαρική ανασκαφή στο νεκροταφείο της Ζώνης.
'Ορθογώνια βάση επιτύμβιου σήματος από τοπικό ασβεστόλιθο. Στην ανω επιφάνεια
ορθογώνιος τόρμος (0,26x0,10· βάθος: 0,018).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,230x0,425x0,380. Ύψος γραμμάτων: 0,015.
Πίναξ 87. (αναπαραγωγή τοϋ απογράφου τοϋ Kazarow).
Βιβλιογραφία: G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 11 και είκ. 8 (σχέδιο της επιγραφής) (D. Lazaridis,
BCH11 [1953] 425 και σημ. 1· Manov, "Inscriptions" αρ. 10. 2).
Πρβλ. Isaac, 134.
5ος-4ος π.Χ. αι.
'Ρόδη
Μητροδότο.

Ε417. Επιτύμβιο της Σχινείσης, θνγατρος τον Δρόσωνος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 114. 'Εντοπίσθηκε από τον Γ. Μπακαλάκη στην αυλή της οικίας τοϋ
Χακκή Σουλεϊμάν στο χωριό Μεσημβρία το 1959, μαζί μέ τις επιγραφές Ε413 καί Ε415. Ή ακριβής
προέλευση τοϋ μνημείου παραμένει άγνωστη.
'Ορθογώνια, μαρμάρινη βάση επιτύμβιου σήματος. Φέρει ελαφρές αποκρούσεις στην άνω
αριστερή καί στην δεξιά γωνία της πρόσθιας, ενεπίγραφης όψεως. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη.
Στον επιμήκη τόρμο της άνω επιφάνειας βρέθηκε τοποθετημένη άνεπίγραφη στήλη (Μουσείο
Κομοτηνής ΑΓΚ 118).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,195x0,38x0,305. Ύψος γραμμάτων: 0,015. Διάστιχο: 0,0050,010.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 87.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 14-15, είκ. 5 (φωτογραφία έκτύπου
ενισχυμένη μέ μολύβι) καί πίν. 2β.
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 37, αρ. 2 (σχεδιαστική αποτύπωση επιγραφής) καί 39· Isaac
135, σημ. 67.
Πρώτο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Σχινείση
Δρόσωνος.

Ε418. Επιτύμβιο τον Αρχεπόλιδος, γιου τοϋ Σωκλέονς
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 357. Βρέθηκε τό 1969, εντοιχισμένο (όπως καί ή Ε425), σε δεύτερη
προφανώς χρήση, σε οικία τοϋ ανατολικού τμήματος τοϋ "περιτειχισμένου οίκισμοϋ". Προέρχεται
ασφαλώς άπό τό δυτικό νεκροταφείο.
'Ορθογώνια βάση άπό ύπόλευκο τοπικό ασβεστόλιθο. Στην ανω όψη φέρει αβαθή, ορθογώνιο
τόρμο (0,265x0,11x0,04) για ένθεση επιτύμβιας στήλης.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,205x0,395x0,35. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,022-0,025. Διάστιχο:
0,015. Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 87.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως "Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1969 (1971) 64, πίν. 76α (J. και L. Robert,
BullEpigr 1971,417).
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 38, αρ. 7 (σχεδιαστική αποτύπωση της επιγραφής) και 50, πίν.
α (2).
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Άρχέττολις
Σωκλεος.

Ε419. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2230. Βρέθηκε το 1976 στον "περιτειχισμένο οικισμό" τής Ζώνης,
κοντά στον κυκλικό ληνό.
Μαρμάρινη ορθογώνια βάση επιτύμβιας στήλης, άποκεκρουμένη κατά τον αριστερό κρόταφο
και τήν άνω αριστερή γωνία λοξώς. Στην άνω επιφάνεια επιμήκης τόρμος (0,25x0,08x0,03) γιά τήν
ένθεση στήλης. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη. Ή επιγραφή, κατά πάσαν πιθανότητα μονόστιχη,
είχε χαραχθεί επιμελώς στο άνω μέρος τής κύριας όψεως τής βάσεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,14x0,41x0,275. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,025.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 87.
'Αδημοσίευτη.
Μέσα 4ου π.Χ. αι.
[Ό δείνα

Jiacovoc.

Άπα το πρώτο σωζόμενο γράμμα, διακρίνεται το κατώτερο τμήμα ελαφρότατα λοξής κεραίας (Ι ;). Στην
θέση τοΰ ωμέγα χαράχθηκε αρχικά ό πλήρης κύκλος ενός δμικρον.
Με βάση τήν διάταξη τών γραμμάτων στον λίθο, υπολογίζεται οτι πρέπει να συμπληρωθεί ενα
μόνον γράμμα: πιθανότατα [A]ÎCTCOVOS. Αβέβαιο παραμένει άν πρόκειται για εξαιρετικά ασυνήθιστη
περίπτωση αναγραφής τοϋ απλού ονόματος τοΰ νεκροϋ σε πτώση γενική ή αν πρέπει να θεωρηθεί
οτι πρόκειται γιά γενική πατρωνυμική· στην περίπτωση αυτή πρέπει να ύποθέσομε ότι τό όνομα
τοϋ νεκροϋ είχε χαραχθεί στον κορμό τής χαμένης σήμερα στήλης.

Ε420. Επιτύμβιο τής Κλεοπάτρας, θυγατρος τοϋ Πολυκράτους
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11936. Φυλάσσεται στην αυλή τής αποθήκης τοϋ αρχαιολογικού
χώρου τής Ζώνης ("Μεσημβρίας"). Περισυνελέγη τό 1980 από τον χώρο τοϋ νεκροταφείου τής
Ζώνης.
'Υπερμεγέθης ορθογώνιος δόμος από τοπικό πωρόλιθο με εξεργη ταινιωτή βάση κατά τό
κατώτερο πέρας τής κύριας μακράς όψεως. Οι πλευρικές όψεις είναι άδρώς έργασμένες· ή άνω
επιφάνεια άποκεκρουμένη. Προέρχεται Ισως από τήν βάση ταφικοϋ μνημείου (βλ. κατωτέρω, τό
επιτύμβιο Ε421).
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,45x1,18x0,64. Ύψος γραμμάτων: 0,02. Διάστιχο: 0,0200,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 87.
'Αδημοσίευτη.
Μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Κλεοπάτρα
Πολυκράτεος.

Το μέγεθος των γραμμάτων φαίνεται δυσανάλογα μικρό σέ σχέση με αυτό τοΰ λίθου.

Ε421. Επιτύμβιο τοϋ Μενάνδρου, γιου τοϋ 'Αντιπάτρου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6163. Βρέθηκε το 1990, κατά τήν ανασκαφή τοϋ νεκροταφείου της
Ζώνης μαζί με άλλους ορθογωνισμένους λίθους —βλ. ανωτέρω, το επιτύμβιο Ε420— σέ μπάζα,
πολύ κοντά στα θεμέλια μνημειακής κατασκευής (κτίσμα Γ).
Άπότμημα άπο το άνω μέρος υπερμεγέθους ορθογώνιου δόμου, άποκεκρουμένο κάτω καί
δεξιά. Ή άνω επιφάνεια, άδρώς έργασμένη, σώζει ταινία άναθυρώσεως. Ή κάτω επιφάνεια άποκεκρουμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,14x0,83x0,56. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,0100,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 88.
'Αδημοσίευτη. Βλ. όμως Τζ. Τσατσοπούλου, ΑΕΜΘ4 (1990) [1993] 590 (SEG 43 [1993] 480).
Δεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Μένανδρος
Αντιπάτρου

[

]°[·1 ·

Ό στίχος 3 άποξεσμένος· διακρίνονται άδιάγνωστα Ιχνη γραμμάτων.

Κατά τήν Τσατσοπούλου, ό Μένανδρος 'Αντιπάτρου ίσως είναι ο νεκρός γιά τον όποΧο
κατασκευάσθηκε τό ταφικό μνημεΧο κοντά στο όποιο βρέθηκε ό λίθος (κτίσμα Γ). Ή υπόθεση οτι
άπό τό ίδιο ή ανάλογο μνημεΧο στην ίδια περιοχή τοϋ νεκροταφείου προέρχεται καί τό επιτύμβιο
Ε420 ενισχύεται άπό τήν ονοματολογική συνάφεια των νεκρών, οί όποΧοι φέρουν χαρακτηριστικά
μακεδόνικα ονόματα.

Ε422. Επιτύμβιο της Μαιανδρίας, θυγατρος τοϋ Σατύρου
'Αρχαιολογικό ΜουσεΧο Σόφιας (αρ. κατ. 5795), όπου εισήχθη τό 1915. Προέρχεται άπό τις
βουλγαρικές ανασκαφές στο νεκροταφεΧο της Ζώνης.
Άπότμημα τοϋ κορμοϋ μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, ελλιπές άνω καί κάτω.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,235x0,220x0,075. Ύψος γραμμάτων: 0,018.
Φωτογραφία. Πίναξ 88.
Βιβλιογραφία: G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) στ. 11 και ε'ικ. 9 (L. Robert, Hellenica I (1940) 94·
Manov, "Inscriptions" άρ. 11).
Πρβλ. J. και L. Robert, BuUEpigr 1941, 89· D. Lazaridis, BCH11 (1953) 425 με την σημ. 1.

Λεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Μαιανδρία
[Σ]ατύρου.

Στίχ. 1: Αίανδρία ό Kazarow [Μ]αιανδρία οι Robert, Lazaridis, Manov. Στίχ. 2: [Σ]ατύρου οι
Kazarow, Robert και Manov.

Ε423. Επιτύμβιο τοϋ Μύλλου, γιου τοϋ Απολλοδώρου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 359. Βρέθηκε το 1969 σε δεύτερη χρήση στο οικοδομικό υλικό οικίας
τοϋ "περιτειχισμένου οικισμού".
Μαρμάρινη ορθογώνια βάση με βαθύ επιμήκη τόρμο (0,24x0,10x0,04) στην άνω επιφάνεια για
ένθεση επιτύμβιας στήλης. Φέρει ελαφρές αποκρούσεις στις πίσω γωνίες της ανω όψεως. Ή πίσω
οψη είναι άδρώς έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,150x0,345x0,335. Ύψος γραμμάτων: 0,01. Διάστιχο: 0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 88.
Βιβλιογραφία: Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1969 (1971) 64 και πίν. 75α (J. και L. Robert, BuUEpigr
1970, 387).
Πρβλ.Έρ/ον 1969 (1970) 74-76, είκ. 82· BCH94 (1970) "Chronique" 1081, 1083, είκ. 429· J. και
L. Robert, BuUEpigr 1971, 417· Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 37, άρ. 5 (σχεδιαστική αποτύπωση
της επιγραφής) καί 50 πίν. αϊ.
Δεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.
Μύλλος
Απολλοδώρου.

Ε424. Επιτύμβιο τοϋ Προκλέους, γιου τοϋ Απολλοδώρου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4290. Βρέθηκε στον " περιτειχισμένο οικισμό" το 1981.
'Ορθογώνια βάση ταφικοϋ σήματος σε σχήμα βωμού με γωνιακά ακρωτήρια κατά τήν κύρια
όψη. Στην άνω επιφάνεια, ορθογώνιος τόρμος για τήν ένθεση στήλης. Ή πίσω όψη άδρώς
έργασμένη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,29x0,44x0,37. Ύψος γραμμάτων: 0,065. Διάστιχο: 0,010,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 88.
Βιβλιογραφία: Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1981 (1983) 6 και πίν. 19γ (J. και L. Robert, BuUEpigr
1984,262· SEG 33 [1983] 566).
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 37, άρ. 5 (σχεδιαστική αποτύπωση επιγραφής) και 70, πίν. βΐ.
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Δεύτερο μισό τον 4ου π.Χ. al.
Προκλης
'Απολλοδώρου.

Για τον τύπο του μνημείου, βλ. Γ. Μπακαλάκης, ΑΑ 18 (1963) [1964] "Μελέται" 161-65, και
ανωτέρω Ε141 καί Ε415.

Ε425. Επιτύμβιο τον Σωκλέονς, γιου τον Παγκάλον
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 358. Βρέθηκε το 1969 εντοιχισμένο, όπως καί ή επιγραφή Ε418,
προφανώς σε δεύτερη χρήση, στην τοιχοποιία οικίας του "περιτειχισμένου οικισμού". Προέρχεται
ασφαλώς από το νεκροταφείο δυτικά τοΰ οικισμού.
'Ορθογώνια βάση από ύπόλευκο τοπικό ασβεστόλιθο. Στην άνω όψη φέρει αβαθή, ορθογώνιο
τόρμο (0,26x0,09) για ένθεση επιτύμβιας στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,24x0,35x0,41. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,020-0,025. Διάστιχο:
0,007-0,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 88.
Βιβλιογραφία: Ά . Κ. Βαβρίτσας, ΠΑΕ 1969 [1971] 64, πίν. 76β (J. καί L. Robert, BullEpigr
1971,417).
Πρβλ. Τσατσοπούλου, Πρόδρομη 38, άρ. 6 (σχεδιαστική αποτύπωση της επιγραφής) 50, πίν. α2.
Λεύτερο μισό τον 4ον π.Χ. al.
Σωκλης
Πάγκαλου.

Ε426. Επιτύμβιο τον Αιονυσίον, γιον τον Τελεσφόρον
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 233. Σύμφωνα με τον Γενικό Κατάλογο τοΰ Μουσείου Κομοτηνής,
βρέθηκε στην Μεσημβρία τό 1966, δεν διευκρινίζεται όμως αν πρόκειται για την σύγχρονη
κοινότητα Μεσημβρίας ή για τον αρχαιολογικό χώρο τής Ζώνης, πού τότε ταυτιζόταν με τήν
αρχαία Μεσημβρία.
Επιτύμβια στήλη με ανάγλυφη παράσταση εντός αψιδωτής κόγχης. Στο κέντρο της
στεφανωμένη ανδρική μορφή κατ' ενώπιον με χιτώνα καί ιμάτιο. Στην δεξιά γωνία, μικρότερη (ΰψ:
0,07), συνοπτικά απεικονισμένη μορφή προς αριστερά, πού φαίνεται να έχει τα χέρια σταυρωμένα
στο ύψος τής μέσης. Οί κρόταφοι, ή πίσω όψη καί τό κατώτερο μέρος τής στήλης άδρώς
έργασμένοι. Ή επιγραφή είναι χαραγμένη σε δύο στίχους επάνω από τήν κόγχη τοΰ ανάγλυφου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,31x0,185x0,075. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,013-0,015. Διάστιχο:
0,005-0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 88.
Αδημοσίευτη.
1ος-2οςμ.Χ. al.
Διονύσιος
[Τ]ελεσφόρου.
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Το δνομα τοϋ Άσκληπιάδη Τελεσφόρου, εξαιρετικά διαδεδομένο στην Αθήνα κατά τους
μεταχριστιανικούς αίώνες (βλ. LGPNII, στο λ.) απαντά ώς άνθρωπωνύμιο επίσης στην ρωμαϊκή
Θεσσαλονίκη (IG Χ 2.1,250, 325, 813, 815) και τήν Θράκη (IGBulg Ι2 401. 11· III 1. 1009 και 1401).
Για τήν λατρεία τοΰ 'Ασκληπιού στην γειτονική Τραϊανούπολη, βλ. κατωτέρω, τα σχόλια στις
επιγραφές Ε434 και Ε435).
Ε427. 'Επιτύμβιο τοϋ Μενάνδρου (;)
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1707. Βρέθηκε το 1973 στον αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης, στην
περιοχή εξωτερικά τοϋ Ιεροϋ της Δήμητρας.
Ενεπίγραφη, μαρμάρινη βάση μέ ορθογώνιο τόρμο (0,26x0,17x0,03) στην άνω επιφάνεια. Φέρει
αποκρούσεις στην ανω αριστερή και δεξιά γωνία και στο μέσον περίπου της κάτω πλευράς της
ενεπίγραφης όψεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,18x0,525x0,41. Ύψος γραμμάτων: 0,01-0,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 89.
'Αδημοσίευτη.
4ος π.Χ. ai.
[MÉ;]vccv5pos ΟΤΡΕΓΓΕΔΕΝΑΣΕΔ[- - ] .

Στον λίθο, το τρίτο από το τέλος γράμμα έχει χαραχθεί μέ αντίστροφη φορά και μέ λοξές τις κεραίες.
Ή κατανόηση τοϋ κειμένου είναι προβληματική. "Αν τα πρώτα σωζόμενα γράμματα ανήκουν,
όπως φαίνεται πιθανό, σέ ενα γνωστό ελληνικό όνομα, ή συνέχεια, καίτοι σχετικά ευανάγνωστη,
δέν παραπέμπει σέ αναγνωρίσιμο όνομα, παρωνύμιο ή ουσιαστικό.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΙ ΑΛΙ ΑΓΝΩΣΤΑ
Ε428. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11937.
'Ορθογώνια βάση από ύπόλευκο τοπικό πωρόλιθο, μέ άβαθη, επιμήκη τόρμο (0,37x0,13· βάθ.
0,04) στην ανω επιφάνεια. Ή πίσω όψη άδρώς έργασμένη.
Βρέθηκε τό 1996 σέ οικοδομικό τετράγωνο τοΰ βορειοδυτικού τμήματος της κύριας πόλεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,22x0,588x0,38. Ύψος γραμμάτων: 0,02.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 89.
'Αδημοσίευτη.
Λεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. ai.
Άσωπίδος.

Ή γενική Άσωπίδος ανάγεται στο κύριο όνομα Άσωπίς, ενα άπό τα πολλά παράγωγα τοϋ
γνωστού ποταμού της Βοιωτίας 'Ασωπού, τα όποια χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα στην μυθολογία,
τήν τοπωνυμιολογία, άλλα καί τό ονομαστικό της περιοχής. Έκτος Βοιωτίας, τό όνομα Άσωπίδας
άπαντα σέ επιτύμβιο της Θήρας (IG XII 3. 774), ένφ μέ τήν ονομασία Άσωπίς είναι γνωστή μία
άπό τίς σχετικά νεώτερες φυλές της Μιλήτου, οί όποιες θεωρήθηκε δτι προέκυψαν άπό πολιτική
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μεταρρύθμιση των μέσων τοϋ 5ου π.Χ. αι. υπό την επιρροή τοϋ φυλετικού συστήματος των
Αθηνών (IDidyma 463. 20 βλ. σχετικά πρόσφατα M. Piérart, "Modèles de répartition des citoyens
dans les cités ioniennes", REA 87 [1985] [1986] 172-73, οπού και ή παλαιότερη βιβλιογραφία).
Ή υπόθεση οτι ή ονομασία αυτή αντιπροσωπεύει και εδώ κάποιαν υποδιαίρεση (φυλή;) τοϋ
πολιτικού σώματος της Ζώνης είναι εξαιρετικά αβέβαιη· αδιευκρίνιστος εξ άλλου παραμένει και ό
χαρακτήρας τοϋ μνημείου (βάση αναθήματος ή επιτύμβιου;).

Ε429. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1702.
Ή άνω αριστερή γωνία μαρμάρινης ορθογώνιας βάσεως, με διπλή οριζόντια επίστεψη. Στο
σωζόμενο τμήμα τής άνω επιφανείας διατηρείται μέρος τόρμου (βάθ. 0,03).
Προέρχεται άπό περισυλλογή στον χώρο τοϋ νεκροταφείου τής Ζώνης (αγρός Ρουστέμ Άλή
Όσμάν).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,09x0,09x0,065. Ύψος γραμμάτων: 0,009. Διάστιχο: 0,003.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 89.
'Αδημοσίευτη.
4ος π.Χ. αι.

Α[
Δ[
Α[

]
]
]

"Αν πρόκειται πράγματι για βάση επιτύμβιου, τα σωζόμενα γράμματα πρέπει να ήταν είτε τα
αρχικά τοϋ κυρίου ονόματος, τοϋ πατρωνυμικού καί τοϋ εθνικού (λ.χ. Αΐνιος) ενός νεκρού είτε τα
αρχικά τριών προσώπων, μελών πιθανώς τής ίδιας οικογένειας.
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ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
Στην ευρύτερη περιοχή γύρω άπό τήν Ζώνη δεν έχουν εντοπισθεί σημαντικές αρχαιότητες.
'Αρχαία καί μεσαιωνικά ευρήματα αναφέρονται στίς γειτονικές θέσεις Σιδηροπήγαδο (πρώην
Ντεμίρ κουγιού) καί κοντά στο Λιμάν Τεπέ.1 Τό μοναδικό μέχρι στιγμής επιγραφικό εύρημα άπό
τήν τελευταία αυτή θέση, πού βρίσκεται στα ανατολικά της Ζώνης, είναι τό λατινικό επιτύμβιο
Ε432.
Πλουσιότερη σχετικά αποδεικνύεται ή περιοχή της Βρύσης Μουσά, περί τα 800 μ. δυτικά τού
αρχαίου οικισμού καί τού νεκροταφείου της Ζώνης, ανάμεσα στους χείμαρρους Σαπλί Ντερέ καί
Γιαγλί Ντερέ, όπου εντοπίσθηκε θέση ρωμαϊκού οικισμού. Σε έκταση 350x200 μ., στους πρόποδες
απότομων βράχων 300 μ. άπό τήν ακτή, επισημάνθηκαν θεμέλια άπό τετράπλευρα κτίσματα καί
λιθοσωροί άπό αρχαίο οικοδομικό υλικό. Νοτίως τού οικισμού ανακαλύφθηκαν δύο λαξευτοί
τάφοι. Τά κεραμικά ευρήματα περιλαμβάνουν άβαφη, χονδροειδή (εγχώρια) καί ρωμαϊκά
όστρακα.2
Ό Δ. Λαζαρίδης είχε επιφυλακτικά προτείνει τήν ταύτιση τού αρχαιολογικού χώρου στην θέση
Γάτος καί Μουσά Βρύση μέ τήν Όρθαγορία.3 Παρατηρήθηκε όμως ότι ό οικισμός στην θέση Γάτος
βρίσκεται πολύ κοντά στην "Μεσημβρία" (δηλ. τήν Ζώνη) για να αποτελεί ανεξάρτητη πόλη της
σαμοθρακικής περαίας καί πρέπει να αποτελούσε εξαρτημένο ή ίσως διάδοχο οικισμό της
"Μεσημβρίας" (δηλ. της Ζώνης).4
Άπό τήν Βρύση Μουσά αναφέρεται οτι προέρχονται τρεις επιγραφές, Ε430, Ε431 καί *Ε412, ή
τελευταία όμως πρέπει νά μεταφέρθηκε εκεί άπό τό νεκροταφείο της γειτονικής Ζώνης. Δεν
αποκλείεται εξ άλλου όλες οι επιγραφές της Βρύσης τού Μουσά νά προέρχονται άπό κάποιαν από
τίς γειτονικές γνωστές αρχαίες πόλεις —συμπεριλαμβανομένης καί της Μαρώνειας— καθώς είναι
γνωστή ή διαδεδομένη πρακτική μεταφοράς καί αξιοποιήσεως αρχαίων λίθων καί πλακών σε
κρήνες κατά τους νεώτερους χρόνους.5
Για τήν πιθανή ύπαρξη αρχαίου δρόμου κατά μήκος τής ακτής μεταξύ Μαρώνειας καί Ζώνης,
βλ. ανωτέρω, σελ. 335, σημ 1.

Ε430. Άπότμημα ψηφίσματος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2238. Βρέθηκε τό 1976 ή 1977 στην θέση Βρύση Μουσά, κοντά στον
κοινοτικό δρόμο (αγρός Παπαβασιλείου).
Μικρό άπότμημα μαρμάρινης πλάκας, άποκεκρουμένο πανταχόθεν.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,046x0,16x0,035. Ύψος γραμμάτων: 0,015- 0,018. Διάστιχο:
0,012.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 89.
'Αδημοσίευτη.

1. Π. Ά. Παντός, ΑΔ 31 (1976) [1984] "Χρονικά" 316.
2. Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΑΔ 22 (1967) [1969] 95, μέ τον πίν. 73· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 300, πίν.
204δ.
3. Λαζαρίδης, Μαρώνεια 46 καί 51. Ή άποψη αυτή συμπίπτει μέ τής Χρυσανθάκη, κατά τήν οποία Όρθαγορία μπορεί νά
ήταν ή νεώτερη ονομασία τής Μεσημβρίας του Ηροδότου (Chryssanthaki 883 καί 886-87· πρβλ. Mottas 89).
4. P. A. Pantos, Pulpudeva4 (1983) 171.
5. Τό λατινικό επιτύμβιο τής 'Ιουλίας Λογγίνης (Ε432) μπορεί Ισως νά συνδεθεί μέ τά κατάλοιπα ρωμαϊκού οικισμού ή
αγροικίας (villa rustica), πού αναφέρεται οτι εντοπίσθηκαν στην περιοχή.
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[- - -]δεδόχθαι[- - -]
[- - - ]ΑΔΑ[
]

Ή παρουσία τοϋ απαρεμφάτου δεδόχθαι προδίδει οτι πρόκειται για άπότμημα ψηφίσματος.
Ε431. 'Αναθηματική τοϋ Κλαυδίου Φιλόμουσου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1753. Βρέθηκε τό 1975 περί τα 50 μ. δυτικά της Βρύσης τοϋ Μούσα
και παραδόθηκε από τον άρχαιοφύλακα "Μεσημβρίας" Βασίλειο Χατζηστεφάνου.
Μαρμάρινη βάση με συμφυές αγαλμάτιο γυναικείας μορφής, άπό την οποία σώζονται τμήματα
των δύο ποδών και τοϋ χιτώνος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,185x0,17x0,164. Ύψος γραμμάτων: 0,010-0,013. Διάστιχο:
0,005.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 89.
'Αδημοσίευτη.
2ος μ.Χ. ai.
[Τι(βέριθ5);]·Κλαύδ(ιο$)·Φιλόμο[υ]<jos κατ οναρ άνεθηκεν την κόρην χα4 ριστήριον Θεοϊς συ[ν]νάοις μετά τέκνω[ν]
[κ]αί συ[μβ]ίων, ίερητ[εύ][οντος
]ράτου [του]
8 [όείνος].

'Αναθέσεις κατ' οναρ ή κατ' ονειρον και κατ' έντολήν ή κατ' ετπταγήν αναφέρονται συχνά σε
αναθηματικές επιγραφές σέ πολλές, αν οχι σε όλες τις θεότητες. Στίς επιγραφές αυτές ωστόσο δέν
υπάρχει προηγούμενο, οσο γνωρίζομε, αναθέσεως μέ τον συγκεκριμένο προσδιορισμό (την κόρην),
ό όποιος πρέπει να παραπέμπει στο συμφυές αγαλμάτιο γυναικείας μορφής, της οποίας τό
κατώτατο άκρο σώζεται στην άνω επιφάνεια της βάσεως.
Ή ταυτότητα των θεών στους οποίους προσφέρεται τό ανάθημα παραμένει αβέβαιη. Ώς σύνναοι
θεοί μνημονεύονται συνηθέστατα, ιδίως κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, οί Αιγύπτιοι θεοί, σέ
πολλές όμως περιπτώσεις και άλλες θεότητες, πού συστεγάζονται μέ τον 'Ασκληπιό, τον
'Απόλλωνα, την Δήμητρα, την "Αρτεμι ή την Νέμεσι. Ή συγκεκριμένη επιγραφή δέν αποκλείεται να
προέρχεται άπό άγνωστο τοπικό ιερό στην περιοχή της Βρύσης Μούσα, υπάρχουν όμως σοβαρές
πιθανότητες οτι μπορεί να έχει μεταφερθεί άπό κάποιαν άπό τις γειτονικές αρχαίες πόλεις: λ.χ.
από τό ιερό της Δήμητρας της Ζώνης (στην περίπτωση αυτήν ή προσφερόμενη κόρη μπορεί ίσως να
νοηθεί ώς αγαλμάτιο της Κόρης-Περσεφόνης), ή —το πιθανότερο— άπό τό σημαντικό Ιερό των
Αιγυπτίων θεών στην Μαρώνεια (βλ. ανωτέρω, σελ. 331, και το ανάθημα τοϋ άγωνοθέτη
'Απολλώνιου κατά πρόσταγμα των Αιγυπτίων θεών Ε203).
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Τα σωζόμενα γράμματα τού στίχου 7 ανήκουν ασφαλώς στην γενική άνθρωπωνυμίου (λ.χ.
κάποιου από τα πολλά ονόματα σέ -στρατός ή -ρατος). Κατά συνέπειαν, ή μετοχή τού ρήματος
Ίερητεύοο πού προηγείται επιβάλλεται νά συμπληρωθεί σέ χρόνο ενεστώτα (Ίερητεύοντος δεινός τοϋ
δεινός πρβλ. τήν ανάλογη διατύπωση τού χρονικού προσδιορισμού στις επιγραφές Vidman, SIRIS
αρ. 16 και 20).
'Αξιοσημείωτη είναι ή αναφορά τού άναθέτη στην σύμπραξη περισσότερων τού ενός τέκνων
άλλα καΐ συμβίων (πρβλ. τήν επιγραφή Ε396). Ή χρήση τού πληθυντικού θα μπορούσε νά θεωρηθεί
ώς μία σπάνια ένδειξη πολυγαμίας, το πιθανότερο όμως είναι οτι μέ τον ορο αυτόν νοούνται οί
σύντροφοι (πρβλ. SylP 763) ή καί τό σύνολον τών μελών τού οίκου, τών συνοικούντων δηλαδή μέ
τον άναθέτη.

Ε432. Επιτύμβιο της 'Ιουλίας Λογγίνης
Βρέθηκε στην περιοχή της κοινότητας Μεσημβρίας, κοντά στο ύψωμα Λιμάν τεπέ. Ή τύχη τού
μνημείου αγνοείται.
Μαρμάρινη επιτύμβια πλάκα, άποκεκρουμένη τήν κάτω δεξιά γωνία. Στην πίσω οψη
διακρίνονται τρεις τόρμοι, ίσως, για τήν στερέωση της πλάκας σέ κάποιο κτίσμα (Πόντος). Ή
επιγραφή είναι χαραγμένη εντός εγχάρακτου ορθογωνίου πλαισίου (0,31x0,35).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,88x0,41. Χάραξη ακανόνιστη και αμελής, μέ χαρακτήρες
έπισεσυρμένης.
Ή φωτογραφία στον Πίνακα 89 αναπαράγει έκείνην πού δημοσιεύθηκε στο ΑΑ.
'Αδημοσίευτη. Φωτογραφία τού μνημείου δημοσιεύθηκε από τον Π. Πάντο, ΑΑ 31 (1976) [1984]
"Χρονικά" 316, πίν. 256β.
2ος-3ος μ.Χ. al
D(is) M(anibus).
Iuliae Longinae, co(n)iu(g)i in4 conparabili,
Licinius Crassufs].

Στίχ. 3: μέ βάση τήν φωτογραφία, στον λίθο coiuci. Στίχ. 5: το τελικό s δέν διακρίνεται στην φωτογραφία.
Για τήν πιθανή προέλευση τοϋ μνημείου, βλ. ανωτέρω, σελ. 528.

ΤΡΛΪΑΝΟΥΠΟΑΙΣ
Ή Τραϊανούπολις αναφέρεται για πρώτη φορά από τον γεωγράφο Πτολεμαίο μεταξύ των
μεσογείων πόλεων της Θράκης.1 Το έθνικόν ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΛ(Ε)ΙΤΩΝ αναγράφεται στα νομίσματα πού
έκοψε ή πόλις άπό την βασιλεία του Μάρκου Αυρηλίου (161-180 μ.Χ.) ώς τις αρχές του 3ου μ.Χ.
αι.2, αλλά το όνομα της πόλεως άπαντα επίσης καί σε επιγραφές.3
Σύμφωνα με τα Δρομολόγια τών ύστερο-ρωμαϊκών χρόνων, ή πόλις χωροθετειται στον άξονα
της Εγνατίας όδοϋ, στην πεδιάδα προς Δ τοϋ δέλτα τοϋ Έβρου, μεταξύ των σταθμών Timpiro4 καί
Δύμης, περί τά 25 ρωμαϊκά μίλια προς Δ τών Κυψέλων.5 Το νομικό καθεστώς της επιβεβαιώνουν
τό δεύτερο συνθετικό τοϋ ονόματος της6 καί οι χαρακτηρισμοί πόλις τοϋ Πτολεμαίου καί civitas
στο Ίεροσολνμιτικό Δρομολόγιο, άλλα καί ή συστηματική έκδοση ψευδο-αυτόνομων νομισμάτων.
Ώς πόλις της επαρχίας Ροδόπης, στην όποια προφανώς θα εντάχθηκε μετά τήν μεταρρύθμιση τοϋ
Διοκλητιανοϋ, μνημονεύεται επίσης άπό τον Προκόπιο (Τ187)· υπήρξε έδρα επισκοπής από τον 4ο
μεταχριστιανικό αιώνα καί σημαντική μητρόπολις άπό τον 5ο αιώνα ώς τήν παρακμή καί
εγκατάλειψη της στα μέσα περίπου τοϋ 14ου αι.7 Σέ πλάκα σαρκοφάγου βυζαντινού αξιωματούχου
τοϋ 11 αι., πού βρισκόταν εντοιχισμένη σέ κρήνη μεταξύ τών κοινοτήτων Λουτροϋ καί Δορίσκου, ή
Τραϊανούπολις αναφέρεται ώς πόλις τοϋ θέματος Μακεδονίας.8
Ή ίδρυση της πόλεως αποδίδεται κατά κανόνα στον αυτοκράτορα Τραϊανό (97-117 μ.Χ.), τοϋ
όποιου φέρει τό όνομα, άλλα ή ιστορία της κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους παραμένει
άγνωστη. Ύπαρξη αμυντικής όχυρώσεως συνάγεται άπό τήν μαρτυρία τοϋ Προκοπίου ότι
επισκευάσθηκε επί 'Ιουστινιανού (Τ187).
Ή ανάμνηση τής τοποθεσίας τής Τραϊανουπόλεως, τά ερείπια τής όποιας σώζονται στην θέση
τών θερμών ιαματικών πηγών νοτίως τής κοινότητος Λουτροϋ, στο 16ο χλμ. τής εθνικής όδοϋ
Άλεξανδρουπόλεως-Φερρών, είχε διασωθεί στην τοπική παράδοση, όπως σημειώνεται ήδη άπό τον
Auguste Viquesnel.9 Ή ταύτιση επιβεβαιώθηκε μετά τήν πρώτη δημοσίευση άπό τον Albert Dumont
τής βυζαντινής επιγραφής πού προαναφέρθηκε.10
Τά αρχαιολογικά κατάλοιπα στην περιοχή τοϋ Λουτροϋ ισχνές μόνον ενδείξεις προσφέρουν για
τήν ιστορία τής πόλεως.11 Σποραδικά κεραμικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι ή πόλη τοϋ Τραϊανού
πιθανότατα διαδέχθηκε αρχαιότερο οικισμό, τοϋ οποίου ή ονομασία καί οί απαρχές παραμένουν
1. Τ194: Τραϊανόπολίί. Πρβλ. Τ62 και Τ63: Traianopoli· Τ64: civitas Traianopoli· Τ195 καί Τ38: Traianopolis. Ό συνηθέστερα
γνωστός τύπος Τραϊανού-π-ολίξ εμφανίζεται στις πηγές από τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους (Τ187- πρβλ. Τ112).
2. Schönert-Geiss, Traianopolis.
3. Συμπληρώνεται μέ ασφάλεια στην Ε433, στίχ. 14. Πρβλ. το επιτύμβιο αξιωματούχου τής Μεσοβυζαντινής περιόδου από
τήν Τραϊανούπολη (σήμερα στην αποθήκη του αρχαιολογικού Μουσείου τής Σόφιας, άρ. κατ. 1750):... εν Τραϊανουττόλει
θέμα Μακεδωνίαξ (C. Asdraci^ai Ch. Bakirtzis, ΑΔ 35 (1980 [1986] "Μελέτες 257-60, αρ. 15)
4. Mutatio Ad Unimpara στο Ίεροσολυμιτικό δρομολόγιο (Τ64).
5. Οί σχετικές αποστάσεις σημειώνονται στον πίνακα τής σελ. 140. Βλ. Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη 98-9 και Θ.
Κούγκουλος, Θρακικά Χρονικά 43 (1989) 29.
6. Βλ. τις προσφυεις παρατηρήσεις τοΰ L. Robert για ανάλογες ονομασίες πόλεων (Robert, Hellenica V [1948] 52).
7. Οί συναφείς φιλολογικές μαρτυρίες έχουν συγκεντρωθεί άπό τον Ε. Oberhummer (RE VIA 2 [1937] 2082-85, λ.
Traianopolis) καί τήν Αικατερίνη 'Ασδραχά (Asdracha, Rhodopes 118-20)· βλ. επίσης τήν σχετικά πρόσφατη σύνθεση
φιλολογικών καί αρχαιολογικών δεδομένων στην μελέτη τοϋ Θ. Κούγκουλου, Θρακικά Χρονικά 43 (1989) 21-37, Ιδίως
30-33. Πρβλ. TIR PhilippiÇk. Τραϊανονπολις) %αι TIB Thrace (Κ. Traianopolis).
8. C. Asdracha καί Ch. Bakirtzis, ΑΔ 35 (1980) [1986] "Μελέτες" 257-60, αρ. 15.
9. Viquesnel τ. Π, 162· πρβλ. τ. Ι. Atlas πίν. 14, είκ. 2
10. Βλ. Dumont, Inscriptions 167, άρ. 107· πρβλ. Dumont-Homolle 439-40, αρ. 107, καί αυτόθι 224 καί 494-95, οπού
συνοψίζονται παλαιότερες απόψεις σχετικά μέ τήν θέση τής Τραϊνουπόλεως.
11. Οί πρώτες συνοπτικές καταγραφές τών ερειπίων τής πόλεως οφείλονται στον Α. Viquesnel (Viquesnel τ. Ι, πίν. 3, είκ. 2
καί πίν. 14, είκ. 2· τ. II, 162,297-98· πρβλ. επίσης 330 (χρυσοφόρος Τσάι), ό όποιος επισκέφθηκε τήν περιοχή τό 1847,
καί τον Α. Dumont (Dumont, Rapport 62-63).
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άγνωστες.1 Πρέπει πάντως να θεωρείται βέβαιο οτι ή περιοχή αποτελούσε μέρος της παλαιάς
Σαμοθρακικής περαίας, κατάλοιπα της όποιας Ισως διατηρήθηκαν ακόμη και μετά τήν ίδρυση της
Τραϊανουπόλεως κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους.2 Σύμφωνα με τις επιφανειακές έρευνες του
"Αγγ. Ποιμενίδη, ή ακρόπολις της Τραϊανουπόλεως βρισκόταν στην κορυφή τοΰ λόφου τοϋ 'Αγίου
Γεωργίου, ένφ ή πόλη εκτεινόταν άπό τήν δυτική κλιτύ τοϋ λόφου στα ανατολικά ως τήν σημερινή
κοίτη τοϋ χειμάρρου Τσάι στά δυτικά (βλ. τό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα στην σελ. 533)· ô
οχυρωματικός περίβολος, τα έν TOÏS ττροβόλοις σαθρά γεγονότα τμήματα τοϋ οποίου αναφέρεται οτι
επισκευάσθηκαν επί 'Ιουστινιανού (Τ187), είχε σχήμα πενταγώνου και συνολικό μήκος περί τα 2
χλμ.3 Σήμερα, στον χώρο της αρχαίας πόλεως σώζονται κυρίως τά τέσσερα θολωτά κτήρια των
ιαματικών λουτρών, τών οποίων ή κατασκευή και λειτουργία ανάγεται τουλάχιστον στην 'Οθω
μανική περίοδο.4 'Επίσης ένα ορθογώνιο, καμαροσκέπαστο κτήριο, γνωστό τοπικά ώς "Χάνα" ή
"'Ανάκτορο τοΰ Τραϊανού" ή "Ρωμαϊκό Λουτρό Τραϊανουπόλεως", τού οποίου ή κατασκευή
χρονολογείται στους όψιμους χρόνους τών Κομνηνών ή στους πρώιμους χρόνους της
τουρκοκρατίας, αλλά πιθανόν νά διαδέχθηκε ανάλογο κτήριο της ρωμαϊκής εποχής.5 Τήν Ιερότητα
κατά τήν ρωμαϊκή περίοδο τού χώρου της ακροπόλεως (λόφος 'Αγ. Γεωργίου), όπου σήμερα
βρίσκεται έξωκκλήσι τών 'Αγίων Γεωργίου και Κωνσταντίνου και υπόγειο άγιασμα τού 'Αγ.
Γεωργίου, φαίνεται νά υποδηλώνουν, μεταξύ άλλων, επιγραφικά ευρήματα άπό τήν περιοχή.6
"Εξω άπό τό ανατολικό σκέλος τών τειχών σωστικές ανασκαφές έφεραν στο φώς μικρό αριθμό
ταφών τής ύστερης αρχαιότητας.7 Έξ άλλου, ή έρευνα τύμβου ("Τύμβος Τραϊανουπόλεως")
περίπου 1,5 χλμ. βορειοδυτικά τής Τραϊανουπόλεως αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, δύο καύσεις μέ
πλούσια κτερίσματα, οι όποιες έχουν συνδεθεί χρονολογικά μέ τήν κτίση τής πόλεως στους
χρόνους τού Τραϊανού.8
Στίς πολυάριθμες ελληνικές ή έπείσακτες θεότητες/ήρωϊκές μορφές, οί όποιες λατρεύονταν
στην πόλη τών ρωμαϊκών χρόνων, παραπέμπουν οί εικονογραφικοί τύποι τών νομισμάτων τής
Τραϊανουπόλεως, τών όποιων ή μαρτυρία συνοψίζεται κατωτέρω. Ή λατρεία τού 'Ασκληπιού και
τής Ύγιείας τεκμηριώνεται ειδικότερα και άπό ενεπίγραφο μνημείο Ε435, αφιερωμένο στίς δύο
αυτές θεότητες, τό όποιο αναφέρεται οτι βρέθηκε στην περιοχή τού παρεκκλησίου τών 'Αγίων
Γεωργίου και Κωνσταντίνου, στην κορυφή τού ομώνυμου λόφου.
Ή Τραϊανούπολις εξέδωσε χάλκινα νομίσματα πέντε διαφορετικών υποδιαιρέσεων9 μέ τήν
εικονιστική κεφαλή τού αύτοκράτορος στον έμπροσθότυπο —τής νεώτερης Φαυστίνας, τού
Μάρκου Αυρηλίου και τού Λευκίου Ούήρου, τού Σεπτιμίου Σευήρου, τής 'Ιουλίας Δόμνας, τού

1. Μεταξύ άλλων υποστηρίχθηκε δτι προκάτοχος τής Τραϊανουπόλεως στην Ιδια θέση υπήρξε ό Δορίσκος (Σαμοθράκης,
Αεξικον 525· Jones, Cities 19· ATL 517-18· The Princeton Encyclopedia of Classical Sites 930· Chr. Danoff, Kleine Pauly
[1975] λ. Traianopolis- Velkov, Cities 125· Σαμσάρης, 'Εξελληνισμός 265· TIB Thrakien 482· άντιπρβλ. όμως
Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 17, σημ. 9· P. Pantos, Pulpudeva 4 [1983] 173, σημ. 92), το θρακικό πόλισμα Ζερνίς (Γ.
Ευθυμίου, ΑΘΛΓΘ 19 [1954] 146· βλ. δμως P. Pantos, Pulpudeva 4 [1983] 175 § 40) ή ή αρχαία πολίχνη τών
Σαμοθράκων Τεμπυρα (Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 17· βλ. επίσης Λαζαρίδης, Σαμοθράκη 40 §156 και Ποιμενίδης,
Αλεξανδρούπολη 132· άντιπρβλ. όμως P. Pantos, Pulpudeva 4 [1983] 173 §36, TIR Philippi στό λ. Τεμπυρα καί, πιο
πρόσφατα, Mottas, "Thrace" 94, σημ. 56). Tò άργυρο τετράδραχμο Θάσου τοΰ 2ου π.Χ. αί., τό όποιο δημοσίευσε ό Θ.
Κούγκουλος (Θρακικά Χρονικά 43 [1989] 30), αποτελεί ενα σπάνιο, πρώιμο νομισματικό εύρημα στον χώρο τής
Τραϊανουπόλεως.
2. Βλ. κατωτέρω τά σχόλια στίς επιγραφές Ε433, Ε434 καί Ε448.
3. Ποιμενίδης, Αλεξανδρούπολη 132-38.
4Ποιμενίδης, Αλεξανδρούπολη 151· Θράκη 64.
5. Βλ. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, ΑΕ1973, '"Αρχαιολογικά Χρονικά" 32-35.
6. Βλ. κατωτέρω τά σχόλια στίς επιγραφές Ε434, Ε435 καί Ε437. Για τήν ιστορία τοΰ χώρου κατά τους βυζαντινούς καί
τους νεώτερους χρόνους, βλ. Α. Zournatzi, Ancient West & East 2.2 (2003) 325-47.
7. Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη 143· Π. Πάντος, ΑΔ 29 (1973-1974) [1980] "Χρονικά" 825-27· Μ. Β. Κουτσουμανής, ΑΔ
50 (1995) [2000] "Χρονικά" 664-65.
8. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΕΜΘ5 (1991) [1994] 439-53.
9. Ή νομισματοκοπια τής Τραϊανουπόλεως έχει μελετηθεί συστηματικά άπό τήν Ε. Schönert-Geiss (βλ. Bibliographie zur
antiken Numismatik Thrakiens und Mösiens [Βερολίνο 1999] 1165-1179, άρ. 6540-6626 καί, κυρίως, Schönert-Geiss,
Traianopolis 141-83· βλ. επίσης τής Ιδίας, Klio 49 [1967] 217-64, Das Altertum 37 [1991] 21-23 καί Klio 72 [1990] 3-105).
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Γέτα καί, κυρίως, τοϋ Καρακάλλα, και αργότερα τοϋ Διαδουμενιανοϋ και τοϋ Γορδιανοϋ Γ ' — και
ποικιλία τύπων στην οπίσθια οψη. Οι τελευταίοι παραπέμπουν είτε στον θρίαμβο τοϋ
αύτοκράτορος είτε στην λατρεία σημαντικών θεών, όπως ο Ζευς, ό 'Απόλλων, ή "Αρτεμις, ο
'Ασκληπιός καί ή κόρη του 'Υγεία, ή 'Αθηνά ώς πολεμική θεότητα, ή Δήμητρα καί τα σύμβολα της,
ô Διόνυσος, ό Έρως, ή "Ηρα, ό Ηρακλής, οι Νύμφες καί ό Ερμής. Δέν λείπουν καί οί προ
σωποποιήσεις τής Όμόνοιας, τής Νεμέσεως, τής Τύχης καί της Νίκης. "Όπως ήταν αναμενόμενο,
άπαντοΰν επίσης καί σκηνές από τους σχετικούς μέ τον 'Ορφέα μύθους, όπως σέ αντίστοιχες κοπές
τής Άδριανουπόλεως καί τής Φιλιππουπόλεως, άλλα καί οί αιγυπτιακής καταγωγής Σέραπις καί
Άρποκράτης καί ή μικρασιατικής καταγωγής θεά Κυβέλη.
Ή έναρξη τής κοπής τών ψευδο-αύτόνομων εκδόσεων τής Τραϊανουπόλεως τοποθετείται στις
αρχές τής βασιλείας τοϋ Μάρκου Αυρηλίου, διακόπτεται όμως για να συνεχισθεί επί Σεπτιμίου
Σευήρου καί, κυρίως, επί Καρακάλλα, οπότε καί εκδίδεται τό μεγαλύτερο μέρος τών νομισμάτων
τής πόλεως. Ή διασπορά τών κοπών τοϋ τελευταίου αύτοϋ αύτοκράτορος μέχρι την Δακία καί τήν
'Αλβανία επιτρέπει τον συσχετισμό τους μέ τήν διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Μετά τον
θάνατο τοϋ Καρακάλλα (217 μ.Χ.), οί εκδόσεις τής Τραϊανουπόλεως επί Καίσαρος
Διαδουμενιανοϋ χρονολογούνται πριν από τον 'Απρίλιο τοϋ 218, όταν έλαβε τον τίτλο τοϋ
αύτοκράτορος.1 Οί τελευταίες κοπές τής Τραϊανουπόλεως φέρουν τήν εικονιστική κεφαλή τοϋ
Γορδιανοϋ Γ '.

1. Πρβλ. τήν ενδιαφέρουσα συζήτηση από τήν D. Boteva, Thracia 11 (1995) 445-50.
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Μαρτυρίες για τήν ζωή της πόλεως κατά τήν παλαιοχριστιανική καί βυζαντινή περίοδο
παρέχουν ενεπίγραφα θραύσματα έπιστυλίων (;)' καί τρείς επιτύμβιες επιγραφές.2
Ή ίδρυση της Τραϊανουπόλεως μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο τοϋ προγράμματος τοϋ
Τραϊανού για τήν αναβάθμιση της επαρχίας Θράκης καί τήν δημιουργία αστικών κέντρων σέ
περιοχές στρατηγικής ιδίως σημασίας, στις όποιες δέν υπήρχαν δομές ικανές να ανταποκριθούν
στις διοικητικές καί οικονομικές απαιτήσεις της αυτοκρατορίας.3 Πράγματι, στην πεδιάδα μεταξύ
Ζωναίων και Έβρου, κατά μήκος μεγάλου τμήματος της στρατιωτικής οδού πού συνέδεε τήν
ιταλική χερσόνησο μέ τήν 'Ασία, οί αρχαιολογικές ενδείξεις άλλα καί οί πηγές των αυτο
κρατορικών χρόνων πιστοποιούν τήν παρουσία μικρών μόνον οικισμών, πού ασφαλώς δέν μπορεί
νά είχαν νομικό καθεστώς πόλεων, ένφ ένα τουλάχιστον επιγραφικό τεκμήριο (Ε453) αποκαλύπτει
οτι επί Νέρωνος, τα έργα οδοποιίας στην περιοχή επιμελήθηκε ό αυτοκρατορικός επίτροπος από
τήν έδρα του στην Πέρινθο. Τό κενόν φαίνεται οτι επιχειρήθηκε νά πληρωθεί άπό τον Τραϊανό μέ
τήν ίδρυση νέας πόλεως,4 ή οποία πρέπει νά συνένωσε στην επικράτεια της όλους τους παλαιούς,
γνωστούς καί άγνωστους οικισμούς της πεδιάδας, τουλάχιστον από τήν έξοδο της διαβάσεως τών
Ζωναίων μέχρι τους πόρους τοϋ "Εβρου, στο ϋψος τοϋ Δορίσκου καί τών Φερών.5 "Αν τμήμα τής
άλλοτε εκτεταμένης Σαμοθρακικής περαίας παρέμεινε στην κατοχή τοϋ ίεροϋ τών Μεγάλων θεών,
ή έκταση του πρέπει νά ήταν περιορισμένη.6
"Οτι ή νέα πόλις δέν ήταν ρωμαϊκή αποικία, όπως ή "Απρος, αλλά πόλις ελληνικού τύπου
—όπως άλλωστε καί ή Πλωτινόπολις καί ή Άδριανούπολις— επιβεβαιώνουν, πέραν τοϋ ονό
ματος,7 ή απουσία ενδείξεων ρωμαϊκού τύπου θεσμών καί οί χαρακτήρες τής νομισματοκοπίας
της· δικαιολογείται δέ άπό τήν ύπαρξη στην περιοχή αθρόων ελληνικών πληθυσμών καί οργα
νωμένων οικισμών μέ μακρά παράδοση πολιτικού βίου. Τό συμπέρασμα αυτό ενισχύεται άπό τήν
επιγραφικά τεκμηριωμένη διαίρεση τοϋ πολιτικού σώματος τής Τραϊανουπόλεως σέ ελληνικού
τύπου φυλές (βλ. Ε433, στίχ. 14 καί *Ε447, στίχ. 12).8 Οί ίδιες επιγραφές μπορούν επίσης νά
θεωρηθούν ενδεικτικές τοϋ νομικού καθεστώτος τής νέας πόλεως, καθώς αποκαλύπτουν πέραν
πάσης αμφιβολίας οτι ή πόλις ύπέκειτο στην δικαιοδοσία τοϋ επαρχιακού διοικητή καί δέν
απολάμβανε ελευθερίας καί άνεισφορίας, όπως οί γειτονικές πόλεις τών Αβδήρων, τής Μαρώνειας
καί τής Αίνου.9

1. Dumont-Homolle 440, άρ. 110.
2. Βλ. Ε440-Ε442. 'Από τον μητροπολιτικό ναό θεωρείται δτι προέρχονται δύο θραύσματα ανάγλυφων μαρμάρινων
εικόνων τοΰ 11ου ή 12ου αίώνα (ΘΡΑΚΗ, πίν. σελ. 186-87).
3. Βλ. Jones, Cities 18 καί πρόσφατα Adams, Αρχαία Θράκη 137 καί 140-44.
4. 'Ανάλογα προβλήματα σέ άλλα σημεία τής διαδρομής τοϋ Ιδιου άξονος φαίνεται οτι επιλύθηκαν έπί Κλαυδίου μέ τήν
ίδρυση ρωμαϊκής αποικίας, τής Άπρου, στην εν πολλοίς άοίκητη Καινική (Λ. Λουκοπούλου, Μνήμη Ααζαρίδη 701-15).
Βλ. επίσης ανωτέρω, σελ. 261-65, όσα αναφέρονται σχετικά μέ τήν ίδρυση καί τήν ανάπτυξη τής Τοπείρου καί τήν
συναφή βιβλιογραφία.
5.TÒ θέμα τών πιθανών σημείων διαβάσεως τοΰ "Εβρου εξετάζεται συστηματικά από τον Mottas, ("Thrace" 85 καί 87· πρβλ.
κατωτέρω, σελ. 571) Ή κατασκευή τοϋ παραποτάμιου βόρειου άξονος μπορεί ίσως νά χρονολογηθεί, όπως καί ή ίδρυση
τής Πλωτινοπόλεως καί τής Άδριανουπόλεως στην αμέσως επόμενη περίοδο τής αρχής τοΰ διαδόχου του Άδριανοΰ
(βλ. κατωτέρω, σελ. 570).
6. Βλ. κατωτέρω τα σχόλια στίς επιγραφές Ε433, Ε434, καί Ε448.
7. Βλ. ανωτέρω, σελ. 531, σημ. 6.
8. Πρβλ. τήν φυλετική οργάνωση τής Περίνθου (Loukopoulou,77irace Propontique 139 κέ.).
9. Βλ. ανωτέρω, σελ. 165-66 καί 326-27.
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Ε433. Καταμερισμός έργων οδοποιίας (βλ. επίσης κατωτέρω *Ε447)
Δύο συνανήκοντα (?) τμήματα μαρμάρινης πλάκας. Βρέθηκαν ανεξαρτήτως, σε διαφορετικούς
χρόνους, στα ερείπια τής Τραϊανουπόλεως και κατέληξαν σε διαφορετικά Μουσεία.
Α. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως. Το άνω μέρος μαρμάρινης στήλης απο
τελούμενο άπό δύο συνανήκοντα τμήματα. Άποκεκρουμένο κάτω αριστερά και κατά τον δεξιό
κρόταφο. Επιστέφεται άπό εγγεγραμμένο εγχάρακτο αέτωμα με κυκλικό άσπίδιο στο κέντρο τοϋ
τύμπανου. Ό πρώτος στίχος διατάσσεται συμμετρικά στο κατώτερο μέρος τοϋ τύμπανου τοϋ
αετώματος.
Κατά τον Σαμοθράκη (1943), τα δύο αυτά τμήματα τής πλάκας βρέθηκαν το 1900 στά ερείπια
τής Τραϊανουπόλεως, άπό οπού και μεταφέρθηκαν λίγο αργότερα στο Μουσείο
Κωνσταντινουπόλεως. Το κείμενο τής επιγραφής πρωτοδημοσιεύθηκε σε τοπική εφημερίδα άπό
τον ίδιο (βλ. κατωτέρω, Σαμοθράκης 1901· πρβλ. Contoléon άλλα και Σαμοθράκης 1943) και
έπαναδημοσιεύθηκε τριάντα περίπου χρόνια αργότερα άπό τον Kaiinka. Στην κατοχή τοϋ τελευ
ταίου φαίνεται οτι είχε καταλήξει σχέδιο τοϋ μνημείου καί τοϋ κειμένου με λεπτομερέστερες και
ελαφρώς αποκλίνουσες μετρήσεις τών διαστάσεων, προερχόμενο άπό άγνωστη —πιθανότατα όμως
τήν ίδια με έκείνην τοϋ Σαμοθράκη— πηγή (ή σημειούμενη προέλευση, Ilidsche, παραπέμπει στην
τουρκική ονομασία "Λιτζά κιοϊ" τής σημερινής κοινότητας Λουτρού).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: ϋψος: 0,70 ô Σαμοθράκης, 0,80 ό Kaiinka· πλάτος: 0,80 ό
Σαμοθράκης, 0,75 ô Kalinka* πάχος: 0,12 ό Kaiinka· ϋψος αετώματος: 0,20 ό Kaiinka. Ύψος
γραμμάτων: 0, 06 ό Σαμοθράκης, 0,03 ό Kaiinka. Συμπιλήματα.
Στον πίνακα 90. αναπαράγονται τα σχεδιάσματα τών Kaiinka καί Λαμπουσιάδη.
Βιβλιογραφία: Ά. Σαμοθράκης, έφημερίς "Έβρος" (Αλεξανδρουπόλεως), 19 Μαΐου 1901, άρ.
556 (non vidimus)· πρβλ. Contoléon (Th. Reinach) REG 64 (1902) 142-43, με βάση απόγραφο πού
εστάλη άπό τον Σαμοθράκη (R. Cagnat και Μ. Besnier, "Revue des publications épigraphiques
relatives à l'antiquité romaine," RA 41 [1902] 456, άρ. 234· IGRR 11492 add. et coir., οπού όμως
εσφαλμένα αποδίδεται στην Τραϊανή Αύγούστα· Ά. Σαμοθράκης, Θρακικά 18 [1943] 186-87,
άρ. 3· Ε. Kaiinka, ÖJA2S [1933] 110-12, ÒQ. 91 [με σχέδιο]· Γ. Λαμπουσιάδης,"Όδοιπορικόν",
Θρακικά 15 [1941] 129 [μικροδιαφορές στην διάταξη τοϋ κειμένου σε σχέση με το σχέδιο τοϋ
Kaiinka]· Mottas, "Thrace" 101-104 [SEG 39 [1989] 666· AEpigr 1991, 1408]).
Β. 'Αρχαιολογικό Μουσείο, Σόφια (άρ. κατ. 5776). Βρέθηκε στην Τραϊανούπολη καί
μεταφέρθηκε άπό τον Μ. Kazarow στο Μουσείο τής Σόφιας, όπου βρίσκεται άπό το 1917.
Μεγάλο τμήμα άπό τον κορμό μαρμάρινης πλάκας, άποκεκρουμένο άνω καί αριστερά λοξώς
καί το κάτω πέρας. Σώζεται ô δεξιός κρόταφος μέ ελαφρές αποκρούσεις κατά τήν ακμή.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,88x0,495x0,175. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,04. Διάστιχο:
0,01-0,015. Διαχωριστικά λέξεων C γωνιώδες. Συμπιλήματα.
Ό λίθος εντοπίσθηκε άπό τους Avezou καί Picard —τών οποίων εκτυπο φυλάσσεται στην
Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή τών 'Αθηνών— στην Τραϊανούπολη, χωρίς ειδικότερη αναφορά
στον ακριβή τόπο ευρέσεως. Οί δύο Γάλλοι ερευνητές ανεγνώρισαν τήν προφανή ομοιότητα τών
πρώτων στίχων τοϋ ακέφαλου άποτμήματος μέ τους τελευταίους μιας άλλης επιγραφής, ή οποία
είχε δημοσιευθεί το 1873 άπό τον Deville ως προερχόμενη άπό τήν 'Αλεξανδρούπολη (Δεδέ Άγάτς)
(βλ. κατωτέρω Ε447) καί επιχείρησαν να συνδέσουν τις δύο επιγραφές σε ενα ενιαίο κείμενο,
επισημαίνοντας όμως καί τις διαφορές πού απέκλειαν τήν πιθανότητα να πρόκειται για δύο
τμήματα ενιαίας στήλης. Είναι προφανές οτι οί Avezou καί Picard, αγνοούσαν τήν σχετικά πιο
πρόσφατη δημοσίευση (REG 1902 καί RA 1902) άλλης αποσπασματικής επιγραφής, άπό τήν
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Τραϊανούπολη αυτής, με το Ιδιο ακριβώς κείμενο (βλ. ανωτέρω, τμήμα Α)· σχέδιο άλλωστε του
λίθου με το κείμενο τής Α έμελλε να εμφανισθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία από τον Kaiinka
δέκα ολόκληρα χρόνια αργότερα.
Ά ν πράγματι οί δύο λίθοι Α και Β ανήκουν, όπως υποστηρίχθηκε (Mottas), στην ίδια στήλη
(υπογραμμίζεται ή αισθητή διαφορά στο παραδιδόμενο πάχος των δύο τμημάτων), μικρό μόνον
σημείο επαφής πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους στο ύψος τοϋ δεξιού πέρατος τοϋ στίχου 12.
Έκτυπο στην Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή τών 'Αθηνών (est. IH 184).
Φωτογραφία τοϋ Μουσείου τής Σόφιας. Πίναξ 90.
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH31 (1913) 147-153, άρ. 51 (σε συνδυασμό με τό
κείμενο τής επιγραφής *Ε447) μέ φωτογραφία (είκ. 17) έκτύπου, πού σήμερα φυλάσσεται στην
Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή τών 'Αθηνών (Ά. Σαμοθράκης, Θρακικά 18 [1943] 184-186*
Mottas, "Thrace" 101-104· SEG 39 [1989] 666· AEpigr 1991, 1408· P. J. Adams, Αρχαία Θράκη
140-42· Manov, "Inscriptions" άρ. 20).
Πρβλ. L. Robert, Hellenica I (1940) 90-94· J. καί L. Robert, BullEpigr 1941, 90· G. Kazarow,
JdlAA 33 (1918) 61· Σακελλαριάδης 266, άρ. 15· Th. Pekary, ActaArchHung 41 (1989) 491-92· Θ.
Κυρκούδης, Θρακική Επετηρίδα 9 (1992-1994) 237-38· Α. Zournatzi, Ancient West & East 2.2
(2003) 337-38, μέ τις σημ. 59-60.
202 μ.Χ.
Α
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'Αγαθή τύχη.
Υπέρ της τών θειοτάτων κα[ί]
μεγίστων αυτοκρατόρων [Λ(ουκίου)]
Σεπτιμίου Σευήρου Περτίνακ[ος]
[κ]αί Μ(άρκου) Αυρηλίου Άν[τ]ωνείνου
[ Σεβαστών και Π(οττλίου) Σετττ(ιμίου) Γέτα Καίσαΐ
[ ρος] τύχη[ς τ]ε και νείκης κα[\]
[Ιουλίας] Δόμνης Σεβαστής
[ καί Φουλβίας Πλαυτίλλης]
| Σεβαστής] και του σύνπα[ν][τος αυτών οϊκο]υ [ήγ]εμον[εύ][οντος της Θρακών ετταρ][χείοες Κ(οΐντου) Σικινίου Κλ]άρου ΤΓΟ[Ι][εϊ ή Τραϊανό]υττόλεως φυλή
[ή δεϊνα, έργου άρ] ξαμένη άττο ταύ[της τής στή]λης τά εξής μει
δ ί α αριθμός; · το μέ]ν τρίτον άττο τής
[στήλης] Κελερβαι και Διο[
]· το ήμιμείλιον το
[από του ορού; τ]ου Σαμοθράκων
[μέχρι τής στή]λης καί άλλα δύο μει
δία, οσα ή ό]δος μέχρις "Εβρου πο
ταμού, καθ' εκασ]τον μείλιον εργάζον[ται αϊδε ταξά]μεναι : 'Ρουπτουλος
[
]τΓαρα, Πυλεμωλο[
]τταρα Κορσαντος,
[
] ^ Δρυαι, Στρυμ-
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]λεδυσο5, Και]ιζος, Θιομττο]νζος, Καντα.
vacai

Α (στίχ. 1-12): Τα σχέδια πού δημοσίευσαν αντίστοιχα οι Kaiinka καί Λαμπουσιάδης (βλ. πίν. $$) είναι
ουσιαστικά όμοια, μέ μικρές μόνον διαφορές, κυρίως στην διάταξη του κειμένου στα δύο θραύσματα· μόνον
όμως στο πρώτο σημειώνεται ή rasura τών στίχων 6 και 9 της επιγραφής. Στίχ. 3: μεγίστων αυτοκρατόρων ό
Σαμοθράκης (REG, RA). Στίχ. 4: [Σ]επτιμίου Σευήρου Πε[ρτί]νακ[ος] ό Kaiinka. Στίχ. 5: [κα]ί ό Σαμοθράκης
(REG, RA). Στίχ. 6: παραλείπεται άπό τον Σαμοθράκη (βλ. καί REG "και RA). Στίχ. 7: [αιωνίου?] τύχης καί
νείκης κα[ί] ό Σαμοθράκης (REG, RA). Στίχ. 9-10: ό στίχ. 9 παραλείπεται άπό τον Σαμοθράκη (βλ. καί REG καί
RA)· [μητρός άνεικήτων ? σ τ ρ α τ ο π έ δ ω ν ?] Ô Kalinka* [ και Φουλβίας Πλαυτίλλης]

Σεβαστής] Ó Mottas. Στίχ.

10-11: σύνπα[ντος θείου οίκου...] υ.,.μον... οι REG καί RA· Ευδαιμονίας? σε σημείωση ή RA (υιοθετείται καί από
τον Σαμοθράκη, 1943).
Β (στίχ. 13-30): Στίχ. 11-13: ηγεμονεύοντος της Θρακών έ|παρχείας Κ. Σικινίου Κλ]άρου· Πο Ol AvezOU καί

Picard, συνδυάζοντας το αντίστοιχο κείμενο της επιγραφής *Ε447. Στίχ. 13-14: πο|[- - - ή πρώτη
Τραϊανου?]πόλεως·φυλή Ol AvezOU καί Picard, πο[ι|εϊ | ή Τραϊανού]πόλεως φυλή ÓMottas. Στίχ. 15: [άνέστησεν
άρ]ξαμένη Ol AvezOU καί Picard, [ή δείνα άρ]ξαμένη Ó Mottas. Στίχ. 16-19: τα έξης μεί|[λια· τό μείλιο]ν τρίτον
άπό της |[στήλης
] Κελέββαι καί Διο|[
κώμαι?] οί AvezOU καί Picard καί M a n o v τα έξης μεί|[λια· τό
μέ]ν τρίτον ά π ό της [στήλης ρήμα;] Κελερβαι και Διο|[- - - -] Ó M o t t a s . Στίχ. 20: [άπό του τείχους (?) τ]οΰ
Σαμοθρακών Ol AvezOU καί Picard, [μέχρι του όρου τ]ου Σαμοθράκων Ô Mottas. Στίχ. 21-24: [άπό της στή]λης κα'ι
άλλα δυο μεί|[λια
]δος μέχρις "Εβρου πο|[ταμοΰ· τό ?]τον μείλιον έργάζον|[ται α'ι κώμαι αϊ (?) άρξά]μεναι - ΟΙ
AvezOU καί Picard, [ύπογεγραμ]μέναι vel. Sim. Ò Robert (91-92 καί σημ. 5)· [τα δ' άπό της στή]λης κα'ι άλλα δυο
μεί|[λια κα'ι όσ' έστ'ιν ή ό]δός μέχρις "Εβρου πο|ταμοΰ καθ' εκασ]τον μείλιον έργάζον|[ται α'ι κώμαι
]μεναι Ò

Mottas. Στίχ. 26: παρά Κορσαντος ô Detschew 254 (λ. "Κορσας"), ανάγνωση πού υποστηρίζεται Ισως άπό την
απουσία διαχωριστικού λέξεων. Στίχ. 27-28: Στρύμ[η] οί Avezou καί Picard (σελ. 153).
Ή επιγραφή χρονολογείται μέ ασφάλεια στην περίοδο της συμβασιλείας τοϋ Σεπτιμίου
Σευήρου και τοϋ Καρακάλλα (φθιν. 197; - Φεβ. 211· βλ. Kienast 156-68), κατά την όποια ό Γέτας
είχε αναγορευθεί Καίσαρ (βλ. την προτεινόμενη αποκατάσταση τοϋ άποξεσμένου στίχου 6).
Συγκεκριμένη χρονολόγηση προκύπτει από την αναφορά τοϋ ονόματος τοϋ διοικητοϋ της Θράκης
Σικινίου Κλάρου σε νομίσματα, άλλα πιθανότατα καί στις δύο επιγραφές Ε433 καί *Ε447
παράλληλα μέ τό όνομα της Πλαυτίλλης, συζύγου τοϋ Καρακάλλα άπό τον 'Απρίλιο τοϋ 202 μ.Χ.,
ή οποία εξέπεσε καί έξορίσθηκε τό 205. "Ετσι, ή θητεία τοϋ Κ. Σικινίου Κλάρου, ώς
αυτοκρατορικού πρεσβευτοο στην επαρχία Θράκης, γνωστή καί άπό άλλες επιγραφές της ίδιας
περιοχής, χρονολογήθηκε στην περίοδο 202-204 μ.Χ. (βλ. IGBulg III 2. 1689 άπό την Πίζο, IV 1999
από την χώρα της Σερδικής, καί V 5407 άπό την Φιλιππούπολη· οί σχετικές επιγραφικές καί
νομισματικές μαρτυρίες έχουν συγκεντρωθεί από τον Stein, Thracia 46-49* πρβλ. σχετικά πιο
πρόσφατα, Thomasson, Laterculi 170, αρ. 45). Ό σ ο ν άφορα τά γράμματα ΠΟ πού άκολουθοϋν τό
όνομα τοϋ Σικινίου Κλάρου στις επιγραφές της Τραϊανουπόλεως, δέν επαναλαμβάνονται στις
άλλες επιγραφές. Κατά συνέπειαν φαίνεται πιθανότερο οτι ανήκουν στην αρχή της επομένης
λέξεως (ρήματος ;), όπως υπέθεσε ό Mottas, καί όχι σέ αμάρτυρο τίτλο (Ποντικός ;), όπως μέ
επιφύλαξη προτάθηκε άπό τον Stein (46-48).
Ή ανωτέρω χρονολόγηση εναρμονίζεται μέ υπόθεση της Papazoglou (BCH85 [1961] 162-175), ή
όποια συνδέει σειρά επιγραφικών μνημείων τών δύο αυτοκρατόρων —τοϋ Σεπτιμίου Σευήρου καί
τοϋ Καρακάλλα— άπό τήν Μακεδονία καί τήν Θράκη μέ τήν πιθανή διέλευση τους άπό τις
περιοχές αυτές κατά τήν επιστροφή τους άπό τήν δεύτερη παρθική εκστρατεία τήν άνοιξη τοϋ 202
μ.Χ. Ή υπόθεση αυτή, αβέβαιη όσον άφορα τήν Μακεδονία, επιβεβαιώνεται μέ ασφάλεια γιά τήν
Θράκη (G. Mihailov, Acta Antiqua Philippopolitana [1963] 126) καί οδηγεί στο πιθανό συμπέρασμα
οτι τά έργα, στα όποια αναφέρεται ή παρούσα επιγραφή καί ή σχεδόν πανομοιότυπη επιγραφή άπό
τήν 'Αλεξανδρούπολη (*Ε447), δέν αποκλείεται να εντάσσονταν στο ίδιο πρόγραμμα.
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Στίχ. 18: το άποκεκρουμένο αριστερό μέρος της στήλης δεν μπορούσε να περιλαμβάνει
περισσότερα άπό 6 γράμματα. Πιθανή φαίνεται και ή εναλλακτική συμπλήρωση πόλεως αντί
στήλης.

Στίχ. 19-21: οι συμπληρώσεις πού εδώ προτείνονται δεν απέχουν ουσιαστικά άπό το κείμενο
τού Mottas, αλλά προσαρμόζονται καλύτερα στον μικρό σχετικά αριθμό γραμμάτων πού
υπολογίζεται για τα άποκεκρουμένα τμήματα αυτών τών στίχων.
Σύμφωνα μέ τήν προταθείσα άπό τόν Mottas συμπλήρωση τών στίχων 14-17, οί εργασίες και οι
δαπάνες για τα έργα στα όποια αναφέρεται ή επιγραφή έχουν αφετηρία τήν Τραϊανουπολη, όπου
είχε στηθεί ή στήλη, περατώνονται στον Έβρο ποταμό (στίχ. 22-23) καί αφορούν συγκεκριμένο
—άγνωστο όμως— συνολικό αριθμό μιλίων (στίχ. 17· πρβλ. *Ε447, στίχ. 14), ή ευθύνη για τα
όποια επιμερίσθηκε σέ μία συγκεκριμένη —επίσης άγνωστη— άπό τις φυλές της πόλεως. Ή
αντίστοιχη στήλη της 'Αλεξανδρουπόλεως πρέπει να αφορούσε άλλο τμήμα της οδού, ή ευθύνη τού
οποίου είχε ανατεθεί σέ άλλη φυλή. "Αγνωστος παραμένει ό συνολικός αριθμός τών φυλών της
Τραϊανουπόλεως και τα ονόματα τους, τά όποΧα μπορεί νά ήσαν τακτικά αριθμητικά ή καί
συνδυασμός ονομάτων καί αριθμητικών (βλ. λ.χ. τήν περίπτωση της Περίνθου, Loukopoulou,
Thrace Propontique 123-38). Στον κορμό της στήλης αναγραφόταν λεπτομερής κατάλογος τών
κωμών, στίς όποιες επιμεριζόταν ή δαπάνη καί τό βάρος της κατασκευής τών έργων (βλ. Adams
143-44), μέ λεπτομερή αναφορά —ανά μίλιο της οδού κατά κανόνα — τών συγκεκριμένων ορίων
τής ευθύνης τους. Τά ονόματα, ωστόσο, τών κωμών είναι δύσκολο νά αποκατασταθούν, πολύ
περισσότερο νά χωροθετηθούν, καθώς διασώθηκαν αποσπασματικά ή είναι αμάρτυρα.
Επισημαίνεται ή συνήθης στην Θράκη τοπωνυμική κατάληξη (ή δεύτερο συνθετικό) -πάρα στον
στίχ. 26 (βλ. Detschew, στο λ.), ένφ στα τοπωνύμια Δροαι καί Στρυμ- τού στίχου 27 υποστηρίχθηκε
δτι μπορούν νά αναγνωρισθούν ή Δρυς και ή Στρύμη (Avezou καί Picard- πρβλ. Robert 91-92). Ή
τελευταία αυτή υπόθεση απορρίφθηκε άπό τόν Mottas, μέ τό επιχείρημα ότι τό περιεχόμενο τής
συγκεκριμένης στήλης άφορα, κατά τήν άποψη του, εργασίες στο τμήμα τής όδοϋ άπό τήν
Τραϊανουπολη μέχρι τόν Έβρο ποταμό και δέν μπορεί νά σχετίζεται μέ πολίσματα πού οί πηγές
χωροθετοϋν προς Δ τής Τραϊανουπόλεως, σέ περιοχή δηλαδή ευθύνης άλλης φυλής τών
Τραϊανοπολιτών ή καί εξω άπό τήν χώρα τής Τραϊανουπόλεως, δπως συμβαίνει στην περίπτωση
τής Στρύμης (Mottas 103-104· πρβλ. ανωτέρω, σελ. 501-502).
'Αξιοσημείωτη είναι ή πιθανή αναφορά (στίχ. 20) σέ ôpov (ή τείχος, κατά τους Avezou καί Picard)
τών Σαμοθράκων καί μάλιστα σέ απόσταση ήμιμιλίου άπό τήν Τραϊανουπολη. Ή παρουσία αυτήν
τήν εποχή τείχους, δηλ. οχυρού οικισμού, τών Σαμοθράκων σέ απόσταση τόσο μικρή άπό τήν
Τραϊανουπολη πρέπει κατά τήν γνώμη μας νά αποκλεισθεί. Συνδέθηκε άπό τόν Mottas μέ öpov
Ίερας χώρας (Ε434), ό όποιος περιγράφεται χαραγμένος σέ βράχο, σέ απόσταση αντίστοιχη από τόν
Λουτρό (Mottas 103" βλ. ωστόσο κατωτέρω, τά σχόλια στίς επιγραφές Ε434 καί Ε435 τήν άποψη
ότι ό συγκεκριμένος ορός μπορεί νά άνηκε στην "χώρα" άλλου ίερού, τό όποιο βρισκόταν στην
ακρόπολη τής Τραϊανουπόλεως).
Όπως αναφέρθηκε ήδη (ανωτέρω, σελ. 534), ή παρούσα επιγραφή καί ή αντίστοιχη στήλη πού
βρέθηκε στην 'Αλεξανδρούπολη (κατωτέρω, *Ε447) αποτελούν αδιαμφισβήτητα τεκμήρια τού
νομικού καθεστώτος τής πόλεως καί τής θέσεως της στο πλαίσιο τής ρωμαϊκής διοικήσεως τής
επαρχίας Θράκης. 'Αντίθετα μέ τις αρχαίες ελληνίδες πόλεις, τά "Αβδηρα, τήν Μαρώνεια καί τήν
Αίνο, ή πόλις τού Τραϊανού ως υπήκοος τών Ρωμαίων υπείχε ακέραιη τήν υποχρέωση
συντηρήσεως τών στρατιωτικών οδών καί τήν ευθύνη τής κατανομής τών συναφών βαρών σέ
τοπικό επίπεδο, σέ εκτέλεση εντολών τού επαρχιακού διοικητή. Μέ αυτήν τήν έννοια, δέν
αποκλείεται οί δύο στήλες Ε433 καί *Ε447 νά συνδέονται μέ τήν δραστική αναμόρφωση τής
αγγαρείας (cursus publiais) άπό τόν Σευήρο καί τήν ανάγκη συστηματικής κατανομής αυτής τής
οικονομικά επαχθέστατης λειτουργίας.
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Ε434. "Ορος ιερής χώρας
Διαβάσθηκε από τον Dumont σε "βράχο νοτίως της ακροπόλεως" της Τραϊανουπόλεως. Ό
Seure, ό όποιος επίσης επισκέφθηκε τον Λουτρό, προσδιορίζει ότι ή επιγραφή ήταν χαραγμένη "sur
la face Ν. d'un petit rocher perdu dans les broussailles, à mi-côte du promontoire méridional qui
termine l'acropole de Traïanopolis et à distance égale des bains romains de Lidja keui et de la fontaine
d'Ouroumdjik". Τήν πληροφορία επαναλαμβάνει ô Μπακαλάκης, χωρίς όμως να αναφέρει αν καί ό
ίδιος κατόρθωσε να εντοπίσει τήν επιγραφή. Ή τΰχη της είναι σήμερα άγνωστη.
Ύψος γραμμάτων: 0,06.
Στον πίνακα 90 αναπαράγεται το σχεδίασμα της επιγραφής από τον G. Seure
Βιβλιογραφία: Dumont, Inscriptions 55, αρ. 108 = Dumont-Homolle 225 και 440, αρ. 108 (G.
Seure, BCH24 [1900] 147· IG XII 8, σελ. 40 Α.166.1)· Ά. Σαμοθράκης, Θρακικά 18 (1943) 188.
Πρβλ. καί Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 16 καί Θ. Κυρκούδης, Θρακική Επετηρίδα 9 (1992-1994)
238. Βλ. επίσης Mottas, "Thrace" 103 καί, πρόσφατα, Α. Zournatzi, Ancient West & East 2. 2
(2003) 337-38 με τήν σημ. 60.
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Όρος ίερας χώpas.

Στίχ. 1: ΟΡΟΣ ΙΕ ô Σαμοθράκης.

"Αν οι λεπτομέρειες τών γραμμάτων (σίγμα μηνοειδές στους στίχ. 1-2, γωνιώδες στον στίχο 3),
που σημειώνουν ό Dumont καί ό Seure είναι ακριβείς, ή επιγραφή πρέπει να χρονολογηθεί στον 2ο
μ.Χ. αιώνα.
Κατά τον Dumont (βλ. καί Σαμοθράκη), ό όρος αναφέρεται σε χώρα ίεροϋ, τό όποιο βρισκόταν
στην ακρόπολη της Τραϊανουπόλεως. Μετά τήν ανεύρεση στην 'Αλεξανδρούπολη ορού της Ιεράς
χώρας τών θεών της Σαμοθράκης (βλ. κατωτέρω Ε448), υποστηρίχθηκε από τον Seure (βλ. επίσης
Μπακαλάκης καί Κυρκούδης) οτι καί οι δύο όροι άφοροϋν στην ηπειρωτική "χώρα" του ίεροϋ της
Σαμοθράκης, ή οποία θα έφθανε, κατά τον Μπακαλάκη, μέχρι τον "Αβαντα καί τον Δρυμό (βλ.
ανωτέρω, σελ. 538, τα σχόλια του Mottas στον στίχο 20 της επιγραφής Ε433). Τήν σχέση του ορού
μέ ίερό της ακροπόλεως της Τραϊανουπόλεως υποστήριξε εκ νέου ή Zournatzi βάσει νέων
στοιχείων για τήν λατρεία τοϋ 'Ασκληπιού στην θέση αυτήν (βλ. κατωτέρω, τα σχόλια στην
επιγραφή Ε435).

Ε435. Αναθηματική τοϋ χρυσοχόου Αυρηλίου Καρπού στους Θεούς Ασκληπιό καί Ύγιεία
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11704. Βρέθηκε από τον Ευστράτιο Λυκίδη, κάτοικο της κοινότητος
Λουτρού, κοντά στο εξωκκλήσιο τών 'Αγίων Γεωργίου καί Κωνσταντίνου στην ακρόπολη της
Τραϊανουπόλεως καί παραδόθηκε από τον ίδιο τό 1997.
Μαρμάρινος αναθηματικός βωμίσκος. Φέρει αποκρούσεις στις πλάγιες πλευρές καί κατά τις
ακμές καί τό κάτω μέρος της οπίσθιας όψεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,36x0,175x0,19. Ύψος γραμμάτων: 0.035-0.02. Διάστιχο:
0.05. Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 90.
Βιβλιογραφία: Α. Zournatzi, Ancient West & East 2.2 (2003) 325-47· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 53
(1998) "Χρονικά" (υπό έκδοση).
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Τέλη 2ου η 3ος μ.Χ. ai.
[Άγ]αθη τύχ[τ)].
[Θ] ε ω Άσκληττιω κα\ Ύγεί4 α Aùp(f|Atos) Κάρπο[ς]
χρυσοχόος ε[υ][χ]αριστήριο[ν].

Πρβλ. τον παρόμοιο ενεπίγραφο βωμίσκο IGBulg III 2. 1842 από την "χώρα" της 'Αγχιάλου.
Ό βωμίσκος αποτελεί τό πρώτο επιγραφικό τεκμήριο για τήν τοπική λατρεία τοΰ 'Ασκληπιού
και της Ύγιείας, για τήν οποία είχαμε μέχρι σήμερα μόνον νομισματικές μαρτυρίες (βλ. SchönertGeiss, Traianopolis 155-56). Ή λατρεία τών θεών ιατρών στην Τραϊανούπολη, σε θέση ή οποία είναι
μεταξύ άλλων μέχρι σήμερα γνωστή για τις Ιαματικές Ιδιότητες τών θερμών πηγών της, δεν
εκπλήσσει. Τό ιερό, στο όποιο λατρεύονταν, ίσως μεταξύ άλλων θεοτήτων, ό 'Ασκληπιός και ή
Ύγιεία, θα έπρεπε ίσως να αναζητηθεί στην κορυφή τής ακροπόλεως, οπού σύμφωνα μέ
πληροφορίες βρέθηκε ό βωμίσκος (βλ. Zournatzi 328 και σημ. 12). "Ορος τοΰ ίεροϋ χώρου τής
ακροπόλεως θα μπορούσε να είναι ή επιγραφή Ε434 (Dumont-Homolle 225· πρβλ. Zournatzi 33738, ιδίως σημ. 60).
Μέ τήν λατρεία τοΰ 'Ασκληπιού στην περιοχή τής Τραϊανουπόλεως πριν άπό τους αυτο
κρατορικούς χρόνους μπορεί να συνδέεται ή επιγραφή Ε451 άπό τήν γειτονική θέση Σαράγια.

Ε436. Ενεπίγραφο ηλιακό ωρολόγιο - ανάθημα στις 'Εννέα Μούσες
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1358. 'Εντοπίσθηκε τό 1957 στο καρροποιείο τού Κωνσταντίνου
Νότη από τους Hereward και Μπακαλάκη.
Μαρμάρινο ηλιακό ώρολόγιο-ήμερολόγιο τού "τύπου τού Βηρώσσου". 'Αποτελείται άπό κοίλη
ημισφαιρική σκάφη μέ πέντε εγχάρακτους κύκλους καί §νδεκα ακτίνες για τήν ανάγνωση τής ώρας
και τού ημερολογίου· πατά σε συμφυή ορθογώνια βάση διαμορφωμένη σαν μικρογραφία
καθίσματος μέ ανάγλυφους σχηματοποιημένους λεοντόποδες στίς πρόσθιες κατακόρυφες ακμές.
Τό αριστερό τμήμα τής ημικυκλικής, άνω ακμής τής σκάφης είναι άποκεκρουμένο καί ό γνώμων, ό
όποιος ήταν στερεωμένος στο κέντρο της δεν σώζεται. 'Ωρολόγια τού τύπου αυτού ήταν κατά
κανόνα εντοιχισμένα καί αυτό εξηγεί τήν έμφαση στην διακόσμηση καί τήν επιμελημένη κατεργασία
τού πρόσθιου μόνον τμήματος.
Διαβάζονται επιγραφές γύρω άπό τό χείλος τοΰ ημισφαιρίου (Α), στην λοξότμητη ανώτερη
ταινία τής βάσεως (Β), καί στην ορθογώνια μετόπη πού σχηματίζεται μεταξύ τών ανάγλυφων
ποδών (Γ).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,41x0,29x0,215. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,02. Διάστιχο:
0,005-0,010. Σίγμα, εψιλονκαι ωμέγα γωνιώδη· δμικρον ρομβοειδές. Συμπιλήματα.
"Εκτυπο. Φωτογραφίες. Πίναξ 91.
Βιβλιογραφία: D. Hereward, Ai A 67 (1963) 73, αρ. 8, πίν. 20.11-12 (5£G24 [1969] 642)· W.
Peek, ZPE10 (1973) 98-100 (Sh. L. Gibbs, Greek and Roman Sundials 125, άρ. 1004· M. Donderer,
Epigraphica 60 [1998] 175-76 A 3 —μέ εσφαλμένη αναφορά προελεύσεως άπό τήν
Αλεξανδρούπολη).
Πρβλ. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 17, πίν. 4α (φωτογραφία)· J. καί L. Robert, BullEpigr 1964,
268· J. καί L. Robert, BullEpigr 1973,289.
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Τέλη 2ου ή 3ος ai. μ.Χ.
Γύρω από το χείλος τον ημισφαιρίου:
Α.
"θύρας Διογένη^]
Στην λοξότμητη ανώτερη ταινία της βάσεως
Β.
Εννέα Μούσαις.
Στην πλατειά είσέχουσα οριζόντια ταινία
Γ. "Αριστον ήμέριον, Νεικομή
[δ]ης Κ[. . . .] εττοίησεν.
Στην μετόπη, μεταξύ των ανάγλυφων ποδών
[Χ0]ράων, φίλε, ε4

8

ττίσκοττον
ευγνώμονα
μ' ήοος Ò
ε'ίσατο Διογένης i>
οΤσι δόμοις
κτέ[α]ν[ον].

Α. Ρ Λ [ Τ(ή Δ) _ 0_ Ε Ν ή Hereward· [Πάσας ώ]ρα$ Διο[γ]έν[ης ταϊς] ό Peek, ô όποιος εσφαλμένα υπέθεσε
οτι έχει αποκρουσθεί σημαντικό τμήμα τοΰ ημισφαιρίου.
Γ. Στίχ. 1-2: /// Ριον Νεικομη- / /Ν/////ο///τω ή Hereward' [τ]ό[νδ]ε τόν ήμεριον, Νεικομή/δη^ κάμνες Άρήτη Ó

Peek, υποθέτοντας οτι πρόκειται για αναφορά στο δνομα της συζύγου πιθανώς τοΰ ιδιοκτήτη και άναθέτη.
Στίχ. 3-4: Α \ Ο Ι Α ... |σκοττον ή Hereward* [φ]ιλών, φίλε, έ|βίσκοπον ô Peek. Tò τελευταίο γράμμα τοΰ στίχου 3
διαβάζεται ώς Ε ή Η. Στίχ. 4: τα δύο πρώτα γράμματα είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα καί επιτρέπουν
διαφορετικές αναγνώσεις. Στίχ. 5: ευ γνώμονα(;) ή Hereward. Στίχ. 10: κτ ή Hereward· κτέ[α]ν[ον] ό Peek.
Σύμφωνα μέ την ανάγνωση πού προτείνεται εδώ, στον στίχο Γ2 το όνομα τοΰ κατασκευαστοϋ
(Νεικομήδης) πρέπει να συνόδευε τό εθνικό του (Κ[ρής ;]· βλ. ανωτέρω, τα σχόλια στο επιτύμβιο
Ε263).
Τό ούσιαστικοποιημένο επίθετο ήμέριος χρησιμοποιείται προφανώς μέ την έννοια τοΰ ωρο
λογίου.
Λόγω της συγκεκριμένης φύσεως τοΰ μνημείου, καί μέ βάση τα συμφραζόμενα, ό συνδυασμός
τών καλύτερα σωζόμενων γραμμάτων τοΰ στίχου 4 υπαγορεύει την ανάγνωση εττίσκοττον.
Πράγματι, καθώς τό επίγραμμα έχει διατυπωθεί σε πρώτο πρόσωπο (βλ. την αντωνυμία με στον
στίχ. 4), τό ωρολόγιο ανήκει στα "ομιλούντα" μνημεία: αυτοχαρακτηρίζεται εύστοχα ώς ευγνώμων
επίσκοπος (φύλακας, επόπτης) τών ωρών της αύγης (τό επίθετο παραπέμπει βέβαια στην ποιότηταάκρίβεια τοΰ γνώμονος τοΰ ήλιακοΰ ωρολογίου), τόν όποιο εγκατέστησε, κτήμα δικό του, ό
Διογένης στην κατοικία του.
Ό Διογένης είναι ασφαλώς ό ιδιοκτήτης τοΰ ωρολογίου και της οικίας, στην οποία τό είχε
εγκαταστήσει (στίχ. 7-10). Ό ΐδιος αναθέτει τό ωρολόγιο στις εννέα Μούσες (ανωτέρω Α καί Β).
'Αντίθετα, ή επιγραφή Γ αναδεικνύει την ταυτότητα τοΰ τεχνίτη καί καλλιτέχνη τοΰ επιμελημένου
μνημείου, ό όποιος ονομαζόταν Νικομήδης καί καταγόταν Ισως από την Κρήτη.
'Ιδιαίτερα επισημαίνεται ή εξεζητημένη επιλογή λέξεων αλλά καί λεκτικών σχημάτων στην
διατύπωση τών επιγραφών.
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Ε437. Τιμητική τοϋ αύτοκράτορος Μάρκου Αυρηλίου
'Απόκειται στην ακρόπολη της Τραϊανουπόλεως, σε συστάδα αργών λίθων βορείως τοϋ
εξωκκλησίου τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου. Πρωτοδημοσιεύθηκε από τον Papageorgiu βάσει αντιγράφου
τοΰ Γ. 'Αδαμαντίδη, κατά τον όποιο τα δύο θραύσματα είχαν βρεθεί στην περιοχή τοΰ Φάρου της
"Αλεξανδρουπόλεως. Όλοι οί υπόλοιποι σχολιαστές, με πρώτον τον Dumont, τοποθετούν τήν
επιγραφή στην Τραϊανούπολη, και συγκεκριμένα στην κορυφή τοΰ βράχου της ακροπόλεως, "παρά
τήν βορείαν πλευράν ... κατηρειπωμένου εξωκκλησίου εν μέσω λίθων αργών" (Ευθυμίου· πρβλ.
Avezou καί Picard), οπού βρίσκεται μέχρι σήμερα.
'Ορθογώνια, μαρμάρινη βάση άνδριάντος. Άποκεκρουμένη κατά τίς ακμές της κύριας όψεως.
Ή άνω επιφάνεια, απολεπισμένη κατά τήν δεξιά πλευρά, φέρει δύο σχετικά βαθεΧς τόρμους, γύρω
από τους οποίους έχουν χαραχθεί άβαθη Ιχνη πελμάτων σε δεξιά προεκβολή.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,365x0,79x0,79. Ύψος γραμμάτων: 0,04-0,045. Διάστιχο:
0.025. Σύμβολο συντομογραφίας (οριζόντια γραμμή) επάνω από τό Μ τοΰ αυτοκρατορικού
προωνυμίου (στίχ. 1). Συμπίλημα.
"Έκτυπο στην Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή τών 'Αθηνών (est. IH 187). Πίναξ 91.
Βιβλιογραφία: Dumont-Homolle 440, αρ. 109 καί, ανεξαρτήτως, Ρ. Ν. Papageorgiu, BPh W 26
(1901) στ. 699, αρ. 2, Ά. Σαμοθράκης, Θρακικά 18 (1943) 186, αρ. 2, Γρ. Ευθυμίου, ΑΘΓΛΘ 19
(1954) 146-49 (=ΑΕ 1965 [1967] "'Αρχαιολογικά Χρονικά" 19-20· SEG 24 [1969] 641 και 45
[1995] 882).
Πρβλ. Ch. Avezou καί Ch. Picard, BCH31 (1913) 153· Θ. Κυρκούδης, Θρακική Επετηρίδα9
(1992-1994)240-41.
161-80 μ.Χ.

4

[Άγα]θ[τί τύχη] (;)
[Αύ]τοκράτορα Μ(αρκον) Α0ρήλιο[ν]
Άντωνεΐνον Σεβαστό[ν],
ή ττόλις.

Στίχ. 1: [Τύχη Άγαθη- Θειότατον] Ó Ευθυμίου. Στίχ. 2: ΑΑΥΡΗΛΙΟΝ, διορθωτεον ώς = [Μ]. Αυρήλιον Ô
Dumont ([AjYTOKPATOPA ΑΥΡΗΛΙΟΝ ό Σαμοθράκης)· Μ. (μέ οριζόντια γραμμή συντομογραφίας επάνω από
το Μ) Αυρήλιον οί Papageorgiu, Avezou καί Picard καί Ευθυμίου· Μ(δρκον) Αυρήλιον το SEG 1995. Στίχ. 4: [Ή
ΤΡαϊανώ]ν ττόλι5 ό Ευθυμίου (1954 καί 1965· πρβλ. SEG 1969)· βλ. όμως SEG 1995 (Chaniotis).

Ή προταθείσα από τον Ευθυμίου αδόκιμη συμπλήρωση τοΰ στίχου 4, πού ήδη επισημάνθηκε
από τον Chaniotis (SEG ), διαψεύδεται καί από τήν εξέταση τοΰ λίθου.

Ε438. 'Επιτύμβιο τοϋ οίκου της Διογενείας Βακχίου
Τραϊανούπολις (Χάνα). Εντοπίσθηκε τό 1957 άπό τήν Daphne Hereward στην σύγχρονη
κοινότητα τοΰ Λουτρού, στην οικία τοΰ Γεωργίου Καούδη· κατά πληροφορία τοΰ τελευταίου, είχε
βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Τραϊανουπόλεως, κοντά στα ιαματικά λουτρά.
Επιτύμβιος βωμός από τραχύ, τοπικό πωρόλιθο μέ αρθρωμένη επίστεψη καί βάση, εν μέρει
άποκεκρουμένες. Οί πλευρικές όψεις χονδροειδώς λαξευμένες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,21x0,58x0,47. Ύψος γραμμάτων: 0,045-0,05. Διάστιχο:
0,025.
"Εκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 91.
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Βιβλιογραφία: D. Hereward, Λ/Λ 67 (1963) 72, αρ. 2, πίν. 17 είκ. 5 (G. Daux, ΒCH 92 [1968]
"Chronique" 927, 929, είκ. 19· SEG 24 [1969] 643· Ά . Κ. Βαβρίτσας, ΛΛ 20 [1965] [1968]
"Χρονικά" 484-5, πίν. 610β· Θ. Κυρκούδης, Θρακική Επετηρίδα 9 [1992-1994] 239-40
—μεγαλογράμματη μεταγραφή και φωτογραφία στην σελ. 240· SEG 45 [1995] 883).
Πρβλ. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 17 (απλή αναφορά), πίν. 3γ (φωτογραφία)· J. και L. Robert,
BullEpigr 1964,268, και 1969, 382.
2ος αι. μ.Χ.

4

8

Χαίρε,
Τύνβον τού
τον ετευξεν
ή Βαχίου Διογένεια αύ
τ η και παιδί
και Ίουλιανω
συνομευνω.
τταροδείτα.

Στίχ. 1: χα[φε ό Βαβρίτσας. Στίχ. 4-5: Βακχίου ή Hereward (βλ. καί SEG 1995), Δι|ογενεΐα (sic) ή Hereward.
Στίχ. 8: ξυνομεύνω ό Βαβρίτσας καί ό Daux. Στίχ. 9: ΓΑΡΟΔΕΙΤΑ ή Hereward· τταροδείτα το SEG ( 1969).
Βά(κ)χιο$: "Ονομα "αμέσου προελεύσεως" από τον Διόνυσο, εδώ με απλοποίηση της συχνής σε
επιγραφές της Θράκης αφομοιώσεως κλειστού προ δασέως συμφώνου (βλ. Mihailov, Langue 86).
Κατά τον Pouilloux (Pouilloux 350), το όνομα δεν άπαντα συχνά στην Θάσο πριν άπο τον 3ο π.Χ.
αι. (βλ. Hereward 72, σημ. 6). Ευφάνταστος είναι ό διαχωρισμός τοϋ χαιρετισμοί) στην αρχή καί το
τέλος τοΰ κειμένου, ενώ κατά κανόνα οί δύο λέξεις χαίρε τταροδείτα εμφανίζονται μαζί στο τέλος
τών επιτύμβιων.
Για τον τύπο τοϋ μνημείου, βλ. τήν μονογραφία της Π. Άδάμ-Βελένη, Μακεδόνικοι βωμοί
('Αθήνα 2002). Επισημαίνεται οτι ή πρωτοβουλία της κατασκευής τοΰ συγκεκριμένου οικο
γενειακού μνημείου ανήκει στην σύζυγο καί μητέρα, πιθανότατα επειδή μόνη αυτή επιζούσε τοϋ
θανάτου τών άλλων μελών της οικογένειας.

*Ε439. 'Αρχαιολογική Συλλογή Τραϊανουπόλεως (Χάνα).
'Ορθογώνια πλάκα (ίσως τμήμα παρειάς σαρκοφάγου) με ελαφρά προεξέχουσα, απλή επίστεψη καί
δακτυλιόσχημη κοιλότητα περίπου στο κέντρο. Άποκεκρουμένη αριστερά.
Προέλευση άγνωστη. Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,115x0,73x0,125. Ύ ψ ο ς γραμμάτων:
0,02-0,03. Διάστιχο: 0,01-0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 91.
'Αδημοσίευτη.
2ος-3ος αι. μ.Χ. (;)
[
[

εά]ν τι π α ρ ά την κέλευσίν μου ποιεί,
(δηνάρια) πε]ντακόσια. Ευτυχεί, τταροδείτα.

544

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόκειται γιά τους τελευταίους στίχους επιτύμβιου με την συνήθη απειλητική διατύπωση
επιβολής προστίμου (πληρωτέου στην πόλη ή στο αυτοκρατορικό ταμείο) γιά οποιαδήποτε
βεβήλωση του μνήματος ή παράβαση συγκεκριμένων εντολών του νεκρού σχετικά με τήν χρήση του
(τταρά τήν κέλευσιν), οι όποιες περιλαμβάνονταν ασφαλώς στο τμήμα της επιγραφής πού δεν έχει
σωθεΧ (πρβλ. ενδεικτικά J. Strubbe, IK 52, άρ. 390).
Ε440. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 141.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, συγκολλημένο άπό δύο συνανήκοντα θραύσματα,
άποκεκρουμένο άνω, κάτω και αριστερά.
Εντοπίσθηκε άπό τήν Hereward το 1957 ενσωματωμένη σε "πλακόστρωτο" έξω άπό τήν οικία
του Δημητρίου Χιονοπούλου, στον Λουτρό. Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,345x0,305x0,045.
Ύψος γραμμάτων: 0,045-0,05. Διάστιχο: 0,01-0,02.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 91.
Βιβλιογραφία: D. Hereward, AJA 67 (1963) 73, άρ. 6, πίν. 19.9 (σχέδιο)· Μεϊμάρης-Μπακιρτζής
39, άρ. 29, πίν. IX.
3ος-4ος ai. μ.Χ.

4

[Ένθάδε] κϊτε Ήδ[εϊα; Χαβ;]ρία Θυγά[τηρ, ή μετά] πάσης άρ[ετης κεκοσμη]μένη.

Ή Hereward δέν επιχείρησε μεταγραφή τοΰ κειμένου. Οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής πρότειναν τήν ακόλουθη
σ υ μ π λ ή ρ ω σ η : [Ένθάδε κατά]κιτε ή δ|[ούλη του Θ(εο)ΰ - - - ]ρία, θυγά|τηρ - - -] π ά σ η σαρ|[κί - - -

ανάπαυσα]μένη. Πρότειναν επίσης τήν συμπλήρωση τοΰ ονόματος της νεκρής ως [Δομε]τία, [Άε]ρία ή
[Γλυκε]ρία, σημειώνοντας οτι το τελευταίο είναι όνομα μάρτυρος της Τραϊανουπόλεως (+141 μ.Χ.).
Λόγω τοΰ μεγάλου ύψους των γραμμάτων, κρίνεται πιθανότερη ή αποκατάσταση βραχύτερων
στίχων. Έξ άλλου, με βάση παλαιογραφικά κριτήρια το επιτύμβιο πρέπει να χρονολογηθεί στον 3ο
ή, τό βραδύτερο, στον 4ο μ.Χ. αι. και δέν παρέχει ένδειξη οτι είναι χριστιανικό. Τα ονόματα πού
συμπληρώνονται εδώ έχουν ενδεικτικό μόνον χαρακτήρα.
Ε441. Επιτύμβιο τοΰ Ενδοξί(ου;)
'Αρχαιολογική Συλλογή Τραϊανουπόλεως (Χάνα). Βρέθηκε το 1973 ή 1974 στον αγρό τοΰ Δημ.
Μητρούδη, προς Ν της εθνικής όδοΰ Άλεξανδρουπόλεως-Φερών (περιοχή τοΰ νεκροταφείου τής
Τραϊανουπόλεως). Μαρμάρινη επιτύμβια πλάκα, αποκεκρουμένη άνω, κάτω και κατά τήν δεξιά
πλευρά.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,61x0,73x0,05. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,035.
Φωτογραφία. Πίναξ 92.
Βιβλιογραφία: Π. Α. Πάντος, A429 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 827, πίν. 612 στ' (J. και L.
Robert, BullEpigr 1982,220· SEG 30 [1980] 785· Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 39-40, άρ. 30, πίν. Χ).
Πρβλ. και Θ. Κυρκούδης, Θρακική Επετηρίδα 9 (1992-1994) 240.
5ος μ.Χ. αι.
Θέσις Εύδοξί[ου] vel Ευδοξίας].
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Ε442. Επιτύμβιο τοϋ Πέτρου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 138. Εντοπίσθηκε το 1957 από τήν Hereward στην οίκία τοϋ Κων
σταντίνου Γιάκου στην κοινότητα Λουτρού.
Πλάκα από γρανίτη άδρώς εργασμένη, άποκεκρουμένη τήν ανω αριστερή γωνία.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,58x0,35x0,10. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,05· σταυροί: 0,050,07. Διάστιχο: 0,01-0,02.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 92.
Βιβλιογραφία: D. Hereward, Α JA 67 (1963) 72, άρ. 4, πίν. 18, είκ. 7 (σχέδιο της ενεπίγραφης
δψης τοϋ λίθου)· Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 38, αρ. 27, πίν. VIII.
6ος μ.Χ. αι.

4

+
Θέσις
Πέτρου.
ΑΕΙ+νεικα.(;)

Στίχ. 4-5: Δει+νει|κα ή Hereward· IC +ΝΕΙ| XC ΚΑ, δηλ. ώς συντομογραφία της εκφράσεως Ί(ησοΰ)$ + νει|
Χ(ριστ<% κα σέ δύο στίχους εκατέρωθεν τοΰ σχήματος τοΰ σταυρού, οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
Στους στίχους 4-5 ή Hereward πρότεινε να αναγνωρισθεί το κύριο όνομα Δεινεικα.
Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ή ανάγνωση των Μεϊμάρη-Μπακιρτζή βρίσκεται στην σωστή
κατεύθυνση. Πιθανότερο ωστόσο φαίνεται οτι τα δυσανάγνωστα γράμματα στα αριστερά τοϋ
σταυρού πρέπει να διαβασθούν ώς άεί (δηλ. αεί [ό σταυρός] νεικα).

ΠΟΙΚΙΑΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΑ
*Ε443. Απότμημα ορθογώνιου μαρμάρινου δόμου (;)
Είναι γνωστό μόνον άπο φωτογραφία, τήν οποία μας παραχώρησε ή ΙΘ ' Εφορεία με τήν
αβέβαιη πληροφορία οτι προέρχεται άπο τήν Τραϊανούπολη. Ή ακριβής θέση και ό χρόνος
ευρέσεως τοϋ λίθου παραμένουν άγνωστοι και ή σημερινή του τύχη αγνοείται.
Σώζονται το κατώτερο μέρος της ενεπίγραφης επιφάνειας καί το αντίστοιχο τμήμα της κάτω
όψεως. Άποκεκρουμένο δεξιά, ίσως καί αριστερά. Ή επιφάνεια τοϋ άριστεροΰ τμήματος της
κύριας όψεως άποξεσμένη.
Φωτογραφία. Πίναξ 92.
'Αδημοσίευτη.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι

[

]E.ITECOIC[

]
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Τα σωζόμενα γράμματα φαίνεται να ανήκουν στον τελευταίο (αν οχι στον μοναδικό) στίχο της
επιγραφής. Ανάγνωση (από τήν φωτογραφία) αβέβαιη.

Ε444. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 121. Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας πανταχόθεν
άποκεκρουμένο. Ή πίσω οψη άδρώς έργασμένη. Βρέθηκε άπό τον Ευθυμίου προ τοΰ 1954
ενσωματωμένο, όπως και ή επιγραφή Ε437, στον τοίχο τοΰ "μοναστηρίου" (δηλ. τοΰ τεκέ Ίσικλάρ)
στην ακρόπολη τής Τραϊανουπόλεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,26x0,305x0,16. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,025-0,03. Διάστιχο:
0,01-0,02.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 92.
Βιβλιογραφία: Γ. Ευθυμίου, ΑΘΓΛΘ 19 (1954) 150, είκ. 2, καί, ανεξαρτήτως, D. Hereward, AJA
67 (1963) 72, άρ. 3, πίν. 18, είκ. 6 (SEG24 [1969] 644)· Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 37, άρ. 26, πίν.
VIII).
Πρβλ. Θ. Κυρκούδης, Θρακική Επετηρίδα 9 (1992-1994) 241 και σημ. 9.
4ος μ.Χ. ai.

4

[- -]QYAOP[- -]
[- -]AYCMOP[- -]
[- -]ΚΑΙΣΟΦ[- -]
[--]KOTEOC[--]
[- -]ΓΑΝΝΕΑ[- -]

Στίχ. 1: Δορ... ό Ευθυμίου, [Μ]ημορ[ιν] ή Hereward ([Μ]ημόρ[ιν] το SEG), [μ]ημόρ[ιον] οι ΜεϊμάρηςΜπακιρτζής. Στίχ. 2: Δυσμο... ό Ευθυμίου, Δύσμου ή Hereward (SEG), Δύσμο[υ] οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζής· στο
δεξιό δμως πέρας τοΰ στίχου, μετά το ΔΥΣΜΟ, διακρίνεται μόνον μία κάθετη κεραία, ή οποία θα μπορούσε να
ανήκει σέ ενα Ν. Στίχ. 3-5: Και Σου.../~οτε σο....|~αννε... ό Ευθυμίου, καί Σοφ[ι]|κοϋ Θεο|αννου ή Hereward, καί
Σοφ[ι]|κοο Θεο-|φάννου (;) τό SEG, καί Σοφ[ίαξ]| Κότεος | γαννε-Γ[η$] οί Με'ιμάρης-Μπακιρτζης. Στίχ. 6: [αύτοο]
οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
Έδώ προτιμήθηκε ή απλή, μεγαλογράμματη μεταγραφή των σωζόμενων γραμμάτων, καθώς
όλες οί προτεινόμενες αναγνώσεις καί συμπληρώσεις δεν ανταποκρίνονται απόλυτα σέ αυτά.

Ε445. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 143. Εντοπίσθηκε το 1957 από τήν Hereward στην οικία τοΰ
Αθανασίου Γνώτη (ή Νότη) στον Λουτρό.
Στήλη άπό σκληρό, άδρώς κατεργασμένο λίθο, συγκολλημένη άπό δύο συνανήκοντα τμήματα.
Άποκεκρουμένη αριστερά καί δεξιά.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,60x0,25x0,14. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,035-0,065. Διάστιχο:
0,01-0,025.
"Εκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 92.
Βιβλιογραφία: D. Hereward, AJA 67 (1963) 73, άρ. 5, πίν. 19, είκ. 8 —σχέδιο τής ενεπίγραφης
όψης τοΰ λίθου (Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 38-39, άρ. 28 , πίν. IX).
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4ος-5ος μ.Χ. ai.
:- -]ΟΥΛ[- -]

"- -]Ι+Ψ+Κ[- -]
Ι- -]ΑΙΓΟ[- -]

[- -]ΔΟΥ[- -]
Γ- -]ΕΦΧΑ[- -]
[- -]NOC[- -]
[- -]ΡΙΟΝ.
Στίχ. 1: Οΰλ(ττιος) ή Herewarcl· ΟΨΛ oi Μεϊμάρης-Μπακιρτζής. Στίχ. 5-7: CA ή Ε+χα|μοσό|ριον οί
Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
Επειδή ή προταθείσα άπό τους Μεϊμάρη-Μπακιρτζή ανάγνωση, όπως και οί λέξεις πού
προσπάθησε νά αποκαταστήσει ή Hereward, δέν ανταποκρίνονται απόλυτα στα κατάλοιπα των
σωζόμενων γραμμάτων, εδώ προκρίθηκε ή απλή μεγαλογράμματη απόδοση των σωζόμενων
χαρακτήρων μόνον. 'Αξίζει εξ άλλου νά υπογραμμισθεί δτι παραμένουν άγνωστα το αρχικό σχήμα
και οί διαστάσεις τοΰ λίθου καί, κατά συνέπειαν, τό αρχικό μήκος των στίχων.
Τα σωζόμενα γράμματα τοΰ στίχου 7 δέν αποκλείεται νά ανήκουν τό ουσιαστικό (εύ)χαριστήριον.
Στην περίπτωση αυτήν, ή στήλη μπορεί να θεωρηθεί αναθηματική, καί μάλιστα στον Δία Ύψιστο,
άν τό επίθετο αύτοϋ τοΰ θεοΰ διαφαίνεται, όπως νομίζομε, στα κατάλοιπα τοΰ στίχου 2.

ΧΩΡΑ

ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΑΙΣ
Οί μέχρι στιγμής ενδείξεις για τήν ύπαρξη ο'ικισμοΰ στην θέση της 'Αλεξανδρουπόλεως (πρώην
Δεδέ Άγάτς) πριν από τους αυτοκρατορικούς χρόνους είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Στην
προελληνιστική περίοδο φαίνεται νά παραπέμπει μόνο μία ανεπιβεβαίωτη αναφορά τοΰ έκτακτου
επιμελητή 'Αρχαιοτήτων "Αγγέλου Ποιμενίδη σε ευρήματα οστράκων μελανόμορφων καί
έρυθρόμορφων αγγείων κατά τήν πρώτη ανασκαφή στην πόλη, στην λεωφόρο Καραολή καί
Δημητρίου, τό 1967.1 Στους ελληνιστικούς χρόνους έχουν αποδοθεί προς τό παρόν μόνον δύο
κιβωτιόσχημοι τάφοι (γωνία οδών Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί Μαζαράκη, στην παλαιά θέση
τοΰ "Παραρτήματος τοΰ Γυμνασίου"), ô ένας άπό τους οποίους περιείχε χάλκινο νόμισμα της
Αίνου της περιόδου 280-200 π.Χ.2
Με οικισμό τών ρωμαϊκών χρόνων, ό όποιος πιθανολογείται οτι εκτεινόταν στην θέση τών
(αρχαιολογικά ανεξερεύνητων προς τό παρόν) βόρειων προαστείων της σημερινής πόλεως,3 έχουν

1. "Α. Ποιμενίδης, Άρχεΐον Θράκης36 (1973) 200-201.
2. Π. Ά. Πόντος ΑΔ 29 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 825. Ή επισήμανση ωστόσο επιχρίσματος άσβεστου στην άρμογή για
τήν στεγανοποίηση τοϋ ενός τάφου γεννά αμφιβολίες για τήν ακρίβεια της χρονολογήσεως. Πρβλ. BCH 50 (1926)
"Chronique" 566, δπου αναφέρεται παλαιότερη ανεύρεση τάφου τών ρωμαϊκών χρόνων στην ίδια πιθανότατα θέση
("υπόγειο τοΰ δημόσιου σχολείου").
3. Βλ., λ.χ., Ε. Σκαρλατίδου ΑΔ 36 (1981) [1988] "Χρονικά" 351-53, πίν. 240-242.
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συνδεθεί τμήματα οργανωμένου νεκροταφείου (1ος-4ος αι. μ.Χ.) πού ανασκάφηκε στην παραλιακή
περιοχή τοΰ Φάρου και τοϋ Λιμεναρχείου Αλεξανδρουπόλεως.1 Στην ίδια περιοχή είχαν βρεθεί
κατά το παρελθόν, σύμφωνα μέ τον Ποιμενίδη, ενα άγαλμα, τρία μέλη μικρών κιονίσκων και
αρχαίοι αμφορείς.2 Κοντά στον Φάρο τοποθετείται και τό σημείο ευρέσεως τοϋ ορού τοϋ ίεροϋ των
Σαμοθράκων (Ε448).3 'Αρχαιότητες ανασύρθηκαν κατά τό παρελθόν επίσης από τήν θάλασσα στο
δυτικό πέρας της παραλίας της 'Αλεξανδρουπόλεως (οικισμός Νέας Απολλωνίας ή θέση
"Απολλωνιάδα), περιοχή στην οποία συγκεντρώνονταν μπάζα άπό διάφορα σημεία της περιοχής
'Αλεξανδρουπόλεως.4 Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ενα ακρωτηριασμένο άγαλμα εφήβου άπό
λευκό μάρμαρο της ρωμαϊκής περιόδου5 και τμήμα μαρμάρινου πεσσού, τό όποιο έφερε ανάγλυφη
κεφαλή.6 Έξ άλλου, στα βόρεια κράσπεδα της πόλεως (συνοικισμός Καλλιθέα), σε μικρή απόσταση
άπό τήν πιθανή διαδρομή της αρχαίας 'Εγνατίας όδοϋ, βρέθηκαν υπολείμματα τοϋ ύποκαύστου
λουτροϋ τών ρωμαϊκών χρόνων.7 Στην περιοχή τέλος της 'Αλεξανδρουπόλεως ανασκάφηκε κατά
τους Βαλκανικούς πολέμους άπό τους Βουλγάρους τύμβος μέ κτερίσματα ύστερορρωμαϊκών
χρόνων,8 πού πρέπει πιθανότατα να ταυτισθεί μέ τον γνωστό ως "τύμβο τοϋ Μαΐστρου" στο
ανατολικό άκρο της πόλεως.9
Μέ βάση τήν ασφαλή πλέον ταύτιση της Τραϊανουπόλεως (βλ. ανωτέρω, σελ. 531-32) και τις
χιλιομετρικές ενδείξεις πού προκύπτουν άπό τό ίεροσολυμιτικό Δρομολόγιο10, άλλα χωρίς
αντικειμενικά κριτήρια, στην θέση τής 'Αλεξανδρουπόλεως πολλοί άπό τους μελετητές της
περιοχής προτείνουν να χωροθετηθεϊ ή mutatio Salei, ή οποία πιστεύεται οτι πρέπει να ταυτίζεται
μέ τήν Σάλη της Σαμοθρακικής περαίας.11 Πρόσφατα ô Mottas υποστήριξε, επικαλούμενος τις
αποστάσεις πού παραδίδονται στα ρωμαϊκά Δρομολόγια, οτι στην 'Αλεξανδρούπολη, τό μόνο
φυσικό αγκυροβόλιο τής ακτής, πρέπει να τοποθετηθεί τό πολίχνιον Τέμιτυρα, τό όποιο χρησίμευε
ώς λιμάνι για τήν αντικρινή Σαμοθράκη.12
'Οπωσδήποτε, από τις αναφορές τών πρώτων αρχαιολόγων πού επισκέφθηκαν τήν πόλη,
γίνεται φανερό οτι στην 'Αλεξανδρούπολη (τότε Δεδέ Άγάτς), σημαντικό αστικό κέντρο καί λιμάνι
τής περιοχής ήδη άπό τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας, συγκεντρώνονταν ευρήματα άπό διάφορες
γειτονικές περιοχές, ακόμη καί άπό τήν Αίνο.13 'Ορισμένα άπό αυτά, οσα δεν άπήχθησαν στην
Κωνσταντινούπολη ή, αργότερα, στην Βουλγαρία, μεταφέρθηκαν άπό τον Μανόλη 'Ανδρόνικο
στην Συλλογή τής Κομοτηνής, ένψ άλλα φυλάσσονται στην τοπική 'Αρχαιολογική Συλλογή.
Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί, οτι ή πραγματική αρχαιολογική εικόνα τής 'Αλεξανδρουπόλεως
περιλαμβάνει μόνον τους (ρωμαϊκούς) τάφους πού αποκάλυψαν σχετικά πρόσφατες σωστικές
ανασκαφές καί τό ύπόκαυστο τής Καλλιθέας, καθώς για όλα τα άλλα ή προέλευση (συχνά καί ή
χρονολόγηση) παραμένει αμφίβολη. 'Αμφίβολη είναι καί ή προέλευση τών επιγραφών *Ε446 καί
*Ε447, οι όποιες αποδίδονται κατωτέρω στην 'Αλεξανδρούπολη, καθώς δεν υπάρχουν

1. Δ. Τριαντάφυλλο; ΑΔ 28 (1973) [1977] "Χρονικά" 468, πίν. 419β, 420ε· Δ. Τριαντάφυλλος ΑΔ 34 (1979) [1987] "Χρονικά"
336· Ε. Σκαρλατίδου ΑΔ 36 (1981) [1988] "Χρονικά" 351-3, πίν. 240-242· Κ. Ξανθοπούλου ΑΔ 48 (1993) [1998]
"Χρονικά" 400-1· Ν. Κοκκοτάκη και Κ. Ξανθοπούλου,
ΑΔ 49 (1994) [1999] "Χρονικά" 619-20. Τάφοι συλημένοι στην
περιοχή τοΰ Φάρου αναφέρονται καί από τον νΑ. Ποιμενίδη ( Άρχεΐον Θράκης 36 [1973] 200-201).
2. "Α. Ποιμενίδης, Άρχεΐον Θράκης 36 (1973) 200-201· βλ. επίσης Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη 46-48. 'Αρχαιότητες
προερχόμενες από τήν ίδια περιοχή περιγράφονται καί από τον Ααμπουσιάδη, Θρακικά 15 (1941) 132.
3. 'Αξιοσημείωτη είναι ωστόσο ή παρατήρηση οτι στην πλατεία πού διαμορφώθηκε γύρω από τον Φάρο συγκεντρώθηκαν
μπάζα από άλλα σημεία τής πόλεως (βλ. Ά. Βαβρίτσας, ΑΔ 22 [1967] [1969] "Χρονικά" 440).
4. Ά. Βαβρίτσας ΑΔ22 (1967) [1969] "Χρονικά" 440.
5. Αυτόθι.
6. Δ. Τριαντάφυλλος ΑΔ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 438, πίν. 433β.
7. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 15· βλ. καί "Α. Ποιμενίδης, Αρχεΐον Θράκης 36 (1973) 208.
8. Β. Filow.BJAB 6 (1916-18) 166-67.
9. Δ. Τριαντάφυλλος καί Δ. Τερζοπούλου, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 929-30.
10. Τ64 :15 ρωμαϊκά μίλια δυτικώς τής Τραϊανουπόλεως.
11. Βλ. ανωτέρω, σελ. 132, δπου εκτίθενται καί διαφορετικές απόψεις σχετικά μέ τήν χωροθέτηση τής Σάλης.
12. Mottas, "Thrace" 94· βλ. Τ157. Ή άποψη αυτή επιβεβαιώνεται πλήρως από τήν συστηματική μελέτη για τήν 'Εγνατία όδό
πού πραγματοποίησε ή Π. Τσατσοπούλου-Καλούδη, τα πορίσματα τής οποίας είναι υπό δημοσίευση.
13. Βλ. ιδίως G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 61-63.
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συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τόπο ευρέσεως τους, ένφ ή επιγραφή Ε450 λέγεται οτι βρέθηκε
στην Νέα Χηλή, δυτικό σήμερα προάστειο της 'Αλεξανδρουπόλεως.
*Ε446. Επιστολή Ρωμαίου αύτοκράτορος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1357. Ό ακριβής τόπος και χρόνος ευρέσεως της επιγραφής
παραμένουν άγνωστοι. 'Αποδόθηκε στην 'Αλεξανδρούπολη, με βάση σχετική σημείωση στον Γενικό
Κατάλογο της 'Εφορείας, ή οποία όμως συνοδεύεται από ερωτηματικό.
Μαρμάρινη, ορθογώνια πλάκα, άποκεκρουμένη ανω και αριστερά. 'Αποκρούσεις και φθορές
κατά τις ακμές.
Σώζονται οί τρεις τελευταίοι στίχοι επιγραφής επιμελώς χαραγμένης και ίχνη τεσσάρων
τουλάχιστον προηγούμενων στίχων, πού έχουν πλήρως διαβρωθεί.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,45x0,45x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,017, τελευτ. στίχ. 0,009.
Διάστιχο: 0,015. Ό τελευταίος στίχος έχει χαραχθεί μέ πολύ μικρότερους χαρακτήρες και μέ
κεντρική στοίχηση σέ απόσταση 0,07 μ. άπό τον προηγούμενο. Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 92.
'Αδημοσίευτη.
2ος μ. Χ. αι.
Προηγείται άγνωστος αριθμός στίχων
[

4

°',0

] TrPÇ<?(?ÇV9'(?VT9S Δ ι ο -

[
]ς Διογένους, ω το έφόδιον^
ννδοΰτγτφ, ε[ί] μή προίκα υπέσχηται.·ε^
vacat
Ευτυχείτε.

Στίχ. 1-2: πιθανώς Διο|[γένου]$ Διογένους. Την συμπλήρωση καθιστά δυσχερή ή παρουσία βέβαιου σίγμα
πριν άπό τήν γενική πατρωνυμική. Είτε ή αναμενόμενη γενική τοϋ άρθρου (Διογένους τοΰ Διογένους) είχε
παραλειφθεί, είτε ή συγκεχυμένη εικόνα τών γραμμάτων οφείλεται σέ προσπάθεια τοΰ χαράκτη να
συμπληρώσει τους χαρακτήρες πού είχε παραλείψει.
Τό ακέφαλο κείμενο αποτελεί τήν τυποποιημένη κατάληξη πολλών γνωστών αυτοκρατορικών
κυρίως επιστολών (βλ. γενικά, Chr. Habicht, Αρχαιογνωσία 11 [2001-2002] 11-28, ιδίως 17-18).
Πρβλ. τήν συναφή διατύπωση σέ επιστολή τοϋ Άντωνείνου Ευσεβούς άπό τό Spartak (πρώην
Arahangel) στην κοιλάδα τοϋ μέσου Στρυμόνος, IGBulg IV 2263, στίχ. 14-16: έπρέσβευσαν Δημέα$
Γίαραμόνου κα'ι Κρίσττος Τόσκου, οΤς τό έφόδιον δοθήτω, ει μή ττροϊκα ύπέσχηνται. Ή αναγραφή τ ώ ν

ονομάτων τών πρεσβευτών ακριβώς πριν άπό τον αυτοκρατορικό χαιρετισμό πρωτοεμφανίζεται
επί Κλαυδίου, ή τυποποιημένη όμως διατύπωση πού άφορα στην αποζημίωση τοϋ/τών πρεσβευτών
άπαντα μόνον άπό τήν εποχή τοϋ 'Αδριανού, μέ τήν συνεπτυγμένη μάλιστα μορφή πού εμφανίζεται
εδώ μόνον μετά τό 127 μ.Χ. (Mourgues 213-17). Άπό τήν εποχή τοϋ 'Αδριανού επίσης εμφανίζεται
καί ô τύπος τοϋ χαιρετισμού ευτυχείτε (Mourgues 233 καί 215). Σχετικά μέ τό έφόδιον, βλ. W.
Liebenam, Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche (1900) 82-88 καί W. Williams, Historia 16
(1967)472-74.
Άπό τό ακρωτηριασμένο κείμενο δέν προκύπτει ούτε τό θέμα τής επιστολής, ούτε ή ταυτότητα
τοϋ άποστολέως, αλλ' ούτε καί τής πόλεως στην οποία απευθύνεται. "Οτι πρόκειται για επιστολή
αύτοκράτορος καί όχι διοικητού, προκύπτει άπό τον χαρακτηριστικό τύπο τοϋ ακροτελεύτιου
χαιρετισμού (ευτυχείτε), ό όποιος εμφανίζεται αποκλειστικά σέ αυτοκρατορικά έγγραφα καί μόνον
άπό τήν εποχή τοϋ 'Αδριανού (Mourgues 232-35). Τό πολλαπλώς τεκμηριωμένο ενδιαφέρον τοϋ
τελευταίου για τα προβλήματα τής Θράκης (βλ. ανωτέρω, ιδίως τα σχόλια στις επιγραφές Ε78-79
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και Ε185) ενισχύει τήν υπόθεση οτι και το συγκεκριμένο αποσπασματικό έγγραφο, πού μπορεί με
παλαιογραφικα κριτήρια να χρονολογηθεί στις αρχές τού 2ου μ.Χ. αι., πρέπει να αποδοθεί στον
Ιδιο αυτοκράτορα. "Οσον άφορα στον αποδέκτη, αν ό λίθος προέρχεται πράγματι άπο τήν
'Αλεξανδρούπολη, δεν μπορεί παρά να είναι ή γειτονική Τραϊανούπολις.1 Σε αντίθετη περίπτωση,
δεν πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο οτι ή επιγραφή προέρχεται από τήν Μαρώνεια.

*Ε447. Καταμερισμός έργων οδοποιίας (βλ. επίσης ανωτέρω Ε433)
Ή τύχη του μνημείου αγνοείται. Πρωτοαναφέρεται άπό τον Deville ως προερχόμενη από το
Δεδε "Αγάτς, τό όποιο επισκέφθηκε τό 1866· για τό συγκεκριμένο όμως μνημείο δεν σημειώνεται
ακριβής τόπος ευρέσεως, όπως συμβαίνει με τΙς άλλες επιγραφές πού ό ίδιος είδε στο Δεδε Άγάτς.
Μαρμάρινη στήλη αποκεκρουμένη αριστερά και κάτω, με (εγγεγραμμένη;) άετωματική επίστεψη,
στο τύμπανο της οποίας έχουν χαραχθεί οί λέξεις τοϋ πρώτου στίχου.2
Οι διαστάσεις τοΰ λίθου και των γραμμάτων δεν αναφέρονται. Σημειώνονται γωνιώδη ωμέγα
καί σίγμα, συντομογραφίες και συμπιλήματα.
Στον Πίνακα 93 αναπαράγεται τό απόγραφο πού δημοσίευσε ô Deville.
Βιβλιογραφία: G. Deville, AnnAssEtGr 7 (1873) 97-98, αρ. 5· (Dumont, Inscriptions 55, αρ. 110
α· Dumont-Homolle 440, αρ. 110α· IGRR Ι 828· Ι. Stoian, Studii si Cercetarì 10 [1959] 327· SEG
19 [1963] 451, με μικρές αβλεψίες· Mottas, "Thrace" 101-104).
Πρβλ. L. Robert, Hellenica I (1940) 91, σημ. 1· SEG 39 (1989) 666· Ά. Σαμοθράκης, Θρακικά 18
(1943) 186-87, άρ. 3· P. J. Adams, "Αρχαία Θράκη" 141, σημ. 31 (ot δύο τελευταίοι με σύγχυση
των διαφορετικών θραυσμάτων καί επιγραφών καθώς καί της σχετικής βιβλιογραφίας).
202 μ.Χ.

[Άγα]θτί τύχη.
[Υπέρ της τών θειοτάτω]ν και
[μεγίστων Αυτοκρατόρων] Λ(ουκίου)
4 [ΣετπΓΐμίου Σεουήρο]υ Περτίνα[κος και Μ(άρκου) Αυρηλίου Ά]ντωνείνου
[Σεβαστών καί Π(οττλίου) Σεττπμίου Γέ]τ[α]
[Καίσαρος τύχης τε καί νείκης κ]αί Ίουλία[ς]
8 [Δόμνης Σεβαστής [ και Φουλβίας Πλαυτίλλης|
| Σεβαστής] και του σύντταντος α]ύτών οϊκου
[ηγεμονεύοντος] της Θρακών ε[τταρχείας] Κ(οΐντου) [Σ]ικινίου Κλάρου ττο[ι]12 [εϊ ή Τραϊανό]πόλεως φυλή
[ή δείνα, έργου άρξα]μένη άττό ταύτης
[της στήλης τα] έξης μείλια Τ[Κ]
[
σ]τήλης κ[
]
16 [
]ΩΜΑΙ[
]
[
]ΜΑ.Ρ1[
]

[

]Γ[- - -

]

1. Για τήν μεταφορά κατά το παρελθόν ευρημάτων από τήν Τραΐανούπολη στην Αλεξανδρούπολη, βλ. G. Kazarow, JdlAA
33 (1918) 61, καί Γρ. Π. Ευθυμίου, ΑΕ 1965 [1967] "'Αρχαιολογικά Χρονικά" 19-20.
2. Deville: "Marbre brisé à gauche et en bas. Dans la partie supérieure, dessin d'un fronton dans lequel est inscrite la formule
αγαθή τύχη".
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Στό χωρισμό των στίχων ή προτεινόμενη αποκατάσταση ακολουθεί τον Deville, αν καί,
κρίνοντας άπό τό απόγραφο του, δεν είναι βέβαιον ότι τα σωζόμενα στό δεξιό πέρας της
επιγραφής γράμματα ορίζουν σε κάθε περίπτωση τό πέρας των αντίστοιχων στίχων. Κατά τα άλλα,
οι συμπληρώσεις λαμβάνουν υπ' όψη τους σχεδόν πανομοιότυπους αντίστοιχους στίχους της
επιγραφής Ε433 (βλ. ανωτέρω), ή οποία βέβαια δεν ήταν γνωστή στον Deville. Επισημαίνεται
διαφορά δύο στίχων μεταξύ των δύο κειμένων, ή οποία όμως μπορεί να οφείλεται σε παραλείψεις
του Deville.
Στίχ. 2-3: [Υπέρ σωτηρίας] και [υείκης| Αυτοκρατόρων Καισάρων] Λ. Ó Deville. Στίχ. 7: [Καίσαρος
κ]α'ι
'Ιουλία^ ]Ò Deville· [Καίσαρ
κ]α\ Ι ο υ λ ί α ς Ó H o m o l l e ( D u m o n t - H o m o l l e ) . Στίχ. 8: [Δόμνας Σεβαστής καί

Πλαυτίλλας] ό Deville, ό όποιος αναγνωρίζει rasura στο τέλος τοΰ στίχου · πρβλ. Ε433, στίχ. 8-9: [Ιουλίας]
Δόμνης Σεβαστής| [ κα'ι Φουλβίας Πλαυτίλλης] . Στίχ. 9: κα'ι σύμπαντος α]ύτών οίκου Ó Deville. Στίχ. 10:
nONTHCQPAKQNE στο α π ό γ ρ α φ ο τ ο ΰ D e v i l l e . Στίχ. 10-11: [ηγεμονεύοντος] της Θρακών ε|[τταρχείας] Κ.
[Σ]ικινίου Κλάρου Πο Ó Deville* [ήγεμονεύοντ]ο[ς] της Θρακών έ|[παρχείας] Κ. [Σ]ικινίου [Κ]λάρου Πο Ó Homolle
(Dumont-Homolle) καί IGRR. Στίχ. 12: [
]πόλεως φυλή Ô Deville. Στίχ. 13: [
άρχο]μένη άπό ταύτης Ô

Deville. Στίχ. 14: [της στήλης τα] έξης μείλια Τ ό Deville· ό αριθμός διορθώνεται σε ΓΚ από τον Mottas (σελ.
102). Στίχ. 16-18: επαναλαμβάνονται τα λίγα γράμματα πού διέκρινε ό Deville (βλ. τό απόγραφο του, το όποιο
αναπαράγεται εδώ στον πίν. 93).
'Αναλυτικός σχολιασμός τοΰ κειμένου παρατίθεται ανωτέρω (βλ. τήν επιγραφή Ε433). Τήν
ασφαλέστερη απόδειξη οτι, παρά τις μεγάλες ομοιότητες μέ τό τμήμα Α τής επιγραφής Ε433, δεν
πρόκειται για τήν ίδια επιγραφή αποτελεί τό γεγονός οτι τα κατάλοιπα των δύο τελευταίων
αποσπασματικών στίχων τοΰ απογράφου τοΰ Deville, ανταποκρίνονται, αλλά μέ διαφορετικό
περιεχόμενο, προς τους πρώτους σωζόμενους στίχους τοΰ τμήματος Β τής Ε433. Εύλογο κατά
συνέπειαν είναι τό συμπέρασμα τοΰ Mottas (σελ. 102) οτι ή επιγραφή τής 'Αλεξανδρουπόλεως
άνηκε σε άλλο αντίγραφο τής ίδιας αποφάσεως, μέ τό όποιο γινόταν αντίστοιχος επιμερισμός
έργων οδοποιίας σε άλλη φυλή καί αφορούσε πιθανότατα άλλο τμήμα τής οδού, ίσως προς Δ τής
Τραϊανουπόλεως.
Για τήν σημασία τής επιγραφής, βλ. ανωτέρω σελ. 534 καί 538 καί τα σχόλια στην επιγραφή
Ε433.

Ε448. 'Όρος τής χώρας τοΰ ίεροϋ της Σαμοθράκης
Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως, άρ. καταλόγου μαρμάρων 1029. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τοΰ
Amédée Tacchella, εκπροσώπου τής εταιρείας Fraissinet στον Γαλατά, ό όποιος κατοικούσε στό
παρελθόν στό Δεδέ Άγάτς, ό λίθος βρέθηκε τό 1898 σε αποχετευτικό αγωγό στα νοτιοδυτικά τού
Φάρου, κοντά στον τάφο τού Δεδέ, σέ απόσταση 8 μ. άπό τήν θάλασσα καί σέ βάθος 1,50 μ.1
'Ορθογώνια στήλη άπό λευκό μάρμαρο μέ άποκεκρουμένες τις άνω καί κάτω δεξιά γωνίες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,09x0,50x0,13. Ύψος γραμμάτων: 0,05-0,06.
'Απόγραφο καί εκτυπο στα αρχεία τών IG. Ή φωτογραφία στον πίνακα 93 αναπαράγει έκείνην
πού δημοσίευσε ή Cole.
Βιβλιογραφία: Ρ. Ν. Papageorgiu, BPh W24 (1901) στ. 699, 1 καί, ανεξαρτήτως G. Seure, BCH2A
(1900) 147-148· βλ. όμως καί σελ. 574 (G. F. Abbott, CR 15 [1901] 84-5 IG XII 8 σελ. 40, Α166.
2· P. Roussel, BCH 63 [1939] 133-41· J. R. McCredie, Hesperìa 37 [1968] 220-21· Cole 17 καί σημ.
131, Appendix I άρ. 15, πίν. V a [όπου προφανώς εκ παραδρομής ή επιγραφή χρονολογείται
στον Ιο π.Χ. αί.]).
Πρβλ. Α. Zournatzi, Ancient West & East 2.2 (2003) 337 σημ. 60.

1. Για τήν αβέβαιη προέλευση τών αρχαίων πού βρέθηκαν στην περιοχή τοΰ Φάρου, βλ. ανωτέρω σελ. 548 καί κυρίως σημ. 3.

552

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τέλη lov-άρχές 2ου μ.Χ. ai.
"Opos
ίερας
χώρας
4 θεών
τών εν
Σαμο
θράκη.
ΟΡΟΣ|ΧωΡΑΣ|ΙΕΡΑΣ|ΘΕωΝ|ΤωΝΕΝ|ΣΑΜΟΘΡΑιΚΗι ό Papageorgiu (ô όποιος όμως βασίσθηκε σε
αντίγραφο τοϋ κειμένου, τό όποιο έλαβε από τον Γ. Άσλάνογλου) και ό Abbott.
Ό Seure δημοσίευσε μαζί μέ τήν επιγραφή αυτή τον δεύτερο ορο "ιεράς χώρας", ό όποιος
ανακαλύφθηκε τό 1868 από τον Albert Dumont 20 χλμ. περίπου ανατολικότερα, σε βράχο στους
νότιους πρόποδες της ακροπόλεως της Τραϊανουπόλεως (βλ. ανωτέρω τήν επιγραφή Ε434).
Αγνοώντας τήν παρατήρηση των πρώτων έκδοτων οτι ό όρος εκείνος άνηκε πιθανότατα σε ιερό
της ακροπόλεως της Τραϊανουπόλεως (βλ. Dumont και Dumont-Homolle καί, συστηματικά,
Zournatzi), ô Seure υποστήριξε δτι ol δύο επιγραφές αποτελούν τεκμήρια οτι άπό τήν πτολεμαϊκή
Ισως ήδη περίοδο ή χώρα τοΰ ιερού των Μεγάλων θεών της Σαμοθράκης περιλάμβανε τμήμα της
άντικρυνής ηπειρωτικής ακτής άπό τήν Τραϊανούπολη μέχρι τήν Σάλη καί τά Τέμπυρα (πρβλ.
Roussel)· κατά τον C. Fredrich (IG XII 8) τό ανατολικό τμήμα της ηπειρωτικής ακτής απέναντι άπό
τήν Σαμοθράκη, μέ τά Τέμ-rrupa καί τό Χαράκωμα,1 είχε πιθανότατα αποδοθεί στο νησί, μαζί μέ τήν
ελευθερία του, από τους Ρωμαίους. Σχετικό μέ τήν επέκταση (ή τήν ανάκτηση) της χώρας τού
σαμοθρακικού ιερού στην ηπειρωτική ακτή θεωρήθηκε επίσης ψήφισμα των Σαμοθράκων προς
τιμήν τού βασιλέως Λυσιμάχου, εύρημα σχετικά πρόσφατο άπό τον χώρο τού ιερού (McCredie 22021, άρ. 65.843· βλ. επίσης Cole 17, μέ τήν σημ. 130). Οί αναγραφόμενες στο ψήφισμα αυτό
ευεργεσίες τοΰ Λυσιμάχου προς τήν Σαμοθράκη περιλαμβάνουν καί τήν αποκατάσταση της ιεράς
χώρας της [ήπε]ί[ρο]υ, τήν οποία είχαν (πρώτοι;) οριοθετήσει (ετεμένι|[σαν TO]ÏS Θεοϊς καί
ανέθεσαν...) οί βασιλείς Φίλιππος (Β' ή Γ') καί Αλέξανδρος (Γ' ή Δ'), αλλά είχε στο μεταξύ
άπωλεσθει.2 "Οπως διαφαίνεται άπό τήν προτεινόμενη αποκατάσταση των στίχων 19-20 της
επιγραφής Ε433, τό ιερό της Σαμοθράκης διατηρούσε πιθανώς κτήσεις —ή τουλάχιστον μέρος τών
παλαιότερων κτήσεων του— στην Περαία ακόμη καί μετά τήν ίδρυση της Τραϊανουπόλεως.

ΠΑΛΑΓΙΑ
Παλαιότερα ευρήματα οστράκων καί νομισμάτων τών κλασσικών καί ρωμαϊκών χρόνων
υποδηλώνουν τήν ύπαρξη αρχαίου οικισμού στην θέση Ελαιώνας, δυτικά της Παλαγιάς,3 τρία
περίπου χλμ. βορειοδυτικά της 'Αλεξανδρουπόλεως, άπό όπου προέρχεται καί τό επιτύμβιο Ε449.
Στα νομισματικά ευρήματα άπό τήν ϊδια θέση προστέθηκε πρόσφατα ένα χάλκινο νόμισμα της
τελευταίας προχριστιανικής δεκαετίας μέ επιγραφή τοϋ βασιλέως Ροιμητάλκη (Νομισματικός
Κατάλογος Μουσείου Κομοτηνής 132).4

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 134-36.
2. Ή αποκατάσταση καί ερμηνεία τών τελευταίων σωζόμενων στίχων τοΰ ενδιαφέροντος αύτοΰ κειμένου διαφεύγει.
3. Δ. Τριαντάφυλλος ΑΔ 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 311.
4. Θ. Κούγκουλος, Θρακικά Χρονικά 43 (1989) 26-27 και σημ. 74.
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Ε449. Επιτύμβιο τοϋ Δέκμου Σεΐον Τονφου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6162. Βρέθηκε το 1991 από τον Χρήστο Άναστασιάδη σε απόσταση
περίπου 300 μ. δυτικά τοΰ χωριού Παλαγιά, κοντά στο στρατόπεδο.
Μαρμάρινη πλάκα άποκεκρουμένη τό κάτω μέρος και την άνω δεξιά γωνία τής ενεπίγραφης
όψεως.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,46x0,47x0,04. Ύψος γραμμάτων: 0,035, τό Ν: 0,04.
Διάστιχο: 0,002-0,01. Συντομογραφία (στίχ. 1). Συμπίλημα (στίχ. 3).
Έκτυπο.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, Azi 46 (1991) [1996] "Χρονικά" 345 (AEpigr 1995 [1998]
1356· SEG 46 [1996] 860).
1ος-2ος μ.Χ. αι.
Δ(έκμος) Σέϊος Φοίβος Δεκμω Σεΐω 'Ρούφω τ ω
πάτρωνι εκ τών ιδίων.
Δ' ΣΕΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΚΜΩΣΕ: ΙΟ' ΡΟΥΦΟΤΩ|ΠΛΤΩΝΙΕΚΤΩΝΙΔΙΩΝ ό Τριαντάφυλλος. Δ^κμος)
Σεΐος Φοίβος Δ[ε]|κμω Σείω 'Ρούφω τ ω | πατ<ρ>ώνι εκ τών ιδίων ή

AnnEp.

Ή επιγραφή αποτελεί μαρτυρία τής εγκαταστάσεως στην περιοχή μέλους τού ρωμαϊκού γένους
τών Σεΐων δούλος αυτού υπήρξε ό απελεύθερος πλέον Φοίβος, ό όποιος μερίμνησε με δικά του
έξοδα για τήν ταφή τού πρώην κυρίου του.
Για τήν δράσστηριότητα τών Σεΐων στίς ακτές τού Αιγαίου, βλ. πρόσφατα Ε. Deniaux, "Les
gentes de Délos et la mobilité sociale à Rome au 1er s. av. J.-C: l'exemple de Marcus Seius et des
Seii", Les Italiens 29-39.

ΝΕΑ ΧΗΑΗ
Άπό τήν περιοχή Τσινάρ-Ντερέ (ή Τσιναρλί Ντερέ ή Τσιφλίκι τοϋ Σιμσάρή), όπου βρέθηκε καί ή
επιγραφή Ε450, ενα χιλιόμετρο προς Δ τής Νέας Χηλής, αναφέρονται άπό τον "Αγγελο Ποιμενίδη
ευρήματα συλημένων τάφων μέ ήμικατεστραμμένα κτερίσματα προρωμαϊκών χρόνων και
"μαυρόχρωμα ... λεπτότατα καί ωραία" αγγεία, άπότμημα μαρμάρινου κίονος καί θεμέλια
χρηστικών κτισμάτων.1 Πιο πρόσφατα, στην ίδια θέση αναγνωρίσθηκαν Ιχνη προϊστορικού
οικισμού (τής εποχής τού Χαλκού;), ίσως καί τύμβου, ό όποιος ισοπεδώθηκε.2 "Εξω άπό τήν Νέα
Χηλή εξ άλλου αναφέρεται οτι επισημάνθηκαν Ιχνη ρωμαϊκού λουτρού.3
Ε450. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 339.
Άπότμημα ορθογώνιας μαρμάρινης πλάκας άποκεκρουμένο άνω, δεξιά καί κάτω. Ή επιφάνεια
εν πολλοίς διαβρωμένη ή αλλοιωμένη άπό μικρές αποκρούσεις καί χαράξεις.

1. Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη 49-51· Θ. Κούγκουλος, Θρακικά Χρονικά 43 (1989) 29.
2. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 311.
3. Θ. Κούγκουλος, Θρακικά Χρονικά 43 (1989) 28.
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Ή επιγραφή άμελώς χαραγμένη μέσα σε ορθογώνιο εγχάρακτο πλαίσιο, το όποιο διαιρείται με
βαθειά αύλακα σε δύο Ισοϋψείς οριζόντιες ζώνες. Σύμφωνα με τον Ποιμενίδη, διαβάσθηκε από τον
Μπακαλάκη, στον όποιο επιδείχθηκε.
Βρέθηκε το 1924 στην περιοχή Νέας Χηλής, στο βάθος τοϋ Τσιναρλί Ντερέ (αγρός Μαυρόπουλου, περιοχή τοϋ παλαιοϋ τσιφλικιού τοϋ Σιμσάρη). Μεταφέρθηκε στο Μουσείο Κομοτηνής τό
1965.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,47x0,445x0,125. Ύψος γραμμάτων: 0,035-0,004. Διάστιχο:
0,09-0,10.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 93.
Βιβλιογραφία: Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη 49.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Καρτουζα [τοϋ δεινός]
θυγάτηρ.
Χαίρε και συ ττα[ροδεϊτα].
Κατά τον Ποιμενίδη, ή επιγραφή διαβάσθηκε προχείρως από τον Γ. Μπακαλάκη ώς ακολούθως:
"ΑΡΤω ΘΥΓΑΤΗΡ .. (λείπει τό όνομα) ΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΣΥ ΠΑΡΟΔΙΤΑ".
Τό ασυνήθιστο άνθρωπωνύμιο άπαντα αρκετές φορές στην ευρύτερη περιοχή τής Θράκης τοϋ
Αιγαίου (βλ. ανωτέρω, τα επιτύμβια Ε295 καί Ε328 [Καρτοϋς]), είναι όμως γνωστό και άπό τήν
Χαλκιδική (βλ. Hatzopoulos-Loukopoulou, Recherches II270).
Ή προταθείσα άπό τον Ποιμενίδη χρονολόγηση στους προ-ρωμαϊκούς χρόνους κρίνεται
αβάσιμη.

ΑΟΡΙΣΚΟΣ
Στις αρχαίες φιλολογικές πηγές, ή ονομασία Δορίσκος1 αναφέρεται τόσο στην παραλιακή
πεδιάδα καί ακτή τής Θράκης, τήν οποία διαρρέει ό Έβρος ποταμός,2 οσο καί σε συγκεκριμένη
οικιστική μονάδα, ή οποία χαρακτηρίζεται ώς τείχος.3
Οι λιγοστές σωζόμενες μαρτυρίες γύρω άπό τήν ιστορία τοϋ Δορίσκου υπογραμμίζουν κατά
κύριο λόγο τήν στρατηγική του σημασία για τις δυνάμεις, οί όποιες κατά καιρούς υπήγαγαν τήν
αιγαιακή Θράκη στην κυριαρχία τους. Πράγματι, ή συγκεκριμένη περιοχή βρισκόταν επάνω στον
μεγάλο χερσαίο άξονα συνδέσεως τής 'Ασίας μέ τήν Ευρώπη, αμέσως προς Δ τής διαβάσεως τοϋ
Έβρου ποταμού, καί στο σημείο διασταυρώσεως μέ τήν σημαντικότερη φυσική δίοδο προς τό
εσωτερικό τής Θράκης μέσω τής κοιλάδας τοϋ Έβρου. Σύμφωνα μέ τον Ηρόδοτο (Τ86), σέ αυτήν
1. Πρβλ. Τ197: Δουρίσκος- Τ132: DoriscoiT Τ165: Doriscum.
2. Τ86: αιγιαλός τε και πεδίον μέγα- Τ215: -πόλις Θράκης καί πεδίον πρβλ. Ήρωδ., Περί καθολικής προσφδίας 3.1.153: πεδίον.
'Ασαφές παραμένει, αν μέ αυτήν τήν έννοια πρέπει να νοηθεί ό χαρακτηρισμός χωρίον, πού χρησιμοποιούν ό Αισχίνης
(Τ13) καί ορισμένοι λεξικογράφοι (Τ27 καί Τ205), η αν στις περιπτώσεις αυτές σημαίνει απλώς τό τοπωνύμιο· ανάλογη
πρέπει να είναι καί ή σημασία του δρου locus πού χρησιμοποιείται για τόν Δορίσκο από τον Πλίνιο (Τ165). Μέ τήν
έννοια τής ακτής —καί όχι τού οχυρού— πρέπει να νοηθεί δτι αναφέρεται ο Δορίσκος άπό τον Ηρόδοτο (Τ82)
προκειμένου να προσδιορίσει τό σημείο στο όποιο οί Λεσβίοι αποβίβασαν λίγο μετά τήν 'Ιωνική επανάσταση τού 499
π.Χ. μία ομάδα Παιόνων πού είχαν μετοικισθεΐ από τους Πέρσες στην Φρυγία για να επιστρέψουν στις εστίες τους.
3. Τ86· Τ197- Τ132: castellum. Ό χαρακτηρισμός πόλις εμφανίζεται μόνον σέ μεταγενέστερους γραμματικούς (Αιλίου
Ήρωδιανού, Περί καθολικής προοφδίας 3.1.153) καί λεξικογράφους (Γ215)· για τήν σημασία τοϋ δρου πόλις στον
Στέφανο Βυζάντιο βλ. D. Whitehead, CPCPapers l (1994) 99-124.
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οί Πέρσες οικοδόμησαν οχυρό (τείχος βασιλήιον), στο όποιο εγκατέστησαν μόνιμη φρουρά άπό τους
χρόνους της εκστρατείας τοϋ Δαρείου Α ' εναντίον των Σκυθών πού κατοικούσαν στην Ευρώπη
(μεταξύ 519 καί 511 π.Χ.).1
Τό 480 π.Χ., κατά τήν εκστρατεία τοϋ Ξέρξη εναντίον της ηπειρωτικής Ελλάδος, ό Δορίσκος
χρησίμευσε ώς κέντρο ανεφοδιασμού (Τ84) καί τόπος επιθεώρησης καί καταμέτρησης τών
ναυτικών καί χερσαίων δυνάμεων τών Περσών (Τ86).2 Ό Πέρσης Μασκάμης, γιος τοϋ Μεγαδόστη,
τον όποιο διόρισε ό Ξέρξης διοικητή στον Δορίσκο, μνημονεύεται ώς ό μόνος άπό τους Πέρσες
υπάρχους στην Θράκη καί τον Ελλήσποντο, τον όποιο δεν κατάφεραν να εκδιώξουν οί "Ελληνες
μετά τους Μηδικούς πολέμους- οί εξαιρετικές του υπηρεσίες ανταμείφθηκαν με τήν απονομή
τακτικών δώρων καί τιμών προς τον ίδιο καί τους απογόνους του άπό τον Ξέρξη καί τον διάδοχο
του 'Αρταξέρξη Α ' (464-425 π.Χ.) (Τ88· πρβλ. Τ87).
Ή τύχη τοϋ Δορίσκου μετά τήν αποχώρηση τών Περσών καί άπό τα τελευταία ευρωπαϊκά
ερείσματα δέν είναι γνωστή. Στους καταλόγους τών μελών της πρώτης καί της δεύτερης
'Αθηναϊκής συμμαχίας δέν συμπεριλαμβάνεται, ίσως επειδή δέν ήταν αυτόνομη πόλις αλλά απλό
οχυρό,3 τό πιθανότερο όμως είναι οτι άνηκε στην Περαία της Σαμοθράκης καί, κατά συνέπειαν, οτι
ελεγχόταν άπό τους 'Αθηναίους. 'Οπωσδήποτε, ή κατάληψη τοϋ Δορίσκου άπό τον Μακεδόνα
βασιλέα Φίλιππο Β ' λίγο μετά τήν σύναψη της Φιλοκρατείου ειρήνης (346 π.Χ.) καταγγέλθηκε ώς
καταπάτηση τών 'Αθηναϊκών συμφερόντων στο βόρειο Αιγαίο.4
Μετά άπό μία σχετικά σύντομη περίοδο πτολεμαϊκής κυριαρχίας στην θρακική Χερσόνησο καί
τις ακτές τοϋ βορείου Αιγαίου,5 ô Δορίσκος αναφέρεται μεταξύ τών θέσεων οί όποιες επανήλθαν
υπό μακεδόνικη κυριαρχία τό 200 π.Χ. ώς αποτέλεσμα τών επιτυχών επιχειρήσεων τοϋ Φιλίππου
Ε ' στην νοτιοανατολική Θράκη (Τ132)· ή κυριαρχία τών Άντιγονιδών διατηρήθηκε πιθανότατα ώς
τήν κατάλυση τοϋ Μακεδόνικου βασιλείου.6 Άπό τον Δορίσκο τέλος αναφέρεται οτι διήλθαν τα
στρατεύματα τοϋ Κασσίου καί τοϋ Βρούτου πριν άπό τήν μάχη τών Φιλίππων τό 42 π.Χ. (Τ23).
Πέρα άπό τήν βέβαιη περσική παρουσία κατά τον ύστερο 6ο καί τις πρώτες δεκαετίες τοϋ 5ου
π.Χ. αι., ελάχιστες πληροφορίες σώζονται για τους κατοίκους τοϋ Δορίσκου. Ό Στέφανος
Βυζάντιος παραδίδει τό εθνικό Δορίσκιος (Τ215) καί τό ιπποκρατικό σύγγραμμα Έπιδημίαι
αναφέρει τό ιατρικό ιστορικό της κατά τα άλλα άγνωστης "μητέρας τοϋ Τερπίδη άπό τον Δορίσκο"
(Τ118).
Παλαιότερα ό Δορίσκος είχε αναζητηθεί στην περιοχή της κοινότητος Λουτροϋ
Τραϊανουπόλεως7 ή, κατ' άλλους, στις Φέρες.8 Πρώτος ό Ευθυμίου9 επισήμανε τήν σπουδαιότητα
της αρχαίας θέσεως στον λόφο Σαράγια, στο 21ο χλμ. της σιδηροδρομικής γραμμής
Άλεξανδρουπόλεως-Φερών, τήν όποια επιβεβαίωσαν οί έρευνες τοϋ Γεωργίου Μπακαλάκη: ό

1. 'Ανάλογα πλεονεκτήματα μέ τοϋ Δορίσκου αναγνωρίζονται καί στο επόμενο ευρωπαϊκό σημείο ελέγχου τών Περσών,
τήν Ήιόνα, πού ήλεγχε τον πόρο άλλου μεγάλου ποταμού, τοΰ Στρυμόνος. Για τήν περαιτέρω αξιοποίηση τοΰ άξονος
τοΰ ποταμού Έβρου κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους μέ τήν κατασκευή σημαντικής χερσαίας όδοΰ κατά μήκος τής
δεξιάς (δυτικής) όχθης τοΰ ποταμού, βλ. ανωτέρω, σελ. 139 καί 571. Ό ίδιος ό Έβρος δέν είναι γνωστό αν ήταν πλωτός
σέ όλο του τό μήκος. Ρητά αναφέρεται άπό τον Στράβωνα (Τ231) τό μήκος τού άνάπλου (συνεπώς καί τό έφικτόν)
μέχρι τα Κύψελα.
2. Πρβλ. Τ55, Τ231, Τ165, Τ14ο καί Τ152.
3. Βλ. ανωτέρω τους χαρακτηρισμούς, πού αποδίδουν στον Δορίσκο οί αρχαίες πηγές.
4. Τ40, Τ41, Τ42, Τ45, Τ46, Τ47 άλλα καί Τ13· Σχετικά μέ τήν επιρροή τής 'Αθήνας στην περιοχή τοΰ δέλτα τοΰ "Εβρου, βλ.
γενικά Isaac 152-55 καί Archibald 219-20.
5. Βλ. ανωτέρω, σελ. 324-25, άλλα καί τα σχόλια στην επιγραφή Ε451.
6. Λίβιος 37.7.8-16. Βλ. Μ. Β. Hatzopoulos, Pulpudeva 4 (1983) 80-87.
7. Βλ. π.χ., Ε. Oberhummer, RE V 2 (1905) 1566-67, λ. Doriskos· Σαμοθράκης, Λεξικόν, στο λ.· πρβλ. ATL 1517.
8. Casson 93.
9. Γ. Ευθυμίου, ΑΘΛΓΘ 19 (1954) 150-53.
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αρχαίος οικισμός πού εντοπίσθηκε εκεί ταυτίσθηκε από τον Μπακαλάκη1 με τον Δορίσκο.2 Έξ
άλλου, μεταξύ των κοινοτήτων Δορίσκου και Φερών, 4 χλμ. ΝΑ της σύγχρονης κοινότητας
Δορίσκου, στην θέση Τασλή Σομπάτ, ό ίδιος ερευνητής ανίχνευσε τήν πιθανή θέση τοΰ αρχαιότερου
πόρου διαβάσεως τοΰ Έβρου 3 , επιβεβαιώνοντας έτσι τήν στρατηγική σημασία της θέσεως. Τήν
άμεση επαφή τοΰ λόφου Σαράγια με τους κύριους οδικούς άξονες της αίγαιακής Θράκης
υποδηλώνει και μιλιάριο ρωμαϊκών χρόνων (Ε452), τό όποιο εντοπίσθηκε πρόσφατα στους ΝΔ
πρόποδες τοΰ λόφου.
Τα αρχαιότερα ευρήματα πού έφεραν στο φώς οί αρχαιολογικές έρευνες στον λόφο Σαράγια
ανάγονται στους προϊστορικούς χρόνους·4 ή ακμή ωστόσο τοΰ οικισμού χρονολογείται άπό τήν
αρχαϊκή εποχή ως τον 3ο ή 2ο π.Χ. αιώνα.5 Τα άνεσκαμμένα στρώματα τοΰ κυκλικού τείχους, τό
όποιο περιέβαλλε τον οικισμό στην κορυφή τοΰ λόφου έχουν χρονολογηθεί στο δεύτερο μισό τοΰ
4ου π.Χ. αι.6 Πολυάριθμα όστρακα εμπορικών αμφορέων καί λαβές μέ σφραγίσματα Θάσου,
Ακάνθου, Σαμοθράκης καί πιθανόν Αίνου επιτρέπουν να σχηματίσομε μία γενική εικόνα για τις
εμπορικές διασυνδέσεις τοΰ οικισμού καί υποδηλώνουν ίσως τήν λειτουργία του ώς κέντρου
διαμετακομιστικού εμπορίου για προϊόντα πού κατευθύνονταν προς τό εσωτερικό της Θράκης
μέσω τοΰ Έβρου.7 Σκωρίες, θραύσματα παραψημένων αγγείων καί στηρίγματα κλιβάνων, τα όποια
βρέθηκαν στο εσωτερικό τοΰ οικισμού, κοντά στο ανατολικό σκέλος της όχυρώσεως, μαρτυροΰν
βιοτεχνική (κατά πάσα πιθανότητα μεταλλουργική) δραστηριότητα.8 Άπό τό νεκροταφείο τοΰ
οικισμού, τό όποιο τοποθετείται στα Δ τοΰ υψώματος, έχει ερευνηθεί μόνον ένας συλημένος
κιβωτιόσχημος τάφος μέ λίγα μελαμβαφή όστρακα.9
Τυχαία ευρήματα άπό τον αρχαιολογικό χώρο συμπεριλαμβάνουν μιά μαρμάρινη βάση
περιρραντηρίου10 καί τιμητικό ψήφισμα (Ε451), στο όποιο αναφέρεται μεταξύ άλλων τοπική
προφανώς πανήγυρις προς τιμήν τοΰ 'Ασκληπιού καί τοΰ Τόΐτη. Άπό τα Σαράγια τέλος προέρ
χεται, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τοΰ Μπακαλάκη, καί μαρμάρινος "καταληπτήρας", ό όποιος
εκείτο μαζί μέ θραύσματα μαρμάρων τών βυζαντινών χρόνων στον χώρο της μονής Κοσμοσώτειρας, στις Φέρες.11
Ενδείξεις περσικής παρουσίας, οί όποιες θα επέτρεπαν τήν ασφαλέστερη ταύτιση τοΰ λόφου
Σαράγια μέ τον Δορίσκο, δέν έχουν προκύψει άπό τίς μέχρι σήμερα αρχαιολογικές έρευνες.
Ωστόσο, άπό τήν αρχαϊκή ώς τήν ελληνιστική περίοδο ή αρχαιολογική αυτή θέση παραμένει ή μόνη
γνωστή —καί σημαντική— εγκατάσταση στην δυτική όχθη τοΰ δέλτα τοΰ "Εβρου, έκει δηλαδή όπου
οί φιλολογικές πηγές τοποθετούν τον Δορίσκο. Επιπλέον, ή σύγχρονη ονομασία Σαράγια
("παλάτια") τοΰ λόφου, στην οποία οί ντόπιοι μερικές φορές προσθέτουν τους προσδιορισμούς

1. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 18-19, καίτοΰ Ιδίου, Actes Ville Congr. Intern. Arch. Class., Paris 1963 (1965) 285-86·
ΙΑΑΕρευνα 191 (=ΟΙνος Ίσμαριχός II, 1127-44). Τα αποτελέσματα τών ερευνών τοΰ Μπακαλάκη αγνοούνται από
ορισμένους μεταγενέστερους μελετητές (βλ. λ.χ. R. Stillwell [έκδ.], The Princeton Encyclopedia of Classical Sites
[Princeton 1976] 930-31 [M. H. McAllister] καί S. Lauffer [έκδ]), Griechenland. Lexicon der historischen Stätten von den
Anfängen bis zur Gegenwart [Μόναχο 1989] 201, λ. Doriskos [M. Zahrnt]).
2. Βλ. Barrington Atlas 51.
3. Μπακαλάκης, Αρχ. έρευνες 19· επίσης Γ. Μπακαλάκης, ΑΔ 17 (1961-1962) [1963] "Χρονικά" 260· πρβλ. Mottas, "Thrace"
85,87, ό όποιος περιγράφει καί δεύτερο πόρο, μερικά χιλιόμετρα βορειότερα, 4-5 χλμ. προς Α τών Φερών, κοντά στην
κοινότητα Πόρνου, για τον όποιο πιστεύει ότι αξιοποιήθηκε άπό τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οί παραπάνω διαπιστώσεις
πρέπει, κατά την γνώμη μας, νά αντιμετωπίζονται μέ σχετική επιφύλαξη, καθώς δέν είναι βέβαιο ότι ή αρχαία κοίτη τοΰ
"Εβρου δέν μετατοπίσθηκε.
4. Βλ. G. Bakalakis καί Α. Sakellariou, Paradimi (Heidelberg 1981) 38 καί σημ. 137· Γ. Μπακαλάκης, ΑΔ 17 (1961-1962)
[1963] "Χρονικά" 260 καί, πιο πρόσφατα, Theocharis II άρ. 43.
5. Γ. Μπακαλάκης, ΑΔ 17 (1961-1962) [1963] "Χρονικά" 260· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ26 (1971) [1975] "Χρονικά" 439-40· Χ.
Καραδήμα, ΑΔ50(1995) [2000] "Χρονικά" 666-67.
6. Δ. Τριαντάφυλλος ΑΔ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 439-40, πίν. 434α-γ καί 435δ.
7. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 18, καί τοϋ Ιδίου, ΑΔ 17 (1961-1962) [1963] "Χρονικά" 260· Δ. Τριαντάφυλλος, A4 26 (1971)
[1975] "Χρονικά" 439· Χ. Καραδήμα, ΑΔ 50 (1995) [2000] "Χρονικά" 667.
8. Χ. Καραδήμα, ΑΔ50 (1995) [2000] "Χρονικά" 667.
9. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ26 (1971) [1975] "Χρονικά"439-40.
10. Γ. Μπακαλάκης, ΑΔ 17 (1961-1962) [1963] "Χρονικά" 260 καί 259, σχ. 2.
11. Γ. Μπακαλάκης, Αρμός 1225-30.
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"τού Δαρείου" ή τού "Ξέρξη", ίσως παραπέμπει, όπως σημειώνει ό Μπακαλάκης, 1 σε τοπικές
μνήμες της ίδρυσης και λειτουργίας τού Δορίσκου ώς περσικού διοικητικού κέντρου κατά την
περίοδο της περσικής επικυριαρχίας στην περιοχή.
Ε451. Ψήφισμα προς τιμήν οικονόμου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 128. Τον λίθο εντόπισε ό Μπακαλάκης σε λιθοσωρό στην θέση Κάσια
Μαντρί στους πρόποδες τού λόφου Σαράγια κατά την διάρκεια επιτόπιων ερευνών κατά τα ετη
1959-61. Σύμφωνα με πληροφορία τού Δημητρίου Σιδηρόπουλου, ή επιγραφή είχε αρχικά βρεθεί
στο πλάτωμα τού λόφου.
Μαρμάρινη στήλη, άποκεκρουμένη το ανω μέρος λοξώς, τμήματα τού δεξιού κροτάφου και τήν
κάτω δεξιά γωνία. Μικρές αποκρούσεις κατά τήν ενεπίγραφη επιφάνεια, Ιδίως στο κατώτερο μέρος
τού κορμού της στήλης. Συγκολλημένη άπο τρία συνανήκοντα θραύσματα. Στον αριστερό κρόταφο,
νεοελληνικό χάραγμα: ΘΕΟΔΩΡΑ Γ. ΛΕΜΟΝΗ. Ή επιγραφή αυτή καθιστά προφανές οτι ή στήλη
είχε πρόσφατα επαναχρησιμοποιηθεί καί οτι, κατά συνέπειαν, ή θέση της αρχικής Ιδρύσεως της
μπορεί να ήταν αρκετά μακρυά άπό τον τόπο της ευρέσεως της.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,76x0,34x0,105. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,012-0,015. Διάστιχο:
0,005. Επιμελής χάραξη. Γράμματα με μικρούς άκρεμόνες. "Ιχνη οδηγών.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 93.
Βιβλιογραφία: Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 18-19, πίν 5ζ· J. καί L. Robert, BullEpigr 1966, 248,
δπου ή επιγραφή εσφαλμένα αποδίδεται στον Δραβήσκο αντί τού Δορίσκου.
Πρβλ. G. Daux BCH 85 (1961) "Chronique" 834· G. Bakalakis, Actes du Ville Congrès Intern.
Arch. Cl. 286, πίν. 47.2· Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ26 (1971) [1975] "Χρονικά" 439-40· Γ. Μπακαλά
κης, ΙΑΑΕρευνα 191-92.
Δεύτερο μισό τοϋ 3ου π.Χ. αι.
Προηγείται άγνωστος —οπωσδήποτε μικρός (3-4) αριθμός στίχων
c 10
[επειδή] Ά [
·
]
c 8
[- - · - -]όμου Αΐν[ιος ;]
[καταστα]θε[\]$ οίκονό4
[μ°$] ?ύχρη[σ]τών δ ι α 
τελεί καί κοινήι καί [ί]δίαι τοις συναν[τ]ώ[σιν]
τ ώ ν π [ ο ] λ ι τ ω ν και εν τ[οϊς]
8
λοιποϊς [ανέ] γκλητο[ν]
αυτόν πα[ρα]σκευά[ζει],
δεδόχθαι τοις πολ[ίταις]
δεδόσθαι αύτώι π ρ ο [ ε ] 12 δρίαν καί προξενία[ν],
ε[γκτησιν] καί άτ[έλειαν]
π ά ν τ ω ν αύτώι καί [εκγό]vois, ών ή πόλις κυ[ρία έ]16 στίν, κα'ι στέφανου ν [ α υ ] τόν κατ' ενιαυτόν, [ ό π ό ] [τ]αν τήν π α ν η γ ύ ρ ι ν

1. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 18.
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συντελώσιν τώι ΡΟ|[..]
20 και Άσκλητπώι eis τό[ν]
άε'ι χρόνο v. vacat

Στίχ. 2: [—]ΑΜΟΥΑ[—] ό Μπακαλάκης. Στίχ. 3: ]ΘΕ[ ]ΑΙΡΟΝ[ ό Μπακαλάκης. Στίχ. 4: [πδ]σι χρηστός ό
Μπακαλάκης· [άνή]ρ χρη... οι Robert (BullEpigr). Στίχ. 6: συναντώσι[ν] ό Μπακαλάκης, συ[ν]αντώ[σι] οί
Robert (BullEpigr).

Στίχ. 8-9: [άνέ]γκλητ[ον έ]|αυτον παρασκευά[ζει] Ó Μ π α κ α λ ά κ η ς , ά[νέ]γκλητο[ν] | αυτόν

πα[ρασ]κευά[ζει] οί Robert (BullEpigr). Στίχ. 13-14: |[γ]κτη[σιν] κα'ι άτ[έλειαν ά]|πάντων ό Μπακαλάκης, [ ]
καΊ άτέ[λειαν] πάντων οί Robert (BullEpigr). Στίχ. 16: στεφανοϋν ό Μπακαλάκης, στεφανου[ν] οί Robert
(BullEpigr). Στίχ. 17-18: ε[πει]|δάν ό Μπακαλάκης, [όττότ]αν οί Robert (BullEpigr). Στίχ. 19-20: τω Ροΐτ[τ)] | κα'ι
Άσκληπιω ό Μπακαλάκης, τώι 'Poi., κα'ι Άσκληπιώι οί Robert (BullEpigr).
Tò ψήφισμα χρονολογήθηκε από τον Μπακαλάκη στον 3ο-2ο π.Χ. αι., οί χαρακτήρες όμως των
γραμμάτων υποστηρίζουν μία σχετικά υψηλότερη χρονολόγηση, πριν από τό τέλος τοΰ 3ου π.Χ. αί.
Ή ακρωτηριασμένη αρχή τοΰ ψηφίσματος μπορεί να συμπληρωθεί ενδεικτικά κατά τό πρότυπο
των επιγραφών ΤΕ64 και ΤΕ65.
Στίχ. 3: πρβλ. ILabraunda 43. 5 (267 π.Χ.): ... κατασταθείς οΐκο[νό]μος ύπό βασιλέως
Πτολε[μαίου].
Στίχ. 4-5: πρβλ. ενδεικτικά IG XII Suppl. 171 ("Ιος, μετά τό 257 π.Χ.) και Syll3 547. 35 (Αθήναι,
μετά τό 211/0 π.Χ.).
Στίχ. 13-14: πρβλ. ενδεικτικά IGXÌ 4 (Δήλος) 1061. 24: όταν ή Τηίων πόλις συντελή Διονύσια ...·
IG XII 5 (Τήνος) 836. 8-9: δταν την θυσίαν κα'ι την ιτανήγυριν συντελήι ή πόλις ... Έδώ προτιμήθηκε
ό προταθείς άπό τους Robert χρονικός σύνδεσμος οπόταν, επειδή προσαρμόζεται καλύτερα στο
μήκος τοΰ στίχου. Πρβλ. FDM 351. 14: [... οπόταν αϊ τ]ριετηρίδες κα[Ί οί αγώνες συντελώνται].
Στίχ. 16-17: για τήν πρακτική αυτήν, βλ. πρόσφατα Χ. Βεληγιάννη, Πρακτικά τοΰ ΚΓ'
πανελλήνιου ιστορικού συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2002 (2003) 21-36.
Για τον κατά τα άλλα ασυνήθιστο τρόπο, με τον όποιο εισάγεται ή απόφαση στον στίχο 10
(δεδόχβαι τοϊς πολίταις), βλ. IGBulg III 1. 1114. 12 (τέλη 4ου-άρχές 3ου π.Χ. αι., από τήν χώρα της
Φιλιππουπόλεως), ICI, xxii4B. 52 (Όλους,2ος π.Χ. αι.)· πρβλ. IGNI. 263. 14 (3ος/2ος π.Χ. αι.,
Μαντινεία Αρκαδίας): δεδόχθαι τοις συνέδροις και τοις πολίταις. Βλ. επίσης τα συναφή σχόλια τοΰ
Rhodes σε ψηφίσματα κρητικών πόλεων (Rhodes 310-11).
Στους ακρωτηριασμένους στίχους 1-2 πρέπει να αναφερόταν τό όνομα καί τό πατρώνυμο τοΰ
τιμωμένου* δεδομένου μάλιστα δτι, μεταξύ άλλων, τό ψήφισμα προβλέπει τήν απονομή προξενιάς,
ό τελευταίος δέν μπορεί παρά να ήταν πολίτης άλλης πόλεως άπό έκείνην πού εξέδωσε τό
ψήφισμα. Τα σωζόμενα ίχνη γραμμάτων στον στίχο 2 πρέπει να αντιπροσωπεύουν τήν κατάληξη
-όμου τής γενικής τοΰ πατρώνυμου και τα πρώτα γράμματα άγνωστου —πάντως σύντομου—
εθνικού.
Εύστοχα υπογραμμίσθηκε άπό τους Robert δτι ή παρεχόμενη στον τιμώμενο περιορισμένη
ατέλεια πάντων, ών ή πόλις κυ[ρία έ]|στίν, (στίχ. 13-16), προδίδει οτι ή άγνωστη πόλις πού εξέδωσε
τό ψήφισμα δέν είχε απόλυτη οικονομική —φυσικά καί πολιτική— ανεξαρτησία, κατά συνέπειαν
δτι έξηρτάτο άπό κάποιον βασιλέα ή δυνάστη (BullEpigr βλ. επίσης συστηματικά Robert, La Carie
II, 298-99, με πλούσια βιβλιογραφία) ή, οπωσδήποτε, άπό κάποια εξωτερική αρχή. Ή
ανεπανάληπτη οξυδέρκεια τών Robert επιβεβαιώνεται σήμερα για άλλη μία φορά μετά τήν
ανάγνωση στον λίθο τοΰ τίτλου οικονόμος στο διαβρωμένο δεξιό τμήμα τοΰ στίχου 3 καί τήν
ασφαλή, κατά τήν γνώμη μας, συμπλήρωση τής μετοχής [καταστα]θε[ίς]. Πράγματι, ή χρονολόγηση
τοΰ ψηφίσματος στον 3ο π.Χ. αί. βάσει παλαιογραφικών κριτηρίων καί τό άδιαφιλονείκητο
γεγονός δτι ό τιμώμενος οικονόμος δέν είναι πολίτης τής πόλεως πού τον τιμά, υποδηλώνουν δτι ό
τελευταίος ήταν διορισμένος εκπρόσωπος εξωτερικής αρχής, προφανώς τής πτολεμαϊκής
διοικήσεως, ή οποία εγκαθιδρύθηκε στην ακτή τοΰ βορείου Αιγαίου μεταξύ τών ετών 244/241 καί
200 π.Χ. (βλ. ανωτέρω, σελ. 324-25).
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Ό οικονόμος, γνωστό οικονομικό όργανο της περιφερειακής διοικήσεως της πτολεμαϊκής
Αιγύπτου στο επίπεδο των νομών, μαρτυρείται επίσης ώς κύριος οικονομικός αξιωματούχος σέ
πολλές από τις υπερπόντιες κτήσεις των Πτολεμαίων, κατά κανόνα άπ' ευθείας έξηρτημένος από
τον διοικητήν της Αλεξανδρείας· κύριο έργο του ήταν ή διασφάλιση καί μεγιστοποίηση των
βασιλικών εισοδημάτων άλλα καί ή συνολική διαχείριση των διοικητικών δαπανών στην επαρχία
της ευθύνης του (Rostovtzeff, SEHHW 335, 338-339 καί 1398 σημ. 129· Bagnali 166-68 καί 224-28,
όπου καί ή σχετική τεκμηρίωση καί ή συναφής βιβλιογραφία). 'Αβέβαιο παραμένει τό μέτρο της
ανεξαρτησίας τού οικονόμου, συγκεκριμένα ή σχέση του με τον στρατηγό της επαρχίας, ό όποιος,
αντιθέτως, αναφερόταν άπ' ευθείας στον βασιλέα, αλλά καί με τον επί τής πόλεως, καθώς ό
οικονόμος φαίνεται ότι είχε, μεταξύ άλλων, καί τήν ευθύνη της οικονομικής υποστηρίξεως τών
στρατιωτικών δυνάμεων.
Ή απονομή με τό υπό μελέτην ψήφισμα τιμών σέ πτολεμαϊκό οικονόμο αποτελεί τό πρώτο
σαφές τεκμήριο της πτολεμαϊκής κυριαρχίας στην μεταξύ Ζωναίων καί Έβρου περιοχή, για τήν
οποία πάντως δέν υπήρχε ουσιαστική αμφιβολία, δεδομένου ότι οι γειτονικές πόλεις Μαρώνεια
καί Αίνος άνηκαν στην πτολεμαϊκή επικράτεια. Πράγματι, ή παρουσία καί ή δράση ανώτερων
αξιωματούχων της πτολεμαϊκής εξουσίας τόσο στην Μαρώνεια οσο καί στην Σαμοθράκη
τεκμηριώνεται επιγραφικά (ΤΕ63 καίΤΕ64' βλ. αναλυτικότερα ανωτέρω, σελ. 324 καί 329).
'Οπωσδήποτε, ό θεσμός τού οικονόμου μαρτυρείται εδώ για πρώτη φορά στην περιοχή. Ή παρουσία
του όμως στην Θράκη θεωρείται βέβαιη μέ βάση επιστολή τού Πτολεμαίου Ε ' (P. Teb. I 8) πού
αναφέρεται σέ εισοδήματα άπό τήν Θράκη καί τήν Λέσβο. Πληροφορίες για τό εύρος καί τό είδος
τών φόρων καί άλλων επιβαρύνσεων πού επιβλήθηκαν άπό τους Πτολεμαίους στην Θράκη τού
Αιγαίου καί για τήν ύπαρξη βασιλικής γής δέν υπάρχουν. Όπωσδήποτε, ή συγκεκριμένη επιστολή,
πού χρονολογείται συνήθως περί τό 201 π.Χ. (βλ. Bengtson, Strategìe III 181-82, μέ τις συναφείς
βιβλιογραφικές παραπομπές) καί ερμηνεύεται ώς αντίδραση στις επεκτατικές επιχειρήσεις τού
Φιλίππου Ε ', αποκαλύπτει τό είδος τών εσόδων πού αναμένονταν άπό τήν Θράκη: χρήματα, σίτος
καί άλλοι φό(ροι) ή φο(ρτία), δηλ. πιθανότατα οίνος καί έλαιο (Rostovtzeff, SEHHW 335). Ό
αποδέκτης της, κάποιος Αφροδίσιος, πιστεύεται ότι έφερε τό αξίωμα τού οικονόμου (Rostovtzeff,
SEHHW 335· κατά τον Bengtson [Strategie III 182], ό 'Αφροδίσιος πρέπει να ήταν στρατηγός, ίσως
κάποιος διάδοχος τού Ίππομέδοντος —βλ. ανωτέρω ΤΕ63 καί σελ. 324' άντιπρβλ. όμως Bagnali
166-67 καί 225-26). Ά ν μάλιστα δέν πρόκειται για απλή συγκυρία, δέν αποκλείεται ό ϊδιος αυτός
Αφροδίσιος να είναι όότιμώμενος οικονόμος τού ψηφίσματος τού Δορίσκου. Πράγματι τα σωζόμενα
γράμματα τών στίχων 1-2 καί ό δεδομένος συνολικός αριθμός γραμμάτων σέ κάθε στίχο (17-19)
επιτρέπουν τήν συμπλήρωση, μέ τις αναγκαίες φυσικά επιφυλάξεις, τού ονόματος Α[φροδίσιος]
στον στίχο 1. Μέ τά ίδια κριτήρια, τό εθνικό τού τιμωμένου μπορεί να συμπληρωθεί ώς Αϊν[ιος],
ενώ τό πατρωνυμικό του (στίχ. 2) μπορεί να αναζητηθεί ανάμεσα στα ποικίλα σύνθετα σέ -νομός ή
-δρόμος.

Ή ταυτότητα της πόλεως πού εξέδωσε τό ψήφισμα προς τιμήν τού οικονόμου δέν προκύπτει άπό
τό κείμενο της επιγραφής. Δεδομένου όμως οτι αυτή —ή τό αντίστοιχο εθνικό— δέν αναφέρεται
στο κείμενο της επιγραφής μπορεί να θεωρείται βέβαιο οτι ή στήλη είχε στηθεί είτε στην ίδια τήν
πόλη, ή οποία εξέδωσε τό ψήφισμα, είτε σέ χώρο (κώμη, εμπόριο ή ιερό) έξηρτημένο άπό αυτήν.
Κατά τον Μπακαλάκη, πρόκειται για τήν μικρή ελληνιστική πόλη, ή όποια διαδέχθηκε τό περσικό
φρούριο τού Δορίσκου. Κατά συνέπειαν, ή επιγραφή θεωρήθηκε ότι αποτελεί σημαντικό τεκμήριο
για τήν ταύτιση της θέσεως αυτής, ή οποία είχε παλαιότερα συσχετισθεί μέ τήν Τραϊανούπολη.1 Ό
Δορίσκος όμως χαρακτηρίζεται ώς πόλις μόνον άπό γραμματικούς καί μεταγενέστερους λεξικο
γράφους, άπό τους όποιους ό όρος δέν χρησιμοποιείται κατά κανόνα μέ τήν αυστηρή νομική
έννοια (βλ. ανωτέρω, σελ. 563, μέ τις σημ. 2 καί 3). Έξ άλλου, ή ρητή αναφορά οτι ή απονομή τού
στεφάνου στον τιμώμενο θα γίνεται κατά τήν τέλεση συγκεκριμένης πανηγύρεως, προς τιμήν
άγνωστης θεότητος καί τού 'Ασκληπιού, ή όποια προφανώς αποτελούσε σημαντικό τοπικό γεγονός
μέ ευρύτερη απήχηση στην περιοχή, επιτρέπει να ύποθέσομε οτι καί ή στήλη είχε στηθεί στον χώρο
1. Βλ. ανωτέρω, σημ. 532, σημ. 1· πρβλ. Mottas, "Thrace" 87.
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τού συγκεκριμένου ιερού, το όποιο πρέπει να άνηκε σε κάποιαν από τις γειτονικές πόλεις. Ή
υπόθεση αυτή παραπέμπει εύλογα στην επιγραφικά τεκμηριωμένη παρουσία ιερού τού θεού ιατρού
—τουλάχιστον κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους— στην αμέσως γειτονική τού λόφου Σαράγια
περιοχή, οπού αργότερα ιδρύθηκε ή Τραϊανούπολις (βλ. ανωτέρω Ε435 καί σελ. 540). Τό δεδομένο
αυτό, σε συνδυασμό καί με τήν απουσία έγκυρων πληροφοριών σχετικά με τον ακριβή τόπο
ευρέσεως τού ψηφίσματος δεν επιτρέπει νά άποκλείσομε τήν υπόθεση οτι ô λίθος μπορεί να
μεταφέρθηκε στην περιοχή τοϋ λόφου Σαράγια άπό Τραίανούπολη καί συγκεκριμένα άπό τό ιερό
τοϋ 'Ασκληπιού στον λόφο τοϋ 'Αγίου Γεωργίου (βλ. ανωτέρω, τήν επιγραφή Ε435),1 καί οτι ή
πόλις πού εξέδωσε τό ψήφισμα ήταν κάποια άπό τις λιγότερο ή περισσότερο γνωστές γειτονικές
πόλεις, όπως ή Δρυς καί ή Ζώνη ή ή Μαρώνεια καί ή Αίνος, ή ακόμη καί ή Σαμοθράκη. Ή
περίπτωση αυτής της τελευταίας ενισχύεται άπό τό γεγονός οτι ή μεγαλόνησος τοϋ ΒΑ Αιγαίου,
όπως αντίστοιχα ή Θάσος, κατείχε ήδη άπό τον 6ο π.Χ. αι. εκτεταμένες περιοχές καί ευάριθμα
εμπόρια στην αντίπερα ακτή, καί οτι πιθανώς διατηρούσε μέρος τουλάχιστον της περαίας της
αυτής ακόμη καί κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους (βλ. ανωτέρω, τις επιγραφές Ε433, σελ. 538,
καί Ε448). 'Αναφορές εξ άλλου στις ηπειρωτικές κτήσεις της Σαμοθράκης κατά τήν περίοδο της
πτολεμαϊκής κυριαρχίας έχουν αναγνωρισθεί καί στα γνωστά ψηφίσματα της Σαμοθράκης προς
τιμήν άλλων αξιωματούχων της πτολεμαϊκής διοικήσεως, τοϋ Ίππομέδοντος 'Αγησιλάου καί τοϋ
Έ π ι ν ί κ ο υ (βλ. Τ Ε 6 3 , στίχ. 8: τής τε κατά το χωρίον καί ΤΕ64, στίχ. 15: τών εν χωρίωι μερών καί τα

συναφή σχόλια τοϋ Ph. Gauthier, HistorìalS [1979] "Appendice" 88-89· πρβλ. SEG29 [1979] 794 καί
BullEpigr 1979, 345).
Ή διατύπωση της αποφάσεως (στίχ. 10: δεδόχθαι τοις ττολίταις) διαφέρει άπό τους
καθιερωμένους τύπους (εδοξεν ή δεδόχθαι τη βουλή ή τη βουλή καί τω δήμω), πού απαντούν σέ
ψηφίσματα τών μεγάλων πόλεων της περιοχής. Όπως όμως προαναφέρθηκε (ανωτέρω, σελ. 558),
δέν είναι άγνωστη σέ ψηφίσματα άλλων πόλεων της ελληνιστικής περιόδου καί δεν διαφέρει
ουσιαστικά άπό έκείνην τοϋ ψηφίσματος τών Δρυϊτών (Ε400, στίχ. 3-4: έψηφίσθαι Δρυΐταις).
'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή αναφορά συλλατρείας στο συγκεκριμένο άγνωστο ιερό τοϋ
'Ασκληπιού με άγνωστη θεότητα (στίχ. 19-20: τωι ΡΟΙ[...]| και Άσκληπιώι...), στο όνομα τής όποιας
ό Μπακαλάκης πρότεινε νά αναγνωρισθεί ό 'Ρήσος-'Ροΐτης, "άνθρωποδαίμων καί ποταμός τής
Φρυγικής Μυσίας". Τό όνομα Τοΐτης είναι πράγματι αποκλειστικά γνωστό άπό τον Στράβωνα2 ως
μεταγενέστερη ονομασία ή επωνυμία τοϋ ποταμού τής Φρυγίας Τήσου· πρόκειται όμως
πιθανότατα γιά ούσιαστικοποιημένο επίθετο, ή έννοια τοϋ όποιου προφανώς σχετίζεται μέ
χαρακτηριστική ιδιότητα τών μεγάλων ποταμών (póos, ροΐζω = ποτίζω). Δέν αποκλείεται λοιπόν νά
χρησιμοποιήθηκε ώς επωνυμία —καί τελικώς ώς κύριο όνομα— καί άλλου μεγάλου ποταμού,
όπως ό Έβρος, ή λατρεία τοϋ οποίου είναι τεκμηριωμένη σέ ολο σχεδόν τό μήκος τής κοιλάδας
του, συγκεκριμένα μάλιστα στην γειτονική Πλωτινόπολη (βλ. κατωτέρω, σελ. 575 καί Ε477). Έξ
ίσου πιθανή κατά τήν γνώμη μας είναι ή πιθανότητα Τόίτης νά ήταν ή αρχαία ονομασία τοϋ
χειμάρρου Τσάι, ό όποιος ρέει ακριβώς προς Δ τοϋ λόφου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου.

Ε452. Μιλιοδείκτης
'Αρχαιολογική Συλλογή Τραϊανουπόλεως (Χάνα). Άκατάγραφη. Βρέθηκε στον αγρό Τσιρόζη,
σέ απόσταση δέκα περίπου μέτρων άπό τήν ποτίστρα τών ζώων πού βρίσκεται νοτιοδυτικά τοϋ
λόφου Σαράγια, καί μεταφέρθηκε άπό τον ίδιο στα όρια τοϋ άγροϋ καί τοϋ κοινοτικού δρόμου,
όπου εντοπίσθηκε από τον άρχαιοφύλακα Άθ. Καραλή τό 1997 ή 1998.
Τό κατώτερο τμήμα μαρμάρινου κιονίσκου μέ συμφυή τετραγωνική βάση (ΰψ.: 0,34, μήκος
πλευράς 0,63), αποκεκρουμένη κατά τήν δεξιά πλευρά. Στην επιφάνεια τοϋ κιονίσκου αύλακες πού
1. Τήν υπόθεση ενισχύουν δύο "πρακτικοί" παράγοντες: (α) ή απουσία κατάλληλου πετρώματος στην περιοχή θα
δικαιολογούσε τήν μεταφορά "έτοιμου" οικοδομικού υλικού, ακόμη και άπό μακρυνή απόσταση· (β) στην περίπτωση
τής θέσεως Κάσια Μαντρί, δπου εντόπισε τό μνημείο ό Μπακαλάκης καί όπου σημειώνει τήν ύπαρξη τής κρήνης,
μπορεί νά εφαρμόσθηκε η τρέχουσα κατά τήν οθωμανική —καί όχι μόνον— περίοδο πρακτική τής αξιοποιήσεως
αρχαίων μαρμάρων γιά τήν κατασκευή καί διακόσμηση κρηνών.
2. Στράβ. 13. 1. 44: ό μέν'Ρήσος ποταμός νυν καλείται 'Ροείτης.
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προκλήθηκαν άπό αροση. Ή επιφάνεια τού μιλιαρίου είναι πολύ φθαρμένη· διακρίνονται έξίτηλα
σχεδόν γράμματα σε 4 τουλάχιστον στίχους, άλλα ή επιγραφή φαίνεται οτι περιλάμβανε 5 ή 6
στίχους ακόμη.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,30x0,63x0,40. Ύψος γραμμάτων: 0,045-0,05. Διάστιχο: 0,03.
'Αδημοσίευτη.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Προηγείται και έπεται άγνωστος αριθμός στίχων
[αύτοκράτορ]α Σεβ[αστόν]

[

]Α.Ο.ΗΑ[

]

Πρβλ. κατωτέρω τήν επιγραφή Ε454.

ΦΕΡΑΙ
Αρχαιότητες αξιόλογες δεν βρέθηκαν στις Φέρες. Ή θέση της κωμοπόλεως όμως γειτνιάζει με
τους δύο γνωστούς πόρους τού Έβρου 1 —(α) στο ύψος τού χωριού Πόρος, οπού, κατά τον
Mottas,2 πρέπει να αναζητηθεί ό σταθμός Δύμη, και (β) στα ΝΑ τού σημερινού χωριού Δορίσκος3—,
υποδηλώνουν τήν γειτνίαση της Εγνατίας όδοΰ, πού επιβεβαιώνεται άπό τήν ανεύρεση των δύο
μιλιοδεικτών Ε453 και Ε454.
Ε453. Μιλιοδείκτης λατινικός τοϋ αϋτοκράτορος Νέρωνος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2245. Βρέθηκε κατακερματισμένος σε χωράφι κοντά στο κοιμητήριο
των Φερών τό 1969. Μεταφέρθηκε αρχικά στον αυλόγυρο της εκκλησίας της 'Αγίας Σοφίας
Κοσμοσώτειρας, οπού ό F. Mottas, με τήν βοήθεια των Μ. Πάλλα και Ph. Bridel, κατόρθωσε να
εντοπίσει καΐ να συγκολλήσει δέκα άπό τα ενεπίγραφα θραύσματα. Στο Μουσείο Κομοτηνής
βρίσκονται σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες τοϋ καταλόγου, 13 θραύσματα, άπό τα όποια
εντοπίσθηκαν οκτώ, συγκολλημένα ανά τέσσερα σε δύο μεγαλύτερες ενότητες (α και β), και τρία
μικρότερα, ασύνδετα αυτά. Σε ενα από τα τελευταία (γ) διακρίνονται δύο δυσανάγνωστα γράμματα
(PF;), τα οποία όμως δέν κατέστη δυνατόν να συνδεθούν με τα δύο προαναφερθέντα σύνολα.
Τα δύο συγκολλημένα σύνολα ανήκουν στο ανώτερο τμήμα κυλινδρικού μιλιοδείκτη άπό τεφρό
πωρόλιθο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,86x0,60 (διάμ.)· θραύσμα (γ) 0,08x0,18. Ύψος γραμμάτων:
0,04-0,06. Διάστιχο: 0,02 (0,025 στίχ. 1-2· 0,06 στίχ. 9-10). Συντομογραφίες.
Έκτυπα. Φωτογραφίες. Πίναξ 94.
Βιβλιογραφία: Mottas, "Thrace" 98-101 και είκ. 1-2 (AEpigr 1991,1407, με μικρές αβλεψίες).

1. Mottas, "Thrace" 84-85, οπού και ή παλαιότερη βιβλιογραφία.
2. Mottas, "Thrace" 97-98.
3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 556, μέ τήν σημ. 3.
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Μεταξύ 13 Όκτωβρίου 59 και 12 'Οκτωβρίου 63 (ή 9 Δεκεμβρίου 62) μ.Χ.

4

8

[[Nero]] Claudius, d[i]vi
Claudi f(ilius), Germanie^] Caes[a]ris n(epos), Ti(beri) Caesaris Aug(usti)
pron(epos), divi Aug(usti) abn(epos), Ca[es]ar
Aug(ustus) G[erm(anicus), po]nt(ifex) ma[x(imus),] trib(unicia)
pot(estate) V I [ — im(perator)—], p(ater) p(atriae), co(n)[s(ul) I]I[I vel II],
[vias facien]das cura[vit per]
[T(itum) Iuli]um U[s]tum pr[ocura][tor(em) p]rovinc(iae) Thrac[iae m(ilia) p(assuum)]
vacat CXI[ ].vacat

Tò όνομα τοϋ Νέρωνος στην αρχή τοϋ στίχ. 1 έχει άποξεσθεί (damnatio memoriae).
Συγκεκριμένες πληροφορίες για τις δραστηριότητες τοϋ αύτοκρατορικοϋ επιτρόπου (procurator
Caesaris) Θράκης Titus Julius Ustus (πρβλ. Thomasson, Laterculix. 1,161, αρ. Ι), παρέχουν τέσσερες
συναφείς επιγραφές πού βρέθηκαν στην Βουλγαρία, σε διάφορα σημεία της στρατιωτικής όδοϋ
Σιγγηδόνος-Σερδικής-Φιλιππουπόλεως-Βυζαντίου, δηλ. της περίφημης "διαγωνίου" όδοϋ, και οί
όποιες αποκαλύπτουν οτι υπό την επίβλεψη του και με εντολή τοϋ Νέρωνος κατασκευάσθηκαν τό
60-61 ή τό 61-62 μ.Χ. tabernae και praetoria σε στρατιωτικές οδούς της Θράκης (βλ. πρόσφατα
IGBulg V 5691, οπού και ή προγενέστερη βιβλιογραφία).
Με βάση τους αναγραφόμενους τίτλους τοϋ Νέρωνος, ή χρονική περίοδος Ιδρύσεως τοϋ
μιλιοδείκτη των Φερών υπολογίζεται άπό τον Mottas μεταξύ Όκτωβρίου τοϋ 59 μ.Χ. (6η
δημαρχική εξουσία) και Όκτωβρίου τοϋ 63 μ.Χ. (9η δημαρχική εξουσία) ή, κατά τον Mommsen,
Δεκεμβρίου τοϋ 62* είναι κατά συνέπειαν πιθανόν οτι στο Ιδιο πρόγραμμα έργων ανήκει καί τό
μιλιάριο των Φερών. Ό ίδιος μελετητής υποστηρίζει οτι ό αναγραφόμενος στον στίχο 10 αριθμός
μιλίων —μεταξύ CXI και CXI[X], δηλ. 164-176 χιλιόμετρα— δέν μπορεί παρά να παραπέμπει στην
πρωτεύουσα της επαρχίας Θράκης Πέρινθο ώς αφετηρία (caput viae) της μιλιαριθμήσεως,1 και
συμπεραίνει οτι οί βελτιώσεις τοϋ όδικοϋ δικτύου πού έγιναν με πρωτοβουλία τοϋ Νέρωνος
αφορούσαν δρόμους τόσο στο εσωτερικό της Θράκης οσο καί στα παράλια τμήματα της επαρχίας,
δια τών οποίων διερχόταν ή Εγνατία οδός, σε μία εποχή πού ή τελευταία διατηρούσε ακόμη τήν
μεγάλη σημασία της για τήν σύνδεση Δύσεως-Άνατολής, ένφ ή (χερσαία) οδός κατά μήκος της
κοιλάδος τοϋ Έβρου δέν είχε ακόμη αποκτήσει τήν σημασία πού της αναγνωρίσθηκε μετά τον 2ο
μ.Χ. αι. Τό γεγονός οτι τα έργα στην συγκεκριμένη τουλάχιστον περιοχή έγιναν με πρωτοβουλία
τοϋ αυτοκρατορικού επιτρόπου καί με όδομετρική αφετηρία τήν πρωτεύουσα της επαρχίας,
δικαιολογεί τήν χρήση της λατινικής γλώσσας· παράλληλα δμως επιβεβαιώνει καί τήν απουσία
πρόσχωρου αστικού κέντρου ικανού να αναλάβει τήν σχετική ευθύνη καί δαπάνη πριν άπό τήν
ίδρυση της Τραϊανουπόλεως, στην χώρα της οποίας πρέπει να εντάχθηκε τό τμήμα αυτό της
στρατιωτικής όδοϋ (βλ. ανωτέρω, τις επιγραφές Ε433 καί *Ε447).

Ε454. Μιλιοδείκτης τιμητικός τοϋ αύτοκράτορος Μαξιμίνου τοϋ Θρακος καί τοϋ γιου του
Καίσαρος Μαξίμου
Ή τύχη τοϋ μνημείου αγνοείται. Βρέθηκε τό 1953 κατά τήν αροση τοϋ άγροϋ τοϋ Δ. Τζήκα στην
θέση Μνήματα, περί τα πεντακόσια μέτρα προς ΝΑ τών (τότε) ορίων τής πόλεως τών Φερών καί σε
μικρή απόσταση από τήν σιδηροδρομική γραμμή 'Αλεξανδρουπόλεως - Όρμενίου.
1. Σύμφωνα μέ τά δεδομένα τών ρωμαϊκών Δρομολογίων ή Πέρινθος απείχε 111-119 μίλια ή 160-175 χλμ.
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Κιονίσκος άπό (τοπικό) ασβεστόλιθο με συμφυή κυλινδρική, προεξέχουσα βάση (ΰψ. βάσης:
0,40). Ή δεξιά πλευρά της ενεπίγραφης επιφάνειας στον κορμό τής στήλης είναι απολεπισμένη. Το
άνω πέρας τοϋ μνημείου περιγράφεται άπό τον Ευθυμίου (1965) ώς "σφαιρούμενον" (Ευθυμίου
1954: "όξυνόμενον κατά την κορυφήν").
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,57x1,55 (περίμ. βάσεως). Ύψος γραμμάτων: 0,055
(Ευθυμίου). Συμπίλημα στον στίχο 8.
Βιβλιογραφία: Γ. Π. Ευθυμίου, ΛΘΑΓΘ 19 (1954) 283-288, και τοϋ ιδίου, Α Ε 1965 [1967]
'"Αρχαιολογικά Χρονικά" 21-22 (SEG12 [1955] 354 και 24 [1969] 645).
Πρβλ. Ε. Vanderpool, "Newsletter from Greece", AJA 58 (1954) 238· J. καί L. Robert, BullEpigr
1955, 155· Λ. Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου, BF 14 (1989) 594, σημ. 37· TIR Philippi44.
235-238 μ.Χ.

4

8

Α0τοκρά[τορι]
Γ(α'ί'ω) Ίουλίω 0[υήρω]
Μαξιμίνω Σ[ε]βαστώ και Γ(αΐου) Ί[ου]λίου Ο[ύ]ήρο[υ],
Μαξι[μίν]ου Σ[ε]βαστ[ου υίω], ή Α|[νί]ων ιτόλις.

Στίχ. 4-5: καί Ί[ου]λίου Ο[ύ]ήρο[υ] ô Ευθυμίου* καί Ί[ου]|λί<ω> 0[ύ]ήρ<ω> διορθώνεται από το SEG (1969).
Στίχ. 8: ή Άβ[ή]|ρων ιτόλΐξ ό Ευθυμίου καί το SEG (1969)· ή Αϊ[νί]|ων πόλις (:) κατά τους Robert.
Ή προτεινόμενη αποκατάσταση τοϋ κειμένου βασίζεται κυρίως στο πρόχειρο σχέδιο τοϋ
μνημείου πού δημοσίευσε ό Ευθυμίου το 1954 (αναπαράγεται εδώ, στον πίνακα 94). Ή απώλεια
τοϋ λίθου δέν επιτρέπει ασφαλή συμπλήρωση τοϋ συγκεκριμένου τρόπου προσφωνήσεως τοϋ
Καίσαρος Μαξίμου, στον όποιο αναμφισβήτητα αναφερόταν ή επιγραφή στο σημείο αυτό.
'Οπωσδήποτε, οί διορθώσεις των καταλήξεων τής γενικής στον στίχο 5 πού προτάθηκαν άπό τό
SEG (1969) δέν κρίθηκε σκόπιμο να υιοθετηθούν, προκειμένου να διατηρηθεί ένα οχι σπάνιο για
τήν εποχή γλωσσικό φαινόμενο.
Πρώτοι οί Robert αναγνώρισαν οτι πρόκειται γιά μιλιάριο. Ή προταθείσα άπό τον Ευθυμίου
συμπλήρωση στους στίχους 7-8 παραπέμπει στην ύπαρξη αρχαίας πόλεως με τήν κατά τα άλλα
αμάρτυρη ονομασία *"Αβηρα, τήν οποία ό ίδιος συσχέτισε με τήν βυζαντινή Βήρα, τήν προκάτοχο
τών σημερινών Φερών (βλ. Ά. Κ. 'Ορλάνδος, Θρακικά 4 [1933] 3-7· γιά τήν Ιστορία τής Βήρας, βλ.
πρόσφατα Asdracha, Rhodopes 124-30). Ή συμπλήρωση τοϋ Ευθυμίου αμφισβητήθηκε άπό τους
Robert, οί όποιοι επισήμαναν τήν προκύπτουσα ανακολουθία τής συλλαβικής τομής στο τέλος τών
στίχων καί, εύλογα, υπογράμμισαν τήν ανάγκη αποκαταστάσεως τής γενικής πληθυντικού κάποιου
εθνικού αντί τής γενικής τοϋ ονόματος πόλεως· κατά τήν γνώμη τους, ή θέση ανευρέσεως τοϋ
μνημείου καί ό προφανής χαρακτήρας του ώς μιλιαρίου θα δικαιολογούσαν τήν απόδοση του στην
γειτονική πόλη Αίνο, ή οποία βρίσκεται περί τα 30 χιλιόμετρα ΝΑ τών Φερών, καί τήν
συμπλήρωση τοϋ εθνικού Αΐ[νί]ων στο επίμαχο σημείο τών στίχων 7-8. "Ατυχώς, ή πρόταση αυτή
δέν μπορεί πλέον να επιβεβαιωθεί (πρβλ. Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου).
Μνημεία προς τιμήν τοϋ θρακικής καταγωγής αύτοκράτορος Μαξιμίνου ή/καί τοϋ γιου του
Καίσαρος Γαΐου Ιουλίου Μαξίμου, πολλά άπό τα όποια είναι μιλιάρια, διασώθηκαν σε όλες
σχεδόν τις σημαντικές πόλεις τής Θράκης (βλ. IGBuIg II 731 [εμπόριον Δισκοδουρότεραι, 235-238
μ.Χ.]· III 1. 1374 καί 1515 [Φιλιππούπολις, 235-238 μ.Χ.]· III 2. 1563 κ α ι ν 5567 [Αύγούστα
Τραϊανή, 236-238 μ.Χ.]· IV 2033 καί 2049 [μιλιάρια Σερδικής, 236-238 μ.Χ.]). Δέν αποκλείεται να
προδίδουν σημαντικά έργα βελτιώσεως τοϋ όδικοϋ δικτύου τής Θράκης, ίσως μέ πρωτοβουλία τοϋ
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Μαξιμίνου καί με τήν ευκαιρία των πολέμων εναντίον Σαρματών και Δακών (236-238).χ Ιδιαίτερη
ασφαλώς συνάφεια παρουσιάζει ό μιλιοδείκτης τών Τοπειριτών πού βρέθηκε στην περιοχή τοϋ
Άετολόφου (βλ. ανωτέρω Ε395).

ΜΑΚΡΗ
Στην παραλία νοτίως της σημερινής κοινότητας Μάκρης, 12 χλμ. δυτικά της
'Αλεξανδρουπόλεως, σέ άμεση γειτνίαση μέ τήν λεγόμενη "Σπηλιά τοϋ Κύκλωπα", εντοπίσθηκε
κατά τήν εκσκαφή χαρακωμάτων άπό τους Βουλγάρους "Τούμπα" μέ πλούσια κατάλοιπα
διαχρονικής εγκαταστάσεως άπό τους προϊστορικούς μέχρι καί τους βυζαντινούς χρόνους.2
Σήμερα, χάρη σέ νεώτερες ανασκαφικές έρευνες,3 έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα στοιχεία για
τήν χρονική διάρκεια καί τον χαρακτήρα τών αλλεπάλληλων εγκαταστάσεων στην περιοχή της
Τούμπας.4 Οι αρχαιότερες οικοδομικές φάσεις (6η χιλιετία π.Χ.) ανήκουν σέ έναν άπό τους
σημαντικότερους, όπως αποδείχθηκε, γνωστούς νεολιθικούς οικισμούς της αίγαιακής Θράκης.5 Έξ
άλλου, σαφείς ενδείξεις επιβεβαιώνουν τήν κατοίκηση της περιοχής αυτής κατά τήν εποχή τοϋ
Σιδήρου, πρίν άπό τήν εγκατάσταση τών πρώτων Ελλήνων αποίκων.6 Για τον χαρακτήρα τών
εγκαταστάσεων τών Ιστορικών χρόνων νέα στοιχεία έφερε στο φώς ή πρόσφατη πρόοδος της
αρχαιολογικής εξερεύνησης της Μάκρης καί της ευρύτερης περιοχής της σαμοθρακικής Περαίας.
Τα ευρήματα τών κλασσικών καί ελληνιστικών χρόνων οδήγησαν στο συμπέρασμα οτι άπό τον 5ο
ως τον 2ο π.Χ. αί. ή τούμπα φιλοξενούσε άγνωστο μικρό εμπορικό σταθμό (έκταση 1500 τ.μ.), ό
όποιος θα εξυπηρετούσε το τοπικό κυρίως εμπόριο κρασιού, λαδιοΰ καί αγγείων.7
Κεραμικά καί νομισματικά ευρήματα υποδηλώνουν εντονότερη δραστηριότητα κατά τήν
επόμενη, αυτοκρατορική περίοδο, χωρίς όμως αξιόλογες οικοδομικές μεταβολές, μέ εξαίρεση ένα
ευθύγραμμο τμήμα τείχους μήκους περίπου 40 μ., τό όποιο αποκαλύφθηκε στο πλάτωμα δυτικά της
"Σπηλιάς τοϋ Κύκλωπα".8 Ή ανάπτυξη αυτή μπορεί να συνδέεται μέ τό γεγονός οτι ή θέση είχε ήδη
αναδειχθεί σέ σταθμό της Εγνατίας όδοϋ.
Στην τελευταία περίοδο χρήσης τοϋ χώρου ανήκουν λακκοειδεΐς καί λαξευτοί τάφοι τοϋ 11ου
μ.Χ. αι., πού υποδηλώνουν δτι ή Τούμπα χρησίμευε πλέον ως νεκροταφείο9 τής ισχυρής, όχυρω-

1. Χ. Loriot, ANRWU2 (1975) 681-82.
2. G. Kazarow, "Vorgeschichtliches aus Bulgarien", PZ 10 (1918) 181-84, καί τοϋ Ιδίου, JdIAA 33 (1918) 56-60. Πρβλ. Casson
168, Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 15, καί τοϋ Ιδίου, ΑΔ 17 (1961-62) [1963] "Χρονικά" 260* Ποιμενίδης, Αλεξανδρούπολη
121-28· Theocharis II, άρ. 40 καί III, 2 άρ. 40, είκ. 5-9· Δ. Τριαντάψυλλος ΑΔ 26 (1971) [1975] "Χρονικά" 438 πίν. 433γ·
Π. Ά. Πάντος ΑΔ 29 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 825. Ή πρώτη σύνθεση μέ βάση το αρχαιολογικό υλικό από τήν
επιφάνεια τής τούμπας καί το εσωτερικό τοϋ σπηλαίου οφείλεται στον Π. Ά. Πάντο, AAA 7 (1974) 76-86.
3. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 46 (1991) [1996] "Χρονικά" 331-33· Ντ. Καλλιντζή, ΑΔ 47 (1992) [1997] "Χρονικά" 494-96· Ντ.
Καλλιντζή καί Ν. Ευστρατίου, ΑΔ 48 (1993) [1998] "Χρονικά" 398-400 καί ΑΔ 50 (1995) [2000] 661-62. Βλ. επίσης Ντ.
Καλλιντζή καί Ν. Ευστρατίου, ΑΕΜΘ 2 (1988) [1991] 499-509· Ντ. Καλλιντζή, ΑΕΜΘ 3 (1989) [1992] 587-93, 603· Ντ.
Καλλιντζή, ΑΕΜΘ 4 (1990) [1993] 613-25. Συνθετική παρουσίαση τών ευρημάτων δημοσιεύουν οι Ν. Ευστρατίου καί
Ντ. Καλλιντζή {Μάκρη 7-54· πρβλ. Μεσημβρία/Ζώνη, Μάκρη 56-67, καί Ντ. Καλλιντζή καί Ν. Ευστρατίου, ΑΕΜΘ 10Β
[1996] [1997] 881-916).
4. Γενική άποψη τοΰ αρχαιολογικού χώρου δημοσιεύεται από τους Ν. Ευστρατίου καί Ντ. Καλλιντζή (Μάκρη 3, είκ. 2).
5. Βλ. Ν. Ευστρατίου, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 882-95 καί 908-10, είκ. 1-6, μέ παραπομπές σέ προηγούμενες δημοσιεύσεις.
6. Επισημάνθηκαν συγκεντρώσεις κεραμικής αποκλειστικά τών 9ου-6ου αί. π.Χ. στα βορειδυτικά τής Τούμπας (Ντ.
Καλλιντζή, ΑΕΜΘ 10Β [1996] [1997] 896-97 καί σημ. 9. Πρβλ. D. Triantaphyllos, Thracia Pontica 4 [1988] 299 = Δ.
Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 7 [1987-1990] 308).
7. Ή ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε ερείπια ενός ή δύο κτηρίων (πιθανώς οικιών) τής κλασσικής περιόδου στην κορυφή
καί στην ΝΔ πλαγιά τοΰ λόφου, λακκοειδεΧς ή πρόχειρα κατασκευασμένους αποθέτες, οι όποιοι περιείχαν πλήθος
κατακερματισμένων αγγείων, ενώ δέν διαπιστώθηκε ύπαρξη οχυρωματικού περιβόλου, σημαντικών δημοσίων κτηρίων
(π.χ. ιερών) καί νεκροταφείου· αντιθέτως, βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες κεραμικής 5ου-2ου π.Χ. αι., καί μάλιστα άπό
εμπορικούς αμφορείς ποικίλης προελεύσεως (Σαμοθράκη, Θάσος, Μαρώνεια, Ζώνη, Μένδη, Κώς, Πεπάρηθος, Χίος,
ίσως επίσης Αίνος καί "Ακανθος). Βλ. κυρίως Ντ. Καλλιντζή καί Ν. Ευστρατίου, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 895-907,
όπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία* πρβλ. Μεσημβρία/Ζώνη, Μάκρη.
8. Βλ. Ντ. Καλλιντζή καί Ν. Ευστρατίου, ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 906.
9. Μάκρη 63, είκ. 47· Ντ. Καλλιντζή ΑΕΜΘ 10Β (1996) [1997] 906-907.
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μένης βυζαντινής πόλεως τής Μάκρης, ή όποια κατελάμβανε τον χώρο τής ομώνυμης σύγχρονης
κοινότητας.1
Τήν σημασία τής περιοχής τής Μάκρης επιτρέπει να δούμε σε ευρύτερη προοπτική ή προ
νομιακή γεωγραφική της θέση στην ανατολική έξοδο τής διαβάσεως τών Ζωναίων, ή οποία συνέδεε
τήν πεδιάδα τής Κομοτηνής μέ τήν παραλιακή πεδιάδα τής Τραϊανουπόλεως και με τον Έβρο.2 Έξ
άλλου, ή παραλία τής Τούμπας3 αποτελούσε ενα από τα πλησιέστερα σημεία πρόσβασης στην
ενδοχώρα πίσω από τα ΖωναΧα και δικαιολογεί τήν εγκαθίδρυση σταθμού για τήν διακίνηση
εμπορευμάτων πού έφθαναν από τήν θάλασσα.
Στην θέση τής Μάκρης οί παλαιότεροι ερευνητές, οι όποιοι ταύτιζαν τήν παραλία τής Μάκρης
(Πλάτανος) μέ τό ακρωτήριο Σέρριον,4 τοποθετούσαν τήν Όρθαγορία,5 τήν Μεσημβρία6, τήν
Ζώνη7 ή καί τήν Δρύν.8 Νεώτερες όμως μελέτες έδειξαν οτι τα δεδομένα τών πηγών υπαγορεύουν
τήν ταύτιση τού Σερρείου μέ τήν —δυτικότερη— άκρα Μαρώνειας, καί προτείνουν, μέ βάση τίς
σχετικές αποστάσεις τών ρωμαϊκών Δρομολογίων, τήν χωροθέτηση στην τούμπα τής Μάκρης τής
αρχαίας Σάλης.9 'Οπωσδήποτε, τό πιθανότερο είναι οτι μετά τήν ίδρυση τής Τραϊανουπόλεως ο
οικισμός τής Τούμπας εντάχθηκε ώς κώμη στην "χώρα" τής γειτονικής αυτής πόλεως.
Μέ τήν Μάκρη συνδέονται δύο επιγραφικά ευρήματα, Ε455-Ε456, μόνον όμως τό τελευταίο
προέρχεται μέ βεβαιότητα άπό τήν Τούμπα.

Ε455. 'Επιστολή άγνωστου αυτοκρατορικού επιτρόπου τής επαρχίας Θράκης
'Αρχαιολογική Συλλογή 'Αλεξανδρουπόλεως ΑΚ 190. Βρέθηκε τυχαία τό 1971 στον αρχαιο
λογικό χώρο τής Μάκρης, επάνω άπό τήν λεγόμενη σπηλιά τού Κύκλωπα.
'Ορθογώνιος δόμος άπό λευκό, χονδρόκοκκο μάρμαρο. Φέρει αποκρούσεις στις στενές πλευρές
καί στο κατώτερο τμήμα τής ενεπίγραφης όψεως- άβαθες κοίλωμα στο ύψος τού 7ου στίχου. "Οπως
προκύπτει άπό τήν ασφαλή συμπλήρωση τού πρώτου στίχου, τα δύο πέρατα τού μνημείου έχουν
επιμελώς αποκοπεί κατά τό ύψος, πιθανότατα για να αξιοποιηθεί ό λίθος σέ δεύτερη, μεταγε
νέστερη χρήση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,38x0,30x0,21. Ύψος γραμμάτων: 0.015-0.018. Διάστιχο:
0,005. Συμπίλημα ΗΝ στον στίχο 4.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 94.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ26 (1971) [1975] "Χρονικά" 438, πίν. 433 γ.
Πρβλ. Ε. Τσιμπίδης-Πεντάζος, Α Ε 1973, "'Αρχαιολογικά Χρονικά" 30 καί πίν. iÇ
(φωτογραφία)· J. καί L. Robert, BullEpigr 1976, 465, καί 1977, 293· P. Aupert, BCH 100 (1976)
"Chronique" 690 καί 692, ε'ικ. 254.

1. Για τήν βυζαντινή Μάκρη, βλ. Asdracha, Rhodopes, κυρίως 117-18· πρβλ. Μεσημβρία/Ζώνη, Μάκρη 74-89· Θράκη 61.
2. Βλ. καί Mottas, "Thrace" 95-96.
3. Κάποιες ενδείξεις, σήμερα πλέον χαμένες, για το αρχαίο λιμάνι τής Μάκρης αναφέρονται άπό τον "Α. Ποιμενίδη
(Ποιμενίδης, 'Αλεξανδρούπολη 56 καί 124).
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 131.
5. Ε. Oberhummer, KEXVIH.2 (1942) 1429, λ. Orthagorìa· βλ. δμως Λαζαρίδης, Μαρώνεια 45, καί ανωτέρω σελ.128-29.
6. Casson 92.
7. ATL 1518. Πρβλ. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 15· Ποιμενίδης, Αλεξανδρούπολη5, καί τοϋ Ιδίου, ΑΘΑΓΘ 32 (1966) 46-47,
καί ΑρχεΙον Θράκης 36 (1973) 199· Λαζαρίδης, Σαμοθράκη 13 καί σχ. 10-27· Π. Ά. Πάντος, AAA 7 (1974) 76-86, καί Ρ.
Α. Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 173· Θ. Κούγκουλος, Θρακικά Χρονικά 43 (1989) 24.
8. Chryssanthaki 881.
9. Mottas, "Thrace" 88. Πρβλ. D. Triantaphyllos, Thracia Pontica 4 (1988) 289 = Δ. Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 7
(1987-1990) 303. Κατά τήν Χρυσανθάκη, ίσως μπορεί ή Δρυς να ταυτισθεί μέ τον αρχαιολογικό χώρο τής Μάκρης
(Chryssanthaki 881).
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83-96 μ.Χ.

4

8

[Άγα]θηι ν τύχηι
[Δόγμα Συ] νκλήτου ν και [γνώ][μη τών] εκ συνεδρίου, α [δι']
[ετπστο]λών άττήνγειλε[ν ήμϊν]
[ό σεβασμιότατος Αυτοκρ[άτωρ]
[Καίσαρ Δο]μιτιανός Σεβα[στός]
[Γερμανικός, και κο[ιν]ών διατα[γμά][των ρήματα], α "Απρω άντεγρα[ψα],
[ώς τε τα ττ]ρό εμού δ[ι]α[ταχθέ][ντα καθ'] εκαστον όμ[οίως],
[
ε]κείνων [
]

Στίχ. 1: ΠΑγαΘ]ηι Τύχηι ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 2: [συ]νκλήτου-κα~ ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 4: - - λων
απηνγειλ
ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 5:
ωτατος αύτοκ[ράτωρ] ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 6: [Δομ]ιτιανος
σεβαστός-] ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 7: - - Σ ΚΑΙ Κ- - ΩΝ- ΑΙ- - ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 8: - - Α ΛΠΡΩ άντεγρα
ό Τριαντάφυλλος· άντέγρα[ψεν?] οι Robert (BullEpigr 1976). Στίχ. 9: [-π]pò έμοϋ
ό Τριαντάφυλλος, [π]pò
εμοΰ ? οί Robert. Στίχ. 10: - - εκαστον όν
ό Τριαντάφυλλος. Στίχ. 11: - -EIN
ô Τριαντάφυλλος.
Tò μήκος των στίχων 2 κέ. έχει υπολογισθεί με βάση την κεντρική διάταξη τοϋ πρώτου στίχου.
Ό αριθμός πάντως των γραμμάτων σέ κάθε στίχο ποικίλλει ελαφρώς, ανάλογα με την αραίωση.
Πρώτοι οί Robert αναγνώρισαν δτι πρόκειται για επιστολή ή διάταγμα αύτοκράτορος ή
επαρχιακού διοικητού και όχι για τιμητική επιγραφή, όπως υπέθεσε ό πρώτος εκδότης (βλ. και
BCH). Ή σαφής όμως τριτοπρόσωπη αναφορά στον αυτοκράτορα Δομιτιανο (ά-π-ήνγειλε +
ονομαστική) και ή χρήση πρώτου προσώπου στην κύρια πρόταση (άντέγρα[ψα] ... προ έμου)
καθιστά σαφές οτι ή πρωτοβουλία της συντάξεως τοϋ κειμένου ανήκει σέ ανώτατο αξιωματούχο
της διοικήσεως, προφανώς τον επαρχιακό διοικητή.
Στίχ. 2-3: [Δόγμα συ]νκλήτου και [γνώ|μη vel κατά γνώμην των] εκ συνεδρίου. Πρβλ. κυρίως

ανάλογη διατύπωση στο διάταγμα τοϋ Αύγουστου για τήν Κυρήνη (Oliver, Constitutions 12. 83-87:
Δόγμα συ νκλήτου ... έκ ξυμβουλίου γνώμης). Ή χρήση τοϋ όρου συνέδριον σέ κείμενα της ρωμαϊκής
περιόδου επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ή ασφαλής εισαγωγή τοϋ
κειμένου ως Δόγματος της ρωμαϊκής συγκλήτου δικαιολογεί τήν γνώμη τών Robert (1977) οτι
πρόκειται για τό consilium τοϋ αύτοκράτορος (βλ. τήν περίπτωση τοϋ διατάγματος της Κυρήνης
πού προαναφέρθηκε) ή τοϋ επαρχιακού διοικητού.
Στίχ. 3-4: πρβλ. τήν επιστολή τοϋ 'Αδριανού Oliver, Constitutions 166. 48: καί [ή] εξ εκείνου
τειμή, ής δ[ι' ετπσ]τολώ[ν] τταρά τοϋ [ττατρός ημών ετύχετε....].

Στίχ. 5: Ή συμπλήρωση τοϋ επιθέτου [σεβασμι]ώτατος γίνεται με επιφυλάξεις, καθώς τό επίθετο
αυτό μαρτυρεϊται για πρώτη φορά για τον 'Αδριανό (Oliver, Constitutions 73,22-23).
Στίχ. 6-7: οί τίτλοι τοϋ Δομιτιανοϋ (βλ. Kienast 115) συμπληρώνονται με βάση άλλες επιγραφές
τοϋ ίδιου αύτοκράτορος άπό τήν Θράκη (SEG 18 [1962] 279 καί 280, από τό Βυζάντιο· Sayar,
Perinthos άρ. 44).
Στίχ. 7-8: πρβλ. Oliver, Constitutions 56. 3 (επιστολή τοϋ 'Αδριανού (;) άπό τήν Ηράκλεια
Λύγκου): κοινώ διατάγματι, τό όποιο πιστεύεται ότι ισοδυναμεί με καθολικόν διάταγμα (δηλ. γενικής
ισχύος) τοϋ αύτοκράτορος μάλλον (Oliver, Constitutions 148-49) παρά μέ edictum provinciale
έκπορευόμενο άπό τον διοικητή της επαρχίας (Μ. Holleaux, REG 11 [1898] 273-78 =Etudes 127175). Για τήν συμπλήρωση διατ[αγμά|των ρήματ]α, πρβλ. Oliver, Constitutions 184 II 96 ([εκ] τών
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της αποφάσεως ρημάτων) κ α ί 261 Α II 7 (εκ των ρη[μά]των το[υ] προτέρου διατάγματος). Τα

σωζόμενα στο κέντρο περίπου του στίχου 8 γράμματα ΑΠΡΩ δεν μπορεί παρά να ανήκουν στο
όνομα της γνωστής ρωμαϊκής αποικίας Colonia Claudia Aprensis πού ίδρυσε ό Κλαύδιος στην ΝΑ
Θράκη (Λ. Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου, Μνήμη Λαζαρίδη 701-715). Ό εμφανιζόμενος εδώ τύπος
του ονόματος τής πόλεως ("Απρος αλλά καί "Απρως) πρέπει να νοηθεί ώς τοπικός προσδιορισμός
σέ πτώση δοτική.
Ή αποκατάσταση τών επόμενων στίχων παρουσιάζει σοβαρότερες δυσκολίες. Μετά τις
επιστολές του Δομιτιανοϋ (στίχ. 3-6) καί τά κοινά διατάγματα (στίχ. 8-9), ό συντάκτης τοϋ κειμένου
αναφέρεται πιθανότατα σέ μία τρίτη κατηγορία διατάξεων: [καί τα π]pò έμου vel [ώς τε τά π]pò
έμου δ[ι]α[ταχθέ|ντα καθ'] εκαστον όμ[οίως]. Δεν αποκλείεται όμως μετά τήν παρενθετική αναφορική
πρόταση, να άρχιζε δευτερεύουσα τελική πρόταση, επεξηγηματική τοϋ σκοπού για τον όποΧο
αποφασίσθηκε ή αντιγραφή καί δημοσίευση παλαιών καί νέων διαταγμάτων. 'Αβέβαιο είναι επίσης
άν τό επίρρημα ομοίως (στίχ. 10) συνδέεται μέ τά προηγούμενα (καθ']έκαστον όμ[οίως]) ή εισάγει, νέα
πρόταση μετά από στίξη (καθ' εκαστον όμ[οίως δέ ....]).
Γενικές μόνον παρατηρήσεις μπορούν να διατυπωθούν για τό ακρωτηριασμένο κείμενο.
Πρόκειται πιθανότατα για τό εισαγωγικό τμήμα επιστολής τού διοικητού τής Θράκης, ή οποία
εξαγγέλλεται οτι περιλαμβάνει τό κείμενο συγκλητικού δόγματος πού τού κοινοποιήθηκε μέ
επιστολή τού αύτοκράτορος Δομιτιανού, καί μαζί διάφορα άλλα διατάγματα συναφούς προφανώς
περιεχομένου. Όπως διαφαίνεται από τον χαρακτηρισμό τών τελευταίων ώς κοινών διαταγμάτων,
άποσκοπειται ή συγκέντρωση παλαιών καί νέων διαταγμάτων γενικής εφαρμογής για
συγκεκριμένο, άγνωστο θέμα καί όχι για διατάξεις πού αφορούν μία συγκεκριμένη πόλη ή
κατηγορία κατοίκων. Ή πρακτική αυτή δεν είναι ασυνήθης, επαναλαμβάνεται μάλιστα καί σέ
επιστολή άλλου διοικητού τής Θράκης από τήν Τραϊανή Αύγούστα πού χρονολογείται μεταξύ 211
καί 217 μ.Χ. (IGBulglïl2.
1581: ... τα θεία γράμματα τη έμη επιστολή, [ύ]ποτάξας δέ τα παραδεί
γματα τώ]ν προτέρων ηγεμόνων κα'ι το άντίγραφον.... υπέταξα).

Μέ βάση τους τίτλους τού Δομιτιανού ή επιγραφή πρέπει να χρονολογηθεί μετά τό έτος κατά
τό όποιο ό αυτοκράτωρ έλαβε τον τίτλο τού Γερμανικού (89 μ.Χ., νίκη επί τών Γερμανών ή,
πιθανότερα, τό 83 μ.Χ., νίκη επί τών Δακών). Μέ τον ίδιο τίτλο προσφωνείται ό Δομιτιανός καί
σέ αναθηματική επιγραφή άπό τήν Πέρινθο (Sayar, Perinthos 44), ή όποια χρονολογείται επακριβώς
τό έτος 88 μ.Χ. (14η ύπατεία, Ιανουάριος τού 88 μ.Χ.): έπιτροπεύοντος Θράκης Κ(οΐντου) Ουεττιδίου
Βάσσου. "Αγνωστο παραμένει άν ή επιστολή πού βρέθηκε στην Μάκρη μπορεί να αποδοθεί στον
ίδιο αυτοκρατορικό επίτροπο, ή διάρκεια τής θητείας τού όποιου δεν είναι γνωστή.
Αινιγματική φαίνεται καί ή αναφορά στην "Απρο. Ά ν ή υπόθεση οτι προσδιορίζει τον τόπο
οπού ό επίτροπος αναζήτησε καί αντέγραψε τά προγενέστερα διατάγματα ευσταθεί, ίσως σημαίνει
οτι ή ρωμαϊκή αποικία, πού είχε ιδρυθεί σχετικά πρόσφατα, διέθετε πλήρες αρχείο όλων τών
νόμων πού αφορούσαν τό καθεστώς γειτονικών περιοχών τής Θράκης.

Ε456. Επιτύμβιο τοϋ Αυρηλίου Κοΐντου
Τό επισήμανε πρώτος ό Robert de Dreux κατά τήν διάρκεια επισκέψεως στην Μάκρη (1668)
κοντά στον τεκκέ Sançaktar Baba, σέ ύψωμα κοντά στην θάλασσα (για τον τεκκέ, βλ. Ευ. Ζεγκίνης,
Ό Μπεκτασισμος στη Δ. Θράκη. Συμβολή στην 'Ιστορία τοϋ Μουσουλμανισμοϋ στον 'Ελλαδικό
χώρο [Θεσσαλονίκη 1988] 203-204).
Καλυπτήρια πλάκα τάφου (ή κάλυμμα σαρκοφάγου) άπό λευκό μάρμαρο. Τό ίδιο όμως
φαινομενικά μνημείο περιγράφεται από τον Μ. Μελίρρυτο ώς "σαρκοφάγος κενή μετ' έπιπώματος
(καπακίου) εκ λίθου γρανίτου, καί μ' έπιγραφήν έλληνικοΐς γράμμασιν γεγλυμμένην, όπου φαίνεται
να ετάφη σώμα ή τέφρα ρωμαίου τίνος Τίτου". Κατά τον ίδιο, τήν σαρκοφάγο χρησιμοποιούσαν
κατά τήν περίοδο ακμής τού τεκκέ "ώς άποθήκην ύδατος, προς πλύσιν καί καθαρισμόν τών πιστών
μωαμεθανών καθοριζομένων προ τής προσευχής αυτών, καθότι παρατηρούμεν εις τό ενα άκρον
τής μιας γωνίας τής σαρκοφάγου ταύτης όπήν μετά ταύτα άνοιχθεισαν".
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Βιβλιογραφία: Dreux 87 (απόδοση της επιγραφής στην γαλλική γλώσσα· βλ. Στ. Π. Κυριακίδης,
Θρακικά 1 [1928] 113, και Κ. Σπανός, Θρακικά Χρονικά 34 [1978] 101 [μετάφραση τοϋ
κειμένου στην ελληνική], Μελίρρυτος, Περιγραφή91).
Πρβλ. Στ. Β. Σαμπανοπούλου, "Αρχαία Θράκη" 153-54.
Το κείμενο, το όποιο παραδίδεται σε γαλλική μετάφραση από τον Robert de Dreux ("Quintus le
père à son cher fils Aurelius Quintus enfant de probité"), μετέφρασαν ως "Ό πατήρ Κόϊντος εις τον
αγαπητό ν uiòv Αύρήλιον Κόϊντον, τταιδίον χρηστόν" οί Κυριακίδης καί Σαμπανοπούλου, καί ώς "Ο
πατέρας Κουίντο, στον άγαπημένο-του yto Αυρήλιο Κουίντο, χρηστό παιδί" Ó Σ π α ν ό ς . Ό Μελίρρυτος

αναφέρει μόνον τό όνομα Τίτος τοϋ νεκρού (βλ. ανωτέρω).
Χρονολογήθηκε άπό τήν Σαμπανοπούλου μετά τα τέλη τού 2ου μ.Χ. αι., με βάση τήν
"διάπλαση" τού κειμένου.

ΚΙΡΚΗ
Ό δύσβατος αυχένας Κίρκης-Συκορράχης πού συνδέει τα ανατολικά κράσπεδα της πεδιάδας
της Κομοτηνής με έκείνην της Αλεξανδρουπόλεως καί από τον όποιο διέρχεται ή σιδηροδρομική
γραμμή καί σήμερα άσφαλτόδρομος δευτερευούσης σημασίας, είναι πτωχός σε αρχαιολογικά
ευρήματα.1 Τό μοναδικό ενεπίγραφο μνημείο (Ε457) προέρχεται άπό τήν στενή περιοχή της
κοινότητας Κίρκης. Ή περιοχή αυτή δεν αποκλείεται να αποτελούσε τό φυσικό σύνορο της χώρας
της Τραϊανουπόλεως.
Ε457. Αναθηματική τοϋ Άπελλά Δορζίνθου στον (Απόλλωνα;) Σιρηνό
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3023. Βρέθηκε τό 1975 δύο χλμ. βορειοδυτικά τοϋ χωριού Κίρκη, στο
εκκλησάκι τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, κοντά στον δρόμο, σέ χώρο οπού κατά τό παρελθόν έγιναν
εκσκαφές για ισοπέδωση τοϋ εδάφους. Παραδόθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων άπό τήν εκκλη
σιαστική επιτροπή τοϋ Άγ. Δημητρίου.
'Ορθογώνιο μαρμάρινο βάθρο αναθήματος με αρθρωμένη επίστεψη καί βάση. Άποκεκρουμένο
κατά τις ακμές της βάσης καί επίστεψης. Ή πίσω οψη άδρώς έργασμένη. Στην ανω επιφάνεια,
τέσσερεις μικροί τόρμοι (ό ένας σώζει ίχνη μολυβδοχοήσεως) χρησίμευαν γιά τήν στερέωση
αναθήματος. Ή κοιλότητα σέ σχήμα φιάλης στην βάση τοϋ βάθρου καί οί δύο μικροί σταυροί, κάτω
άπό τήν επιγραφή καί στην αριστερή πλευρά τοϋ μνημείου αντίστοιχα, οφείλονται πιθανότατα σέ
δεύτερη χρήση τοϋ μνημείου κατά τήν χριστιανική περίοδο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,065x0,35x0,34. Ύψος γραμμάτων: 0.03-0.035. Διάστιχο:
0,010-0,015. Συμπιλήματα
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 94.
Βιβλιογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 300-301, πίν. 204ε (SEG 33
[1983] 565, όπου όμως εσφαλμένα τό εύρημα αποδίδεται στην Μεσημβρία τοϋ Αιγαίου).
Πρβλ. TIR Philippi 31-32.

1. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΔ 30 (1975) "Χρονικά" 301. Πρβλ. Δ. Τριαντάφυλλο;, Θρακικά Χρονικά 41 (1986) 62, 65 (υπαίθριο
θρακικό ιερό περί τα 10 χλμ. ανατολικά της Κίρκης καί δυτικά της όδοΰ "Αβαντος - Αίσύμης).
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3ος μ.Χ. al.
[Κυρίω Άττόλλ]ω[ν]ι
Σιρηνω Άττελλας Δορζίν4

θου υπέρ έα[υ]του και των ί[δί]ων άττάντων
εύ[χα]ριστήρ-

8

[ ι ο ν ] . Ê>

Στίχ. 1-2: - Ο- | ΣΙΡΙ-Νω ô Τριαντάφυλλος, ΣΙΡΙΝΩ το SEG. Στίχ. 7-8: [Εύχαρ]ιστή[ρ|ιον] ô Τριαντάφυλλος·
[εύχα]ριστή[ρ|ιον] TO SEG.

Το πιθανότατα τοπωνυμικής προελεύσεως επίθετο Σιρηνός, παραπέμπει σε γνωστά άπό τις
πηγές τοπωνύμια πού συνδέονται μέ την περιοχή: τό (θρακικό) έθνικον Ζηράνιοι (πρβλ. και Ζηρανία
χώρα),1 τήν αναγραφή Zirinis στον Πευτιγγεριανο πίνακα (8.4), μεταξύ Δύμης καί Πλωτινοπόλεως,2
καί ιδίως τό Ζηρύνθιον, άντρον καί ττόλι$ οχι μακρυά άπό τον Έβρο, τήν Ζώνη, τα ΖωναΧα ορη, τις
δρύες τοΰ Όρφέως καί τό 'Ρησκύνθιον öpos της Θράκης, οπού αναφέρεται οτι υπήρχε καί ναός τής
'Ρησκυνθίδος Ήρας καί τοΰ Ζηρυνθίου 'Απόλλωνος.3 Τα τελευταία αυτά στοιχεία ανακαλούν τό
συγκεκριμένο περιβάλλον τοΰ τόπου ευρέσεως τοΰ αναθήματος καί, μέ βάση τα σωζόμενα ελάχιστα
κατάλοιπα γραμμάτων τοΰ πρώτου στίχου, υπαγορεύουν τήν πιθανή συμπλήρωση του.

1. Στέφανος Βυζάντιος, στο λ.
2. Συνήθως ταυτίζεται μέ τον σταθμό Zervae τοΰ Δρομολογίου τοΰ Άντωνείνου (Τ62) καί τήν πόλη Zurbis τοΰ Ραβεννάτη
Γεωγράφου (Cosmogr. 4. 6.2).
3. Βλ. Τ154 και τό συναφές Σχόλιον (Τ241). 'Αντίθετα, ναός (templum) τοΰ Ζηρυνθίου 'Απόλλωνος αναφέρεται άπό τον
Λίβιο στην ανατολική (αριστερή) όχθη τοΰ Έβρου, στα σύνορα τής χώρας των ΑΊνίων (Τ137), στην λεπτομερή αλλά καί
γενικότερα προβληματική περιγραφή πού δίνει για τήν περιοχή.

ΠΑΩΤΙΝΟΠΟΑΙΣ
Ή Πλωτινόπολις, ή οποία πιστεύεται οτι ιδρύθηκε, όπως και ή Τραϊανούπολις, άπο τον
αυτοκράτορα Τραϊανό (98-117 μ.Χ.) και έλαβε τό δνομα τής συζύγου του Πομπηίας Πλωτίνης, δέν
αναφέρεται στις φιλολογικές πηγές τής αρχαιότητος. 'Ωστόσο, τό εθνικό ΠλωτινοτΓολ(ε)ϊται
μαρτυρειται σέ επιγραφές και νομίσματα τής πόλεως τοϋ 2ου καί τοϋ 3ου μ.Χ. αι.1 Άπο πηγές των
πρώιμων καί μέσων βυζαντινών χρόνων προκύπτει οτι μετά τήν διοικητική μεταρρύθμιση τοϋ
Διοκλητιανοϋ υπήχθη στην επαρχία Αίμιμόντου (Τ112α) καί, τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα,
υπήρξε έδρα επισκόπου.2 Κατά τον 6ο μ.Χ. αί. παραδίδεται οτι ενισχύθηκαν οί οχυρώσεις της από
τον 'Ιουστινιανό (Τ189)· τότε πιστεύεται οτι τα τείχη επεκτάθηκαν καί συμπεριέλαβαν τον
υψηλότερο γειτονικό "δίδυμο" λόφο (ύψ. 107 μ.) μέ αποτέλεσμα τήν μετονομασία τής πόλεως, ήδη
από τα τέλη τοϋ Ιδιου αιώνος, σέ Διδυμότειχο.3
Μέ βάση τό Δρομολόγιο τοϋ Άντωνείνου, ή Πλωτινόπολις χωροθετειται μεταξύ Άδριανουπόλεως καί Τραϊανουπόλεως, 21 ρωμαϊκά μίλια νοτίως τής πρώτης, έπί τής όδοϋ ή οποία διέσχιζε
τήν κατώτερη κοιλάδα τοϋ Έβρου·4 αναφέρεται μάλιστα και ώς αφετηρία όδοϋ προς τήν "Απρω
καί τήν Ήράκλεια-Πέρινθο.5
Για πολλά χρόνια, ή ταύτιση τής θέσεως τής Πλωτινοπόλεως υπήρξε αντικείμενο έντονου
προβληματισμού.6 Τήν σημασία τής περιοχής τοϋ Διδυμοτείχου πρίν άπο τους βυζαντινούς
χρόνους7 επισήμαναν κατά τό πρώτο μισό τοϋ 19ου ai. δύο ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες
ρωμαϊκών χρόνων (Ε466 καί *Ε467) και σπαράγματα ανάγλυφων, τα όποια δημοσίευσαν οί C.
Sayger καί Α. Desaraod.8 Tò 1936 ενα νέο επιγραφικό εύρημα (Ε463), παρέσχε τήν πρώτη ασφαλή
ένδειξη οτι στην περιοχή τοϋ Διδυμοτείχου έπρεπε νά αναζητηθεί ή αρχαία Πλωτινόττολις. Ή τελική
επιβεβαίωση τής θέσεως της στον βραχώδη λόφο τής 'Αγίας Πέτρας (ύψ. 55,90 μ.), 1 χλμ. ανατολικά
άπο τό βυζαντινό κάστρο τοϋ Διδυμοτείχου,9 οφείλεται στίς επιφανειακές έρευνες τοϋ Γεωργίου
Μπακαλάκη (1959-1960),10 πού αποτέλεσαν καί τήν αφετηρία συστηματικής αρχαιολογικής
έξερευνήσεως. Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, σωστικές ανασκαφές άπό τον Π. Ά. Πάντο
(1974)11 καί τακτικές ανασκαφικές έρευνες υπό τήν διεύθυνση τών Γεωργίου Μπακαλάκη καί

1. Ε459, Ε463 καί Ε464. Για τήν νομισματοκοπία της Πλωτινοπόλεως, βλ. κατωτέρω, σελ. 5875
2. Βλ. TIB Thrakien 240 (λ. Didymoteichon), μέ εξαντλητική τεκμηρίωση.
3. Βλ. TIB Thrakien στο λ. Didymoteichon, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
4. Τ62· πρβλ. τον Πευτιγγεριανο Πίνακα VII 3. 4 (Τ16, ανωτέρω σελ. 922· Miller, Itineraria 592) καί τον Ραβεννάτη
Γεωγράφο (4. 6.2).
5. Αρομολόγιον Άντωνείνου 175.7. Πρβλ. Miller, Itineraria 592.
6. Στον χάρτη π.χ. τοϋ Η. Kiepert (Kiepert 2 καί χάρτης XVII) ή Πλω-πνόπολις τοποθετείται στην περιοχή τοϋ σημερινού
Διδυμοτείχου. Κατά τον Ε. Honigmann (Synekdèmos 13,635.13), ή πόλις έπρεπε να αναζητηθεί στην Κορνοφωλεά, ένψ
σύμφωνα μέ τον Ε. Oberhummer (REXXIA [1951] 471, λ. Plotinopolis), βρισκόταν στο σημείο όπου ό ποταμός Έργίνης
πλησιάζει τήν καμπή του "Εβρου. Κατά τον Γ. Ευθυμίου (ΑΘΛΓΘ 22 [1957] 352), ή Πλωτινόπολις κατελάμβανε τόσο
τον λόφο δπου βρίσκεται τό βυζαντινό κάστρο τοϋ Διδυμοτείχου δσο καί τον γειτονικό λόφο τής 'Αγίας Πέτρας.
Εκτενέστερη βιβλιογραφία έχουν συγκεντρώσει οί Σακελλαριάδης {Πόλεις 76, σημ. 2), Μπακαλάκης (ΑρχΕρευνες 24),
Asdracha (Rhodopes 130, σημ. 2-5) καί Τσουρής (AAA 22 [1989] [1995] 89, σημ. 1-2).
7. Για τήν ιστορία τοΰ Διδυμοτείχου κατά τους βυζαντινούς χρόνους, βλ. Ιδίως Asdracha, Rhodopes 130-37· για τήν
αρχαιολογική έρευνα τοϋ οικισμού τής βυζαντινής περιόδου βλ., μεταξύ άλλων, Κ. Τσουρής, AAA 22 (1989) [1995] 89110, μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία (σελ. 90, σημ. 4).
8. C. Sayger καί Α. Desarnod, Album d'un Voyage en Turquie, πίν. 48,49.
9. Βλ. τον Χάρτη 4 στην σελ. 141.
10. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 21-24· τοϋ ιδίου, Actes Ville Congrès Intern. Archéol. Class., Paris 1963,287-88, καί ΑΑ 17
(1961-1962) [1963] "Χρονικά" 260. Βλ. επίσης Barrington Atlas 51 G2.
11. Π. Ά. Πάντος, ΛΔ29 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 823-24.
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Διαμαντή Τριαντάφυλλου (1977),] της Ευδοκίας Σκαρλατίδου (1980-1985)2 και τοϋ Ματθαίου Β.
Κουτσουμανή (άπο το 1996)3 άρχισαν να φέρνουν στο φως πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της
Πλωτινοπόλεως άλλα και για την προϊστορία της.
Βάσει επιφανειακών ευρημάτων, ό Μπακαλάκης διατύπωσε την υπόθεση οτι ή πόλη, ή οποία
έζησε, όπως γνωρίζομε σήμερα ώς τον 6ο ή 7ο μ.Χ. αι., είχε διαδεχθεί αρχαιότερο οικισμό.4 Στην
υπόθεση αυτή φαινόταν να συνηγορεί καί ό σχετικά πρώιμος χαρακτήρας επιγραφής τοϋ βασιλέως
τών Θρακών Κότυος (Ε458) πού βρέθηκε στα ερείπια τοϋ κάστρου τοϋ Διδυμοτείχου το 1938.5
Τεκμήρια για τήν "προϊστορία" της Πλωτινοπόλεως παρέχουν σήμερα ό πρόσφατος εντοπισμός
ενός αδιατάρακτου στρώματος κατοικήσεως της νεότερης νεολιθικής περιόδου,6 ή συνύπαρξη στα
κατώτερα, προ-ρωμαϊκά στρώματα της 'Αγίας Πέτρας είσηγμένης ελληνικής κεραμικής τών
κλασσικών καί ελληνιστικών χρόνων (αττικής, ιωνικής —bucchero—, θασιακής, καθώς καί
ένσφράγιστων λαβών αμφορέων τής Θάσου, τής Αίνου καί τής Ακάνθου) με χειροποίητη, εγχώρια
κεραμική (Haistatt ή πρώιμης La Tene περιόδου),7 καί το ελληνιστικό επιτύμβιο σήμα τοϋ
'Απολλώνιου (Ε465) πού προέρχεται άπό νεκροταφείο τοϋ οικισμού.
"Αγνωστο παραμένει τό όνομα τοϋ προ-ρωμαϊκοϋ, πιθανότατα θρακικού,8 οικισμού. Ή
σημασία του όμως είναι ολοφάνερη. Ό φυσικά οχυρός λόφος τής 'Αγίας Πέτρας, βορείως τής
συμβολής τών ποταμών Έβρου καί Έρυθροποτάμου, ήλεγχε τις οδούς, οι όποιες συνέδεαν μέσφ
τοϋ "Εβρου καί τών παραποτάμων του τήν ακτή τοϋ βορείου Αιγαίου μέ τήν ενδοχώρα τής
Θράκης.9 'Από τις συνεχώς αυξανόμενες πρώιμες ενδείξεις κατοικήσεως στην 'Αγία Πέτρα
συνάγεται οτι τα στρατηγικά πλεονεκτήματα τής τοποθεσίας —καί ό ρόλος της στον πολιτικό καί
εμπορικό έλεγχο τής κατώτερης κοιλάδος τοϋ "Εβρου— εΐχαν αναγνωρισθεί τουλάχιστον άπό τους
κλασσικούς χρόνους.10
Ή προνομιούχος γεωγραφική τοποθεσία καί ή μόνιμη μέριμνα τών Ρωμαίων για τον
στρατιωτικό καί πολιτικό έλεγχο τής θρακικής ενδοχώρας καί τών οδών προσβάσεως προς τις
παρίστριες περιοχές, υπήρξαν πιθανότατα ol σημαντικότεροι παράγοντες για τήν ανάπτυξη τής
Πλωτινοπόλεως κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Τό νομικό της καθεστώς ώς ελληνικής πόλεως
προδίδει ή απουσία ενδείξεων πού θά υποδήλωναν ρωμαϊκοΰ τύπου πολιτικούς θεσμούς,11 εκτός
άπό τήν γενικά καθιερωμένη απεικόνιση προτομών τών εκάστοτε αυτοκρατόρων καί τήν
περιστασιακή εμφάνιση ονομάτων διοικητών τής επαρχίας Θράκης στις κοπές τοϋ τοπικού
νομίσματος.12 Στενές σχέσεις μέ τό ρωμαϊκό καθεστώς υποδηλώνουν τό νέο όνομα τής πόλεως καί
ή φροντίδα για τήν απόδοση τιμών (καί λατρείας;) στους ανώτατους ηγέτες τής αυτοκρατορίας.
Δείγματα τών τιμών αυτών αποτελούν τα δύο, ή ίσως τρία, ενεπίγραφα βάθρα αφιερωμάτων τών
1. G. Bakalakis καί D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 239-47.
2. Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ 35 (1980) [1988] "Χρονικά" 431-32· 36 (1981) [1988] "Χρονικά" 353· 37 (1982) [1989] "Χρονικά" 333,
πίν. 221 α-γ· 38 (1983) [1989] "Χρονικά" 330· τής Ιδίας, AAA 16 (1983) 42-50, καί ΙΑΑΕρεννα 109-26.
3. Μ. Κουτσουμανής, ΑΕΜΘ 15 (2001) [2003] 19-31.
4. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 22 (δπου αναφέρονται δστρακα προϊστορικά, αττικά έρυθρόμορφα τοϋ 5ου καί 4ου π.Χ. αι.,
καί ρωμαϊκά)· του ιδίου, ΑΔ 17 (1961-1962) [1963] "Χρονικά" 260. Βλ. επίσης Γ. Ευθυμίου, ΑΘΛΓΘ 18 (1953) 206-208·
P. A. Pantos, Pulpudeva 4 (1983) 175-76· Ε. Σκαρλατίδου, ΙΑΑΕρευνα 110. Πρβλ. καί τα ευρήματα θρακικής κεραμικής
τής πρώιμης εποχής τοΰ Σιδήρου άπο τον λόφο τοϋ βυζαντινού κάστρου τοΰ Διδυμοτείχου, Χ. Μπακιρτζής καί Δ.
Τριαντάφυλλος, Θρακική Επετηρίδα 7 (1987-1990) 201-11.
5. Πρβλ. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες24.
6. Μ. Κουτσουμανής, ΑΕΜΘ 15 (2001) [2003] 24-5 καί 28-29, είκ. 15-18.
7. Ε. Σκαρλατίδου, AAA 16 (1983) 47-50 (βλ. επίσης τής ιδίας, ΙΑΑΕρευνα 111-112)· Μ. Κουτσουμανής, ΑΕΜΘ 15 (2001)
[2003] 24-25 καί 31, είκ. 31-35. Ό τελευταίος επισημαίνει (σελ. 24) επί πλέον τήν εύρεση στην 'Αγία Πέτρα "γκρίζας"
κεραμικής, ή οποία άπαντα σέ στρώματα τής κλασσικής περιόδου στον Δορίσκο, τήν Μάκρη καί τήν Αίνο. Πρβλ. G.
Bakalakis καί D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 242,244 καί 247.
8. Βλ. λ.χ., Bakalakis, Actes Ville Congr. Intern. d'Arch. Class. Παρίσι 1963 (1965) 96 καί Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ 37 (1982)
[ 1989] 333, πίν. 22Ια-γ (βλ. επίσης τής Ιδίας, ΙΑΑΕρευνα 110).
9. Πρβλ. Asdracha, Rhodopes 30-42 καί 133.
10. Μέ πρώιμες εμπορικές συναλλαγές φαίνεται να συνδέεται καί ό θησαυρός ελληνικών αργυρών νομισμάτων τοΰ 5ου
π.Χ. αι., ό όποιος βρέθηκε στο Έλληνοχώρι, περί τα 10 χλμ. βορειοδυτικά τής Πλωτινοπόλεως (Μπακαλάκης,
ΑρχΕρευνες 25).
11. Βλ. ανωτέρω σελ. 531, τήν περίπτωση τής Τραϊνουπόλεως μέ τις συναφείς βιβλιογραφικές παραπομπές.
12. Συγκεκριμένα τών Pompeius Vopiscus (επί Άντωνίνου Ευσεβούς) καί Gargilius Antiquus (161-163 μ.Χ.) (Thomasson,
Laterculi 165, άρ. 27 καί 28 αντίστοιχα)· βλ Ε. Schönert-Geiss, Kilo 49 (1967) 256, άρ. 160-63.
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Πλωτινοπολιτών σε Ρωμαίους αυτοκράτορες (Ε463, Ε464 καΐ πιθανόν Ε462) και ενα εξαιρετικά
σπάνιο εύρημα: μία ολόχρυση, σφυρήλατη προτομή (ϋψ. 0,25 μ.) τοϋ Μάρκου Αυρηλίου (161-180
μ.Χ.) ή τοϋ Σεπτιμίου Σευήρου (193-211 μ.Χ.) πού ανακαλύφθηκε το 1965 στην έπίχωση τοϋ νότιου
άκρου τοϋ πλατώματος της Άγιας Πέτρας.1
Πριν άπό τήν έναρξη τών ανασκαφών, τήν επιμελημένη εμφάνιση της πόλεως ύπαινίσσονταν
διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη και ενα κομμάτι άπό ψηφιδωτό δάπεδο πού είχαν βρεθεί στην Άγια
Πέτρα.2 Οι ενδείξεις για τήν ύπαρξη σημαντικών οικοδομημάτων αυξάνονται με τον χρόνο, άν καί
αναγκαστικά μέ βραδύ ρυθμό. Οί άνεσκαμμένοι χώροι αντιστοιχούν σε μικρό μόνον τμήμα της
εκτάσεως της πόλεως, καί ή εικόνα της πολεοδομικής οργανώσεως της είναι αναπόφευκτα σε
μεγάλο βαθμό ατελής. Πρόσθετες δυσκολίες στην μελέτη τής εξελίξεως της πόλεως, άλλα καί στην
ερμηνεία τών οικοδομημάτων τα όποια έχουν εντοπισθεί, θέτουν τόσο οί αλλεπάλληλες ο'ικοδομικές φάσεις τοϋ οικισμού καί τα συχνά διαταραγμένα αρχαιολογικά στρώματα,3 δσο καί ή
μεταφορά καί επαναχρησιμοποίηση σημαντικού ποσοστού τοϋ αρχαίου οικοδομικού υλικού στην
κατασκευή τών βυζαντινών κάστρων τοϋ Διδυμοτείχου.4
Άπό τον οχυρωματικό περίβολο, ό όποιος κατά τον Προκόπιο είχε επισκευασθεί επί
'Ιουστινιανού (Τ189), πιθανά ίχνη έχουν εντοπισθεί σέ τρία μόνον σημεία. Άπό το δυτικό σκέλος
τοϋ τείχους φαίνεται να προέρχεται μία "σειρά πελωρίων δόμων", τήν οποία επισήμανε ô Μπακαλάκης στους πρόποδες τοϋ νότιου τμήματος τής απόκρημνης δυτικής όψεως τοϋ λόφου, κατά
μήκος τής ανατολικής όχθης τοϋ Έρυθροποτάμου.5 Στην ίδια πλευρά τής πόλεως, πρόσβαση στο
ποτάμι έδινε μία μνημειώδης, λαξευτή κλίμακα.6 Ή πλινθόκτιστη δεξαμενή στην βάση τής
κλίμακας φαίνεται ότι αποτελούσε τμήμα τοϋ συστήματος υδρεύσεως τής πόλεως άπό τον
Έρυθροπόταμο,7 ένφ στην κορυφή της, στο υψηλότερο σημείο τοϋ λόφου, άρχαια ορύγματα στον
φυσικό βράχο ανήκουν ίσως στην τάφρο θεμελιώσεως τοϋ αρχαίου τείχους.8 "Ενα τρίτο πιθανό
σημείο τών οχυρώσεων άνέσκαψε ή Σκαρλατίδου στα βόρεια ομαλά κράσπεδα τοϋ λόφου.9
Πρόκειται για ενα άμβλυγώνιο τμήμα τοίχου (μήκος περίπου 30 μ., πλάτος 2,10-2,75 μ.) μέ όψη
άπό άδρολαξευμένους πωρόλιθους. Κατά τήν άνασκαφέα, ή λιγοστή κεραμική ύστερορρωμαϊκών
χρόνων πού βρέθηκε στην έπίχωσή του ίσως να υποδηλώνει τήν κατασκευή του (καί τήν πρώτη
τείχιση τής Πλωτινοπόλεως) εν όψει τών Γοτθικών επιδρομών κατά τον 3ο καί 4ο μ.Χ. αι.
Ή έκταση τής πόλεως προς Β καί προς Ν προσδιορίζεται κατά προσέγγιση καί άπό τα όρια τών
δύο κυριότερων νεκροταφείων της. Το πρώτο, βόρεια καί ανατολικά τής Άγιας Πέτρας, προς τον
Σιδηροδρομικό Σταθμό Διδυμοτείχου,10 περιλαμβάνει καλυβΧτες καί πλακοσκεπεΐς τάφους. Ή
επιτύμβια στήλη τοϋ Απολλώνιου (Ε465) φανερώνει ίσως τήν ύπαρξη νεκροταφείου από τους
ελληνιστικούς ήδη χρόνους, άλλα oi τάφοι οί όποιοι έχουν ερευνηθεί χρονολογούνται στην
ρωμαϊκή περίοδο.11 Στους χρόνους τής ύστερης αρχαιότητος ανήκουν οί λαξευτοί τάφοι πού έχουν
κατά καιρούς άνασκαφεΧ στο δεύτερο νεκροταφεΧο, το όποΧο εκτείνεται προς Ν τής Άγιας

1. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 207. Βλ. Ά. Κ. Βαβρίτσας, ΑΔ 21 (1966) [1968] "Χρονικά" 377, καί τοϋ Ιδίου, AAA 1 (1968)
194-97 (ερμηνεύει το εύρημα ώς προτομή τού Μάρκου Αυρηλίου). Κατά τον Δ. Παντερμαλή (ΙΕΕ, τόμ. Στ'472, μέ
φωτογραφία στην ίδια σελίδα), πρόκειται για προτομή τού Σεπτιμίου Σευήρου (πρβλ. ΘΡΑΚΗ 136 (εικόνα) καί 137 ["Α.
Άβραμέα]).
2. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνεςΙΑ.
3. Βλ. λ.χ., G. Bakalakis καί D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978)242-45.
4. Γ. Μπακαλάκης, A4 17 (1961-1962) [1963] "Χρονικά" 260, πίν. 316β.
5. Γ. Μπακαλάκης, ΑΔ 17 (1961-1962) [1963] "Χρονικά" 260.
6. Βλ. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες23, είκ. 8,24 καί πίν. 6α-β· βλ. το σχεδιάγραμμα Ε. Σκαρλατίδου, ΙΑΛΕρευνα 120.
7. Ό Μπακαλάκης (ΑρχΕρευνες24) σημειώνει δτι παρόμοιο σύστημα υδρεύσεως υπήρχε στο βυζαντινό Διδυμότειχο.
8. G. Bakalakis καί D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 242.
9. Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ 35 (1980) [1988] "Χρονικά" 431-2· 36 (1981) [1988] "Χρονικά" 353-4· βλ. επίσης τής Ιδίας,
ΙΑΛΕρευνα 114 καί τό σχέδιο στην σελ. 120.
10. Βλ. Π. Πάντος, ΑΔ 29 (1973-74) [1980] σελ. 824, σχεδ. 1.
11. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνεςΙΑ- Π. Ά. Πάντος, ΑΔ29 (1973-74) [1980] "Χρονικά" 823 καί τοπογραφικό σχέδ. 1 στην σελ.
824· Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ 35 (1980) [1988] "Χρονικά" 432.
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Πέτρας, στην βάση και την κορυφή τοϋ λόφου "Μπάγαλα", στην αντίπερα όχθη τοΰ Έρυθροποτάμου, από οπού προέρχεται ή επιτύμβια επιγραφή Ε475.1
Στην ανατολική πλευρά τοϋ λόφου δεν έχουν εντοπισθεί ίχνη τών οχυρώσεων. Υπολείμματα
όμως κτισμάτων μαρτυρούν τήν εξάπλωση της πόλεως ως τα ανατολικά κράσπεδα της 'Αγίας
Πέτρας, τουλάχιστον κατά τήν ύστερη αρχαιότητα.2
Οί περισσότερες ερευνητικές τομές στον χώρο τοϋ οικισμού έχουν αποκαλύψει ταπεινά
σπαράγματα άπό θεμέλια και άνωδομές τοίχων, δάπεδα οικιών, χώρους αποθήκευσης και πυρομεταλλουργικών εργασιών και πλινθόκτιστους αγωγούς3 της ρωμαϊκής και ύστερορρωμαϊκής
περιόδου.4 Ωστόσο, οί προσδοκίες για τήν ανεύρεση σημαντικών οικοδομημάτων έχουν αρχίσει να
επαληθεύονται σέ τρεις από τους τομείς τών ανασκαφών.
Βάση ενός δημοσίου κτηρίου της ρωμαϊκής περιόδου ήταν ίσως τό επιβλητικό κρηπίδωμα άπό
καλολαξευμένους γωνιολίθους στο κέντρο περίπου τοϋ πλατώματος (Τομέας V τών ανασκαφών).5
Με το κτήριο αυτό, τό όποιο δέχθηκε επανειλημμένα μετασκευές ως τον 6ο αι. μ.Χ., συνδέεται
μνημειώδες πρόπυλο μέ καμάρες πού στηρίζονταν σέ έξι όπτοπλινθόκτιστους πεσσούς,6 ίσως καί
διάφορα θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών7 καί μαρμάρινης αρχιτεκτονικής διακοσμήσεως8 πού
βρέθηκαν στην ίδια περιοχή. Μία ένδειξη της λατρευτικής χρήσεως τοϋ χώρου προσφέρει
ενδεχομένως τό μικρό μαρμάρινο πλακίδιο μέ ανάγλυφη παράσταση τοϋ ήρωος ίππέως, πού
συγκαταλέγεται μεταξύ τών ευρημάτων τοΰ τομέα αύτοϋ τών ανασκαφών.9
"Ενα δεύτερο εντυπωσιακό δημόσιο οικοδόμημα αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο μέσον περίπου
τής ανατολικής πλαγιάς τής 'Αγίας Πέτρας. Πρόκειται γιά ενα πηγάδι (έσωτ. διάμ. 2,20 μ.· τό μέχρι
στιγμής ερευνημένο βάθος του υπερβαίνει τά 10 μ.), μέ τοιχώματα άπό Ισοϋψείς σειρές καλολαξευμένων, καμπύλων δόμων. Ή δλη κατασκευή στερεώνεται, οσο γνωρίζομε, χωρίς συνδέσμους
ή άλλο συνδετικό υλικό, μέ μόνο μέσο στηρίξεως τήν μεγάλη ακρίβεια τής άρμογής τών λίθων. Στο
βόρειο τοίχωμα τοϋ πηγαδιού, σέ βάθος 2,5 μ. άπό τό σημερινό του χείλος, άνοιγμα οδηγεί σέ
ορθογώνιο καμαροσκεπή θάλαμο κατασκευασμένο μέ λαξευμένους γωνιολίθους, τοϋ όποιου ή
πρόσβαση άρχισε να αποκαλύπτεται στο βόρειο πέρας του. Τό συγκρότημα (πηγάδι καί θάλαμος)
αναμφίβολα συνδεόταν μέ τό σύστημα ύδροδοτήσεως τής πόλεως καί, κατά τον άνασκαφέα, πρέπει
να ήταν "σύγχρονο μέ τήν ίδρυση της (αρχές 2ου μ.Χ. αι.)".10
Λίγα μέτρα νοτιοανατολικά τοϋ πηγαδιού βρίσκεται τό άπό καιρό γνωστό "κτήριο μέ τά
ψηφιδωτά".11 Τό κτήριο αυτό, τό τρίτο μέχρι στιγμής γνωστό σημαντικό κτίσμα τής Πλωτινοπόλεως, έχει υποστεί εκτεταμένες μετασκευές κατά τήν διάρκεια τής ζωής τής πόλεως καί
καταστροφές άπό μεταγενέστερες χρήσεις τοϋ χώρου. 'Ωστόσο, τά υπολείμματα ενός συστήματος
κτιστών αποχετευτικών αγωγών, οί όποιοι ακολουθούσαν τήν κλιμακωτή διάταξη τοϋ κτηρίου
στην πλαγιά τοΰ λόφου, καί μία εσωτερική πλινθόκτιστη δεξαμενή επιτρέπουν τον συσχετισμό του,
μεταξύ άλλων, μέ δημόσιο λουτρό.12 Μία εικόνα τής πλούσιας αρχικής διακοσμήσεως τοϋ κτηρίου
1. Ν. Βαφείδου, ΑΘΛΓΘ 17 (1952) 212-5· Μπακαλάκης, ΑρχΕρεννες4· Π. Ά. Πάντος, ΑΔ29 (1973-74) [1980] "Χρονικά"
823 καί τοπογραφικό σχέδ. 1 στην σελ. 824· Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ 37 (1982) [1989] "Χρονικά" 333, πίν. 221 α-γ (βλ.
επίσης τής Ιδίας, ΙΑΑΕρεννα 115-16).
2. Ε. Σκαρλατίδου, ΙΑΑΕρεννα 115.
3. G. Bakalakis και D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 244· Ε. Σκαρλατίδου, ΙΑΑΕρεννα 112-1 καί το σχέδιο στην σελ. 120.
4. Βλ. Ιδίως G. Bakalakis καίϋ. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 247· τά μεταγενέστερα νομίσματα πού βρέθηκαν στον χώρο
είναι τεσσαρακοντανούμμια της εποχής τοϋ Ηρακλείου.
5. G. Bakalakis καί D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 244-7 καί πίν. VIII-X· Ε. Σκαρλατίδου, AAA 16 (1983) 43-46, είκ. 12· τής Ιδίας, ΙΑΑΕρεννα 110-11, είκ. 1-2 καί 120 (σχέδιο)..
6. Ε Σκαρλατίδου, ΙΑΑΕρεννα 110 καί είκ. 1-2.
7. G. Bakalakis καί D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 245-7, πίν. VI, είκ. lld, 12f, VII, είκ. 14 b καί d, XI, είκ. 25-28· E.
Σκαρλατίδου, ΙΑΑΕρεννα 113 καί 126, είκ. 14.
8. G. Bakalakis καί D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 245-47, πίν. VI είκ. 13f· E. Σκαρλατίδου, AAA 16 (1983) 47, είκ. 5.
9. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2824· G. Bakalakis καί D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 246 καί πίν. XI είκ. 23.
10. Μ. Κουτσουμανής, ΑΕΜΘ15 (2001) [2003] 21-23 καί 28, μέ τά σχ. 2-5,22 καί τις είκ. 7-14.
11. Ε. Σκαρλατίδου, ΙΑΑΕρεννα 112- 14 καί σελ. 120 (σχέδιο)· Μ. Κουτσουμανής, ΑΕΜΘ 15 (2001) [2003] 21, σχ. 2 (σελ.
21) καί είκ. 4-13.
12. Ό . π. 113-14.
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προκύπτει άπό ποικιλόχρωμα θραύσματα όρθομαρμαρώσεων, υπολείμματα άπο χρωματιστά
επιχρίσματα τοίχων, ενα μαρμάρινο ιωνικό κιονόκρανο1 καί, κυρίως, άπό τα ήμικατεστραμμένα
υψηλής ποιότητος ψηφιδωτά δάπεδα με απεικονίσεις, μεταξύ άλλων, της Λήδας καί τοϋ Κύκνου
καί τών δώδεκα άθλων τοϋ Ηρακλέους.2 Οί λεπτομέρειες αυτές δίνουν μία Ιδέα της πολυτέλειας ή
οποία χαρακτήριζε κάποια τουλάχιστον άπό τα οικοδομήματα της ρωμαϊκής πόλεως. Ή πιθανή
χρονολόγηση τών ψηφιδωτών στον 2ο αι. μ.Χ.3 παρέχει εξ άλλου ενα σημείο αναφοράς καί για την
χρονολόγηση τής πρώτης φάσεως τοϋ κτηρίου, τό όποιο, όπως προκύπτει άπό τις πρόσφατες
ανασκαφές, πιθανόν αποτελούσε μέρος ενός μεγαλυτέρου κτηριακοϋ συγκροτήματος.4
Για τις θεότητες πού λατρεύονταν στην πόλη ('Ασκληπιός, Δήμητρα, Διόνυσος, "Ερως, Έβρος,
"Ηρα) πληροφορίες παρέχουν κυρίως οί εικονογραφικοί τύποι τών νομισμάτων της, τα όποια
χρονολογούνται άπό τήν περίοδο τοϋ Άντωνείνου Ευσεβούς ως αυτήν τοϋ Καρακάλλα.5 Τήν
τοπική λατρεία τοϋ Ηρακλέους τεκμηριώνει τό ανάθημα τοϋ Κότυος (Ε458). Ενδείξεις θρησκευ
τικού συγκρητισμού μεταξύ εγχώριων καί ελληνικών λατρειών προκύπτουν, εκτός άπό τό
ανάγλυφο τοϋ ήρωος ίππέως πού βρέθηκε στην 'Αγία Πέτρα, καί άπό τό επίθετο Κερση[νός] με τό
όποιο λατρευόταν ό 'Απόλλων (βλ. κατωτέρω Ε459, άλλα καί τήν επιγραφή *Ε460 τής 'Αρχαιολο
γικής Συλλογής Διδυμοτείχου.
Ή παλαιότερη κοπή τής Πλωτινοπόλεως6 φέρει κεφαλή Διονύσου στον έμπροσθότυπο καί
μυστική κίστη άπό τήν οποία προβάλλουν φίδια στον όπισθότυπο.7 Χρονολογείται πιθανότατα
στο διάστημα άπό τήν ίδρυση τής πόλεως προς τιμήν τής συζύγου τοϋ Τραϊανού Πομπηίας
Πλωτίνης, περί τό 107 μ.Χ.,8 μέχρι τους χρόνους τοϋ Άντωνίνου τοϋ Ευσεβούς. Έπί τής βασιλείας
τοϋ τελευταίου, ή πόλις εξέδωσε ψευδο-αύτόνομες εκδόσεις με τήν εικονιστική κεφαλή τοϋ
αύτοκράτορος καί τοϋ 'Ασκληπιού. Σε κοπή τοϋ έτους 161, έτους θανάτου τοϋ Άντωνίνου τοϋ
Ευσεβούς, κατά τό όποιο διοικητής τής επαρχίας ήταν ό Gargilius Antiquus, απαντά ώς
όπισθότυπος Δήμητρα με στάχυες καί σκήπτρο. Ή κοπή αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον άφ' ενός
μεν επειδή φέρει τα αρχικά τοϋ πρεσβευτοϋ τής επαρχίας9, άφ' ετέρου δε επειδή ό ίδιος
όπισθότυπος επιλέγεται καί για εκδόσεις στο όνομα τής Φαυστίνας τής Νεωτέρας, κόρης τοϋ
Άντωνίνου τοϋ Ευσεβούς καί συζύγου τοϋ διαδόχου του Μάρκου Αυρηλίου. Στα νομίσματα τής
Πλωτινοπόλεως ή Φαυστίνα φέρει τον τίτλο Σεβαστή.10 Ή συγκεκριμένη έκδοση τής Φαυστίνας
χρονολογείται στην αρχή τής βασιλείας τοϋ συζύγου της, αμέσως μετά τον θάνατο τοϋ πατέρα της.
Σε κοπές τής Φαυστίνας ώς όπισθότυπος άπαντα καί ή "Ηρα μέ φιάλη καί σκήπτρο. Ώς
όπισθότυπος τών εκδόσεων τοϋ Καρακάλλα, στην εμπρόσθια όψη τών όποιων ό αυτοκράτωρ φέρει
δάφνινο στεφάνι, άπαντα απεικόνιση τοϋ Θανάτου (;).Π Ώς εικονογραφικοί τύποι τών εκδόσεων
τής Πλωτινοπόλεως απαντούν επίσης ό Διόνυσος είτε Ιστάμενος είτε έπί πάνθηρος, οί Νύμφες, ό
Έρως τοξεύων, άλλα καί ό Έβρος.12
Τό επιτύμβιο τοϋ Απολλώνιου είναι προς τό παρόν ή σημαντικότερη μαρτυρία τής παρουσίας
τοϋ ελληνικού στοιχείου κατά τήν προ-ρωμαϊκή περίοδο. Μάρτυρες τής ρωμαϊκής παρουσίας ή
επιρροής είναι τα ρωμαϊκά ονόματα πού απαντούν στα σπάνια επιτύμβια τής ρωμαϊκής περιόδου
(Ε468, ίσως καί *Ε467), ίσως επίσης καί μία ένδειξη τής χρήσεως τής λατινικής γλώσσας
ταυτόχρονα μέ τήν επικρατούσα ελληνική, άν τό δίγλωσσο επιτύμβιο τής Αρχαιολογικής Συλλογής
1. Ό . π. 113, είκ. 14.
2. "Ο. π. 113, είκ. 7-13.
3. "Ο. π. 113.
4. Μ. Κουτσουμανής, ΑΕΜΘ 15 (2001) [2003] 21 (τομέας Α) καί σχ. 2,27, είκ. 4.
5. Head ΗΝ2 288. Βλ. επίσης κατωτέρω.
6. Για τήν νομισματοκοπία τής Πλωτινοπόλεως βλ. τήν βιβλιογραφία πού παραθέτει ή Schönert-Geiss (Ε. Schönert-Geiss,
Bibliographie zur antiken Numismatik Thrakiens undMösiens [Βερολίνο 1999] 1101-1109, αρ. 6177-6231).
7. BMCThracel69, αρ. Ι.
8. Για τήν ίδρυση τών πόλεων αυτών, βλ. Schönert-Geiss, Traianopolis 141.
9. BMCThracel69, αρ. 2.
10. BMCThracel69, άρ. 2-5. Για τήν απονομή αυτού τοΰ τίτλου στην Φαυστίνα, τήν 1η Δεκεμβρίου τοΰ 147, βλ. Kienast 141.
ll.BMCTnracel69^.6.
12. Η. Α. Cahn, L/MCIV.1,468 αρ. 10, καί IV.2, πίν. 278 (πρβλ. F. Imhoof-Bloomer, SM? 23 [1923] 245 αρ. 185, πίν. VI. 13).
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τοϋ Διδυμοτείχου (Ε473) προέρχεται πράγματι άπό την Πλωτινόπολη. Τέλος, τό επιτύμβιο ενός
μονομάχου (Ε466) παραπέμπει στις γενικά προσφιλείς κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους αγωνιστικές
δραστηριότητες και μπορεί να υποδηλώνει την ύπαρξη στην Πλωτινόπολη αμφιθεάτρου, τό όποιο
δέν έχει ακόμη εντοπισθεί.
Τις τελευταίες στιγμές της πόλεως εκπροσωπούν ένας μικρός αριθμός χριστιανικών ταφών
στους ανατολικούς πρόποδες τού λόφου1 και τά χάλκινα-"τεσσαρακοντανούμμια" της εποχής τοϋ
Ηρακλείου (610-641 μ.Χ.) πού βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές τοΰ πλατώματος της 'Αγίας Πέτρας.2
Μέ βάση την γεωμορφολογία της περιοχής, ή χώρα της Πλωτινοπόλεως πρέπει να εκτεινόταν
κυρίως — αν όχι αποκλειστικά— στην δυτική (δεξιά) όχθη τοϋ Έβρου καΐ να περιλάμβανε τό
μεγαλύτερο μέρος της κοιλάδας τοϋ Έρυθροποτάμου άλλα και σημαντικές εκτάσεις, κυρίως κατά
μήκος τοϋ νοτιότερου ροϋ τοϋ "Εβρου, ίσως ως τό ΰψος τών Κήπων ή τοϋ Πόρου, καθώς δέν
μαρτυρεϊται παρουσία άλλης πόλεως μεταξύ Τραϊανουπόλεως και Πλωτινοπόλεως, ενώ ό σταθμός
Zervae (βλ. σελ. 140 καΐ 591) θα πρέπει να ανήκε σέ μία από τις δύο αυτές σημαντικές πόλεις.
'Αντίθετα ή εύφορη πεδιάδα τής Όρεστιάδος και ή κοιλάδα τοϋ "Αρδα πρέπει νά ανήκαν στην
χώρα τής Άδριανουπόλεως.
Στην Πλωτινόπολη αποδίδονται 18 επιγραφές (Ε458-Ε475)· όλες σχεδόν βρέθηκαν σέ δεύτερη
χρήση ή κατά τύχην, ένψ για επτά άπό αυτές (*Ε460, *Ε461, *Ε467, *Ε469, *Ε470, *Ε471, *Ε473)
δέν υπάρχουν ενδείξεις προελεύσεως, πέραν τοϋ γεγονότος οτι φυλάσσονται στην Συλλογή
Διδυμοτείχου, ή έχουν καταγραφεί στον κατάλογο της. Στην "χώρα" τής Πλωτινοπόλεως έχουν
αποδοθεί μέ βάση οσα προαναφέρθηκαν τά λιγοστά επιγραφικά μνημεία πού προέρχονται από τό
Πραγγί (Ε476) και τήν Κορνοφωλεά (Ε477).

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΕΩΣ
Ε458. Αναθηματική τοϋ βασιλέως τών Θρακών Κότυος στον 'Ηρακλή
Συλλογή Διδυμοτείχου (Τζαμί) ΑΚ 66. Ό λίθος βρέθηκε εντοιχισμένος σέ τοίχο τοϋ εργο
στασίου τοΰ Ν. Τσικούρα και μεταφέρθηκε τό 1938 στο Επαρχείο από τον Χρήστο Δερμεντόγλου.
Κατά τον Τσικούρα, προέρχεται άπό ερείπια στους νοτιοδυτικούς πρόποδες τοϋ κάστρου τοϋ
Διδυμοτείχου.
'Ορθογώνια μαρμάρινη βάση, ελλιπής τό πίσω μέρος περίπου κατά τήν διαγώνιο και τήν κάτω
αριστερή γωνία. 'Αποκρούσεις στις ανω καί κάτω αριστερές γωνίες τής ενεπίγραφης όψεως και
κατά τό δεξιό πέρας. Τά σωζόμενα τμήματα τής ανω, τής κάτω καί τής αριστερής επιφάνειας είναι
επιμελώς έργασμένα.
Ή επιγραφή επιμελώς χαραγμένη σέ δύο στίχους στο άνω μέρος τής κύριας μακράς πλευράς.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,15x0,30x0,50. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,03. Διάστιχο: 0,010,015.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 94.
Βιβλιογραφία: Χ. Δρακοντίδης, Θρακικά 10 (1938) 199-218, μέ σημειώσεις καί συμπλήρωση τής
επιγραφής άπό τον Κ. Μ. 'Αποστολίδη (J. καί L. Robert, BullEpigr 1939, 206* Μπακαλάκης,
ΑρχΕρευνεςΙΑ- G. Bakalakis, Actes Ville Congrès Intern. Archéol. Class., Paris 1963,287).

1. Ε. Σκαρλατίδου, ΙΑΛΕρευνα 115.
2. G. Bakalakis καί D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 247· πρβλ. Ά. Κ. Βαβρίτσας, AAA l (1968) 194.
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Περ. 42-31 π.Χ.
Βασιλεύς Θρακών K[ÓTUS 'Ρασκου]ττόρεως Ήρακλεϊ Σ[ωτηρι ;].
Στίχ. 1-2: Κ[ΟΤΥΣ ΡΑΣΚΟ]|ΠΟΡΕΩΣ οι 'Αποστολίδης και Bakalakis· K[ÓTUS 'Ρασκου]|ττόρεως οι Robert
(BuIIEpigr)· Κ[ΟΤΥΣ ΜΟΚΑ]|ΠΟΡΕΩΣ ό Μπακαλάκης (ΑρχΕρεννες). Στίχ. 2: ΗΡΑΚΛΕΙ [ΣωΤΗΡΙ] ό
Αποστολίδης.
Ή βέβαιη ανάγνωση τοϋ άρχικοϋ Κ τοϋ βασιλικοϋ ονόματος, σε συνδυασμό με τα κατάλοιπα
τοϋ πατρωνυμικοϋ του καί με την χρονολογία των γραμμάτων, δικαιολογοϋν την συμπλήρωση και
ταύτιση τοϋ άναθέτη με τον Κότυ Ζ' (περ. 42-31 π.Χ.), γιο τοϋ Ρασκουπόρεως Α' (περ. 48-42
π.Χ.). Για την ταυτότητα αύτοϋ τοϋ βασιλέως καί την γενικότερη σημασία της παρουσίας μνημείων
προς τιμήν των Θρακών βασιλέων της δυναστείας των Σαπαίων στην Θράκη τοϋ Αιγαίου, βλ.
ανωτέρω, σελ. 259-60 καί 387, τά σχόλια στις επιγραφές Ε83 καί Ε207 με την σχετική
βιβλιογραφία. Πρβλ. Sayar, Perìnthos άρ. 5 (['Ροιμητάλκης] 'Ρησκουπόρεως).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή ίδρυση τοϋ βασιλικού αύτοϋ αναθήματος στον Ηρακλή Σωτήρα. Ό
'Αποστολίδης παραπέμπει στην επιγραφή ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣωΤΗΡΟΣ ΘΡΑΚύύΝ σε θρακικές
απομιμήσεις θασιακών τετραδράχμων καί διατυπώνει τήν υπόθεση οτι ή κοπή τών συγκεκριμένων
νομισμάτων καί ή ίδρυση "άνδριάντος ή βωμού" στον Ηρακλή Σωτήρα πρέπει να έγιναν από τον
ίδιο βασιλέα καί να οφείλονται στην ίδια αιτία. Ή ταύτιση όμως τοϋ δυνάστη επί τής αρχής τοϋ
όποιου κόπηκαν τά νομίσματα παραμένει αβέβαιη (βλ. ενδεικτικά Youroukova 41-45, πίν. XIX 145
καί 146). Για τά νομίσματα αυτά, βλ. επίσης Ilya Prokopov, Νομισματικά Χρονικά 21 (2002) 83- 87.

Ε459. Αναθηματική στον 'Απόλλωνα Κερσηνό
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2178. Βρέθηκε τό 1951 κατά τήν αροση άμπελώνος κοντά στην
κορυφή τοϋ λόφου τής 'Αγίας Πέτρας.
Μαρμάρινος βωμός ή βάση αναθήματος με αρθρωμένη βάση καί επίστεψη. Σώζεται ουσιαστικά
σε "ήμίτομο", καθώς έχει αποκοπεί κατά τό βάθος τοϋ μνημείου. ('Από τον Μπακαλάκη
περιγράφεται ώς "άπολέπισμα βωμού"). Στο σωζόμενο αριστερό πέρας τοϋ αβακος τής έπιστέψεως
διακρίνεται ανάγλυφη απόδοση ακρωτηρίου βωμού. Στην άνω επιφάνεια ίχνη σύμφυτου
γλυπτοΰ(;). Οι γωνίες τής δεξιάς πλευράς άποκεκρουμένες. Μικρές αποκρούσεις κατά τις ακμές.
Ή οπίσθια όψη λειασμένη, ίσως για δεύτερη χρήση. Οι δύο πρώτοι στίχοι έχουν χαραχθεί μέ
κεντρική διάταξη στην επίπεδη επιφάνεια τοΰ αβακος τής έπιστέψεως. Στην πρόσθια επιφάνεια τοϋ
βωμού επιμελώς χαραγμένη επτάστιχη επιγραφή, τό αριστερό τμήμα τής οποίας έχει συστηματικά
άποξεσθεϊ.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,46x0,42x0,09. Ύψος γραμμάτων: Στίχ. 1: 0,025, στίχ. 2:
0,015, στίχ. 3-9: 0,020. Διάστιχο: Στίχ. 3-9: 0,005-0,01. Τά γράμματα τοϋ στίχου 8 αραιότερα· εκείνα
τοϋ τελευταίου στίχου πυκνότερα διατεταγμένα. Συμπιλήματα.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 95.
Βιβλιογραφία: Γρ. Ευθυμίου, ΛΘΛΓΘ 17 (1952) 197-203· τοϋ Ιδίου, ΑΕ 1957 [1961]
"'Αρχαιολογικά Χρονικά" 12-14 (SEG19 [1963] 453).
Πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1963, 145· Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 22 καί 24, πίν. 6δ· G.
Bakalakis, Actes Ville Congrès Intern. Arch. Class., Paris 1963, 287.
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2ος-3ος μ.Χ. αι. ;

4

8

'Απόλλωνι Κερσ[ηνω]
Σώζοντι.
]Ιοθέου
[Ό δείνα
[- - -9-13
] | Πλωτει[νοπολ
] άγορανο[μ
εύξ]άμενος
[Άπόλλωνι ύ]πέρ έαυ[του και των ί]δίων
[χαριστήριον ά]νέθηκεν.

Ή εκτενής συμπλήρωση της επιγραφής, ή οποία προτάθηκε από τον Ευθυμίου (καί
επαναλαμβάνεται άπο το SEG), κρίνεται αυθαίρετη καί δεν σχολιάζεται (πρβλ. J. καί L. Robert,
BullEpigr, άλλα καί το σχόλιο τοϋ SEG).
Στίχ. 1: Άπόλλωνι Κερσηνω φαίνεται δτι θα συμπλήρωνε ò Μπακαλάκης (βλ. τήν λεζάντα στον πίν. 6δ), ô
όποιος δμως αναφέρει επιλεκτικά (σελ 22-24) λίγες μόνον από τίς σωζόμενες λέξεις της επιγραφής· Άπόλλωνι
Κερσ- οί Robert (BullEpigr)· στην συμπλήρωση πού υιοθετήθηκε λαμβάνεται ύπ' όψη ό μέγιστος αριθμός
γραμμάτων πού μπορεί να συμπληρωθεί στο έλλειπον πέρας τοϋ στίχου.
Στίχ. 1: πρβλ. τήν επίκληση Κυρίω Κερση... στην επιγραφή *Ε460. Σέ αναθηματική επιγραφή τών
άρχων του Ιου μ.Χ. αί. από τήν χώρα της 'Αγχιάλου (IGBulg I2 378. 1) αναφέρεται λατρεία τοϋ
'Απόλλωνος με το άγνωστο κατά τα άλλα, τοπωνυμικής πιθανότατα προελεύσεως επίθετο
Καρσηνός, το όποιο συνδέθηκε από τον Mihailov (σελ. 333) με λιγότερο ή περισσότερο συναφή
άνθρωπωνύμια καί τοπωνύμια τής Θράκης.
Στίχ. 3: τα σωζόμενα γράμματα ανήκουν πιθανότατα στο πέρας τής γενικής πατρωνυμικής τοΰ
άγνωστου άναθέτη.
Στίχ. 4-5: ασφαλής συμπλήρωση τοϋ συγκεκριμένου γραμματικού τύπου τοϋ ονόματος τής
πόλεως ή τοϋ αντίστοιχου εθνικού δεν φαίνεται δυνατή.
Στίχ. 5: αγορανό[μο$] ή άγορανο[μήσα$] : ό άναθέτης αναφέρεται προφανώς στην τρέχουσα ή
λήξασα θητεία του στο αξίωμα αυτό. Τήν εξέχουσα θέση του στην κοινωνία τής πόλεως επι
βεβαιώνει ή σχετική πολυτέλεια τοϋ αναθήματος.
Στίχ. 8: [και τών ΐ]δίων, ή, εναλλακτικά, [έκ τών ϊ]δίων.

*Ε460. 'Αναθηματική στον Κύριο Κερσηνό
Συλλογή Διδυμοτείχου (Τζαμί) ΑΚ 64. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά μέ τήν προέλευση τοϋ
μνημείου.
Ήμίτομο κιονίσκου αποτελούμενο άπό δύο συνανήκοντα τμήματα. 'Ελλιπές άνω καί κάτω,
αποκεκρουμενο πανταχόθεν. Μικρές αποκρούσεις στην εξωτερική, κυρτή επιφάνεια καί στην ακμή
συγκολλήσεως τών δύο τεμαχίων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,66x0,375x0,25. Ύψος γραμμάτων: Στίχ. 1: 0,030· στίχ. 2-3:
0,025· στίχ. 4-5: 0,022. Διάστιχο: 0,015.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 95.
'Αδημοσίευτη.
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2ος μ.Χ. αι.
1

4

Αγαθή τύχη.
Ιούλιος Μδρκο[$;]
κυρίω Κερση[νω]
εύξάμενος ύ[πέρ]
εαυτού και τών [ιδίων;].

Παρά την απουσία ενδείξεων για την προέλευση τοϋ μνημείου, φαίνεται πιθανό ότι προέρχεται
από την ίδια θέση, όπου βρέθηκε καί ή προηγούμενη επιγραφή.
*Ε461. 'Αναθηματική στον Δία "Υψιστο
Συλλογή Διδυμοτείχου (Τζαμί). Χωρίς αριθμό καταλόγου. Ή ακριβής προέλευση τοϋ μνημείου
είναι άγνωστη. Παρά τήν ύπαρξη φωτογραφίας στα αρχεία της Εφορείας, ό λίθος δεν εντοπίσθηκε.
Τό αριστερό μέρος μαρμάρινης ορθογώνιας στήλης (;). Τό αρχικά ορθογώνιο μνημείο έχει
επιμελώς αποκοπεί δεξιά καθ' ΰψος προκειμένου να αξιοποιηθεί σέ δεύτερη χρήση. Σώζεται τό
αριστερό ήμισυ μέ τον αριστερό κρόταφο καί τμήμα τών ανάγλυφων κυματίων τής βάσεως. Τό ανω
πέρας άποκεκρουμένο.
Στην κύρια όψη τοϋ μνημείου σώζονται τα πρώτα γράμματα πολύστιχης επιγραφής καί μέρος
άτεχνης, ανάγλυφης (ουσιαστικά εγχάρακτης) παραστάσεως, ή οποία πληρούσε τό κενό κάτω άπό
τήν επιγραφή. 'Αριστερά ε'ικονίζεται μικρού μεγέθους ανδρική ίματιοφόρος μορφή κατ'ένώπιον.
Προτείνει τον δεξιό βραχίονα προς τό μέσον τοϋ μνημείου, τό όποιο φαίνεται οτι καταλάμβανε
παράσταση όρθιου άετοϋ κατ' ενώπιον (αναγνωρίζεται τό άκρο τής δεξιάς πτέρυγος).
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 95.
3ος μ.Χ. al.

[
4

8

]

ΒΙ.ΣΑ[- - - ]
ΧΙΟ[- - -]
θεω [ύψίστω]
εύχα[ριστή]ριον ύ[πέρ του]
ulou [Αυρ(ηλίου);]
Ίούσ[του;],
ου τό [είδος],
εύ[χήν].

Στο κνμάτιο τής βάσεως μέ χαρακτήρες διαιρετικούς καί μέ αραιή διάταξη:
ΙΕΡΕ

Στίχ 4: ή συμπλήρωση τοϋ θεωνυμίου βασίσθηκε στην παρουσία τοϋ άετοϋ στο κέντρο τής
ανάγλυφης παραστάσεως. Για τήν λατρεία τοϋ Διός Υψίστου, βλ. ανωτέρω τήν αναθηματική
επιγραφή τών 'Αβδήρων Ε19, οπού και ή σχετική βιβλιογραφία.
Στίχ. 7-8: τό όνομα τοϋ γιου τοϋ άναθέτη συμπληρώνεται ενδεικτικά.
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Στίχ. 9: πρβλ. το χαμένο σήμερα επιτύμβιο επίγραμμα Θεσσαλονικέως τοΰ 2ου ή 3ου μ.Χ. αι.
από άγνωστη θέση της Βορείου Ηπείρου IGX 2.1. 1021: οίον óprjs. [ώ] ξεϊνε, λίθω τετυπωμένον
είδος. Σύμφωνα μέ τον πρώτο εκδότη, την στήλη κοσμούσε ανάγλυφο ιστάμενης μορφής (Sticotti,
Archeografo Triestino 3, ser. II [1906] 389), στην οποία είναι προφανές οτι αναφέρεται (λίθω
τετυπωμένον είδος) ό συντάκτης τοΰ επιγράμματος. Στην περίπτωση τής στήλης τού Διδυμοτείχου, ή
προτεινόμενη συμπλήρωση τοΰ στίχου 9 (είδος) παραπέμπει αντίστοιχα στην ανάγλυφη ανδρική
μορφή, τού γιου προφανώς τού άναθέτη, πού εικονίζεται στα αριστερά τού αετού, συμβόλου τού
θεού.
Ε462. Τιμητική τον αύτοκράτορος Ούήρου
Λόφος 'Αγίας Πέτρας. Ό λίθος βρέθηκε τό 1977, εντοιχισμένος σε δεύτερη χρήση σε κρη
πίδωμα/τοίχο αρχαίου κτηρίου στον Τομέα 5 τών ανασκαφών τών Γ. Μπακαλάκη και Δ.
Τριαντάφυλλου στον λόφο τής 'Αγίας Πέτρας.
'Ανώτερο τμήμα μαρμάρινου πεσσόσχημου βάθρου μέ συμφυή επίστεψη, ή οποία διατηρείται
στίς πλευρικές μόνον όψεις. Στην άνω επιφάνεια όκτώσχημος τόρμος (βάθ. 0,03). Ή επιφάνεια τού
λίθου βαθειά διαβρωμένη. Διακρίνονται κατάλοιπα τής επιγραφής σε τρεις στίχους στην κύρια
επιφάνεια τοΰ βάθρου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,77x0,77x0,405. Ύψος γραμμάτων: 0,04-0,045. Διάστιχο:
0,02-0,025,0,006 μεταξύ τών στίχων 1 καί 2.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 95.
Βιβλιογραφία: G. Bakalakis καί D. Triandaphyllos, BalkSt 19 (1978) 245, πίν. VIII είκ. 18 και IX
είκ. 19(5£G28[1978]587).
Πρβλ. Ε. Σκαρλατίδου, ΑΛΑ 16 (1983) 44 σχ. 1 καί 45 είκ. 1.
161-169 μ.Χ.
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Αύ[τοκράτορα]
Μ. Αύρ(ήλιον)Ό[ύηρο]ν
[ή] βουλή κα'ι ό [δ]η[μος]
[Πλωτ(ε)ινοπολεΓτών (;)]

ΟΊ Bakalakis καί Triandaphyllos διέκριναν γράμματα σέ δύο μόνον στίχους (εδώ: στίχ. 2-3): ...ΑΝΑ. PO. Σ- Ν |- BOYAHKAL
Ή μορφή τού μνημείου παραπέμπει σέ δύο άλλα βάθρα, τα όποια επίσης φέρουν τιμητικές
επιγραφές τών Πλωτινοπολιτών προς τιμήν Ρωμαίων αυτοκρατόρων (Ε463 καί Ε464)· οί προ
τεινόμενες συμπληρώσεις έγιναν κατ' άναλογίαν προς αυτές.
"Αν ή συμπλήρωση τοΰ στίχου 2 είναι ορθή, στον Λεύκιο Αυρήλιο Ούήρο, συναυτοκράτορα τού
Μάρκου Αυρηλίου άπό τό 161 μ.Χ., αποδίδεται εσφαλμένα το προωνύμιο Μάρκος. Πρβλ. τήν
ανάλογη περίπτωση IGBulg IV 2058 από τήν Παυταλία.
Τό μνημείο πρέπει να χρονολογηθεί στην περίοδο τής συναρχίας τού Ούήρου μέ τον Μάρκο
Αυρήλιο (161-169 μ.Χ.), ίσως συγκεκριμένα στην περίοδο τής δραστηριότητας τού Ούήρου στην
'Ανατολή (161-166 μ.Χ.) ή μέ τήν ευκαιρία τής νίκης του επί τών Πάρθων (166 μ.Χ.· βλ. Kienast
143).
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Ε463. Τιμητική τον αντοκράτορος Φιλίππου τοϋ "Αραβος
Συλλογή Διδυμοτείχου (Γυμνάσιο) ΑΚ 91. Βρέθηκε τυχαία τον 'Απρίλιο τοϋ 1936 στους πρό
ποδες τοϋ λόφου της 'Αγίας Πέτρας, μεταξύ των δημοτικών σφαγείων και της γέφυρας τοϋ
Έρυθροποτάμου, "ου πολλά μέτρα άνατολικώτερον τοϋ τόπου της κεφαλής τοϋ Καρακάλλα"
(Δρακοντίδης).
Μαρμάρινο πεσσόσχημο βάθρο με αρθρωμένη επίστεψη και βάση. Στην ανω επιφάνεια, στο
μέσον περίπου τής δεξιάς πλευράς και στην πίσω δεξιά γωνία, δύο τετραγωνικοί τόρμοι
(0,05x0,06x0,05 και 0,05x0,06x0,045 αντίστοιχα) για τήν στερέωση άνδριάντος (βλ. Βαφείδης). Το
αριστερό τής έπιστέψεως εν πολλοίς άποκεκρουμένο.
Ή επιγραφή χαραγμένη επιμελώς στο ανώτερο μέρος τής κύριας όψεως του μνημείου. Ό
πρώτος καί ό τελευταίος στίχος έχουν χαραχθεί με γράμματα πολύ μικρότερα και άβαθέστερα τών
άλλων ίσως προστέθηκαν εκ τών υστέρων.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,68x0,65x0,48. Ύψος γραμμάτων: 0,045-0,055 (τελευτ. στίχ.:
0,025). Διάστιχο: 0,01-0,02 (στίχ. 7-8: 0,04). Συμπίλημα στον στίχο 5.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 95.
Βιβλιογραφία: Κ. Γ. Κουρτίδης, Θρακικά 8 (1937) 190-91 καί, ανεξαρτήτως, ό Ν. Βαφείδης,
Θρακικά 8 (1937) 197-199, καί ό Χ. Δρακοντίδης, Θρακικά 10 (1938) 204-207, 216-217
(μεγαλογράμματη μεταγραφή με ανακρίβειες) (RA 12 [1938] 349, άρ. 139· J. καί L. Robert,
BullEpigr 1939,204).
Πρβλ. J. καί L. Robert, BullEpigr 1939, 205* Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 22 (απλή αναφορά) καί
πίν. 5ε· G. Bakalakis, Actes Ville Congr. Intern. Arch. Class., Paris 1963,287 (μέ φωτογραφία).
244-49 μ.Χ.

4

8

'Αγαθή τ ύ χ η .
Τον θειότατον καί έ>
μεγιστον αύτοκράτορα Μ(αρκον)· Ίούλιον έ>
ΦίλιππονΣεβ(αστόν), ή βου
λή καί ό δήμος Πλωτεινοπολιτών.
Ευτυχώς.

Οι σχετικά πολυάριθμες (12) επιγραφές τοϋ Φιλίππου τοϋ "Αραβος στην Θράκη έχουν
συγκεντρωθεί άπό τον Η. Buyukliev (Marica-Istok. Archeologiceski Proycvania 3 [Radnevo 1995]
171-73· non vidimus, αλλά βλ. S EG 46 [1996] 843), ô όποιος υποστηρίζει ότι πρέπει να
χρονολογοϋνται τό 247 μ.Χ., έτος τοϋ έορτασμοϋ τής χιλιετηρίδος τής Ρώμης. Ωστόσο, μνημεία
προς τιμήν αυτοκρατόρων σε επαρχιακές πόλεις ή καί σημαντικά δημόσια έργα, κυρίως επισκευές
οδών, συνδέονται συχνά μέ αυτοκρατορικές επισκέψεις ή διελεύσεις τών αυτοκρατόρων άπό τήν
συγκεκριμένη περιοχή. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν αποκλείεται ή ίδρυση τοϋ μνημείου στην
Πλωτινόπολη να μπορεί να αναχθεί σε κάποια άπό τις γνωστές διελεύσεις τοϋ Φιλίππου τοϋ
"Αραβος από τήν Θράκη (244 ή 249 μ.Χ.· βλ. V. Gerasimova-Tomova καί L. Hollenstein, Epigraphica
40 [1978] 91-121 καί Halfmann, Itinera 235, οπού καί ή συναφής βιβλιογραφία).
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Ε464. Τιμητική τον Καίσαρος Ούαλεριανοϋ
Συλλογή Διδυμοτείχου (Γυμνάσιο) ΑΚ 90. Βρέθηκε το 1955 κοντά στην οικία τοΰ Κ. Μπέκα
κάτω άπό την νοτιοδυτική πλευρά τοΰ βυζαντινού τείχους τοΰ Διδυμοτείχου.
Πεσσοειδές, μαρμάρινο βάθρο με έντονα αρθρωμένη επίστεψη και βάση. Φέρει ελαφρές απο
κρούσεις στις ανω γωνίες της έπιστέψεως και απολεπίσεις στην αριστερή ακμή της ενεπίγραφης
όψεως. Τέσσερες μικροί τόρμοι (0,05X0,06) στο δεξιό και ένας μεγαλύτερος (0,10X0,08) στο
αριστερό μισό της ανω επιφανείας για τήν στερέωση (έφιππου ίσως) άνδριάντος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,71x0,76x0,47. Ύψος γραμμάτων: 0,04-0,05· στίχ. 2:
Φ=0,065. Διάστιχο: 0,03-0,035. Συμπιλήματα και μικρογραφημένα γράμματα.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 96.
Βιβλιογραφία: Γ. Π. Ευθυμίου, ΑΘΛΓΘ 21 (1956) 73-78, και ΑΕ 1957 (1961) '"Αρχαιολογικά
Χρονικά" 12-14 (SEG 19 [1963] 452· J. και L. Robert, BullEpigr 1963, 145· Cl. Vatin, BCH 90
[1966] 240-41· AEpigr 1966, αρ. 378).
Πρβλ. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 22, πίν. 5β· G. Bakalakis, Actes Ville Congrès Intem. Archéol.
Class., Pans 1963,287· J. και L. Robert, BullEpigr 1967, 369· SEG 24 (1969) 647· Ε. Σκαρλατίδου,
AA 36 (1981) [1988] "Χρονικά" 354, σημ. 18.
255-259 μ.Χ.
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'Αγαθή É> τύχη.
Τον θεοφιλεστατον Καίσαρα Πό(ττλιον)
[Λ]ικ(ίνιον) Ούαλεριανόν
[ν]έον ή Πλωτεινο[ττ]ολειτών ττόλις.
Ευτυχώς. έ>

Στίχ. 1: 'Αγαθή τύχη (;) ό Ευθυμίου, 'Αγαθή (hedera) τύχη (;) το SEG 19 (1963)· 'Αγαθή τύχη οι Robert
(BullEpigr 1963)· Άγαθήι τύχηι ό Vatin. Στίχ. 3: Πό(πλιον)ό Ευθυμίου· ΓΤόπλι|ον υπό μορφήν μονογράμματος
στους στίχους 3-4 ό Vatin (μέ βάση τήν φωτογραφία πού δημοσιεύθηκε άπό τον Μπακαλάκη). Στίχ. 4:
[Λ]ικ(ίνιον) Α(ύρήλιον) Ούαλεριανόν ό Ευθυμίου* [Λ]ικ(ίνιον) Α(ύρήλιον) [?] Ούαλεριανόν οί Robert (BullEpigr
1963)· Κ(ορνήλιον) Ούαλεριαν|όν - ό Vatin. Στίχ. 5: [θ]εόν ό Ευθυμίου· [ν]έον οί Robert (BullEpigr 1963)· κατά
τον Vatin, τα γράμματα ON στην αρχή αύτοϋ τοϋ στίχου ανήκουν στην κατάληξη τοϋ ονόματος Ούαλεριανόν.
Στίχ. 7: [Ε]ύτυχώς ό Ευθυμίου· [εύ]τυχώ$ ό Vatin.
Ol αναγνώσεις τοϋ Vatin, ό όποιος βασίσθηκε στην αποκρυπτογράφηση της φωτογραφίας πού
δημοσίευσε ό Μπακαλάκης, διαψεύδονται άπό τήν αυτοψία τοϋ λίθου. Άπό τίς δικές μας
παρατηρήσεις προκύπτουν μέ βεβαιότητα τα ακόλουθα:
Στίχ. 3: τό ακροτελεύτιο μικροσκοπικό ομικρον διακρίνεται εγγεγραμμένο μεταξύ των σκελών
τοϋ πι. Στίχ. 5: τό ακροτελεύτιο ομικρον μικρογραφικό. Στίχ. 6: το ακροτελεύτιο σίγμα εμφα
νίζεται μηνοειδές, μικρογραφημένο.
Όπως ορθά επισημάνθηκε άπό τους Robert, τιμώμενο πρόσωπο είναι ό γιος τοϋ Γαλλιηνού
Ούαλεριανός, ό όποιος αναγορεύθηκε Καίσαρ τό 255 μ.Χ., και οχι ό αυτοκράτωρ Ούαλεριανός
(253-260 μ.Χ.). Έτσι δικαιολογείται και ή εύλογη διόρθωση [ν]έον αντί [θ]εόν στον στίχο 5, πού δέν
θα άρμοζε σε απλό Καίσαρα. Μέ τό επίθετο véos (προφανώς προς διάκριση άπό τον ομώνυμο
συναυτοκράτορα τοϋ Γαλλιηνού) χαρακτηρίζεται ό Καίσαρ Ούαλεριανός και σέ επιγραφή της
Μαρκιανουπόλεως (IGBulg II 834. 7-8: νέω Καίσαρι).
Οί τιμές πού αποδίδουν oi Πλωτινοπολιται στον Ούαλεριανό υποστηρίχθηκε ότι μπορούν να
συνδεθούν —όπως ίσως και ή τείχιση της Πλωτινοπόλεως— μέ τήν αντιμετώπιση επιδρομών τών
Γότθων εναντίον της Θράκης κατά τήν διάρκεια της βασιλείας του (Σκαρλατίδου).
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ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ
Ε465. 'Επιτύμβιο επίγραμμα τον 'Απολλώνιου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 12228. Βρέθηκε το 1980, κατά την διάρκεια σκαπτικών εργασιών
στον περίβολο στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο ανατολικό άκρο τοϋ Διδυμοτείχου, προς την
πλευρά τοϋ Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Επιτύμβια στήλη από χονδρόκοκκο μάρμαρο. Επιστέφεται άπό άετωματική επίστεψη μέ σχη
ματοποιημένα άνθεμωτά ακρωτήρια· τό κάτω πέρας διαμορφωμένο σε τριγωνικό έμβολο γιά
ένθεση σε βάση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,775x0,32x0,093. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,025. Διάστιχο:
0,001-0,005.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 96.
Βιβλιογραφία: Ε. Σκαρλατίδου, ΑΑ 35 (1980) [1988] "Χρονικά" 435-36, πίν. 256ε (G. Touchais,
BCH 113 [1989] "Chronique" 661 και 660 είκ. 161· Η. W. Catling, AR 1988-89, 86· SEG3S [1988]
734, μέ τυπογραφικές αβλεψίες στον τονισμό).
Πρώτο μισό τοϋ 3ου π.Χ. ai.
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Ή μάλα πατρίδο
ς εύρυβότου τηλου Βαβυλώνος τώιδ', Άπολλώνι', τύμβωι κέκλισαι, ου σε κασίγνητος, πολλ
άκις έζόμενος, στενάχησε 'Αγαθώ
ν, κατά θυμόν πένθ
ος ελών άλίαστον
δακρυόεντι γόωι.

Στίχ. 4: Άπολλώνι ή Σκαρλατίδου* πιθανότερη φαίνεται ή αποκοπή τής καταλήξεως για τις ανάγκες του
μέτρου.
Ό νεκρός 'Απολλώνιος και ό αδελφός του 'Αγάθων πρέπει να ήλθαν στην Θράκη άπό την
γενέτειρα τους Βαβυλώνα τής Μεσοποταμίας κατά την "εποχή των μεγάλων πολέμων των
ελληνιστικών κρατών, κατά τη διάρκεια των οποίων τα όρια των κρατών αυτών στην Ανατολική
Μεσόγειο και Ασία μεταβάλλονται διαρκώς και πληθυσμοί (κυρίως στρατός) μετακινούνταν
συνεχώς" (Σκαρλατίδου, μέ αναφορά [σημ. 11] στην εγκαθίδρυση τής πτολεμαϊκής κυριαρχίας στην
Θράκη τοϋ Αιγαίου, μετά τό 246/5 π.Χ.). 'Αν, όπως φαίνεται πιθανό από τους χαρακτήρες τών
γραμμάτων, τό επίγραμμα τής Πλωτινοπόλεως πρέπει να χρονολογηθεί ακόμη παλαιότερα —ϊσως
στο δεύτερο τέταρτο τοϋ 3ου π.Χ. αι.— ή ταφή τοΰ 'Απολλώνιου άπό τήν Βαβυλώνα σέ
προωθημένο σημείο τής κοιλάδας τοϋ Έβρου μπορεί μέ μεγαλύτερη πιθανότητα να συνδεθεί μέ τήν
πιθανή διατήρηση τής σελευκιδικής κυριαρχίας —και κατά συνέπειαν τήν παραμονή σελευκιδικών
στρατευμάτων— στην ΝΑ Θράκη, ακόμη και μετά τήν σύναψη ειρήνης τό 279/8 π.Χ. μεταξύ
'Αντιγόνου Γόνατα και Άντιόχου Α ' . Πρβλ. τήν επιτυχή πολιορκία τών Κυψέλων άπό τον
Άντίοχο Β' μεταξύ 262 καί 258 π.Χ., σύμφωνα μέ μαρτυρία τοϋ Πολυαίνου (4. 16), και τήν
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σχετική συζήτηση (μέ παλαιότερη βιβλιογραφία) άπό τους Bengtson (Strategie II 336-37) και
Buraselis (Das hellenistische Makedonien und die Agäis 117-18).
E466. Επιτύμβιο επίγραμμα μονομάχου
'Αγία Πετρούπολις, Hermitage. Κατά τον Sayger, βρέθηκε στο Διδυμότειχο (Demotika) περί το
1829-30. Για τήν μεταφορά τοϋ μνημείου στην Ρωσία, βλ. κατωτέρω *Ε467.
Επιτύμβια στήλη άπό λευκό μάρμαρο μέ τοξοειδή τήν άνω απόληξη και ανάγλυφη παράσταση
μονομάχου μέσα σε κοίλο πεδίο. Το κάτω αριστερό τμήμα της στήλης άποκεκρουμένο λοξώς άπό
το μέσον περίπου της βάσεως ώς τήν κάτω αριστερή γωνία τοϋ κοίλου πεδίου. Απολεπίσεις στο
ανω αριστερό τμήμα τοϋ πλαισίου.
Στο κοίλο πεδίο, ή μορφή τοϋ μονομάχου, εν πολλοίς άποκεκρουμένη, απεικονίζεται κατ'
ενώπιον, ένδεδυμένη μέ περίζωμα καί ζώνη· το αριστερό χέρι στηρίζεται σε κράνος, στημένο επάνω
σε όρθια ασπίδα· στο δεξί κρατάει ράβδο ή δόρυ. Στα πόδια τοϋ μονομάχου διακρίνεται σκύλος.
Ή επιγραφή κατανέμεται στο ανω πλαίσιο (στίχοι 1-2), στο ελεύθερο βάθος τοϋ ανάγλυφου,
στα δεξιά τοϋ μονομάχου (στίχοι 3-9) καί στο επίπεδο μέρος της στήλης, κάτω άπό το ανάγλυφο
(στίχοι 10-16).
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,71x0,35. Τό πάχος τής στήλης καί οί διαστάσεις των γραμ
μάτων δέν αναφέρονται. Συμπιλήματα.
Φωτογραφία. Πίναξ 96.
Βιβλιογραφία: C. Sayger καί Α. Desarnod, Album d'un voyage en Turquie, fait par ordre de Sa
Majesté l'Empereur Nicolas I en 1829 et 1830 (lithographie à Paris chez Engelmann et Cie, όχι
αργότερα άπό το 1834, κατά τον Latischew 212, σημ. 1) πίν. 48· Β. Β. Latischew, AM9 (1884)
213-14 (Dumont-Homolle 439, αρ. 106α· IGRR Ι 773· Robert, Gladiateurs 92-93, αρ. 30· Peek,
GW αρ. 444).
Σχέδιο τής στήλης δημοσιεύθηκε στο λεξικό Daremberg-Sagliot, τ. IIB (1896) λ. Gladiator (G.
Lafaye) 1588, ε'ικ. 3586.
3ος μ.Χ. αι.
[Ένθάδε] μυρμύλλων Ζμυρνης
[δυσμορος;], τταροδεΐτα, κεϊμε,
θανών TTuy4
μη προβο
κάτορος Υα
κίνθου, έν
δεκα TTU8
κτεύσας·
νείκην
[δ5 άπ' εμού] λ[ά]βε ουδίς[Μοίρα δ'] έμοι κατέκλω12 [σε θανεϊ]ν, επέπρωτο γαρ
[ούτως]. [Κεϊμ]ε δ' εν γέη Θρακ[ών Πλωτινοπ]ολειτών. Χρή[στη τω ίδίω] άνδρί μνίας
16 [χάριν.
].
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Στίχ. 1-2: Ζμύρνης [κλέος, ώ -ττ]αρο[δ]εϊτα, κεΐμε οι προηγούμενοι εκδότες, ακολουθώντας τον Latischew.
Στίχ. 13-14: Θρακ|[ών Άδριανοιφλειτών ό Latischew, Θρακ|[ών Πλωτινοπ]ολειτών ô Robert και ô Peek. Στίχ.
14-16: Χρή|[στω Ζμυρναίω τώ]ι ανδρ'ι μνίας [χάριν άνέστησεν ή δείνα ?] Ó Latischew Χρή|[στη?

]ι άνδρ'ι μνίας

[χάριν]+ιχνη γραμμάτων ô Robert. Μέ βάση τα σωζόμενα κατάλοιπα γραμμάτων, προτείνεται ή συμπλήρωση
τοΰ στίχου 16 μέ την χαρακτηριστική επωδό: ήρως χρηστέ, χαίρε.
Κατά τον Latischew, πρόκειται για 5 τουλάχιστον έξάμετρα, καθώς ή συμπλήρωση των δύο
τελευταίων στίχων κρίθηκε αδύνατη.
ΟΙ προτεινόμενες από τον πρώτο εκδότη συμπληρώσεις στους στίχους 2 καί 10 δεν θεωρήθηκαν
απόλυτα ικανοποιητικές από τον Robert, ό όποιος τις επαναλαμβάνει μέ επιφυλάξεις. Ό ίδιος
πρότεινε τήν αδιαμφισβήτητη διόρθωση τοΰ εθνικού [Πλωτινοπ]ολειτών στον στίχο 14, όταν ήδη
είχε βεβαιωθεί από νεώτερα επιγραφικά ευρήματα ή ταύτιση τοΰ Διδυμοτείχου μέ τήν Πλωτινόπολη.
Τα σωζόμενα γράμματα στο πέρας τοΰ στίχου 15 επιβάλλουν τήν συμπλήρωση τοΰ ονόματος
της συζύγου τοΰ νεκρού Χρήστη, πού προτάθηκε άπό τον Robert. Τό δεδομένο αυτό οδήγησε στην
αναζήτηση τοΰ ελλείποντος ονόματος τού νεκρού μονομάχου σέ περίοπτη θέση τού επιγράμματος
καί μάλιστα σέ άμεση σχέση μέ τήν αναγραφόμενη ιδιότητα του ώς μυρμίλλονος (πρβλ. αντίστοιχα
στους στίχ. 4-6: προβοκάτορος Υακίνθου). Πράγματι, στά τελευταία γράμματα τού πρώτου στίχου
ΣΜΥΡΝΗΣ, πού διαβάσθηκαν ώς γενική τού ονόματος της γνωστής ιωνικής πόλεως (Σμύρνης),
πρέπει να αναγνωρισθεί ή ονομαστική τού άνθρωπωνυμίου Ζμυρνής, τό όποιο μαρτυρεΧται σέ
αναθηματική επιγραφή τού 3ου μ.Χ. αι. πιθανότατα, άπό τήν Άμάσεια τού Πόντου (SEG46 [1996]
1615). Ή προτεινόμενη ανάγνωση ακυρώνει φυσικά καί τήν προταθείσα άπό τον Latischew
συμπλήρωση στην αρχή τού στίχου 2.
Ή παρουσία στην Πλωτινόπολη επιτύμβιου μονομάχου, ό όποιος βρήκε τον θάνατο στην
αρένα, καθιστά πιθανή τήν υπόθεση οτι καί σέ αυτήν τήν πόλη υπήρχε αμφιθέατρο για τήν τέλεση
συναφών αγώνων (βλ. ανωτέρω, σελ. 179 καί 331).

*Ε467. Επιτύμβιο τοΰ οίκου τοΰ Ποτάμωνος
'Αγία Πετρούπολις, Hermitage. Ή ακριβής προέλευση δεν σημειώνεται. Ό Latischew, στον
όποιο ανατέθηκε τό 1883 άπό τήν Αυτοκρατορική Ρωσική 'Αρχαιολογική Εταιρεία ή μελέτη τών
ελληνικών καί λατινικών επιγραφών πού προέρχονταν από τήν νότια Ρωσία, εντόπισε τό μνημείο
στο Μουσείο Hermitage τής 'Αγίας Πετρουπόλεως, όπου, κατά τήν γνώμη του, είχε μεταφερθεί,
όπως καί άλλες αρχαιότητες, μετά τον Ρωσο-τουρκικό πόλεμο μέ ενέργειες αξιωματούχων τής
Ρωσικής κυβερνήσεως, στους όποιους είχε ανατεθεί ή οργάνωση τών τουρκικών επαρχιών
(Latischew 209).
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη μέ ανάγλυφη άετωματική επίστεψη καί γωνιαία ακρωτήρια,
ελλιπής κατά τό αριστερό τρίτο τού πλάτους της περίπου. Φέρει ανάγλυφη παράσταση
νεκροδείπνου μέσα σέ ναόσχημο πλαίσιο, ελλιπή κατά τό αριστερό ήμισυ σχεδόν. Εικονίζεται
άνακεκλιμένη ανδρική μορφή, ή οποία στεφανώνει μέ τήν υπερυψωμένη δεξιά παρακαθήμενη στην
κλίνη ανδρική (;) μορφή ύποδιπλάσιου μεγέθους. Ή κλίνη πλαισιωνόταν άπό δύο αντιμέτωπα
καθήμενες γυναικείες μορφές, οι όποιες ανασύρουν τό μακρύ Ιμάτιο επάνω άπό τήν κεφαλή σέ
χαρακτηριστική κίνηση πένθους. Μπροστά άπό τό κάθισμα τής σωζόμενης δεξιάς γυναίκας,
μικροσκοπική κατ' ενώπιον μορφή όρθιου νεανίσκου ή παιδίσκης πού κρατεί μέ τήν δεξιά σκεύος.
Μπροστά άπό τήν κλίνη, τριποδική τράπεζα μέ καρπούς καί σκεύη. Στο τύμπανο τής εγγε
γραμμένης άετωματικής έπιστέψεως, ανάγλυφη ασπίς καί λόγχη.
Τό κείμενο τής επιγραφής κατανέμεται σέ τρεις περιοχές τής στήλης.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,80x0,61. Τό πάχος τής στήλης καθώς καί οι διαστάσεις τών
γραμμάτων είναι άγνωστα. Συμπιλήματα.
Φωτογραφία. Πίναξ 96.
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Βιβλιογραφία: C. Sayger και Α. Desarnod, Album d'un voyage en Turquie, fait par ordre de Sa
Majesté l'Empereur Nicolas I en 1829 et 1830 (lithographie à Paris chez Engelmann et Cie, όχι
αργότερα από το 1834 υπολογίζει ό Latischew 212, σημ. 1) πίν. 48 · Β. Β. Latischew, AM9 (1884)
214-5, άρ. 2, και 215 (Dumont-Homolle 439, άρ. 106β).
2ος-3ος μ.Χ. αι.
(α) στο υπερυψωμένο βάθρο τής τράπεζας:
Κλαύδι[ος]
Ποταμών

4

(β) ανάμεσα στο κάθισμα και το υποπόδιο
τής καθιστής γυναικείας μορφής:
Φλαβία

(γ) κάτω από το ανάγλυφο:
[Κλ. Ποταμών πα]τρ\ εαυτού Ποτάμωνι και μητρί εαυτού
[τήδεΐνισυν αδελφή] Φλαβία και αλτ) Κλεοπάτρα και άδελφω
[τφδεΐνιττ\ν στ]ήλην άνέστησεν ώς πατρ'ι μνείας χάρ[ιν].

Στίχ. 3-5: [τω ττα]τρ\ εαυτού Ποτάμωνι και μητρ'ι έαυτοϋ | [Τίτα?] Φλαβία κα'ι ά(δε)λ(φ)τ) Κλεοπάτρα κα'ι

άδελφω | [τήν στ]ήλην άνέστησεν ώς ττατρί μνείας χάρ[ιν] ό Latischew. "Ισως δμως πρόκειται απλώς για
αποκλίνουσα γραφή (άλη = άλ(λ)η, sc. αδελφή).
Ή φωτογραφία πού δημοσιεύεται εδώ με τήν άδεια τοϋ Μουσείου τοΰ Ermitage επέβαλε τήν
ριζική αναθεώρηση τόσο τής περιγραφής τής ανάγλυφης παραστάσεως, όσο καί τοϋ επιγραφικού
κειμένου καί τών σχολίων τοϋ πρώτου εκδότη, ό όποιος είναι προφανές ότι δεν είχε αντιληφθεί τήν
έκταση τοϋ άποκεκρουμένου αριστερού τμήματος τής στήλης.
Μέ τα νέα δεδομένα, είναι φανερό οτι τό άγνωστο όνομα τοϋ άναθέτη τής στήλης αναγραφόταν
στην αναμενόμενη θέση τοϋ στίχου 3, πού είναι ουσιαστικά ό πρώτος στίχος τοΰ επιτύμβιου. Έδώ
προτιμήθηκε ή σύνδεση τής δοτικής ττατρί χωρίς άρθρο, κατ' άναλογίαν προς τήν ανάλογη σύνδεση
και μητρί πού ακολουθεί.
Στην αρχή τοϋ στίχου 4 πρέπει να αναγραφόταν τό όνομα τής μητέρας τοϋ άναθέτη καί συζύγου
τοϋ Ποτάμωνος. Ή σύνδεση σύν+δοτ. (αντί απλής δοτικής) για τα άλλα μέλη τής οικογενείας
επελέγη επειδή ή στήλη ιδρύεται ώς μνήμα τοϋ πατέρα τοϋ άναθέτη (στίχ. 5: <*>s ττατρί μνείας χάρ[ιν])
καί επειδή δεν φαίνεται πιθανόν ότι είχαν ήδη αποθάνει όλα τα μέλη τής οικογενείας τοϋ άναθέτη.
Ή ταύτιση τών εικονιζόμενων μορφών παραμένει αβέβαιη. Στην τρίστιχη επιγραφή
αναφέρονται εξι πρόσωπα: ό άναθέτης (πιθανώς Κλαύδιος Ποταμών), ό πατέρας του Ποταμών, ή
μητέρα (Φλαβία;), δύο πιθανότατα αδελφές του (Φλαβία καί Κλεοπάτρα) καί ένας αδελφός (όνομα
άγνωστο). Ό αριθμός τών προσώπων καλύπτεται, άν ύποθέσωμε οτι καί δεύτερη μικροσκοπική
παιδίσκη εικονιζόταν αριστερά, αντίστοιχα μέ εκείνην τής δεξιάς πλευράς. Βέβαιο μπορεί να
θεωρηθεί ότι ό νεκρός πατέρας εικονίζεται στην κλίνη να στεφανώνει τον άναθέτη γιό του καί ότι
μία από τις δύο καθήμενες μορφές πρέπει νά αναγνωρισθεί ώς ή σύζυγος τοΰ νεκρού καί μητέρα
τοϋ άναθέτη.

Ε468. 'Επιτύμβιο τοϋ Αούπου
Ή σημερινή θέση τοΰ μνημείου αγνοείται. Βρέθηκε περί τό 1880 κοντά σέ "θολωτό οικοδόμημα"
στους πρόποδες τοΰ λόφου τής Άγιας Πέτρας, στην θέση τήν όποια τό 1929 κατελάμβαναν οι
στρατώνες.
'"Επιτύμβια πλάκα", άποκεκρουμένη τό άνω μέρος.
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Βιβλιογραφία: Γ. Λαμπουσιάδης, Θρακικά! (1929) 89, χωρίς αυτοψία, βάσει μαρτυρίας τοϋ
Διευθυντού της Σχολής κ. Πετσόγλου.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Άρτεμιδώρα τω ίδίω άνδρ'ι Λούπω.

Στο άνω μέρος τοϋ λίθου, το όποιο κατά τον Πετσόγλου αποκρούσθηκε, διαβαζόταν ή επιγραφή: Βασίλειος.
Ή προτεινόμενη χρονολόγηση βασίζεται στο λατινικής προελεύσεως όνομα τοϋ νεκροϋ.

*Ε469. Συλλογή Διδυμοτείχου ΑΚ 119.
Άπότμημα ενεπίγραφης πλάκας. Στο απόγραφο τοϋ καταλόγου σημειώνεται ή παρουσία
συμπιλήματος στον στίχο 4.
Ό τόπος και χρόνος ευρέσεως τοϋ λίθου δεν καταγράφονται στον Κατάλογο Διδυμοτείχου και
δέν κατέστη δυνατός ό εντοπισμός του μεταξύ των αρχαίων τής συλλογής.
'Αδημοσίευτη.
Ρωμαϊκοί χρόνοι

[
]
ΤΩΝ[
]
ΤΕΝΟ[- - -]
4 ΜΕΝ Μ[- -]
ΤΡΟΦ[- - -]
Επειδή ό λίθος δέν εντοπίσθηκε, επαναλαμβάνεται εδώ ή μεταγραφή τοϋ καταλόγου Διδυ
μοτείχου, ή οποία φαίνεται νά υποδηλώνει οτι τα σωζόμενα γράμματα προέρχονται από τήν αρχή
των αντιστοίχων στίχων.
*Ε470. Συλλογή Διδυμοτείχου 17 (ό αριθμός αυτός αναγράφεται στην φωτογραφία πού
παραχωρήθηκε άπό τήν Εφορεία, άλλα δέν επιβεβαιώνεται άπό τον κατάλογο τής Συλλογής). Ό
λίθος δέν εντοπίσθηκε. Στοιχεία προελεύσεως και διαστάσεις τοϋ λίθου παραμένουν άγνωστα.
Θραύσμα λίθου, άποκεκρουμένο πανταχόθεν. Τό σχετικό πάχος τοϋ άποτμήματος σέ συν
δυασμό μέ τα σωζόμενα κατάλοιπα τής επιγραφής, υποδηλώνει οτι μπορεί νά προέρχεται άπό τήν
ενεπίγραφη παρειά σαρκοφάγου.
Φωτογραφία. Πίναξ 96.
'Αδημοσίευτη.
Ρωμαϊκοί χρόνοι

[- - -]ΣΟΡΟ[- - -]
[- - -ΙΟΥΛΗΓ- - -]
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Στίχ. 2: άπό το πρώτο γράμμα σώζεται μόνον το πέρας τής κάτω οριζόντιας κεραίας. Πιθανώς:
[ό δείνα τοϋ δεινός κατεσκεύασε την] σορό[ν

].

Στίχ. 3: τα γράμματα μπορεί να ανήκουν σε γυναικείο όνομα, λ.χ. Άριστοβούλη.
*Ε471. Συλλογή Διδυμοτείχου ΑΚ 67, σύμφωνα με τον κατάλογο τής Εφορείας· ό λίθος όμως δεν
εντοπίσθηκε.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας. Βρέθηκε προ τοϋ 1952 άπό τον Ευθυμίου, ό όποιος δέν
αναφέρει στοιχεία προελεύσεως.
Σωζόμενες διαστάσεις (βάσει τοϋ καταλόγου τοϋ Διδυμοτείχου): 0,11x0,008.
Βιβλιογραφία: Γρ. Ευθυμίου, ΑΘΛΓΘ 17 (1952) 203· τοϋ Ιδίου, ΑΕ 1957 [1961] '"Αρχαιολογικά
Χρονικά" 14 (J. και L. Robert, BullEpigr 1963,145· SEG 19 [1963] 454).
Ρωμαϊκοί χρόνοι

[- - - -]ΝΟ[

]

[- - - "]ΩΝ[

]

[. - - -]ΥΡΩ[- - - .]
Ή ευφάνταστη αποκατάσταση πού προτάθηκε άπό τον Ευθυμίου 1957 (πρβλ. J. και L. Robert,
BullEpigr και SEG) δέν μπορεί να τεκμηριωθεί καί γι' αυτό δέν κρίνεται σκόπιμο να επαναληφθεί.
Ε472. Απότμημα μαρμάρινης στήλης (;)
Βρέθηκε τό 2002 κατά τήν ανασκαφή τής Πλωτινοπόλεως στο εσωτερικό τοϋ "πηγαδιού" (τομή
Ε, στρώμα 80) καί μεταφέρθηκε μαζί μέ τα άλλα ευρήματα τής Ιδιας ανασκαφικής περιόδου στο
Μουσείο Κομοτηνής.
Σώζονται δύο μικρά τμήματα τής αρχικής επιφανείας τής αριστερής όψης τοϋ λίθου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,10x0,05x0,04. Ύψος γραμμάτων: 0,022. Διάστιχο: 0,008.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 97.
Αδημοσίευτη.
Ρωμαϊκοί χρόνοι

ί- - "ΙΑ
[---]ΚΛ[
]
[- - -]ΕΥ[- - - -]
4 [
]

*Ε473. Συλλογή Διδυμοτείχου (Τζαμί), άκατάγραφη.
Άπότμημα στήλης(;) άποκεκρουμένο πανταχόθεν. Τό μέγεθος καί ή αρχική μορφή τοϋ μνημείου
δέν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν. "Εφερε ανάγλυφη παράσταση, από τήν οποία σώζεται μόνο
τό κατώτερο τμήμα ανθρώπινης μορφής μέ μακρύ χιτώνα (και Ιμάτιο;), ή οποία βαδίζει μέ ανοικτό
διασκελισμό προς τα αριστερά. Τα σωζόμενα τμήματα τής κάτω και τής οπίσθιας όψεως είναι
επιμελώς λειασμένα. Κάτω από τό ανάγλυφο, κατάλοιπα τεσσάρων στίχων δίγλωσσης επιγραφής.
Ό τόπος καί ô χρόνος ευρέσεως τής επιγραφής παραμένουν άγνωστοι.
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Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,33x0,24x0,09. Ύψος γραμμάτων: Στίχ. 1-2: 0,04· στ. 3: 0,025·
στ. 4: 0,016. Διάστιχο: 0,003-0,006.
Έκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 97.
'Αδημοσίευτη.
Αυτοκρατορικοί χρόνοι

4

[-—]aeus · Pri[nceps]
[patrono] suo *
[
αϊος] Πρίνκεττψ [τω]
[πάτρωνι άνέ]θηκεν. vac.

Πρόκειται για την μοναδική δίγλωσση επιγραφή τοϋ νομοΰ Έβρου. Γενικότερα για δίγλωσσες
επιγραφές, βλ. συστηματικά R.A. Kearsley καί Tr. V. Evans (έκδ.), Mixed Language Inscriptions and
Linguistic Evidence for Cultural Interaction until the End of AD III, IK 59 (Βόννη 2001).
'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή "φωνητική" μεταγραφή τοϋ λατινικού ονόματος Princeps
(= Primigenius = Πρωτογενής) με ελληνικούς χαρακτήρες στον στίχο 3. Πρβλ. αντίστοιχη περίπτωση
μεταγραφής τοϋ λατινικού ονόματος Primigenia σε Πριμιγένια σέ δίγλωσσο επιτύμβιο από τήν
Νικόπολη τού "Ιστρου (Pepa Loungarova, "Nicopolis ad Istrum (Lower Moesia). Bilingual Burial
Inscriptions", Atti XI Congr. Intern. Epigr. Gr. Lat., Roma 1997 [1999], τ. I, 769-76).
Τα συγκεκριμένα ονόματα χρησιμοποιούνται συχνά στην λατινική ονοματολογία, συνηθέστερα
μάλιστα ώς ονόματα δούλων καί, κατά συνέπειαν, ώς cognomina απελεύθερων (Ι. Kajanto, The
Latin Cognomina 76-71). "Αν ή προτεινόμενη ανάγνωση τού στίχου 2 στην επιγραφή τού Διδυ
μοτείχου είναι ορθή, πρόκειται Ισως για το επιτύμβιο πού ίδρυσε για τον νεκρό κύριο του ό πρώην
δούλος του Princeps.

Ε474. Επιτύμβιο τοϋ Διογένους
Συλλογή Διδυμοτείχου ΑΚ 120. Βρέθηκε στην αυλή σπιτιού τού Διδυμοτείχου, οπού είχε
μεταφερθεί μάλλον άπό τήν αρχαία Πλωτινόπολη.
Μαρμάρινη επιτύμβια πλάκα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,16x0,64x0,16. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,04.
Φωτογραφία. Πίναξ 97.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 31-33, άρ. 23, πίν. VII (SEG 44 [1994] 607).
24 Ιουλίου 499 (;) μ.Χ.

4

+ Ένθάδε κατάκιτε
Διογένης ό λαμττρ(ότατος) κό(μης),
ό σεμνός τον βίον
ττολιτευσάμενος,
τελιωθής μ(ηνός) Ιουλίου
κδ', ΐνδικ(τιώνος) ζ', υπατίας
Ιωάννου λαμπρ(οτάτου).+

Ή επιγραφή σχολιάζεται εξαντλητικά από τους Μεϊμάρη-Μπακιρτζή.
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Ε475. Επιτύμβιο της Βριττανίας
Συλλογή Διδυμοτείχου ΑΚ 33. Βρέθηκε τυχαία το 1974 στην θέση "Μπάγαλα" της αρχαίας
Πλωτινοπόλεως (βλ. το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα στην σελ. 573).
Θωράκιο άπό δύο συνανήκοντα τεμάχια πωρόλιθου. Λείπει ή δεξιά πλευρά του δεξιού
τεμαχίου. Τήν επιγραφή, ή οποία είναι χαραγμένη εκατέρωθεν εγχάρακτου κύκλου με εγγεγραμμένο
ανάγλυφο σταυρό, πλαισιώνει ορθογώνιο εγχάρακτο περίγραμμα.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,96x1,60x0,075. Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,05.
Φωτογραφία. Πίναξ 97.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 33-36, άρ. 24, πίν. VII (SEG 44 [1994] 608).
501 μ.Χ.

4

8

+ Ένθάδε κατάκιτε ή μνήμ[ης]
αξία Βριττανία, σύμβιος
γενομένη Κυριάκου
όθονίτου και το αυ[τ%]
τέκνον Κοσμάς, επαρχίας]
Άνκυρών Γαλατία [s, ó]
κυμινδς, μηνός Σεττ[τεμβρ(ίου)],
iv5(iKTicovos) ι', ύπατ^ίας) Πομπ[η'ί'ου +].

Ή επιγραφή σχολιάζεται εξαντλητικά από τους Μεϊμάρη-Μπακιρτζή.

ΧΩΡΑ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΡΛΓΓΙ
Το Πραγγί, κοινότητα επί της οδού Διδυμοτείχου-Πυθίου, γνωστή από τήν ταφή τού πατέρα τού
Γαζή Έβρενός (1356-1417) (βλ. BSOS 34 [1978] 332, σημ. 19), είναι κατ' εξοχήν γνωστή άπο ευρή
ματα της βυζαντινής περιόδου. ΟΙ ανασκαφικές έρευνες τού Κωνσταντίνου Τσουρή1 αποκάλυψαν
στην θέση Πανωκκλήσι ή Γνηματούδια τα ερείπια μονόχωρου δρομικού ναού με παρεκκλήσια καί
ίχνη μεταγενέστερης χρήσης τού χώρου ώς νεκροταφείου. "Ενας αναθηματικός κίων (Ε476)
αποτελεί τήν μόνη μέχρι στιγμής ένδειξη για προγενέστερη κατοίκηση της περιοχής κατά τους
αυτοκρατορικούς χρόνους.
Ε476. 'Αναθηματική τοϋ Αύλουζένεος (;)
Συλλογή Διδυμοτείχου (Τζαμί). Άκατάγραφη. Σύμφωνα με τον άρχαιοφύλακα Διδυμοτείχου Κ.
Χατζηϊωαννίδη, μεταφέρθηκε μεταξύ των ετών 1978 καί 1980 άπο τήν εκκλησία στην περιοχή
Πανουκλί τού χωριού Πραγγί.
Ενεπίγραφο ήμίτομο(;) δωρικού κίονος. Ή επιγραφή είναι χαραγμένη σε άρράβδωτο τμήμα
(ΰψ.: 0,275) της κυρτής επιφανείας τού κίονος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,855x0,63 (περιφέρεια τόξου) χ0,33 (μήκος χορδής). Ύψος
γραμμάτων: 0,03-0,055. Διάστιχο: Στίχ. 1-2: 0,005-0,015· στίχ. 2-3: 0,02-0,035· στίχ. 3-4: 0,025-0,045.
Έκτυπο.
1. Βλ. Χ. Μπακιρτζής, ΑΔ 33 (1978) [1985] "Χρονικά" 327-29.
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'Αδημοσίευτη.
2ος- 3ος μ.Χ. al. (;)

4

[Αγαθή] τύχη.
[Αυλού] ζενις
[. . 5 . .]κου εύ[χαρισ]τήριον.

Σέ ορισμένα σημεία (στίχ. 1: στην οριζόντια κεραία τοΰ Η· Στίχ. 2: μεταξύ Ε και Ν, και στο ανω πέρας της
δεξιάς κεραίας του Ν) διακρίνονται πρόσθετες διακοσμητικές (;) χαράξεις, πού έχουν την μορφή μικρο
σκοπικών γραμμάτων.
Στίχ. 2: 'Από τα πολυάριθμα γνωστά διθεματικά θρακικά ονόματα μέ δεύτερο συνθετικό -ζενις
(βλ. Detschew 181), στην Θράκη τοΰ Αιγαίου μαρτυρείται μόνον το όνομα Ααλούζενις (πρβλ. Ε478
και Ε84, Α στίχ. 5, Ε104).
Στίχ. 3: τα πρώτα σωζόμενα γράμματα διασώζουν προφανώς την κατάληξη άγνωστης γενικής
πατρωνυμικής.

ΚΟΡΝΟΦΩΛΕΑ
'Αρχαιολογικά ευρήματα (μικρά γλυπτά, τα όποια φυλάσσονταν προπολεμικά στο σχολείο τοΰ
χωρίου, νομίσματα, μικροαντικείμενα) αναφέρεται οτι βρέθηκαν κυρίως στον λόφο Δερβένι.1
Επίσης άπό το Δερβένι ή από το γειτονικό Μαγγάλι πιστεύεται οτι ίσως προέρχεται θραύσμα
αγάλματος ίματιοφόρου ανδρός τών ρωμαϊκών χρόνων πού βρέθηκε στο Ψηλό Κούφι της
Λυκόφης.2
'Αναφέρεται επίσης ή ανεύρεση στα υψώματα προς Ν τοΰ χωριού νομισμάτων "τού Λυσιμάχου
ως και Πλωτινοπολιτών", μικρού αγαλματίου ταύρου "ωραίας τέχνης", "ωραίου" χάλκινου
νομίσματος τού Τοιμητάλκη και ερείπια οικισμού (;).3 Άπό την περιοχή της Κορνοφωλεάς, προς
τον Έβρο, προέρχεται και ή αναθηματική επιγραφή Ε477.
Στην περιοχή της Κορνοφωλεάς και τών γειτονικών χωριών Δαδιά και Λυκόφως προτείνεται
να τοποθετηθεί ό σταθμός mutatio Zervae/Zurbae, πού χωροθετείται άπό τα ρωμαϊκά Δρομολόγια
στο μέσον περίπου της όδοΰ Δύμης-Πλωτινοπόλεως.4

Ε477. 'Αναθηματική στον θεό "Εβρο
Ή τύχη τοΰ μνημείου αγνοείται. Βρέθηκε τό 1926 στον αγρό τού Δημ. Γκουντίνα και
παραδόθηκε άπό τον Πύρρο Πετρίδη στο Εθνικό 'Αρχαιολογικό Μουσείο 'Αθηνών (Πετρίδης

1. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 15. Βλ. επίσης P. A. Pantos, Pulpudeva4 (1983) 175.
2. Δ. Τριαντάφυλλος, ΑΑ 46 (1991) [1996] "Χρονικά" 345, πίν. 134ε.
3. Λαμπουσιάδης, Θρακικά 15 (1941) 132-33· πρβλ. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνεςΙί.
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 140 και 576· επίσης, τον χάρτη 4 και τον πίνακα στην σελ. 140. Για την παραλλαγμένη (;) ονομασία
Zirinae πού αναγράφεται στην ίδια περιοχή τοΰ Πευτιγγεριανοϋ Πίνακος, και τον πιθανό συσχετισμό μέ συγγενή
τοπωνύμια και έθνωνύμια γνωστά από άλλες πηγές, βλ. Miller, Itineraria 592 καί, πιο πρόσφατα, P. Pantos, Pulpudeva 4
(1983)175 §40, μέ τήν σχετική βιβλιογραφία.
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1925-1926).1 Κατά τον Μπακαλάκη είχε βρεθεί στον λόφο Δερβένι (Bakalakis).2 "Ολες οι
προσπάθειες για τον εντοπισμό τοϋ μαρμάρου στην 'Αθήνα αποδείχθηκαν άκαρπες.
Άπότμημα μαρμάρινης στήλης. Σώζεται το καμπύλο άνω πέρας τής πλάκας, τήν οποία
κοσμούσε εγχάρακτη παράσταση άδιάγνωστης μορφής. Διακρίνεται χέρι πού κρατεί θύρσο ή κώνο
πίτυος. Ή επιγραφή, σχετικά άμελώς χαραγμένη επάνω από τήν εικονογραφική παράσταση,
ακολουθεί τήν καμπύλη τοϋ άνω πέρατος τής στήλης.
Μέγιστες παραδιδόμενες διαστάσεις: 0,20x0,30.
Στον πίνακα 97.άναδημοσιεύεται ή φωτογραφία τοϋ Π. Πετρίδη.
Βιβλιογραφία: Π. Πετρίδης, ΛΕ 1925-1926, 189-90 (BullEpigr 1930, σελ. 200· Κ. Γ. Κουρτίδης,
'Αθηνά 42 [1930] 189' τοϋ ίδιον, Θρακικά 8 [1937] 191· Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 21· G.
Bakalakis, Actes du Ville Congs Intern. Arch. Class., Paris 1963,286-87· TIR Philippi 33).
Πρβλ. (Αρχιμανδρίτης) Ν. Σταματιάδης, Θρακικά 10 (1938) 389· J. και L. Robert, BullEpigr
1939,205· Π. Πετρίδης, "Θρακικά Μελετήματα. Α'", Θρακικά2 (1929) 34,αρ. 1.
2ος- 3ος μ.Χ. ai. (;)
Kupicp "Eßpcp.

Γενικά για θεοποιημένους ποταμούς, βλ. Ο. Waser, RE VI (1909) 2774-815, ιδίως 2779 (λ.
Flussgötter). Οι φιλολογικές, νομισματικές και επιγραφικές μαρτυρίες για τον θεό-ποταμό Έβρο
έχουν συστηματικά συγκεντρωθεί άπο τον Detschew (στο λ.· πρβλ. Κουρτίδης). Ή λατρεία του
μαρτυρειται σε πολλές πόλεις τής Θράκης, όπως αποκαλύπτει ή πλούσια εικονογραφία τοϋ θεού σέ
νομίσματα αυτοκρατορικών χρόνων τής Φιλιππουπόλεως, τής Τραϊανής Αύγούστας, τής
Άδριανουπόλεως, τής Τραϊανουπόλεως, όπως και τής γειτονικής Πλωτινοπόλεως (βλ. ανωτέρω,
σελ. 575 και συστηματικά, Η. Α. Cahn, LIMCYV [1988] 467-68, λ. Hebros).

1. Ό Σταματιάδης αναφέρει δτι το μνημείο βρήκε ό Ιδιος και δτι "νομίζει" ότι μεταφέρθηκε από τον Κουρτίδη στο
Γυμνάσιο Σουφλίου, δπου τήν εποχή εκείνη στεγαζόταν μικρή τοπική συλλογή.
2. Πρβλ. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 21, όπου ή τοποθεσία περιγράφεται ώς "μια 'γλώσσα' προς τον "Εβρο, κοντά στην
Κορνοφωλιά".

ΧΩΡΑ ΑΛΡΙΛΝΟΥΠΟΑΕΩΣ

(;)

ΚΟΜΑΡΑ
Αρχαιότητες έχουν επισημανθεί σέ δύο θέσεις, σέ απόσταση 3-4 χιλιομέτρων άπό τα Κόμαρα.
Στην τοποθεσία Παληά Αμπέλια (θέσις Όλουκλί), επάνω σέ αμμώδη λόφο, αναφέρεται
περιστασιακή ανεύρεση αρχαίων: "λίθοι κατειργασμένοι, πλάκες μαρμάρινοι, θεμέλια οικήσεων,
πιθανώς δέ και τάφοι", "ογκώδης μαρμάρινη πλάξ" αλλά και "κορμός αγάλματος ... άπωλεσθείς"·
στην κορυφή τοϋ λόφου επισημάνθηκαν τέσσερες τύμβοι.
Τα δύο ενεπίγραφα μνημεία τών Κομάρων (Ε478 και Ε479) προέρχονται από τήν τοποθεσία
Μπουναρτζίκ.ι Ή αναφορά τοϋ 'Απόλλωνος στις δύο αυτές επιγραφές επιτρέπει να ύποθέσομε δτι
στην θέση αυτήν υπήρχε ιερό τοϋ θεοϋ.
'Αβάσιμη πρέπει να θεωρηθεί ή ταύτιση τών Κομάρων άπό τήν τοπική παράδοση μέ τήν αρχαία
Δύμη (βλ. ανωτέρω, σελ. 139-40).

Ε478. Αναθηματική τον Αύλονζένεος Αύλουζένεος στον Απόλλωνα
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2240. Βρέθηκε τό 1937 στην τοποθεσία Μπουναρτζίκ τών Κομάρων.
Μαρμάρινη αναθηματική στήλη μέ άετωματική επίστεψη, συγκολλημένη άπό δύο συνανήκοντα
τμήματα. Ελλιπής τήν άνω αριστερή γωνία τοϋ κορμοϋ και τοϋ αετώματος και τό κάτω μέρος.
Αποκρούσεις κατά τις ακμές. Ή πίσω επιφάνεια άδρώς έργασμένη. Στο κέντρο τοϋ ανάγλυφου
κυκλική οπή βάθους περίπου 0,02 μ. και διαμέτρου 0,04 μ. από δεύτερη χρήση τοϋ λίθου.
Κάτω άπό τήν επίστεψη, μέσα σέ ορθογώνιο πλαίσιο (0,35x0,32), χονδροειδής ανάγλυφη
παράσταση ήρωος ίππέως προς δεξιά. 'Ανάμεσα στα πόδια τοϋ αλόγου, σκύλος προς δεξιά
επιτίθεται εναντίον κάπρου. Στην κάτω δεξιά γωνία τοϋ πλαισίου άδρώς διαμορφωμένη
μικροσκοπική γονατιστή μορφή νεανίσκου μέ "φρυγικό" σκοϋφο.
Ή επιγραφή διαβάζεται σχετικά επιμελώς χαραγμένη στο κάτω μέρος της πλάκας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,58x0,39x0,08. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,020. Διάστιχο:
0,01-0,017. Συμπίλημα NE στους στίχους 3 και 4· σίγμα μηνοειδές.
"Εκτυπο. Φωτογραφία. Πίναξ 98.
Βιβλιογραφία: Ν. Βαφείδης, Θρακικά 8 (1937) 404-407.
Πρβλ. Γ. Π. Ευθυμίου, ΑΕ (1965) [1967] '"Αρχαιολογικά Χρονικά" 22 (απλή αναφορά).
2ος-3ος αι. μ.Χ.

4

Kupicp Άττόλλωνι.
Αύλουζενις Αύλου[ζ]ενεος ευξάμενος
[εύχαρισ]τ[ή]ριον άνέθ[η][κεν].

Στίχ. 2: ΑΥΛΟΥΖΕΝΙΣ [ΑΥΛΟΥ] ό Βαφείδης. Στίχ. 4: [

ΡΙΟΝΑΛΕΟ..] ό Βαφείδης.

Για τον τύπο της αναθηματικής επιγραφής, πρβλ. τό περισσότερο ανεπτυγμένο κείμενο
ανάλογης αναθηματικής στήλης στον 'Απόλλωνα ομώνυμου κατά σύμπτωση άναθέτη άπό τήν
'Αγχίαλο τοϋ Δυτικού Ευξείνου (IGBulg I 374).

1. Γ. Π. Ευθυμίου, ΑΘΛΓΘ 17 (1952) 29-31· τοϋ Ιδίου, ΑΕ 1965 [1967] "'Αρχαιολογικά Χρονικά" 22-23. Πρβλ.
Μπακαλάκης, ΑρχΕρεννες27-28· P. Pantos, Pulpudeva 4 (1983)176, και TIR Philippi32, στο λ.
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Ε479. Αναθηματική στον 'Απόλλωνα (;)
Συλλογή Διδυμοτείχου ΑΚ 65. Βρέθηκε προ τοϋ 1952 άπο τον Γρ. Ευθυμίου στον αγρό τοϋ
Ιωάννου Τριαντάφυλλου στην θέση Σεφέρ-Ταρλά της τοποθεσίας Μπουναρτζίκ.
Ήμίτομο άπότμημα μαρμάρινου κιονίσκου. Σώζει τμήμα της ενεπίγραφης κυλινδρικής επι
φάνειας, με αποκρούσεις στο ανω πέρας· απολεπισμένο κάτω αριστερά.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,43x0,47x0,28. "Υψος γραμμάτων: 0,040-0,043. Διάστιχο:
0,02-0,025.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 98.
Βιβλιογραφία: Γ. Ευθυμίου, ΑΘΛΓΘ 17 (1952) 30-32, καί τοϋ ιδίου, ΑΕ 1965 [1967] '"Αρχαιο
λογικά Χρονικά" 22-23 (SEG24 [1969] 646).
2ος μ.Χ. αι.
Ά γ α θ η Τ[ύχτι].
Kupicp Άττ[όλ]λωνι ΣΕ[
]
Στίχ. 1: Αγαθή τύ[χη] ò Ευθυμίου καί το SEG. Στίχ. 2: Ά[πόλλωνι] ο Ευθυμίου· Ά[ττόλλωνι (?)] το SEG,
άλλα τα κατάλοιπα τοϋ τελευταίου σωζόμενου γράμματος ανήκουν πέραν πάσης αμφιβολίας σέ Π. Στίχ. 3: στην
κεφαλαιογράμματη μεταγραφή τοϋ Ευθυμίου σημειώνονται περί τό μέσον τοϋ στίχου δύο κάθετες κεραίες καί
γωνία ανοικτή προς δεξιά (=Ν). Στίχ. 3-4: ή προταθείσα από τον Ευθυμίου συμπλήρωση [Σώζης εύχαριστή|ριον
άνεθηκεν] κρίθηκε εύλογα ώς αβάσιμη από το SEG.
Ό Ευθυμίου χρονολόγησε την επιγραφή στον 3ο ή 2ο π.Χ. αι. Τα σχήματα όμως των
γραμμάτων παραπέμπουν στους αυτοκρατορικούς χρόνους.
"Αν ή αποκατάσταση τοϋ θεωνυμίου είναι σωστή, ή επιγραφή επιβεβαιώνει τήν τοπική λατρεία
τοϋ 'Απόλλωνος κατά τήν ρωμαϊκή περίοδο (βλ. Ευθυμίου 1952, 31 καί 1965, 22-3 καί τήν
επιγραφή Ε478).
ΠΑΑΤΗ
Στην περιοχή τοϋ χωριοϋ επισημαίνεται ή παρουσία συλημένων τάφων με χειροποίητα όστρακα
αλλά καί θραύσματα από "αττικούς κρατήρες τοϋ 4ου π.Χ. αι.", καθώς επίσης άπότμημα
επιτύμβιας επιγραφής των ρωμαϊκών χρόνων (Ε480).1 Περί τό 1 χλμ. προς ΒΑ τοϋ χωριοϋ
βρέθηκε χάλκινο ειδώλιο καλπάζοντος αλόγου, ϊσως από σύμπλεγμα ίππέως (ΑΓΚ 2305).2
Ε480. Απότμημα
επιτύμβιου
Ή παροΰσα θέση τοϋ λίθου αγνοείται. Ή μικρή φωτογραφία με ένδειξη της προελεύσεως του
από τήν Πλάτη καί ό χαρακτηρισμός του ώς επιτύμβιου οφείλονται στον Μπακαλάκη (ΑρχΕρευνες
27-28, πίν. 5γ). Ό λίθος φαίνεται να φέρει αποκρούσεις στις άνω καί κάτω γωνίες.
'Αδημοσίευτη.
Φωτογραφία. Πίναξ 98.
Ό Μπακαλάκης χρονολογεί τήν επιγραφή στους ρωμαϊκούς χρόνους αλλά δεν επιχείρησε
μεταγραφή τοϋ κειμένου. Στην δημοσιευμένη φωτογραφία διακρίνονται τα κατάλοιπα τεσσάρων
στίχων:

[- - - -]ΑΠΕ[...]ΗΣ[- - -]

4

[

]Ε[·] τούτους [

[
[

] σ α επί τοις [
]
] ω ν μνείας χά[ριν].

Στίχ. 4: συμπίλημα NE.
1. Μπακαλάκης, ΑρχΕρευνες 27-28.
2. Π. Ά. Πάντος, ΑΔ 30 (1975) [1983] "Χρονικά" 303, πίν. 206ε.

]
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Ε481. 'Αναθημαηκή στον 'Απόλλωνα
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 57. Εισήχθη στην συλλογή προ τοϋ 1940, χωρίς στοιχεία προε
λεύσεως.
Άπότμημα άρράβδωτου μαρμάρινου κιονίσκου, άποκεκρουμένο ανω, κάτω και το πίσω μέρος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,25x0,28 (διάμετρος). Ύψος γραμμάτων: 0,02-0,04. Διάστιχο:
0,015.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 98.
Βιβλιογραφία: Besevliev και Mihailov, BelPregl l (1942) 337, αρ. 48.
1ος π.Χ.-Ιος μ.Χ. αι.
Άγαθηι [τύχηι]
[Ά]ττόλλων[ι

[----'

]

]

Για τεκμήρια της λατρείας τοϋ 'Απόλλωνος σέ διάφορες Θέσεις τοϋ νομοϋ Έβρου βλ. ανωτέρω
τις επιγραφές Ε457, Ε459, Ε478, Ε479. Πρβλ. τα ενεπίγραφα όστρακα από τήν Ζώνη (ανωτέρω,
σελ. 509).
Ε482. Αναθηματική στον ήρωα ιππέα
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 83. Προέλευση άγνωστη. Το 1941 φυλασσόταν στο Γυμνάσιο τής
Κομοτηνής.
Μαρμάρινος κιονίσκος άρράβδωτος, συμφυής με άρτόσχημο (δωρικοϋ τύπου;) κιονόκρανο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 1,01x0,205. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,035. Διάστιχο: έως
0,015.
Φωτογραφία, έκτυπο. Πίναξ 98.
Βιβλιογραφία: Besevliev καί Mihailov, BelPregl 1 (1942) 337, άρ. 41. Πρβλ. BullEpigr 1948,
148.
Ρωμαϊκοί χρόνοι

4

Μακεσάλα
ΒείΘυος
υπέρ τέκνου
Σούσα ΒείΘυος παρά
"Ηρωνι εύχήν.

Στίχ. 1: Το Ε δέν έχει τήν συνήθη μορφή. "Ισως χαράχθηκε αρχικά ως Σ και διορθώθηκε στην συνέχεια.
Στίχ. 4: Εουσα Βειθυοςοί Besevliev και Mihailov.
Επισημαίνεται οτι μητέρα και τέκνο εμφανίζουν το ίδιο πατρώνυμο Βεϊθυς. Πρόκειται
οπωσδήποτε γιά όνομα ευρύτατα διαδεδομένο, δέν αποκλείεται όμως στην περίπτωση τής Μακε-
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σάλας ή σύμπτωση να οφείλεται σέ ανορθόδοξο σχήμα δηλώσεως τοΰ ονόματος τοΰ συζύγου της, ό
όποιος φυσικά ήταν και πατέρας τοΰ τέκνου της.
Για τον σχετικά ασυνήθιστο τύπο "Ηρών, -νος (αντί τοΰ συνήθους "Ηρώς, -os) τοΰ γνωστού
θεωνυμίου, μέ τό όποιο λατρευόταν ό ήρως ίππεύς, βλ. κυρίως τα σχόλια των L. Robert (RA 1933
II 123-124 = OMS III 1580-81), P. Lemerle (BCH60 [1936] 340 μέ εξαντλητική βιβλιογραφία στην
σημ. 2) καί, πιο πρόσφατα, Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη και Δ. Μαλαμίδου ("Το ιερό του ήρωα
Αυλωνείτη στο Παγγαίο", ΑΕΜΘ 3 [1989] [1992] 552-67· πρβλ. SEG40 [1990] 539).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή ασυνήθιστη διατύπωση παρά+ δοτ. θεωνυμίου + εύχήν, για
τήν οποία δεν υπάρχει, οσο γνωρίζομε, ακριβές παράλληλο. Πρβλ. όμως: IDidyma565. 3: [άνθετ]ο
Δειναγ[όρης τήιδε π]αρ' Άρτέμι[ιδι] καί IdiKos 45. Β14: παρά Διονύσω.

Ε483. Αναθηματική επιμελητού
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 67+68. Προέλευση άγνωστη. Περισυνελέγη προ τοΰ 1940.
Άπότμημα μαρμάρινου ιωνικού τριταινιωτοΰ έπιστυλίου, προερχόμενο από τον θριγκό μικρού
οικοδομήματος.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,30x1,45. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,02-0,04.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 98.
Βιβλιογραφία:
1948, 148).

Besevliev-Mihailov, BelPregl 1 (1942) 336, άρ. 43 (J. καί L. Robert,

BullEpigr

2ος-3ος ai. μ.Χ.

[Αγαθή] τύχη.
[ Ό δείνα τον δεινός
[

]καί επιμελητής άνέστησα τ ο έργον εκ τ ω ν π ρ ο σ ό δ ω ν έ>
] Δημοκριτο[
] Άσκλα, επι auvapx(iccs) 'Αντωνίου

KÓTUOC. &

Σ ΐ ί χ . 2: ...ΟΣ και επιμελητής άνέστησα το ε[ργ]ον εκ των προσόδων Ó ed.pr., καί επιμελητής άνέστησα το
ε[ργ]ον εκ των προσόδων οί Robert. Στίχ. 3: ...Δημόκριτο
ΑΓΚΛΑ επί συναρχάντων του Κότυος ό ed. pr. Ά π ο

το τελικό γράμμα τοΰ πρώτου ονόματος σώζεται το άκρον κάθετου άκρέμωνος, πού ίσως προέρχεται από Σ ή
Υ. επί συναρχάντων του Κότυος ό ed. pr., αλλά μετά τό Χ διακρίνεται σύμβολο συντομογραφίας.
Ό άγνωστος επιμελητής τοΰ έργου έφερε Ισως παράλληλα καί κάποιο άλλο σημαντικό αξίωμα,
όπως υποδηλώνει ή παρουσία τοΰ συμπλεκτικού συνδέσμου.
Για τήν διατύπωση άνέστησα τό έργον, πρβλ. IGBR II 680, 7 (Νικόπολις "Ιστρου): τον βωμόν
άνέστησεν.

ΟΙ πρόσοδοι πού αναφέρονται στον στίχο 2 δέν ήσαν ασφαλώς προσωπική περιουσία τοΰ
επιμελητού. Πρόκειται μάλλον για δημόσια χρήματα ή για τό ταμείο κάποιου συλλόγου (πρβλ.
IGBR IV 2263). Πραγματοποίηση δαπανών από επιμελητές έκ τών τ% πόλεως αναφέρεται σέ
επιγραφή της Παυταλίας (IGBR IV 2074).
Στην ακρωτηριασμένη αρχή τοΰ τρίτου στίχου πρέπει να ύποθέσομε οτι αναφέρονταν δύο ή καί
τρία ζεύγη ονομάτων (όνομα + πατρώνυμο ή όνομα γένους + επώνυμο) άλλων υπευθύνων τοΰ
έργου (ταμιών ;), πιθανότερα σέ γενική πτώση.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εμφάνιση για πρώτη φορά σέ επιγραφή της Θράκης τοΰ Αιγαίου της
χρονολογικής διατυπώσεως επί συναρχίας τοΰ δεινός, ή όποια άπαντα αποκλειστικά σχεδόν σέ
πόλεις της Θράκης βορείως τής Ροδόπης καί παραπέμπει σέ συγκεκριμένο σώμα αρχόντων, τών
τΓολιταρχών.1 Ό κατ" εξοχήν μακεδόνικος θεσμός τών πολιταρχών εμφανίζεται διαδεδομένος στις
1. Για τον μακεδόνικο θεσμό τών πολιταρχών βλ. συνοπτικά G. Mihailov, IGBulg III 2. 1553, σχόλια στον στίχο 11 και
Hatzopoulos, Institutions, κυρίως 150-53, όπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. Πρβλ. G. Η. R. Horsley, "The
Politarchs in Macedonia and beyond", Mediterranean Archaeology 7 (1994) [1996] 99-126.
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πόλεις πού ίδρυσαν οι Μακεδόνες —και αργότερα οι Ρωμαίοι— στην θρακική ενδοχώρα, δεν
υπάρχουν δμως ενδείξεις οτι εισήχθη και στις παλαιές ελληνικές αποικίες των θρακικών πα
ραλίων, οι όποιες υπήχθησαν στην μακεδόνικη κυριαρχία. Έτσι ή συγκεκριμένη αναφορά στην επι
γραφή της Κομοτηνής μπορεί πιθανότερα να ερμηνευθεί κατ' άναλογίαν με κάποιες σπάνιες
περιπτώσεις, δπως της 'Ιουλίας Γόρδου στην Λυδία {ΤΑΜ Ν 693. 12) και της 'Απολλωνίας Σαλβάκης της Καρίας, όπου ανάλογη διατύπωση χρονολογήσεως σε επιγραφές τών ρωμαϊκών χρόνων
παραπέμπει στο σώμα τών αρχόντων της πόλεως (άρχοντες, συνάρχοντες) και στον εξ αυτών -πρώτον
άρχοντα (L. Robert, La Carie Π, άρ. 149 και σελ. 284). Πρβλ. IG V 1. 448, 480: δια συναρχίας της
ττερί ... κ. ά. π.
Ή επιγραφή άπό το Μουσείο Κομοτηνής δεν μπορεΧ να συνδεθεί με απόλυτη βεβαιότητα με
συγκεκριμένη πόλη. "Αν και το όνομα Δημόκριτος δεν είναι άγνωστο στην Μαρώνεια (βλ. τα
επιτύμβια Ε240 και Ε247), εύλογα παραπέμπει κατά κύριο λόγο στά "Αβδηρα. Έξ άλλου, το όνομα
γένους 'Αντώνιος φέρει και άλλος πολίτης (επιμελητής) τών 'Αβδήρων (βλ. ανωτέρω Ε25). άλλου
'Αξιοσημείωτο επίσης είναι οτι ό όρος συναρχία άπαντα καί σέ επιγραφές της Τέω, μητροπόλεως
τών 'Αβδήρων (βλ. λ.χ. OGIS 309).
Ε484. Βάσις συντάγματος μονομάχων
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 435. Συνθήκες καί τόπος ευρέσεως άγνωστοι. Ή τύχη τού μνημείου
αγνοείται, καθώς δεν εντοπίσθηκε στο Μουσείο της Κομοτηνής.
Μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα, συγκολλημένη άπό δύο συνανήκοντα τμήματα. Ή άνω
επιφάνεια άδρώς έργασμένη, φέρει τρεις τόρμους. Το μνημείο είναι γνωστό άπό φωτογραφία τοΰ
αρχείου τοΰ Μουσείου Κομοτηνής, δεν κατέστη όμως δυνατόν να εντοπισθεί.
Φωτογραφία. Πίναξ 99.
'Αδημοσίευτη.
1ος μ.Χ. αι.
Θρα[ξ]

vacat

Μορμίλλων

vacat

Πρόκειται μάλλον για μέρος βάσεως (πλάκα έπιστέψεως;) χάλκινου συντάγματος, τό όποιο θα
παρίστανε ζεϋγος αντιμέτωπων μονομάχων, συγκεκριμένα Θρακός μαχόμενου κατά μορμίλλονος
(πρβλ. IGRR IV 1504, άπό τήν Θάσο· Robert, Gladiateurs άρ. 50). Για τίς συγκεκριμένες κατηγορίες
μονομάχων, βλ. συνοπτικά Κ. Schneider, #Ε Suppl III (1918) στ. 777-78, λ. gladiatores.
Μέ δεδομένη τήν μετασκευή καί χρήση τοΰ ελληνιστικού θεάτρου τής Μαρώνειας σέ
αμφιθέατρο για μονομαχίες, φαίνεται πιθανή ή προέλευση τοΰ λίθου άπό αυτήν τήν πόλη.
Ε485. Επιτύμβιου επιγράμματος (;) απόσπασμα
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4266. Προέλευση άγνωστη.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,32x0,305. Ύψος γραμμάτων: 0,013. Διάστιχο: 0,008.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 99.
'Αδημοσίευτη.
4ος π.Χ. αι.
[
[-

] | νεότητα [
]
]pos έών ο γε [

]

Στίχ. 1: πριν από το Ν σώζεται κάθετη κεραία, ίσως από τό τελικό Ν αιτιατικής τοΰ άρθρου (τήν νεότητα),
αντωνυμίας (λ.χ. εμήν νεότητα) ή επιθετικού προσδιορισμού (λ.χ. τήν φθονηθεϊσαν νεότητα).
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Ή υπόθεση ότι πρόκειται για επιτύμβιο βασίζεται κυρίως στην ανάγνωση της λέξεως νεότητα, ή
οποία άπαντα συχνά σέ επιτύμβια επιγράμματα για νέους. Πρβλ. ενδεικτικά /GII 2 5768 (πρώτο
μισό τοϋ 4ου π.Χ. αι.)· 11356 (αρχές 4ου π.Χ. αι.)· 8955a (2ος π.Χ. αι.)· Kaibel, EG 322 (Σάρδεις,
τέλος 3ου μ.Χ. αϊ).
*Ε486. Επιτύμβιο τοϋ Θρασυμήδη, γιου τοϋ Μήτρωνος
'Αρχαιολογική Συλλογή Ξάνθης. Χωρίς αριθμό καταλόγου. Προέλευση άγνωστη.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη από χονδρόκοκκο ύπόλευκο μάρμαρο. Σώζεται ό κορμός της
στήλης άποκεκρουμένος κατά τό κατώτερο τμήμα του. Αισθητή μείωση (πλάτος: 0,43 κάτω, 0,41
άνω). Ή στήλη φέρει οριζόντια επίστεψη αποτελούμενη άπό λοξότμητο άβακα και κανόνα.
'Αποκρούσεις στά άκρα της έπιστέψεως και κατά τις ακμές τοϋ κορμού. Στην επιφάνεια,
πρόσφατες κάθετες χαράξεις.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,66x0,43x0,14. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,03. Διάστιχο: 0,030,035.
'Αδημοσίευτη.
5ος-4ος π.Χ. αι.
Θρασυμήδης
Μήτρωνος.

*Ε487. Επιτύμβιο των γιων τοϋ Παρμένοντος
Συλλογή Ιδρύματος Παπανικολάου Α 136. Προέλευση άγνωστη.
'Επιτύμβια στήλη άπό πωρόλιθο μέ απλή ταινιωτή επίστεψη ύψους 0,05. Αισθητή μείωση προς
τα άνω. Ή πίσω επιφάνεια άδρώς έργασμένη. 'Αποκρούσεις στο κάτω μέρος τών πλευρών και τήν
άνω δεξιά γωνία της ταινίας.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,49x0,295x0,06. Ύψος γραμμάτων: 0,021. Διάστιχο: 0,021.
Έκτυπο.
'Αδημοσίευτη.
5ος-4ος π.Χ. ai.
Σωπολίδης,

Άρίννας,
Παρμένοντος.
Τό όνομα τοϋ δεύτερου γιου τοϋ Παρμένοντος είναι, οσο γνωρίζομε, αμάρτυρο.
*Ε488. Επιτύμβιο της Ζωσαροϋς, Θυγατρος τοϋ Κέρδωνος
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3. Προέλευση άγνωστη. Περισυνελέγη προ τοϋ 1940.
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. 'Επιστέφεται άπό συμφυή εγγεγραμμένη άετωματική επίστεψη μέ
άνθεμωτά ακρωτήρια, τό τύμπανο της οποίας κοσμείται μέ ανάγλυφο πεντάφυλλο ρόδακα. Ό
κορμός της στήλης παρουσιάζει έντονη μείωση προς τα άνω καΐ καταλήγει κάτω σέ ορθογώνιο
έμβολο ύψους 0,14 μ. για ένθεση σέ βάση. Συγκολλημένη από δύο τμήματα περί τό μέσον τοϋ ύψους
τοϋ κορμού της στήλης. 'Αποκρούσεις κατά τήν κορυφή της έπιστέψεως, τις συγκολλημένες ακμές
τών δύο τμημάτων καί, σποραδικά, στις πλευρικές ακμές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,69x0,315x0,12. Ύψος γραμμάτων: 0,025. Διάστιχο: 0,005.
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Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 99.
Βιβλιογραφία: Besevliev και Mihailov, BelPregl 1 (1942) 337, άρ. 44 (J. καΐ L. Robert, BullEpigr
1948, 148).
'Ρωμαϊκοί χρόνοι
Ζωσαρους
Κέρδωνος
Στίχ. 1: Zoaapous ed. pr., Ζωσαροος (θηλ.) οι Robert.
Ε489. Επιτύμβιο ναυκλήρου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 58. Προέλευση άγνωστη. Περισυνελέγη προ τοϋ 1940.
Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας πλάκας (παρειά σαρκοφάγου;), άποκεκρουμένο άνω, δεξιά
και κάτω.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,53x0,41. Ύψος γραμμάτων: 0,05. Διάστιχο: 0,015-0,020.
Συμπιλήματα.
Έκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 99.
Βιβλιογραφία: Besevliev και Mihailov, BelPregl 1 (1942) 337, άρ. 46 (J. και L. Robert, BullEpigr
1948, 148).
2ος-3ος μ.Χ. ai.
Αύρή[λιος
]
ναύκλ[ηρος
]
υ'ιω μου |[
]
4 καί ΤΟΠΕΙ[
]
καί βούλ[ομαι μετά την εμήν τελευ]τήν μηδέν [άλλο χωρίς των ττροτεθιμένων]
πτώμα κ[αταθέσθαι· δς αν δε τολμή]8 σει Η[
]
Οί πρώτοι εκδότες της επιγραφής περιορίσθηκαν στην αποκρυπτογράφηση των τριών πρώτων στίχων
μόνον: Αύρη[λι—]| ναυκλ[ηρ—]| υίω μου [—]). Στίχ. 3: μετά το Υ διακρίνεται το κάτω μέρος κάθετης κεραίας.
Στίχ. 4: Τα τελευταία σωζόμενα γράμματα ΤΟΠΕΙ μπορεί να αποτελούν τήν αρχή τοϋ ονόματος
της παρανέστιας πόλεως Τοπείρου ή τοΰ αντίστοιχου έθνικοϋ.
Για τους στίχους 5-8 προτείνονται συμπληρώσεις κατ' άναλογίαν προς άλλα επιτύμβια παρό
μοιου περιεχομένου άπό τήν Θράκη.
Επιτύμβια ναυκλήρων είναι γνωστά άπό διάφορες περιοχές. Ιδιαίτερα συχνές είναι οί περι
πτώσεις Νικομηδέων ναυκλήρων, oi όποιοι ετάφησαν μακρυα άπό τήν πατρίδα τους (J. καί L.
Robert, BullEpigr 1977,507, οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία· πρβλ. SEG 32 [1982] 1036).
Ε490. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 56. Προέλευση άγνωστη. Περισυνελέγη προ τοΰ 1940.
Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας (επιτύμβιο;), άποκεκρουμένο σε όλες τις πλευρές.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,38x0,23x0,115. Ύψος γραμμάτων: 0,045. Διάστιχο: 0,0,035.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 99.
Βιβλιογραφία: Besevliev καί Mihailov, BelPregl l (1942) 338, άρ. 49.
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Αυτοκρατορικοί χρόνοι;
[
[

]ΝΑΝ[
]ΟΤΥΣ[

]
]

Στίχ. 2: ή προταθείσα (ed. pr. στο κριτικό υπόμνημα) συμπλήρωση τοϋ ονόματος [Κ]ότυς φαίνεται πιθανή
στο συγκεκριμένο ονοματολογικό περιβάλλον.
Ε491. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 26. Προέλευση άγνωστη.
Θραύσμα επιτύμβιου ανάγλυφου μέ παράσταση νεκρόδειπνου. Ή επιγραφή κάτω από τήν πα
ράσταση τοϋ νεκρόδειπνου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,387x0,405x0,075. Ύψος γραμμάτων: 0,023.
Φωτογραφία, εκτυπο. Πίναξ 99.
Ρωμαϊκοί χρόνων
[

]ΩΝΟΣζ/Χ

'Από το τελευταίο γράμμα σώζονται τα ανω πέρατα δύο λοξών τεμνόμενων κεραιών (Υ ή πιθανότερα Χ,
ώς αρχικό της στερεότυπης εκφράσεως χαίρε πού άπαντα συχνότατα σε επιτύμβια τών ελληνιστικών καί
ρωμαϊκών χρόνων).
Ε492. Προέλευση άγνωστη. Περισυνελέγη προ τοϋ 1940. Ή τύχη του αγνοείται.
Μάρμαρο. Δεν περιγράφεται άπό τους πρώτους εκδότες.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,63x0,20. Ύψος γραμμάτων: 0,14-0,15.
Βιβλιογραφία: Besevliev και Mihailov, BelPregl l (1942) 338, άρ. 51.
ΣΧΕΟ
Ε493. Επιτύμβιο λατινικό
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 206β. Βρέθηκε τό 1965 στην Κομοτηνή, στον αγρό τοϋ Γκαλήπ
Σαμπαχεδίν.
Τμήμα μικρής μαρμάρινης σαρκοφάγου. Σώζεται ή μία στενή καί τμήματα τών δύο συμφυών
μακρών πλευρών της λάρνακας. Στο δεξιό σωζόμενο τμήμα της κύριας μακράς πλευράς, μέσα σε
ορθογώνια εσοχή, ανάγλυφη παράσταση όρθιας γυναικείας (;) μορφής μέ χιτώνα και ιμάτιο, ή
οποία σπένδει προς δεξιά σε παρακείμενο βωμό. Επάνω από τό ανάγλυφο ίχνη ανάγλυφου κυματίου. Ή επιγραφή είχε χαραχθεί αριστερά καί δεξιά τοϋ ανάγλυφου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,56x0,65x0,72. Πάχος παρειών: 0,115. Ύψος γραμμάτων:
0,045-0,050. Διάστιχο: 0,020-0,034.
"Εκτυπο, φωτογραφία. Πίναξ 100.
'Αδημοσίευτη.
Ιοςμ.Χ. αι.
[
[

-]Ε 'Ανάγλυφη
Μ
]filla παράσταση fil(ia)
[f a c(iendum)] c u
r(avit).

Τό αρχικό μήκος τών στίχων δεν είναι δυνατόν νά υπολογισθεί.
Στίχ. 1: ίχνη τεσσάρων (;) γραμμάτων διακρίνονται μόνον στα αριστερά τοϋ ανάγλυφου. Τα
σωζόμενα γράμματα στο αριστερό τοϋ στίχου 2 ανήκουν πιθανότατα στο δεύτερο συνθετικό
γυναικείου ονόματος.
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Ε494. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 13. Προέλευση άγνωστη.
Θραύσμα μαρμάρινου θωρακίου άποκεκρουμένο πανταχόθεν. Ή επιγραφή έχει χαραχθεί στην
άνω επιφάνεια σε δεύτερη χρήση τοϋ μνημείου. Ή κάτω επιφάνεια φέρει ανάγλυφη διακόσμηση.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,39x0,51x0,05. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,04.
Συντομογραφίες.
Έκτυπο. Πίναξ 100.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής (1994) 48, αρ. 40, πίν. XIV.
6ος μ.Χ. al.
[
-- ]
[
JYNON+ ù +Κ(ύρι)ε, μ[νή]
[σθ(ητι) τω κτίσ]αντι τό κατυκιτίρι(ον)][
Άν]δρονίκου.+ &
Ε495. Κτητορική επιγραφή
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 59.
Μαρμάρινη πλάκα άποκεκρουμένη το άνω και το αριστερό μέρος. Τήν επιγραφή περιτρέχει
εγχάρακτο πλαίσιο.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,35x0,45x0,14. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,040. Έκτυπο.
Πίναξ 100.
Βιβλιογραφία: I. Dujcev, BelPregl 1 (1942) 409, άρ. 9, είκ. 5. (Besevliev 158) καί, ανεξαρτήτως,
Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 43-44, άρ. 36, πίν 12.
Πρβλ. D. Feissel, BullEpigr 1995, 718.
8 Δεκεμβρίου 542 μ.Χ.
] S ΔΙΚΤ[.]
]νον ττροεδρ-

—] ενταύθα ηρετ\ο
] 0 κατοικεία καταΤ-[
]σα μ(ην\) Δεκεμβρή(ω) η', ίνδ(ικτιώνοζ)
'_-- ετου]ς Çl της βασιλ(είας) του
|Δεσττ(ότου)] ήμ(όδν) Φλ(αβίου) Ίου<ο>στινι^αν]ου, αίων(ίου) Αύγ(ούστου) κ(αί) αύ8 το(κράτορος). vac.
Στίχ. 1: Δ)Ν οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής. Στίχ. 3: fjpe-r- οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζης. Στίχ. 5: [.ê-r]oys οι
Μεϊμάρης-Μπακιρτζης· SI (16) ό Feissel. Στίχ. 7: [ανο]0 οί Μεϊμάρης-Μπακιρτζης. Στίχ. 8: [τοκράτο]ρ(ο$) οί
Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
Κατά τον Feissel, τό έτος βασιλείας τοϋ Ιουστινιανού που αναγράφεται στον στίχο 5, δεν
μπορεί να είναι παρά τό 16ο. Κατά συνέπειαν, ή επιγραφή χρονολογείται τήν 8η Δεκεμβρίου τοϋ
έτους 542.

602

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε496. Μουσείο Κομοτηνής, χωρίς αριθμό καταλόγου.
Έκτυπο.
'Αδημοσίευτη
[Μνήσ]θητι Κ(ύριε) δούλο(υ)
Ε497. Επιτύμβιο επίγραμμα
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 63. Προέλευση άγνωστη.
Μαρμάρινη πλάκα άποκεκρουμένη δεξιά, κάτω καί, μερικώς, αριστερά.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,205x0,325x0,07. Ύψος γραμμάτων: 0,025-0,035.
"Εκτυπο. Πίναξ 100.
Βιβλιογραφία: I. Dujcev, BelPregl 1 (1942) 405-10, άρ. 41 καί, ανεξαρτήτως, Μεϊμάρης-Μπακιρτζής αρ. 38, πίν. 13. Πρβλ. D. Feissel, BullEpigr 1995, 718.
5ος-6ος μ.Χ. al.

4

+Κρύπτη [
ουρανέ ΟΝΤΙ[κία ώς εξ αύτ[
[..]is αυτήν μ[

]
]
]
]

Στίχ. 2: ούρανέοντ οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής. Στίχ. 3: ΚΙΑωΟ εξ αύ(τ%) οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής. Στίχ. 4:
το τελευταίο σωζόμενο γράμμα Α κατά τους Μεϊμάρη-Μπακιρτζη.
Ε498. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 52.
Επιτύμβια στήλη από πωρόλιθο, ελλιπής κατά τήν αριστερή, άνω καί κάτω πλευρά της.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,92x0,33x0,20. Ύψος γραμμάτων: 0,03-0,04. Συντομογραφίες.
Ή προέλευση άγνωστη.
Φωτογραφία, έκτυπο. Πίναξ 100.
Βιβλιογραφία: Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 47-48, άρ. 39, πίν. 13.
5ος-6ος μ.Χ. al.

4

8

[+Ένθ]άδε
[κατάκ] ιτε
[.?..]IOAOC
TOPSTON
PIKSBAN
ΝΕΑΛΟΥ
μη(ν\) Αύγούσ(τω)
ζ'--C+

Στίχ. 5: ΦΙΚ.ΒΑΝ οι Μεϊμάρης-Μπακιρτζής.
Στίχ. 1: Κατά τους Μεϊμάρη καί Μπακιρτζή ό πρώτος στίχος πρέπει να άρχιζε μέ τό σύμβολο
του σταυρού, μέ τό όποιο καί τελειώνει ή επιγραφή.
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Ε499. Επιτύμβιο
πρεσβυτέρου
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 61.
Μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα πανταχόθεν άποκεκρουμένη, προερχόμενη κατά πάσα πιθανό
τητα από πλευρά σαρκοφάγου.
Μέγιστες σωζόμενες διαστάσεις: 0,565x0,305x0,19. Ύ ψ ο ς γραμμάτων: 0,05. Διάστιχο: 0,0100,020.
Φωτογραφία, εκτυπο. Πίναξ 100
Βιβλιογραφία: I. Dujcev, BelPregl 1 (1942) 409, άρ. 9, είκ. 5. και, ανεξαρτήτως, Μεϊμάρης-Μπακιρτζής 48, άρ. 42, πίν XV. Πρβλ. D. Feissel, BullEpigr 1995, 718.
6ος μ.Χ. ai.

4

ΚΑ
ΦΙΛΟ
ΐωΓΕΝ
ττρεσ(βύτερος)
IG μ(ηνό$) Ίο[υνίου] vel Ίο[υλίου]
vacat

Στίχ. 1: πριν από το Α διακρίνεται ή πλάγια δεξιά κεραία ενός γράμματος πού θά μπορούσε να είναι Κ ή Χ.
Στίχ. 4: μετά το C διακρίνεται στιγμή (διαχωριστικό): πρεσβύτερος;). Στίχ. 5: επάνω από το Μ σύμβολο
συντομογραφίας. Στίχ. 5: μετά το C διακρίνεται διαχωριστικό λέξεων.

ΜΕΡΟΣ

Γ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΕΥΡΕ

Τ Η Ρ IA

Ι. ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ
1.

'Ονόματα στην ελληνική

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
γλώσσα

Περιλαμβάνονται δλα τα ονόματα, ελληνικά και μη, οσα εκφέρονται στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα μέ
τον ελληνικό ονοματολογικό τύπο· επίσης, από τα ρωμαϊκού τύπου ονόματα, τα επώνυμα (cognomina). Τα
ρωμαϊκά προωνυμια (praenomina), ονόματα γένους (nomina gentilicia) και παρωνύμια (supernomina) έχουν
συγκεντρωθεί στα ευρετήρια 3-5.
Άβδηρίων: Άβδηρίων Ι ενοφώντος: Ε146.
Άβρατις: Μαρκία Άβρατις: Ε202.
Άγαθημερίς: [τ]ή μητρ'ι Άγα[θ]ημερίδι: Ε67. 2.
Άγαθομένης: 'Αγαθόμ[ένους τοϋδεινός]: Ε168.5.
Άγάθων: Άγάθων: Ε465. 8-9.
Ά γ ρ ί π π α ς : Ά γ ρ ί π π α πρεσβευτου [Σεβαστού
αντιστράτηγου]: Ε79. 9-10.
"Αδα: "Αδα Βοσταδος: Ε411.
Άδάμας: Άδάμας Βοσταδος: Ε404.
Άθηναΐς: Άθηναΐς Προκλέος: El35.
'Αθηναίος: Μ[εγάθυμ]ος 'Αθηναίου: Ε5. 11· Μεγάθυμον 'Αθηναίου: Ε5. 2-4· [Με]γάθυμον
'Αθηναίου Τήϊον: Ε5. 33· 'Αθηναίος Ζωίλου:
Ε212.39.
Άθηνις: [Τοϋ δεινός] του Άθήνεω: El68. 5.
Άθηνοκλής: Μητρώνασσ[α] Άθηνοκλέους: Ε234.
Α'ιαντίδης: [Απολλόδωρος] Αίαν[τίδου]: Ε258.12· Αίαντίδης [Ά] ιτολλοδώρου,: Ε258. 6-7.
Άκέστωρ: Άκέστωρ Ά θ [
]: Ε200. 1· Άκέστωρ
Σωτηρ[ίχ]ου: Ε212. 30· [
]ον Άκέοτ[οpos:]: E331.
Άκονία: Άκονία Πλουτογένου: Ε286. 4.
Άκουτος: Άκουτος Έττlyóvou: E212. 50.
'Αλβανός: Αυρήλιος 'Αλβ[ανός ;] vel 'Αλβ[εΐνος;]:
Ε193.
Άλβεΐνος: Αυρήλιος 'Αλβ[ανός ;] vel 'Αλβ[εΐνος;]:
Ε193.
'Αλεξάνδρα: Αύρ(ηλία) 'Αλεξάνδρα: Ε71. 2-3·
'Αλεξάνδρας: Ε357: 5-7.
'Αλέξανδρος: Άλεξανδρ[ος] Φιδίο[υ] Έρέσι[. . ] :
Ε305· 'Αλέξανδρος Ταρουλου ό κα'ι Βέβιος:
Β79.1-2.
Άλκεβιάδης: Μυρσίνη Άλκεβιάδο: Ε405 - Ε406·
Ήγησίλαος Άλκιβιάδο: Ε407.
Άλκίφρων: Άλκ[ίφρων Δη]μητριού: Ε5. 50·
Ηρακλείδης'Αλκίφρονος: Ε5. 49-50.
"Αλυττος: Φλάβιος "Αλυπος: Ε317. 1-2.
"Αλυς: Γάϊος 'Ιούλιος "Αλυς: Ε84. 24.
Άμάτοκος: Έσβενις Άματόκου: Ε84. 35.
Άμύμων: Άμύμων 'Επικούρου: Ε5. 10-11 ·
Άμύμονα 'Επικούρου: Ε5. 2-4· Ά[μύμονα
Έ]πικούρου Τήϊον: Ε5. 32.
Άμύνανδρος: Άμύνα[νδ]ρος Θεοδώρου: Ε192·
Άμύνανδρος Θεοξένου: Ε212. 8· [Ήρακλείδ]ην
Άμυν[άν]δρου: Ε288. 1-2- Δημό-στρατος και

Άμΰνανδρος ο'ι Ήρακλείδου: Ε288. 4-6·
Άμΰνανδρον Διοσκουρίδου: Ε289.
Άναξίδικος: Άναξιδίκο είμι το Νύμφιδος: Ε31. 1 -2.
'Αναξίμανδρος: [Άναξ]ιμάν[δρο] [τδ] Θεοδ[ότο
vel -ώρο]: Ε36.
Άνάξιππος: Άνάξιππος Φιλόξενου: Ε212. 15"
Άναξίππο[υ;]: Ε213. 6.
'Αναστάσιος: θέσις 'Αναστασίου πριμηκηρίου:
Ε356.
"Ανδρών: "Ανδρών Διφιλίδου: Ε227.
Ανταγόρας: 'Avjayó ρας "Αστού: El 4 9 · Άνταγόρο
θυγατρί: El09. 4-5.
Άντίβιος: Γίαρμέν[ων] Άντιβί[ου]: Ε80.
Άντικράτης: Άντικράτης : μ' εστησ' 'Εκαταίο:
Ε109.1-2.
Άντίοχος: Άντίοχος Άριγνώτου: El 5 0.
Άντιπατρίδης: Γλαύκος, Κρίτων Άντιπατρίδου:
Ε161.3.
'Αντίπατρος: Μένανδρος'Αντιπάτρου: Ε421.
'Αντιφάνης: Άπο[λ]λόδωροςΆντιφάνος: *Ε126.
Άπελλας: Άπελλας Δορζίνθόυ: Ε457. 2-4.
'Απελλής: Έχέδημος Άπελλέω: Ε136- 'Απελ[λ]ής:
Ε479.1.
Άπολλινάριος: [Ά]πολιναρίου: Ε346: 1.
Άπολλόδοτος: Άπολλόδοτος Άπολλοδότου:
Ε212. 10-26- Άπολλόδοτος Σ[
]: Ε212.
42.
'Απολλόδωρος: Γλ]υκίννης [Ά]πολλοδώρου: Ε46Άπο[λ]λόδωρος Άντιφάνος: *Ε126· Ά π ο λ λοδ[ωρ]ος'Απολλοδώρου: Εΐ91 · Ηρακλείδης
'Απολλοδώρου: Ε212. 48· [Απολλόδωρος]
Αΐαν[τίδου]:
Ε258.
1-2·
Κλεοπάτρα
Άπολλοδώρο[υ] γυνή: Ε258. 3-5· Αίαντίδης
[Ά]πολλοδώρου,: Ε258. 6-7· [Διο]νυσία
[Άπ]ολλοδώρου: Ε25 8. 8-9· Ήρακλδς
Άπολλοδόρου:
Ε2 7 2 - Ά π ο ( λ ) λ ό δωρος
[Β]οσταδος: *Ε412· Μύλλος 'Απολλοδώρου:
Ε423· Προκλής'Απολλοδώρου: Ε424.
'Απολλωνία: Φλ(αβία) 'Απολλωνία: Ε280. 2-3.
Άπολλωνίδης: Δημήτριος 'Απολλωνίδου: *Ε152·
[Άπολλω;]νίδης Αυλούζειδος: Ε212. 57.
'Απολλώνιος: 'Απολλώνιος Τείσιος: Ε51 · Τιβέριος
Κλαύδιος 'Ροιμητάλκας 'Απολλώνιου: Ε84. 1 2 13" άγωνοθέτης 'Απολλώνιος 'Απολλώνιου:
Ε203. 1· Σιτάλκας 'Απολλώνιου: Ε212. 23·
Ηρακλείδης 'Απολλώνιου, θύτης: Ε212. 36-
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Διονύσ[ι]ος
'Αττολλωνίο[υ]:
Ε212. 41 •
Α π ο λ λ ώ ν ι ο ς Σ ω π ά τ ρ ο υ , ϊεροκήρυξ ετει
εϊκοστω: Ε212. 4 9 ' Απολλώνιος Έπάλκου:
Ε212. 55· Δι(ο)νύσ[ιος ;] Άπολ(λ)ων[ίου]: 243·
Απολλώνιος Διοσκ[ουρίδου]: Ε289. 2· [
] Απολλώνιου: Ε316. 1· Άπολλώνι: Ε465. 4.
Άρθέων: Άρθέων θεοξενίδεω: Ε222.
Άρίγνωτος: Άντίοχος Άριγνώτου: El 5 0.
Άρίννας: Άρίννας Παρμένοντος: *Ε487.
Άρίσταρχος: Άρίστα(ρ)χος Πυθωνύμο: El 1 1 .
Άριστδς: Άριστος Ήροβόλο: El 19· Άριστδς
Κωμαίο: El34· Δι[ο]νύσιος [Άρ]ιστδς: E256.
Άριστεύς: Μοσχίνη Άριστήος γυν[ή]: Ε241.
'Αριστόβουλος: 'Αριστόβουλος Νυμηνίο: Ε120 'Αριστόβουλος
ίΕένωνος:
Ε212. 47·
[Ά]ριστόβο[υλος] [.] ΠΟΥ: Ε231.
'Αριστοκλής: Μηνόδωρος Άριστοκλήους: Ε62. 1-2.
Άριστόμαχος: Ευβούλη [Άρι] στομάχου: El42.
'Αριστομένης: [Β]ιτίων Άριστομένεος: El 12.
'Αρίστων : 'Αρίστων Λυσιμαχεύς: Ε265. 3-4.
Άρκεσίλη: Άρκεσίλη Ηρακλείου: *Ε139.
'Αρμόδιος: Ήραΐς Αρμοδίου γυνή: Ε233.
Άρτεμιδώρα: Άρτεμιδώρα: Ε468.
'Αρτεμίδωρος: Βεισούλας 'Αρτεμιδώρου: Ε64. 1-2·
Στέφανος 'Αρτεμιδώρου: Ε212.43.
'Αρτεμισία: Άρτεμισίης ειμί μνή|μα
τής
Νυμφοδώρο: Ε 3 2 . 1 -2 · [ Ά ρ ] τ ε μ ι σ ί α
Πατροκλέους γυνή: Ε254.
Άρτεμίστη: Άρτεμίστη Θράσωνος: Ε413.
Άρτεμώ: Άρτεμώ Ήγησιππίδου: El 5 1 .
Άρτέμων: Ήράϊννα Άρτέμωνος: Ε127· Μητρόδοτος Άρτέμωνος του Μάνδρωνος: El64·
Άρτέμων(α) Δι[ογ]ένου: Ε287. 2-3.
Άρτυσίλη: Άρτυσίλη Ήγησίππου: Ε252.
Άρχέπολις: Άρχέπολις Σωκλέος: Ε418.
Άρχέστρατος: Άρχέστρατο[ς] Εύπείθου: Ε4Γ
Άγα[
]ου [τ]ου Άρ[χεστρ]άτου: Ε44.
Άρχήνασσα: Άρχήνασσα Έρμώνακτος γυνή: Ε45Άρχήνασσα Κεφάλου: Ε402.
Άρχικλής: Άρχικλής: 403. 2.
Άσκλδς: Άσκλα: Ε483. 3.
Άσκληττιοδότη: Κασσία Άσκληττιοδότη: Ε68. 1.
Άσκληττιόδοτος: [Ά]σκληττιοδ[όρω ve! -ότω]:
Ε91.2.
Άσκληπιόδωρος: Nmâycop Άσκληπιοδώρου: Ε59.
1-2· Μητροδώρα Άσκληπιοδώρου γυνή: Ε59.
3-5· [Ά]σκλητΓΐοδ[όρω ve/ -ότω]: Ε91. 2.
Άσττώ: [Ά]σττώ Μεγαδο[—] γυνή: Ε39· Άσττώ
Μητροδότου: El40.
Άστος: Άνταγό ρας Άστου: El 4 9.
Άσωτης (;): Άσωττίδος: Ε428.
Άπαλος: Παράμονος Ά[τ]τάλου: El82. 2-3· [
-]ς Άτταλου: Ε370. 1.
Άτεύριστος: ττατρός Άτευρίστου Βρίκκων όδε:
Ε215.1-2.
Αυλούζεις: [Άπολλω;]νίδης Αυλούζειδος: Ε212.
57.
Αυλουζενις: Τιβέριος Κλαύδιος Αύλούζενις: Ε84. 5·
Αύλούζενις Διασένεος: El04. Al· Αύλουζένεος:

E l 0 4 . Β3-4- Αυλούζενις Αύλου[ζ] ένεος: Ε478. 2-

3.
Αύλούττορις: Τιβέριος Κλαύδιος Αύλούττορις: Ε84.
6· Καρώσης Αύλουπόρεος: Ε84. 30.
Αύτόλυκος: Μ(άρκω) Ουλττίω Αυτολύκω: Ε68. 3 4.
Άφροδεισία: Άφροδεισία Δημοκρίτου: Ε240:
Άφροδείσιος: Άφροδεισίω: Ε82. 1.
Άχιλλεύς: Κασσίω Άχιλλεϊ σειτευτή Νεικαεί: Ε89.
2-3.
Βάκχιος: ή Βαχίου Διογένεια: Ε438. 4-5.
Βαλεριανή: Αυρ(ηλία) Βαλεριανή: Ε88. 3.
Βασιλίδης: [Β]ασιλίδης: Ε365. 4.
Βάσσος: Γάϊος 'Ιούλιος Βάσσος: Ε84. 18.
Βειθύκενθος: Τιβέριος Κλαύδιος "Ροιμητάλκας
Βειθυκένθου: Ε84. 10-11.
Βεϊθυς: Τιβέριος Κλαύδιος Βεϊθυς: Ε84. 14·
Μακεσάλα Βείθυος: Ε482. 1-2· Σούσα Βείθυος:
Ε482.4-5.
Βεισούλας: Βεισούλας Αρτεμιδώρου: Ε64. 1-2.
Βενδίς: Βενδ[ίς] Μητ[ρο]φάνο[υς]: Ε268· Βενδίς
Διουκίλου γ[υνή]: Ε279. 1* Βένδι Βίζου τη
πενθερα: Ε386. 1-2.
Βενδϊον: Βενδϊον 'Ρούφο(υ): Ε379. 2.
Βερενίκη: Βερενίκη Ήρακλίδου: Ε242Α.
Βερονίκη: [Βερ]ονίκη Γαΐου: Ε297· Βερονείκη
Φιλέρωτος: Ε303.
Βεσούλα: Βεσούλας Μοκαπόρεως: Ε387. 2.
Βίζας: Βένδι Βίζου τη ττενθερα: Ε386. 1-2.
Βιτίων: [Β]ιτίων Ά ριστομένεος: El 12.
Βίων: Βίων Παρμενίοντος: Ε212. 58.
Βοστδς: Ά δ ά μ α ς Βοσταδος: Ε404 - Άδα
Βοσταδος: Ε411 · Άττο(λ)λόδωρος [Β]οσταδος:
*Ε412.
Βρίκκων: ττατρός Άτευρίστου Βρίκκων: Ε215.1-2.
Βριττανία: ή μνήμ[ης] αξία Βριταννία: Ε475. 1-2.
Βώσις: Δορζίνθης Βώσεος: Ε84. 37.
Γαΐα: Γαΐα Μαρωνίς: Ε82. 1.
Γεωργία: θέσις Γεωργίας: Ε347.
Γλαύκος: Γλαύκος, Κρίτων Άντιπατρίδου: Ε161.
1 -Διονύσιος Γλαύκου: Ε212. 16.
Γλυκερά: Γλυκερά Προκλέους: Ε251.
Γλυκερία: Γλυκερήα: Ε344. 4-5.
Γλύκιννα: [Γλ]υκίννης [Ά]·ττολλοδώρου: Ε46.
Δάδας: Δημήτριο[ς] Δάδου: El53.
Δάλις: Διονυσίου j ç y Δάλιος: Ε394. 3-4.
Δαναός: Κλεόστρατος Δαναδ: Ε408.
Δαρουτούρμη: Δαρουτούρμης: Ε387. 3.
Δεινίας: Δεινίας Εύρυνόμ[ου]: Ε218. 1.
Δημάρατος: Κλειτώ Δημάρατου γυνή: Ε228.
Δημήτρια: Βρουττί[α] Δημήτρια: Ε311. 4-5.
Δημήτριος: Άλκ[ίφρων Δη]μητριού: Ε5. 50·
Δημήτριο [τ]δ Πυθοδώ[ρο]: Ε40· Δημήτριος
Άπολλωνίδου: *Ε152· Δημήτριο[ς] Δάδου:
E l 5 3 - Ιενοκρίτου του Δημητρίου: Ε212. 1-2·
άρχιερευς Ιενόκριτος Δημητρίου: Ε212. 5.
Δημοκάδης: [... Δ]ημοκάδου γυνή: *Ε61.
Δημόκριτος: Άφροδεισία Δημοκρίτου: Ε240: [
-] Δημοκρίτου γυνή: Ε247· Δημοκριτο[-]:
Ε483.3.
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Δημοσθένης: Δημοσθέν[ης .?. ]λου Άβδ[ηρ]είτης:
Ε103.1-3.
Δημόστρατος: [Δη]μοστράτου: Ε201. 1· Δημόστρατος Ίσι[δώρου του - - ο]υ: Ε204. 6-7 Δημόστρατος και Άμύνανδρος οί Ήρακλείδου:
Ε288. 4-6· Σάτριος Δημοστράτου: Ε288. 7-8.
Δημοχάρης: Δ η μ ο χ ά ρ [ η ς ] :
Ε212.
39"
[Δ]ημοχάρεως;: Ε246.
Δίας: Δίας Μουπόρεως: Ε273.
Διασενις: Αύλούζενις Διασένεος: El04. Al· 'Ροιμητάλκου Διασένεως, στρατηγού: Ε387. 1.
Δίειος: Γίαυσίμαχον Διείου Χ[αλκηδόνι]ον ve/
Χ[ερρονήσι]ον: El77. 4-5.
Δίκαιος: [Διο]γένης, Έρμόδοτος Δικαίου: Ε257. 1 3 - Δίκαιος Διογένου: Ε257. 4-5· Διόφαντος
Δικαίου: Ε257. 6-7.
Δινίκενθος: Τιβέριος Κλαύδιος ΔινίκενθοςΕ84. 8.
Δϊνις: Τιβέριος Κλαύδιος Δϊνις: Ε84. 4· Μ(δρκος)
Ούέττιος Δϊνις: Ε84. 7· Τιβέρειος Κλαύδιος
Δίνις: Ε85. 4.
Διογείτων: [Δ]ιογείτων [Έκ]αταίο: *Ε131.
Διογένεια: Διογενία: Ε396. 10· ή Βαχίου
Διογένεια: Ε438. 4-5.
Διογένης: Διογένου: Ε95 - Ηγήσιππος Διογένου:
Ε212. 22· Διογένης Ποσιδονίου: Ε212. 24-26·
Διογένους του [Προ]κλέους: Ε 2 5 1 . 2-3'
[Διο]γένης, Έρμόδοτος Δικαίου: Ε257. 1-3·
Δίκαιος Διογένου: Ε25 7. 4-5· Διογένης
[Σω]τηρίχου: Ε259. 1-2- γυνή δ[έ Διογέ]νου:
Ε259. 5-6· [Σωτήριχ]ος Διογένου: Ε259. 7-8·
Άρτέμων(α) Δι[ογ]ένου: Ε287. 3-4· Λ(εύκιος)
Διογέ[νης]: Ε314· Διογένη[ς]: Ε436. Αϊ και 7-8·
Διο[γένου]ς Διογένους: *Ε446. 1-2· Διογένης ό
λαμτφ(ότατος) κό(μης): Ε474. 2.
Διόδωρος: Διόδωρος Διονυσ[ίο]υ: Ε212. 32.
Διονυσας: Έρμώναξ Διονυσαδος Ευρυσθενίδης:
El 6. 1· Κλεώ Διονυσδδος γυνή: *Ε42.
Διονυσία: [Διο]νυσία [ Ά π ] ολλοδώρου: Ε258.8-9·
Διονυσία Μελανιτπτίδου: Ε302.
Διονυσιόθεμις: Δ(ι)ονυσιόθεμι: El24.
Διονύσιος: Σύνεσις Διονυσίου γ υ ν ή : Ε47·
Διονύσιος Θεοδότου: El95" Διοσκουρίδης
Διονυσίου: Ε212. 14· Διονύσιος Γλαύκου: Ε212.
16· Διονύσιος Ιέρωνος: Ε212. 29" Διόδωρος
Διονυσ[ίο]υ:
Ε212.
32·
Διονύσιος
Διονυ[σιφ]άνου (vel Διονυσοφάνου): Ε212.3Γ
* Απαλλωνίο[υ]:
Ε212. 41·
Διονύσ[ι]ος
Διονύσιος Δολήου: Ε212. 52· Φιλάργυρος
Διονυσίου: Ε212. 56· Διονυσ[
]: Ε213. 8·
[Έκ]ατα[ϊος] Δι]ονυσ[ίου]: Ε232· Δι(ο)νύσ[ιος
;] Άπολ(λ)ων[ίου]: 2 4 3 · Σωσίφιλος Διο
νυσίου ;]: Ε250· Δι[ο]νύσιος [Άρ]ιστ5ς: Ε256*
'Ρουφεία Πρεϊσκα [Δι]ονυσίου: Ε276· [Ή]δεΐα
Διονυ[σίου]: Ε278. 1· Διονύσιος 'Ιέρωνος:
Ε286. 1· Ίέρων Διονυσίου: Ε286. 2· Νεικίας
Διονυσίου: Ε286.3· γυνή δέ Διονυσίου: Ε286.
4-5· Διονύσιος Διο[νυσί]ο(υ): Ε286. 5· Δωρίων
Διονυσίου: Ε291· Διονύσιος Κτησιβίου: Ε293 [. . .]αρχος Διονύσ(ι)ος [- - -]ρου: Ε294·
Διονύσιος Δωρίωνος: Ε302. 1· Διονυσίου του
Δωρίωνος: Ε302. 4-5* θέσις Διονυσήου: Ε348 Αυρ(ηλίω) Διονυσίω: Ε394. 2· υίω Διονυσίου

τοϋ Δόλιος: Ε394. 4· Διονύσιος [Τ]ελεσφόρου:
È426.
Διονυσιφάνης (vel Διονυσοφάνης): Διονύσιος
Διονυ[σιφ]άνου (ή Διονυσοφάνου): Ε212. 3 1 .
Διονυσοφάνης: Διονυσοφάνης Θεοκλέος: Ε121 Πατροκλής Διονυσοφάνεος: Ε137- Λεοντι[- - ] Διονυσοφά[νους]: *Ε147.
Διοσκουρίδης: Διοσκορίδ[ης]: El 29" Ήραΐς
Διοσκουρ[ίδου] γ υ ν ή : El43" Διοσκουρίδης
Διοσκουρίδου: Ε212. 9· Διοσκουρίδης ό
Χαροβας: Ε212. 11-13· Διοσκουρίδης Διο
νυσίου: Ε212. 14· Διοσκουρίδης [—]υως:
Ε212. 34· [Διοσκ]ουρίδης Καλλιγένου: Ε212.
4 0 · Φδσις Διοσκουρίδου: Ε 2 1 2 . 5 3 ·
Άμύνανδρον Διοσκουρίδου: Ε 2 8 9 . 1*
'Απολλώνιος Διοσκ[ουρίδου]: Ε289. 2.
Διουζίης: Διουζίης Ζυκουλήσου: Ε84. 3 4 ·
Δι[ο]υζ[ί]ου: Ε87. 2.
Διουκίλας: Βενδ\ς Διουκίλου γ[υνή]: Ε279. 1.
Διόφαντος: Διόφαντος Δικαίου: Ε257. 6-7.
Διφιλίδης: "Ανδρών Διφιλίδου: Ε227.
Δίφιλος: [Δι]φίλου: *Ε158· Ηρακλείδης Δειφίλου:
Ε212.38.
Δίων: Σωτάδας Δίωνος Κρής: Ε263.
Δοκίμη: Ε94.
Δόλης: Τιβέριος Κλαύδιος Δόλης: Ε84. 22· Δόλης
Ήρώδου: Ε212. 51· Διονύσιος Δολήου: Ε212.
52· [. . . .]ς Δωλέου: Ε249 - Ιουλιανός Δολέου:
Ε386.1.
Δορζίνθης: Δορζίνθης Βώσεος: Ε84. 37· Λονγεϊνος
Δορζίνθου: Ε84. 29· Δορζίνθης: Ε365. 2·
Άπελλας Δορζίνθου: Ε457. 2-4.
Δρόσων: Σχινείση Δρόσωνος: Ε417.
Δύδης: Δύδη [τ]ω και Εύαγρίω: Ε88. 5-6.
Δωρίων: Δωρίων Διονυσίου: Ε291 - Διονύσιος
Δωρίωνος: Ε302. 1· γυνή δέ Διονυσίου του
Δωρίωνος: Ε302. 4-5.
Δωροθέα: Δοροθέας: Ε346. 2.
Έβρενις: Τιβέριος Κλαύδιος Έβρενις: Ε84. 25·
Γάϊος 'Ιούλιος Έβρενις: Ε84. 27.
Έζβενις: Έζβένεως του Τήρου: Ε396. 2-3.
Ειρήνη: Ήρίνης: Ε357: 4-5.
Εκαταίος: Άντικράτης : μ' εστησ' Εκαταίο: Ε109.
1-2·
[Δ]ιογείτων [Έκ]αταίο:
*Ε131·
[Έκ]ατα[ϊος] Δι]ονυσ[ίου]: Ε232.
Έκατόμβιος: Πόλυδος τδ Έκατομβίο: Ε37.
Έκφαντος: [..5.]τος Έκφάντου: El75.3.
'Ελτπδηφόρος: Αϊλιος 'Ελττιδηφόρος: Ε313. 2.
Έλττινείκη: και τη θυγατρ'ι Έλ[πι]νείκην: Ε312. 3 4.
Έλττίς: Άτερία Έλττίς: Ε275 - και [τη συμβίω vel
γυναικί] εαυτού 'Ελπίδι: Ε312. 2-3.
"Εμβιος: [Νά;]νη [Έ;]μβίο: Ε410
Έιτάλκης: 'Απολλώνιος Έπάλκου: Ε212. 55.
Έπαφρόδειτος:
Έπαφρόδειτος
Φάσιδος
Ίερονεί[κης ; ] : Ε212. 50-51· Φάσις Έπαφροδείτου: Ε292· Ούλπίω Έπαφροδείτω: Ε307.
'Επίγονος: 'Επιγόνου το [υ δεινός]: El 6 8 . 3"
Άκουτος 'Επιγόνου: Ε212. 50.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Επίκουρος: 'Αμύμων τε Επικούρου: Ε5. 10-11 •
'Αμύμονα 'Επικούρου: Ε5. 2-4· Ά [ μ ύ μ ο ν α
Έ]πικούρου Τήϊον: Ε5. 3 2 .
Έπίνεικος: Βρούττιος Έπίνεικος: Ε311. 1 -2.
Ε π ι τ υ γ χ ά ν ω ν : Ηρακλείδης Έπιτυνχάνον[τος]:
Ε212.54.
Έπταίκενθος: Τιβέριος Κλαύδιος Έπταίκενθος:
Ε84.20.
Έρμαγόρας: Ψάμμις Έρμαγόρεω: Ε38.
Έρμόδοτος: Έρμόδοτος Δικαίου: Ε257. 2-3.
Έρμοφάντης: Μητρώνασσα Έρμοφάντου: Ε381. 1 2· Θεοφάνης Έρμοφάντου: Ε381. 3-4.
Έρμων: Έρμων Πολυαρήτου: Ε141.
Έρμώναξ: Έρμώναξ Διονυσαδος Εύρυσθενίδης:
El 6. 1· Άρχήνασσα Έρμώνακτος γυνή: Ε45.
Έσβενις: Έσβενις Άματόκου: Ε84. 35.
Ετεοκλής: Ετεοκλής ριτιάρις: Ε329Α. 1-2.
Εύάγριος: Δύδη [τ]ω και Εύαγρίω: Ε88. 5-6.
Εΰβιος: Εΰβιος Μητροδώρου: Ε267.
Εύβούλα: Εύβούλα:Θεοξένου: Ε212. 7.
Εύβούλη: Εύβούλη [ Ά ρ ι ] στομάχου: El 42.
Εύδόξιος vel Ευδοξία: Εύδοξί[ου vel Ευδοξίας]:
Ε441
Εύκρατης: Εύκρατης επεμελήθη: Ε363· Εύκρατης
Πολυχάρεος: Ε414.
Εύπείθης: Άρχέστρατο[ς] Εύπείθου: Ε41.
Εύρύνομος: Δεινίας Εύρυνόμ[ου]: Ε218. 1 .
Εύρυσθενίδης: Έρμώναξ Διονυσαδος Εύρυσθενίδης: El 6. 1 .
Εύσέβιος: Εύσεβίου βουλ(ευτου): Ε396. 12.
Εύτυχίς: Εύτυχί[ς] Κράτωνο[ς] γυνή: Ε54.
Εύτυχος: Γάϊος Ιούλιος Εΰτυχος: Ε84. 23.
Ευφροσύνη: Ευφροσύνη: Ε304.
Εύχαρία:
Αύρ(ηλία)
Εύχαρία
Εύσεβίου
βουλ(ευτου): Ε3 9 6. 11-12.
Έχέδημος: Έχεδημος Άπελλέω: Ε136.
Έχεπολις: Ε388. 1-2.
Ζήνων: Ζήνων Ποσιδήιο: *Ε113.
Ζμάραγδος: Γάϊος Ιούλιος Ζμάραγδος: Ε84. 28.
Ζυκολαίσης: Τιβέριος Κλαύδιος Ζυκολαίσης: Ε84.
15.
Ζυκουλήσης : Ζυκουλήσης Τυρέλσου: Ε84. 33Διουζίης Ζυκουλήσου: Ε84. 3 4 · Ζυκουλήσης
Τ υ ρ έ λ σ ο υ : Ε8 6· Ζυκουλήσης Τ υ ρ έ λ σ ο υ
στρατηγό[ς]: Ε87. 1 .
Ζωίλος: '^οήναιος Ζωίλου: Ε212. 39.
Ζωσαρους: Ζωσαρους Κέρδωνος: Ε488.
Ζώσιμος: (Ζ)ώσιμος Ταρούλο(υ): Ε379. 3.
Ζωτικός: Ζωτικ[ό]ς περατικ[ό]ς πόλε(ως): Β 9 1 .
5-7.
Ήγέστρατος (;): Πρωτόφαος Ή ρ ( ε ) σ σ τ ρ ά τ ο : (;):
Ε130.
Ήγησίλαος: Ήγησίλαος Ά λ κ ι β ι ά δ ο : Ε407.
Ήγησίμαχος: Ήγησίμαχος Ή γ η σ ι μ ά χ ο υ : Ε212.
25.
Ήγησιππίδης: Ά ρ τ ε μ ώ Ήγησιππίδου: El 5 1 .
Ήγήσιππος: Ή γ ή σ ι π π ο ς Διογενου: Ε212. 22·
φύσει δε Ή γ η σ ί π π ο υ : Ε 2 5 1 . 3· Ά ρ τ υ σ ί λ η
Ήγησίππου: Ε252.
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[Ή]γίας(;) : [Ά]ριστόβο[υλος] [.]ΠΟΥ: Ε231.
"Ηρανδρος: Μητρόδοτος Ήράνδρο: E l 2 8 .
Ηδέα: Ηδέα Σεύ[θου]: Ε255. 2.
Ή δ ε ϊ α : [ Ή ] δ ε ϊ α Δ ι ο ν υ [ σ ί ο υ ] : Ε278· Ήδεϊα
Τάρσου: Ε298. 3· Ήδ[εΐα; Χαβ;]ρία θυγάτηρ:
Ε440.1-3.
Ήράϊννα: Ή ρ ά ϊ ν ν α Ά ρ τ έ μ ω ν ο ς : E l 2 7 · σήμα
γυναικ'ι Ήραΐννη(ι): E l 0 9 . 2-3.
Ήραΐς: Ήραΐς Διοσκουρ[ίδου] γ υ ν ή : E l 4 3 · Ήραΐς
[Π]αντακλέος: Ε223 - Ήραΐς 'Αρμοδίου γ υ ν ή :
Ε233·Ήράις:Ε329Β. 5.
Ήρακλας: Ήρακλας Άπολλοδόρου: Ε272.
Ηρακλείδης: Ηρακλείδης Άλκίφρονος: Ε5. 49-50·
[Ήρακλεί:]δης
Γίρείσκο[υ]:
Ε196. 3·
[Κο]ρνήλιον
Ήρακλείδην:
El 8 1 .
2·
Ήρα[κλ]εί[δης
Τον δεινός]:
Ε204. 7-8·
Ηρακλείδης 'Απολλώνιου, θύτης: Ε212. 36·
Ηρακλείδης Δειφίλου Ά': Ε212. 38· Θεόξενο[ς]
Ή ρ α κ λ ε ί δ ο [ υ ] : Ε 2 1 2 . 4 5 - 4 9 · Ηρακλείδης
' Α π ο λ λ ο δ ώ ρ ο υ : Ε 2 1 2 . 4 8 · 'Ηρακλείδης
Έπιτυνχάνον[τος] : Ε21 2 . 5 4 ·
Βερενίκη
Ήρακλίδου:
Ε2 4 2 Α ·
[Ήρακλείδ]ην
Άμυν[άν]δρου: Ε288. 1-2· Δημόστρατος και
Άμύνανδρος οί Ή ρ α κ λ ε ί δ ο υ : Ε 2 8 8 . 4-6·
Ηρακλείδης Τήρου: Ε384. 4-6.
Ηράκλειος: Άρκεσίλη Ηρακλείου: *Ε139.
Ηράκλειτος: Ήρά[κλει]τος [Του δείνος] Ά [ θ η ] ναϊος:
ΕΙ72. 2-3.
Ήρας: [Ή]ρας [Σ]ατύρου: Ε230Α.
Ήρόβολος: Ά ρ ι σ τ ο ς Ήροβόλο: E l 19· [- - - -]ρος [..]σβόλου: *Ε157.
Ήρόβουλος: Ήρόβουλος Πόσιδος: Ε224.
Ήρογείτων: Μητροφάνης Ήρογείτονος: Ε225.
Ήροδότη: Ήροδότη Συμμάχου γυνή: *Ε55.
Ηρόδοτος: Μητροφάνου του Ηροδότου: E l 9 9 . 3 5· Ήρόδο[τος]': Ε213. 7.
Ήρόδωρος: Ή ρ ο δ ώ ρ ο τ δ Μένεω: *Ε163.
Ήρόνεστος: [Ήρ]όνεστος [Ίπ]ποκρίτο: *Ε118·
Πρώτις Ήρονέστου: El45.
Ήρόστρατος:(;): ΓΤρωτόφαος Ήρεσστράτο: Ε130.
Ηρόφιλος: Μητροφών Ηροφίλου: E l 4 4 .
Ήροφών: Ήροφών Παπύλου: Ε212. 24.
Ηρώδης: Δόλης Ήρώδου: Ε212. 5 1 .
Θαλάσσιος: Θαλασίου, υ'ιου Ήσακίου: Ε354. 2-5.
Θαλίαρχος: Θαλίαρχος Άθεναϊος: Ε58. 1-2.
Θαλΐνος: ΚΕ[....]ύς Θαλίνο: Ε58. 4.
Θεογένης: Πυθόδωρος Θεογένος: Ε409.
Θεοδόσιος: Θεοδοσήου έργωλάβου: Ε355.
Θεόδοτος: [ Ά ν α ξ ] ι μ ά ν [ δ ρ ο ] [ τ ο ] Θεοδ[ότο ve/
-ώρο]: Ε36· Διονύσιος Θεοδότου: El95.
Θεοδώρα: Θεο[δ]όρας θέσις: Ε349.
Θεόδωρος: [Άναξ]ιμάν[δρο] [ τ ο ] Θεοδ[ότο ve/
-ώρο]: Ε36· [Ά]μύνα[νδ]ρος Θ[ε]οδώ[ρ]ου:
Ε192.
Θεοκλής: Διονυσοφάνης Θεοκλέος: El 2 1 .
Θεοξενίδης: Σωκλήν Θεοξενίδου: Ε183. 8-9·
Άρθέων Θεοξενίδεω: Ε222.
Θεόξενος: Μυκηνεύς Θεοξένου: Ε 2 1 2 . &
Εύβούλα:Θεοξένου: Ε 2 1 2 . 7· 'Αμύνανδρος
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Θεοξένου: Ε212. 8· Θεόξενο[ς] Ήρακλείδο[υ]:
Ε212.4549.
Θεόπομπος: Τιβέριος Κλαύδιος Θεόπομπος: Ε84.
9.
Θεόπροπος: Θεόπροπος Θεοφίλου: Ε212. 13"
Θεοπρ[όπος
]νος: Ε213. 10-11.
Θεοφάνης: Θεοφάνης Έρμοφάντου: Ε381. 3-4.
Θεόφιλος: Θεόπροπος Θεοφίλου: Ε212. 13.
Θρασυμήδης: Θρασυμήδης Μήτρωνος: *Ε486.
Θράσων: Μενεκράτης Θράσων[ος]: Ε212. 53·
Άρτεμίστη Θράσωνος: Ε413.
Ίακλάτωρ: Ίακλάτορ ό προβοκάτορ: Ε330. 1-3.
'Ιάσων: Ιάσων, ήρους: Ε385.
Ίέρων: Διονύσιος 'Ιέρωνος: Ε212. 29· Νεικία(ς)
Ιέρωνος: Ε212. 37· Διονύσιος Ιέρωνος: Ε286. Γ
Ίέρων Διονυσίου: Ε286. 2.
'Ικεσία: Όρφ(ιδίαν) ΕΊκαισίαν (sic): E280. 1.
'Ιουλιανός: 'Ιουλιανός Δολέου: Ε386. 1· Ίουλιανω
συνομεύνω: Ε438. 7.
Ίουστος: Αύρ(ηλίου) Ίούσ[του;]: Ε461. 8.
Ίππής: Ίππέω το Καλλιάνακτος: Ε33.
Ίππόκριτος: [Ήρ]όνεστος [Ίπ]ποκρίτο: *Εΐ 18.
Ίσαάκιος: Θαλασίου, υ'ιου Ήσακίου: Ε354. 2-5.
'Ισίδωρος: Δημόστρατος Ίσι[δώρου] Ε204. 6-7·
Μηνόδοτος Ίσιδώ[ρου]: Ε279. 2.
Ίσίων: [Toö δεινός του] Ίσίωνος: Ε21. 4· Τιβέριος
Κλαύδιος Είσίων: Ε84. 17· Είσίων Φίλωνος:
Ε84.36.
Ιστιαίος: Πολυάρατος 'Ιστιαίου: Ε400. 4-5·
'Ιωάννου: Ε474. 6-7.
Καικιλιανός: TC Καίσιος Καικιλιανός: El90. 7-8.
Καλλιαναξ: Ίτπτέω το Καλλιάνακτος: Ε33.
Καλλιγένης: [Διοσκ] ουρίδης Καλλιγένου: Ε212. 40.
Καλλίκριτος: [..?.]ος Καλλικρίτου: El75.2.
Καλλιόπη: Αύρ(ηλία) Καλλιόττη: Ε89. 1.
Καλλίστρατος: [Κ]αλλίστ[ρα]τος Μενεκλήους:
Ε269.1-3.
Καλλών: Τιβέριος Κλαύδιος Καλλών: Ε84. 26.
Κανθαρίων: Σωσιπάτρα Κανθαρίωνος: Ε229.
Καπρουβηα: βλ. Κατρουβηα.
Καπρουβηβος: Καπρουβήβου: Ε387. 2-3.
Καρδένθης: Τιβέριος Κλαύδιος Καρδένθης: Ε84. 16.
Κάρνις: Κάρνις Πραξ[ιάδα] Κυρηναίος: Ε60. 2-3.
Κάρπος: Αυρ(ήλιος) Κάρπο[ς] χρυσοχόος: Ε435.
4-5.
Καρτουζα: [- - - -]νος ή και Καρτουζα: Ε328·
Καρτουζα: Ε450. 1.
Καρτους: Καρτοϋς Γαΐου: Ε295 - Κ άρτους: Ε450.1.
Καρύστιος: Καρύστιος Καρυστίου: Ε212. 46.
Καρώσης: Καρώσης Αύλουπόρεος: Ε84. 30.
Κατρουβηα: Κατρουβηα (vel Καττρουβηα) Γίλουτογένους: Ε290. 4-5.
Κέλσος: Κέλσος Μάρκου: El89. 6-7.
Κέρδων: [ - - - - ] Κέρδωνος: Ε274· Ζωσαρους
Κέρδωνος: Ε488.
Κέφαλος: Άρχήνασσα Κεφάλου: Ε402.
Κϊκος: Κϊκος Φρασιδήμο Αιγινήτης: El65.
Κιληβυζος: Όρφεΰς Κιληβύζο: Ε415.
Κλειτώ: Κλειτώ Δημάρατου γυνή: Ε228.

Κλεονίκη: Κλεονίκη Μέμνονος γυνή: Ε52.
Κλεοπάτρα: Κλεοπάτρη: E l 5 4 · Κλεοπάτρας ΕΙ:
Ε206. 2· Κλεοπάτρα Άπολλοδώρο[υ] γυνή:
Ε258. 3-5· Κλεοπάτρα Πολυκράτεος: Ε420·
Κλεοπάτρα: Ε467. 4.
Κλεόστρατος: Κλεόστρατος Δαναδ: Ε408.
Κλεώ: Κλεώ Διονυσαδος γυνή: *Ε42.
Κοάρτος: [
]διος Κοάρτ[ος: Ε315. 1.
Κοισόρμας: Κοισόρμας Σπόκου: Ε84. 3 8 .
Κόρος: Κόρος: Ε70. 1· Κόρω: Ε70. 3.

Κοσμάς: Κοσμάς ... [ό] κυμινας: Ε475. 5-7.
Κότυς: βασιλεύς Θρακών Κότ[υς]: Ε5. 7* Κότυς
Ύγιηνου: Ε84. 31· 'Ροιμη[τάλκην Κ]ότυος υ'ιόν:
Ε83. 2-3" Κ[ότυν 'Ρασκου]πόλεως βασιλέ[α
Θρακών]: Ε207. 3-4· βασιλεύς Θρακών Κ[ότυς
'Ρασκου]πόρεως: Ε458. 1-2· 'Αντωνίου Κότυος:
Ε483.3.
Κράτων: Ευτυχι[ς] Κράτωνο[ς] γυνή: Ε54.
Κρίσπος: Λούκιος Άποίδιος Κρίσπος: Ε212. 4 5 .
Κρίτων: Γλαύκος, Κρίτων Άντιπατρίδου: Ε161.2.
Κρονίων: Αύρ(ήλιος) Κρονίων Έζβένεως του
Τήρου: Ε396. 1-3.
Κτησίβιος: Διονύσιος Κτησιβίου: Ε293.
Κυδρας: Κυδρας: Ε50.
Κυριακή: Κυρακής, σύβιως Φωτηνο[ο]: Ε352. 2-4.
Κυριάκος: Κυριάκου όθονίτου: Ε475. 3-4.
Κωμαϊος: Άριστας Κωμαίο: El34.
Λαμπυρίς: Λαμπυρ'ις Παγχάρμου: El55.
Λαχανάς: θέσις Είοάνου Λάχανα: Ε353.
Λεοντομένης: Παρμενίων Λεοντομένου: Ε212. 27.
Λεπτίνης: Λεπτίνης [
]: Ε237.
Λεύκιππος: [..]ρρίας [Λ]ευκίππου: Ε236.
Λεωσθένης: Φανόπολις Λεωσθένου: Ε212. 20.
Λοκρίων: Γάϊος Λοκρίωνος: Ε212. 44.
Λονγεϊνος: Λονγεϊνος Δορζίνθου: Ε84. 29.
Λούκιλλα: Λουκίλλη: Ε71. 4.
Λοϋπος: Λούπω: Ε468.

Λυσανίας: Φιλόξενος Λυσανίου: Ε212. 19·
[Πυ]θογένην Λυσανίου: Ε297 - Πυθ[ογένου]
το[υ Λυσαν]ίου: Ε297.
Λυσίμαχος: Λυσίμαχος Μητροφάνου: Ε212. 18.
Μαιανδρία: Μαιανδρία [Σ]ατύρου: Ε422.
Μάκερ: Γάϊος Βείβιος Μάκερ: Ε212. 11· Μάρκος
Βολόμνιος Μακερ: Ε212. 17.
Μακεσάλα: Μακεσάλα Βείθυος: Ε482. 1-2.
Μανδρών: Μητρόδοτος Άρτέμωνος του Μάνδρωνος: El64.
Μάξιμος: Μάξιμος Αυρήλιος: Ε212. 54· Π(όπλιον)
Κυιντίλιον,
Γαΐου
Κυιντιλίου
υ'ιόν,
Μά[ξιμ]ο[ν]: Ε296· [ - - - - ]
Μάξιμος
[ευσ]εβής: Ε306.
Μαρία: Μαρίας: Β 5 7 . 9-10.
Μαρίνα: της άγ[ί]ας μάρτυρως (sic) Μαρήνας:
Ε392.
Μάρκελλος: Μάρκωι Ούεττίω Μαρκέλλω επιτρα
πώ Σεβαστού: Ε84. 1-2.
Μάρκος: 'Ιούλιος Μαρκο[ς ; -ou ??]: *Ε460. 2.
Ματρόνα: θέσις Ματρόνας: Ε350.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Μεγάθυμος: Μ[εγάθυμ]ος 'Αθηναίου: Ε5. 11·
Μεγάθυμον 'Αθηναίου: Ε5. 2-4 - [Με]γάθυμον
'Αθηναίου Τήϊον: Ε5. 33.
Μελάμπους: Αύρ (ήλιος) Μελάμπους: Ε394. 1.
Μελανιππίδης: Διονυσία Μελανιππίδου: Ε302. 3.
Μέλων: Νικίας Μέλωνος: Ε63.
Μέμνων: Κλεονίκη Μέμνονος γυνή: Ε52.
Μένανδρος: Μένανδρος'Αντιπάτρου: Ε421· Μέναν
δρος Σ ω σ τ ρ ά τ ο υ :
Ε48· [Μέ;]νανδρος
ΟΤΡΕΓΓΕΔΕΝΑΣΕΔ[- -]: Ε427.
Μενεκλής: [Κ]αλλίστ[ρα]τος Μενεκλήους: Ε269.
Μενεκράτης: Μενεκράτης Θράσων[ος]: Ε212. 53.
Μένης: Ήροδώροτδ Μένεω: *Ε163.
Μηνόδοτος: Φίλωνος Μηνοδότου: Ε9 0. 1-2·
Μηνόδοτος Ίσιδώ[ρου]: Ε279. 2.
Μηνόδωρος: Μηνόδοορος Άριστοκλήους: Ε62. 1-2.
Μηνόφιλος: Μηνόφιλος Μηνοφίλου: Ε212. 12.
Μητρόδοτος: Μητροφών Μητροδότο: Ε115·
Μητρόδοτος Ή ρ ά ν δ ρ ο : El 2 8 · Ά σ π ώ
Μητροδότου: El40- Μητρόδοτος Άρτέμωνος
του
Μάνδρωνος: El 6 4 · Μητρόδοτος
Μητροδότου: Ε212. 21· Μητρόδοτος [-]ΑΝΑ[- - - ] : Ε245· Νουμην[ίου] 'του
Μητροδότου: Ε278. 2-3· 'Ρόδη Μητροδότο:
Ε416.
Μητροδώρα: Μητροδώρα Άσκλητποδώρου γυνή:
Β9.3-5.
Μητρόδωρος: [Μ]ητρόδωρο[ς
]: Ε230Β·
Εΰβιος Μητροδώρου: Ε267· Μητρόδωρον
Φιλόμουσου: Ε290. 1-2.
Μητροφάνης: Μητροφάνου το[ΰ - - ] : E l 6 8 . 4·
Μητροφάνου του Η ρ ο δ ό τ ο υ : E l 9 9 . 3-5"
Λυσίμαχος Μητροφάνου: Ε212. 1 8 ' Μητρο
φάνης Ήρογείτονος: Ε225 - [- - - -] [Μη]τροφάν[ους]: Ε252· Βενδ[ις] Μητ[ρο]φάνο[υς]:
Ë268.
Μητροφάντη: Μητροφάντη Νέςτπος: El 14.
Μητροφών: Μητροφών Ηροφίλου: El44· Μητρο
φών Μητροδότο: Ε115.
Μήτρων: Θρασυμήδης Μήτρωνος: *Ε486.
Μητρώνασσα: [Μητ]ρώνασσα: Ε53. 1* Μητρώνασσα Σωπολίδου γυνή: Ε226· Μητρώνασσ[α] Άθηνοκλέους: Ε234.
Μίκυθος: Σωκλής Μικύθου: Ε380· Μητρώνασσα
Έρμοφάντου: Ε381. 1-2.
Μοκάπορις: Μοκάττορις 'Ροιμητάλκου: Ε84. 32·
Βεσούλας Μοκαττόρεως: Ε387. 2.
Μοντανός: Γάϊος Μαίλιος Μοντάνας: Ε84. 19.
Μοσχίνη: Μοσχίνη Άριστηος γυν[ή]: Ε241.
Μοσχίων: Μοσχίων Χαρικλέους: Ε235.
Μουπορις: Δίας Μουπόρεως: Ε273.

Μυκηνεύς: Μυκηνευς Θεοξένου: Ε212. 6.
Μύλλος: Μύλλος'Απολλοδώρου: Ε423.

Μυρσίνη: Μυρσίνη 'Αλκεβιάδο: Ε405 - Ε406.
Μύρων: Αύρ(ήλιος) Τάρσας Μύρωνος: El94.
Νάνη: Νάνη Πάρμιδος: Ε43· [Νά;]νη [Ό;]λβίο vel
{'Ε] μ βίο: Ε410.
Νέστις: Μητροφάντη Νέστιος: El 14.
Νεστοκλής: Νεσ[τοκλής;] Παντα[κλέος;]: El22.
Νεστορίς: Νεστορ'ις (;) Προκρίτο(υ): E l 3 3 .
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Νικάνωρ: Νικάνωρ Άσκληπιοδώρου: Ε59. 1-2.
Νικαρέτη: Νικαρέτη [Σ]ίμο:Εΐ16.
Νικίας: Νικίας Μέλωνος: Ε63 - Νεικία(ς) Ιέρωνος:
Ε212.37· Νεικίας Διονυσίου: Ε286.3· Νεικίας
Νεικίου: Ε286.3.
Νικομήδης: Νεικομή[δ]ης Κ[. . . .]: Ε436. Γ1-2Νικόξενος: Κ [
] [Νικ]οξένου: Ε204. 5-6.
Νιόστρατος (;): Νιόστρατος (;) Παροίτης: Ε110.
Νονώσα: θέσις Νονώσας: Ε351.
Νουμήνιος: 'Αριστόβουλος Νυμηνίο: Ε120Νομήνιος: El 9 9 . Ι - Νουμην[ίου] του
Μητροδότου: Ε278. 2-3.
Νυμής: Σίμη Νυμέω: El23.
Νύμφις: Άναξιδίκο ε'ιμ'ι τδ Νύμφιδος: Ε31. 1 -2.
Νυμφόδωρος: Άρτεμισίης ε'ιμ'ι μνή|μα της
Νυμφοδώρο: Ε32. 1-2.
ίΕεναΐος: 5εναϊος Π[
]: Ε238.
Ιενοκλής: [2ε;]νοκλής: Ε401. 1.
ίΕενόκριτος: 5ενοκρίτου του Δημητρίου: Ε212. 2·
άρχιερευς Ξενόκριτος Δημητρίου: Ε212. 5.
Ιενοφών: Άβδηρίων Ξενοφώντος: El46.
2ένων: 'Αριστόβουλος Ιένωνος: Ε212. 47.
Όλβιος: [Νά;]νη [Ό:]λβίο vel {Έ]μβίο: Ε410.
Όλυνθος: [Ό]λυνθος: Ε214. 2.
Όρφεύς: Όρφεύς Κιληβύζο: Ε415.
Ουάλης: 'Ρουφου του Ούάλεντος: Ε21. 5 · Μάρκος
Βολόμν[ιος] Ούάλης: Ε212. 35.
Πάγκαλος: Σωκλής Πάγκαλου: Ε425.
Παγχαρία: θέσις Πανχαρήας: Ε357: 1-3.
Πάγχαρμος: Λαμπυρ'ις Παγχάρμου: El55.
Παντακλής: Νεσ[τοκλής:] Παντα[κλέος;]: Ε122Ήραΐς [Π]αντακλέος: Ε223.
Παπυλος: Ήροφών Παπύλου: Ε212. 24.
Παράμονος: Παράμονος Ά[τ]τάλου: El82. 2-3.
Πάρδος: Λουκιος Πάρδω: Ε308.. 1-2.
Παρμενίων: Παρμενίων Λεοντομένου: Ε212. 27·
Βίων Παρμενίοντος: Ε212. 58· Παρμενίων
Παρμε[νίωντος ;]: Ε212. 59.
Παρμένων: Παρμέν[ων] Άντιβί[ου]: Ε80.
Πάρμις: Νάνη Πάρμιδος: Ε43.
Παροίτης: : Νιόστρατος (;) Παροίτης;: El 10.
Πατροκλής: Πατροκλής Διονυσοφάνεος: Ε137Πατροκλής Παυσανία: E l 3 8 · [Π]ροκλής
Πατροκλέους: Ε254.
Παύλος: κυμητήριον Παύλ[ου]: Ε96. 1-2.
Παυσανίας: Πατροκλής Παυσανία: El38.
Παυσίμαχος: Παυσίμαχον Διείου Χ[αλκηδόνι]ον
vel Χ[ερρονήσι]ον: El 77. 4-5·
Πείθων: Πείθων μ' ε[στησεν] ό Πρωτίο: Ε30. 1-2.
Πέτρος: Πέτρου: Ε442. 3.
Πλουτογένης: Άκονία Πλουτογένου: Ε286. 4·
Κατρουβηα Πλουτογένους: Ε290. 4-5.
Πόλλις: Πόλλις::Δε[- - -]: 403. 1.
Πολυάρατος: Έρμων Πολυαρήτου: ΕΙ 41 ·
Πολυάρατος'Ιστιαίου: Ε400. 4-5.
Πολυκράτης: Κλεοπάτρα Πολυκράτεος: Ε420.
Πόλυς: Πόλυδος τδ Έκατομβίο: Ε37.
Πολυχάρης: Εύκρατης Πολυχάρεος: Ε414.
Πόρκης: Πόρκης Πόρκεω: El84. 1.
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Ποσειδώνιος: Ποσειδωνίου: Ε 8 1 - Διογένης
Ποσιδονίου: Ε212. 24-26· [ . · ] Ρ [ · ] Ν Λ
Ποσειδωνίου] γυνή: Ε239.
Ποσιδήιος: Ζήνων Ποσιδήιο: *Ε113.
Πόσις: Ήρόβουλος Πόσιδος: Ε224.
Ποταμών: ΚλαύδιΓος] Ποταμών: Ε467. 1-2- [Κλ.
Ποταμών:]: Ε467. 3· Ποτάμωνι: Ε467. 3.
Πραξιάδας: Κάρνις Πραξ[ιάδα] Κυρηναΐος: Ε60. 2 3.
Πρίνκεττψ: [
αΐος] Πρίνκεπψ: Ε473. 3.
Πρϊσκα: 'Ρουφεϊα Πρεΐσκα [Δι]ονυσίου: Ε276.
Πρϊσκος: [Ήρακλεί;]δης Πρείσκο[υ]: E l 9 6 . 3 Πρεϊσκ[ος Γα]ΐου: Ε374. 1-2.
Πρόκλα: Τυλλία Πρόκλα: Ε219. 1.
Προκλής: Άθηναΐς Προκλέος: Ε135 - Γλυκερά
Προκλέους: Ε 2 5 1 . 1· Διογένους τοϋ
[Προ]κλέους, φύσει δέ Ήγησίππου: Ε251. 3·
[Π]ροκλης Πατροκλέους: Ε254· Προκλής
'Απολλοδώρου: Ε424.
Πρόκλος: Γάϊος Άρρόντιος Πρόκλος: Ε212. 52Τήρής Πρόκλου: Ε3 8 9. 2 -3.
Πρόκριτος: Νεστορ'ις (;) Προκρίτο(υ): E l 3 3 .
Πρωτιάς: Πείθων μ' ε[στησεν] ό Πρωτίο: Ε30. 1-2.
Πρώτις: Πρώτις Ήρονέστου: Ε145.
Πρωτόφαος: Πρωτόφαος Ήρεσστράτο Ε130.
Πτολέμας: [Π]τολέμα[ς] Φιλίππου Φιλιππεύς:
Ε264.
Πυθαγόρας: Πυθαγ[όρας ;] Σημαγ[όρου]: *Ε35.
Πυθίων: Πυθίωνος του Ήραγόρου: Ε168.6 .
Πυθογένης: [Πυ]θογένην Λυσανίου: Ε297·
Πυθ[ογένου] το[ϋ Λυσαν]ίου: Ε297.
Πυθόδωρος: Δημήτριο [τ]δ Πυθοδώ[ρο]: Ε40Πυθόδωρος Θεογένος: Ε409.
Πύθων: [Φίλων Πύθωνος Άκάνθιος]: Ε7. 1· Φίλω
να Πύθωνος Άκάνθιον: Ε7. 13-14· Ε7. 26.
Πυθώνυμος: Άρίστα(ρ)χος Πυθωνύμο: El 1 1 .
Πυρρίας (;) : [Πυ;]ρρίας [Λ]ευκίππου: Ε236.
'Ρήγιλλα: Φλ(αβίαν) 'Ρήγιλλαν: Ε280. 5.
'Ρόδη: 'Ρόδη: Ε396. 14· 'Ρόδη Μητροδότο: Ε416.
'Ροιμητάλκας: [βασι]λέα Θρα[κ]ών 'Ροιμη[τάλκην
Κ]ότυος υ'ιόν: Ε83. 2-3· Τιβέριος Κλαύδιος
'Ροιμητάλκας Βειθυκένθου: Ε84. 10-11· Τιβέριος
Κλαύδιος 'Ροιμητάλκας 'Απολλώνιου: Ε84. 1213· Μοκάπορις 'Ροιμητάλκου: Ε84. 32·
'Ροιμητάλκου Διασένεως, στρατηγού: Ε387. 1.
'Ρουφΐνος: Λ(ουκίου) Άν[τ]ωνίου 'Ρουφείνου: Ε25.
34.
'Ρουφος: [Τόνόεΐνα] 'Ρούφου τοϋ Ούάλεντος: Ε21.
5· Βενδϊον 'Ρούφο(υ): Ε379. 2· Δεκμω Σεΐω
'Ρούφω: Ε449. 1-2.
'Ρωμανός: 'Ρωμανού: Ε357: 7-8.
Σαββαΐς: Σαβ(β;)αΐς (;): El9. 2.
Σαβίνα: Σαβ(ί)νη: Ε396. 14.
Σαβίνος: Τίτω Φλαου[ίω] Σαβείνω πρεσβευτή
Καίσαρος Σεβαστού:: Ε85. 1-2.
Σάτριος: Σάτριος Δημοστράτου: Ε288. 7S.
Σάτυρος: [Ή]ρας [Σ]ατύρου: Ε230Α· Μαιανδρία
[Σ]ατύρου: Ε422.
Σέξτος: Γ(άϊος) Κάσσιος Σέξτος: El 8. 3-4.

Σεραπίων: [Σ]εραπίων Σεραπίων[ος]: Ε204. 3·
Φιλόξενος Σεραπίωνος: Ε212. 28.
Σευήρος: Γάϊον Ούαλέριον Σευήρον: Ε298. 1-2.
Σεύθης: Σεύθ[..]: El06· Ηδέα Σεύ[θου]: Ε255. 2· [.
. .]κης [Σ]εύθου: Ε271.
Σημαγόρας: Πυθαγ[όρας ;] Σημαγ[όρου]: *Ε35.
Σιβύρτιος: [..]κος Σ[ιβ]υρτίο: El 17.
Σίμη: Σίμη Νυμέω: El23.
Σίμος: Νικαρέτη [Σ]ίμο: El 16.
Σιτάλκας: Σιτάλκας'Απολλώνιου: Ell2. 23.
Σκώμπης: Σκώμπης: El05. 1.
Σμάραγδος: [Σμ]άραγδος Φλ(άβιο)ς: Ε312. 1.
Σμύρνης: Ζμυρνής: Ε466. 1.
Σουδεικένθης: [Τοϋ δεινός] του Σουδεικένθου: Ε21.
3.
Σουσδς: Σούσα Βείθυος: Ε482. 4-5.
Σπόκης: Κοισόρμας Σπόκου: Ε84. 38.
Στέφανος: Στέφανος 'Αρτεμιδώρου: Ε212. 43.
Στρατονίκη: Στρατονίκη Σ[ω]τηρίχου, γυνή:
Ε259.3-5.
Στράτων: Στράτωνος: Ε388. 2-3.
Στυλιανός: Στυλιανός δούλος Χ(ριστο)υ: Ε73.
Σύμμαχος: Ήροδότη Συμμάχου γυνή: *Ε55.
Σύνεσις: Σύνεσις Διονυσίου γυνή: Ε47.
Σχινείση: Σχινείση Δρόσωνος: Ε417.
Σωκλής: Σωκλήν Θεοξενίδου: E l 8 3 . 8-9· τήν
Σωκλείους προαίρεσιν κα'ι φιλαγαθίαν: E l 8 3 .
17-18· Σωκλής Μικύθου: Ε380· Άρχέπολις
Σωκλέος: Ε418 - Σωκλής Πάγκαλου: Ε425.
Σωκράτης: Καισώνιος Σωκράτης: Ε71. 1-2.
Σώπατρος: Σώπατρος Σωπάτ[ρ]9υ: Ε212. 33·
'Απολλώνιος Σ ω π ά τ ρ ο υ , Ίεροκήρυξ ετει
είκοστω: Ε212. 49.
Σωπολίδης: Μητρώνασσα Σωπολίδου γυνή:
Ε2 26· Σωπολίδης Άρίννας Παρμένοντος:
*Ε487.
Σώπολις: Σώπολις (Άμφιπολίτης) : El 66.
Σωσαγόρας: [Σ]ωσαγόρου: Ε365. 3.
Σωσιπάτρα: Σωσιπάτρα Κανθαρίωνος: Ε229.
Σωσίφιλος Διον[υσίου ;]: Ε250.
Σώστρατος: Μένανδρος Σωστράτου: Ε48.
Σωτάδας: Σωτάδας Δίωνος Κρής: Ε263.
Σωτήριχος: [- - -]τον Σωτηρίχου: Ε9. 31·
Άκέστωρ Σωτηρ[ίχ]ου: Ε212. 30· Διογένης
[ Σ ω ] τ η ρ ί χ ο υ : Ε 2 5 9 . 1-2·
Στρατονίκη
Σ [ ω ] τ η ρ ί χ ο υ : Ε 2 5 9 . 3-5· [Σωτήριχ]ος
Διογένου: Ε259. 7-8.
Ταρούλα: Ταρούλα σύμβιος Αύλουζένεος: El04.
Β14.
Ταρούλας: 'Αλέξανδρος Ταρούλου ό κα'ι Βέβιος:
Ε379. 1-2· (Ζ)ώσιμος Ταρούλο(υ): Ε379. 3.
Τάρσας: Αύρ(ήλιος) Τάρσας Μύρωνος: Ε194ΉδεϊαΤάρσου: Ε298. 3.
Τεΐσις: 'Απολλώνιος Τείσιος: Ε51.
Τελεσφόρος: Διονύσιος [Τ]ελεσφόρου: Ε426.
Τήρης: Ηρακλείδης Τήρου: Ε384. 4-6· Τήρης
Πρόκλου: Ε389. 2-3· Έζβένεως του Τήρου:
Ε396.2-3.
Τιμοχάρης; : [.]Ιμοχάρεως;: Ε246.
Τιμώ: Τιμώ, Σώπολις, Άμφιπολϊται: Ε166.
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Τιτάν: μέγαν ε[π'ι] [Τι]τανα Θράικα: Ε221. 12-13.
Τυρέλσης: Ζυκουλήσης Τυρελσου: Ε8 4. 33·
Ζυκουλήσης Τυρελσου: Ε8 6· Ζυκουλήσης
Τυρελσου: Ε87. 1· Τυρέλση: Ε87. 1·
[Τυρέλσης] Ζυκουλήσου στρατηγός: Ε87. 2-3.
Τυχαρους: Λολλία Τυχαρουτι: Ε93. 5-6.
Υάκινθος: Ύακίνθω ρητιαρίω: ΕΙ67. 3-4· θανών
πυγμή προβοκάτορος 'Υακίνθου: Ε466. 3-6.
Ύγιηνός: Κότυς Ύγιηνου: Ε84. 3 1 .
"Υλας:*Ύλαν: Ε98. 1.
Φάνιππος: [ . . ]αγρος [Φ]ανίππ[ο], [ . . . ·]τας
[Φ]ανίππ[ο]: *Ë162.
Φανόπολις: Φανόπολις Λεωσθένου: Ε212. 20.
Φάσις: Έπαφρόδειτος Φάσιδος ίερονεί[κης ;]:
Ε212. 50-51- Φάσις Διοσκουρίδου: Ε212. 53·
Φάσις Έπαφροδείτου: Ε292.
Φιδίας: Άλέξανδρ[ος] Φιδίο[υ] Έρέσι[. . ] : Ε305.
Φιλάργυρος: Φιλάργυρος Διονυσίου: Ε212. 56.
Φιλέρως: Βερονείκη Φιλέρωτος: Ε303.

Φίλιππος:

τό

πάροιθε

Φίλιππος:

Ε 2 2 1 . 3·

[Π]τολέμα[ς] Φιλίππου Φιλιππεύς: Ε264.
Φιλόμουσος: Μητρόδωρον Φιλόμουσου: Ε290. 12 ·
[Τι(βέριος);]·Κλαύδ(ιος)·Φιλόμο[υ]σος:
Ε431.1-2.
Φιλόξενος: 'Ανάξιππος Φιλόξενου: Ε212. 15"
Φιλόξενος Λυσανίου: Ε212. 19· Φιλόξενος
Σεραπίωνος: Ε212. 2 8.
Φίλων: Φίλων Πύθωνος Άκάνθιος]: Ε7. 1· Φίλωνα
Πύθωνος 'Ακάνθιον: Ε7. 13-14· Ε7. 26· Είσίων
Φίλωνος: Ε84. 36· Φίλωνος Μηνοδότου: Ε90. 12.
Φοίβος: Δ(έκμος) Σέϊος Φοίβος: Ε449. 1.
Φρασίδημος: Κϊκος Φρασιδήμο Αιγινήτης: El65.
Φωτεινός: Κυρακής σύβιως Φωτηνο[υ]: Ε352. 2-4.
Χαβρίας: Ήδ[εϊα; Χαβ;]ρία θυγάτηρ: Ε440. 1-3.
Χαρικλής: Μοσχίων Χαρικλέους: Ε235.
Χαροβας; : Διοσκουρίδης ό Χαροβας: Ε212.11-13.
Χρήστη: Χρή[στη]: Ε466. 14-15.
Ψάμμις: Ψάμμις Έρμαγόρεω: Ε38.

2. 'Ονόματα στην λατινική
Aulus: A(ulus) Sillius P(ubli) f(ilius) Majximus ?]: E339.
Caius: C(aius) Va[
]: E338. 1 • C(aius ?) [
]:
E338.4.
Crassus: Licinius Crassu[s]: E432. 5.
Iulius: Iuliae Longinae: E432. 2-3.
Iulius: [T(itum) Iulijum U[s]tum pr[ocurator(em)
p]rovinc(iae) Thracpae] : E4 5 3. 7 -9.
Licinius: Licinius Crassu[s]: E432. 5.
Longina: Iuliae Longinae: E432. 2-3.
Lucius: L(ucius) Manneius L(ucii) f(ilius) Pollio: E72.

Manneius: L(ucius) Manneius L(ucii) f(ilius) Pollio: E72.
Maximus: A(ulus) Sillius P(ubli) f(ilius) Ma[ximus ?]:
E339.
Pollio: L(ucius) Manneius L(ucii) f(ilius) Pollio: E72.
Princeps: [
]aeus · Pri[nceps]: E473.1.
Publius: A(ulus) Sillius P(ubli) f(ilius) Ma[ximus ?]: E339.
Sillius: A(ulus) Sillius P(ubli) f(ilius) Ma[ximus ?]: E339.
Tertius: [T]ertiu[s]: B 3 7 . 1.
Ustus: [T(itum) Iuli]um U[s]tum pr[ocurator(em)
p]rovinc(iae)Thrac[iae]: E453. 8-9.

3. "Αλλα ονόματα (πλην ελληνικών και ρωμαϊκών)
Άβρατις: Μαρκία Άβρατις: Ε202.
Άτεύριστος: ττατρός Άτευρίστου Βρίκκων οδε:
Ε215.1-2.
Αύλούζεις: [Άπολλω;]νίδης Αυλούζειδος: Ε212.
57.
Αυλούζενις: Τιβέριος Κλαύδιος Αυλούζενις: Ε84.5·
Αυλούζενις Διασένεος: El04. Al· Αύλουζένεος:
Ε104. Β3^· Αυλούζενις Αύλου[ζ]ένεος: Ε478. 23.
Αυλουττορις: Τιβεριος Κλαύδιος ΑΟλούττορις: Ε84.
6· Καρώσης Αύλουττόρεος: Ε84. 30.
Άτευριστος: πατρός Άτευρίστου Βρίκκων οδε:
Ε215.1-2.
Βειθύκενθος: Τιβεριος Κλαύδιος 'Ροιμητάλκας
Βειθυκενθου: Ε84. 10-11.
Βεΐθυς: Τιβέριος Κλαύδιος Βεϊθυς: Ε84. 14· Μακεσάλα Βείθυος: Ε482. 1-2· Σούσα Βείθυος: Ε482.

4-5.
Βεισούλας: Βεισούλας'Αρτεμιδώρου: Ε64. 1-2.

Βενδίς: Βενδ['ις] Μητ[ρο]φάνο[υς]: Ε268· Βενδ'ις
Διουκίλου γ[υνή]: Ε279. 1· Βένδι Βίζου τη
πενθερα: Ε386. 1-2.
Βενδϊον: Βενδϊον 'Ρούφο(υ): Ε379. 2.
Βεσούλα: Βεσούλας Μοκαπόρεως: Ε387. 2.
Βίζας: Βένδι Βίζου τη πενθερα: Ε386. 1-2.
Βρίκκων: πατρός Άτευρίστου Βρίκκων: Ε215.1 -2.
Βώσις: Δορζίνθης Βώσεος: Ε84. 37.
Δάλις: Διονυσίου του Δάλιος: Ε394.3-4.
Δαρουτούρμη: Δαρουτούρμης: Ε387. 3.
Δινίκενθος: Τιβεριος Κλαύδιος ΔινίκενθοςΕ84. 8.
Δϊνις: Ι Τιβέριος Κλαύδιος Δΐνις] : Ε84. 4· Μ(αρκος)
Ούέττιος Δϊνις: Ε84. 7· Τιβέρειος Κλαύδιος
Δϊνις:Ε85.4.
Διουζίης: Διουζίης Ζυκουλήσου: Ε84. 34·
Δι[ο]υζ[ί]ου: Ε87. 2.
Διουκίλας: Βενδ'ις Διουκίλου γ[υνή]: Ε279. 1.
Δόλης: Τιβέριος Κλαύδιος Δόλης: Ε84. 22· Δόλης
Ήρώδου: Ε212. 51· Διονύσιος Δολήου: Ε212.
52· [. . . .]ς Δωλέου: Ε249· 'Ιουλιανός Δολέου:
Β86.1.
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Δορζίνθης: Δορζίνθης Βώσεος: Ε84. 37· Λονγεΐνος
Δορζίνθου: Ε84. 29· Δορζίνθης: Ε365. 2·
Άττελλάς Δορζίνθου: Ε457. 2-4.
Δύδης: Δύδη [τ] ω κα'ι Εύαγρίω: Ε88. 5-6.
Έβρενις: Τιβέριος Κλαύδιος Έβρενις: Ε84. 25·
Γάϊος 'Ιούλιος Έβρενις: Ε84. 27.
Έζβενις: Έζβένεως του Τήρου: Ε396. 2-3.
Ζυκολαίσης: Τιβέριος Κλαύδιος Ζυκολαίσης: Ε84.
15.
Ζυκουλήσης : Ζυκουλήσης Τυρέλσου: Ε84. 33·
Διουζίης Ζυκουλήσου: Ε84. 34· Ζυκουλήσης
Τυρέλσου: Ε8 6 - Ζυκουλήσης Τυρέλσου
στρατηγό[ς]: Ε87. 1.
Καπρουβηα: βλ. Κατρουβήα.
Καττρουβηβος: Καττρουβήβου: Ε387. 2-3.
Καρδένθης: Τιβέριος Κλαύδιος Καρδένθης: Ε84. 16.
Καρτουζα: [- - - -]νος ή κα'ι Καρτουζα: Ε328 Καρτουζα: Ε450. 1.
Καρτους: Καρτους Γαΐου: Ε295 - Καρτους: Ε450.1.
Καρώσης: Καρώσης Αυλουττόρεος: Ε84. 30.
Κατρουβήα: Κατρουβήα (vel Καττρουβήα) Πλουτογένους: Ε290. 4-5.
Κιληβυζος: Όρφεΰς Κιληβύζο: Ε415.
Κοισόρμας: Κοισόρμας Σττόκου: Ε84. 38.
Κότυς: βασιλεύς Θρακών Κότ[υς]: Ε5. 7" Κότυς
Ύγιηνοΰ: Ε84. 31 · 'Ροιμη[τάλκην Κ]ότυος υ'ιόν:
Ε83. 2-3 - Κ[ότυν 'Ρασκου] πόλεως βασιλέ[α

Θρακών]: Ε207. 3-4· βασιλεύς Θρακών Κ[ότυς
'Ρασκου]ττόρεως: Ε458. 1-2· 'Αντωνίου Κότυος:
Ε483.3.
Μουττορις: Δίας Μουττόρεως: Ε273.
'Ροιμητάλκας: [βασι]λέα Θρα[κ]ών 'Ροιμη[τάλκην
Κ]ότυος υίόν: Ε83. 2-3" Τιβέριος Κλαύδιος
'Ροιμητάλκας Βειθυκένθου: Ε84. 10-11· Τιβέριος
Κλαύδιος 'Ροιμητάλκας Άττολλωνίου: Ε84. 1213" Μοκάττορις 'Ροιμητάλκου: Ε84. 32·
'Ροιμητάλκου Διασένεως, στρατηγού: Ε387. 1.
Σαββαΐς: Σαβ(β:)αΐς (:): El9. 2.
Σάτριος Δημοστράτου: Ε288. 7-8.
Σεύθης: Σεύθ[..]: ΕΙ06· Ηδέα Σεύ[θου]: Ε255. 2· [.
. .]κης [Σ]εύθου: Ε271.
Σκώμττης: Σκώμττης: El05. 1.
Σουδεικένθης: [τοϋδεινός] του Σουδεικένθου: Ε21.
3.
Σουσδς: Σούσα Βείθυος: Ε482. 4-5.
Σττόκης: Κοισόρμας Σττόκου: Ε84. 38.
Τήρης: Ηρακλείδης Τήρου: Ε384. 4-6· Τήρης
Πρόκλου: Ε389. 2 - 3 ' Έζβένεως του Τήρου:
Ε396.2-3.
Τυρέλσης: Ζυκουλήσης Τυρέλσου: Ε84. 33"
Ζυκουλήσης Τυρέλσου: Ε8 6 - Ζυκουλήσης
Τυρέλσου: Ε87. 1· Τυρέλση: Ε87. 1- [Τυ
ρέλσης] Ζυκουλήσου στρατηγός: Ε87. 2-3.

IL ΠΡΟΩΝΥΜΙΑ, ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΕΝΟΥΣ, ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΙ

ΕΠΩΝΥΜΑ

1. Προωνύμια (praenomina)
Aulus: A(ulus) Sillius P(ubli) f(ilius) Ma[ximus ?]: E339.
Caius: Γάϊος Άττούστιος: E9. 1· [Γαΐου ui]òv: Ε9. 25-26· [Γαΐου Άττο[υστίου: Ε9. 28· Γαΐου uió[v]: E9. 18·
Γάϊον Άττούστιον: Ε9. 23· [Γάϊον] Άττούστιον: Ε9. 35-36· [Γάϊον Άττούστιον]: Ε9. 13· [Γαΐου] υ'ιός:
Ε10. 1-2· [Γαΐου υ'ιόν]: Ε10. 12· Γ(άϊος) Κάσσιος Σέξτος: El8. 3-4· Γάϊος 'Ιούλιος Βάσσος: Ε84. 18- Γάϊος
Μαίλιος Μοντανός: Ε84. 19· Γάϊ'ος Ιούλιος'Αρτεμίδωρος: Ε84. 21· Γάίος 'Ιούλιος Εΰτυχος: Ε84. 23· Γάϊος
Ιούλιος "Αλυς: Ε84. 24· Γάϊος Ιούλιος Έβρενις: Ε84. 27· Γάϊος 'Ιούλιος Ζμάραγδος: Ε84. 28" Γ(άϊος)
Σκρειμβ(ώνιος) ΛΑΚΕΜ: Ε93. 6· Γάϊος Βείβιος Μάκερ: Ε212. 11· Γάϊος Λοκρίωνος: Ε212. 44· Γάϊος
Άρρόντιος Πρόκλος: Ε212. 52· Καρτους Γαΐου: Ε295. 1-2· Γαΐου Κυιντιλίου υ'ιόν: Ε296. 2-3 - [Βερ]ονίκη
Γαΐου: Ε297· ΓάϊονΌύαλέριον Σευήρον: Ε298. 1-2· Γάϊο[ς
]: Ε335· C(aius)Va[
]: Ε338. 1- Qaius
?) [
]: Ε338. 4· Πρεΐσκ[ος] Γα]ΐου: Ε374. 1-2· αυτοκ[ρ]ά[τορι] καίσαρι Γ(αΐω) Ουή[ρω Μ]αξειμίνω
κα'ι Γ(αΐω) Ίούλι(ω) Ουήρω Μαξίμω Σεββ.: Ε395. 1-5 - αύτοκρά[τορι] Γ(αΐω) Ίουλίω 0[ύήρω]
Μαξιμίνω Σ[ε]βαστώ: Ε454. 1-4- Γ(αΐου).[Ίου]λίου Ο[υ]ήρο[υ] Μαξι[μίν]ου Σ[ε]βαστ[ου υ'ιώ]: Ε454.
4-7.
Decimus: Δ(έκμος) Σέϊος Φοίβος: Ε449. 1· Δέκμω Σείω 'Ρούφω: Ε449. 1-2.
Lucius: : Λ(ουκίου) Άν[τ]ωνίου 'Ρουφείνου: Ε25. 3-4· L(ucius) Manneius L(ucii) f(ilius) Pollio: E72- Λ(ούκιος)
Άντώ[νιος]: E99. 1· ύττό Λευκίο[υ Αιμιλίου vel Παύλου]: Ε168. 8· Λούκιος Άποίδιος Κρίσττος: Ε212.45Λούκιος: Ε308. 1· Λ(εύκιος) Διογέ[νης]: Ε314· [Λ(ουκίου)] Σετττιμίου Σευουήρου Περτίνακ[ος]: Ε433. 34· Λ(ουκίου) [Σετττιμίου Σεουήρο]υ Περτίνα[κος]: Ε447. 3-5" Λούττω: Ε468.
Marcus: Μδρκος Ούάλλιος Μάρκου υιός 'Ρωμαίος: Ε8. 1 -2 · Ε8. 16-17· Μαρκον Ούάλλιον Μάρκου υ'ιόν : Ε8.
24-25· Μάρκου υιός: Ε9. 1· Μάρκου υ'ιόν : Ε9. 36· Μ[άρκου υ'ιόν] Ε9. 23· [Μάρκου υ'ι]όν: Ε9. 13-14·
[Μάρκου υ'ιοϋ]: Ε9. 28· Μ(άρκω) Ούλττίω Αύτολύκω: Ε68. 3-4· Μάρκωι Ούεττίω Μαρκέλλω: Ε84. 1·
Μ(αρκος) Ούέττιος Δϊνις: Ε84. 7* Μάαρκον Ποπλίου "Ρ(ω)[μαϊον]: El78. 3-4· Κέλσος Μάρκου: El89. 6-7·
Μδρκος Βολόμνιος Μακερ: Ε212. 17· Μάρκος Βολόμν[ιος] Ούάλης: Ε212. 35· Μάρκω τ ω ίδίω άνδρί:
Ε329Β. 1-3· Μ(άρκου) Αυρηλίου Άν[τ]ωνείνου: Ε433. 5 - Μ(αρκον) Αύρήλιο[ν] 'Αντωνεϊνον Σεβαστό[ν]:
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Ε437. 2-3· [Μ(άρκου) Αυρηλίου Ά]ντωνείνου: Ε447. 5· 'Ιούλιος Μαρκο[ς : ] : Ε460. 2·
Μ(δρκον)Άύρ(ήλιον)Ό[ύηρο]ν: Ε462. 2· Μ(δρκον)· Ίούλιον Φίλιππον Σεβ(αστόν): Ε463. 4-5.
Publius: [Πόπλι]ον Άπούστιον: Ε9. 17-18· [Πόττλιον Άπούστιον Γαΐου uijòv: Ε9. 25-26· [Πόπλιος
Άπούστιος]: Ε10. 1· Πόπλιο[ν Άπούστιον]: Ε10. 12· Μάαρκον Ποπλίου Τ(ω[μαϊον]: E l 7 8 . 3-4·
Π(όπλιον) Κυιντίλιον, Γαΐου Κυιντιλίου υΐόν, Μά[ξιμ]ο[ν]: Ε296· A(ulus) Sillius P(ubli) f(ilius) Ma[ximus ?]:
E339· | Π(οπλίου) Σεπτ(ιμίου) Γέτα Καίσαρος] : Ε433. 6-7· [Π(οπλίου) Σεπτιμίου Γέ]τ[α Καίσαρος]:
Ε447. 6-7· Πό(πλιον) [Λ]ικ(ίνιον) Ούαλεριανόν [ν]έον: Ε464. 4-5.
Quintus: [Κ(οΐντου) Σικινίου Κλ]άρου: Ε433. 13" Κ(οΐντου) [Σ]ικινίου Κλάρου: Ε447. 11· Αυρήλιος Κόϊντος;:
Ε456.
Tiberius: Τιβέριος Κλαύδιος Δϊνις: Ε84. 4· Τιβέριος Κλαύδιος Αύλούζενις: Ε84. 5· Τιβέριος Κλαύδιος
Αύλούττορις: Ε84. 6· Τιβέριος Κλαύδιος Δινίκενθος: Ε84. 8· Τιβέριος Κλαύδιος Θεόπομπος: Ε84. 9·
Τιβέριος Κλαύδιος 'Ροιμητάλκας Βειθυκένθου: Ε84. 10-11· Τιβέριος Κλαύδιος 'Ροιμητάλκας Απολλώνιου:
Ε84. 12-13· Τιβέριος Κλαύδιος Βεΐθυς: Ε84. 14- Τιβέριος Κλαύδιος Ζυκολαίσης: Ε84. 15· Τιβέριος
Κλαύδιος Καρδένθης: Ε84. 16· Τιβέριος Κλαύδιος Είσίων: Ε84. 17· Τιβέριος Κλαύδιος Έπταίκενθος: Ε84.
20· Τιβέριος Κλαύδιος Δόλης: Ε84. 22· Τιβέριος Κλαύδιος Έβρενις: Ε84. 25· Τιβέριος Κλαύδιος Κάλλων:
Ε84. 26· Τιβέρειος Κλαύδιος Δΐνις: Ε85. 4· [Τι(βέριος);]·Κλαύδ(ιος)·Φιλόμο[υ]σος: Ε431. 1-2.
Titus: Τίτω Φλαου[ίω] Σαβείνω: Ε85. 1· καί αύ[τοκράτο]ρι Τίτω Καίσαρι: Ε208. 5-6· [T(itum) Iuli]um
U[s]tum pr[ocurator(em) p]rovinc(iae) Thracpae]: E453. 8-9.

2. 'Ονόματα γένους (nomina

gentilicia)

Aelius: Αϊλιος 'Ελπιδηφόρος: Ε313. 2.
Aemilius: UTTÒ Λευκίο[υ Αιμιλίου vel Παύλου]: El68. 8.
Antonius: Λ(ουκίου) Άν[τ]ωνίου 'Ρουφείνου: Ε25. 3-4· Λ(ούκιος) Άντώ[νιος]: Ε99. 1· [.Ά]ντώνιος Βο[
]: El00. 1· 'Αντωνίου Κότυος: Ε483. 3.
Apidius: Λούκιος Άποίδιος Κρίσπος: Ε212. 45.
Apustius: [Γάϊος Άπούστιος Μάρκου υιός 'Ρω]μαϊος: Ε9. 1-2· Γαΐου Άπο[υστίου Μάρκου υ'ιοϋ 'Ρωμαίου]:
Ε9. 28· [Γάϊον Άττούστιον Μάρκου υί]όν 'Ρωμαϊον: Ε9. 13-14" Γάϊον Άπούστιον Μ [άρκου υΐον
'Ρωμαϊον]: Ε9. 23· [Γάϊον] Άττούστιον Μάρκου υίόν 'Ρ[ωμαϊον]: Ε9. 35-36" [Γίόττλι]ον Άττούστιον
Γαΐου υ'ιο[ν]: Ε9. 17-18· [Πόττλιον Άπούστιον Γαΐου υί]όν: Ε9. 25-26· [Πόπλιος Άπούστιος Γαΐου] υίός
'Ρωμαίος: ΕΐΟ. 1-2· Πόπλιο[ν Άπούστιον Γαΐου υ'ιον 'Ρωμαϊον]: Ε10. 12.
Arruntius: Γάϊος Άρρόντιος Πρόκλος: Ε212. 52· Άτερία: Άτερία 'Ελπίς: Ε275.
Aurelius: Αύρ(ήλιος) Γάϊς Γλύ[
]: Ε69. 1· [και] τοις [τέκνοις
] αυτού Αυρ[ηλίοις
]: Ε69. 2-3·
Αύρ(ηλία) Αλεξάνδρα: Ε71. 2-3· Αύρ(ηλία) Βαλεριανή: Ε88. 3· Αύρ(ηλία) Καλλιόπη: Ε89. 1" Αυρήλιος
Άλβ[ανός;] vel 'Αλβ[εϊνος;]: El93" Αύρ(ήλιος) Τάρσας Μύρωνος: El94" Μάξιμος Αυρήλιος: Ε212. 54" [και
Α]ύρηλία: Ε318. 2" [Α]ύρή [λιος- - - - ]ΚΕ: Ε337. 5" Αύρ (ήλιος) Μελάμπους: Ε394. 1" Αύρ(ηλίω)
Διονυσίω: Ε394. 2" Αύρ(ήλιος) Κρονίων Έζβένεως του Τήρου: Ε396. 1-3" Αυρ(ηλία) Εύχαρία: Ε396. 11"
Αύρ(ήλιος) Κάρπο[ς] χρυσοχόος: Ε435. 4-5· Αυρήλιος Κόϊντος;: Ε456· [Αυρ(ηλίου;] Ίούσ[του]: Ε461. 78· Αύρή[λιος
] Ε 4 8 9 . 1.
Bruttius: Βρούττιος Έπινεικος: Ε311. 1-2· Βρουττί[α] Δημήτρια: Ε311. 4-5.
Caesonius: Καισώνιος Σωκράτης: Ε71. 1-2.
Cassius: Γ(άϊος) Κάσσιος Σέξτος: El 8. 3-4· Κασσία Άσκληπιοδότη: Ε68. 1· Κασσίω Άχιλλεϊ σειτευτή
Νεικαεΐ: Ε89. 2-3.
Caesius: TC Καίσιος Καικιλιανός: ΕΙ90. 7-8.
Claudius: Τιβέριος Κλαύδιος Δϊνις: Ε84. 4· Τιβέριος Κλαύδιος Αύλούζενις: Ε84. 5· Τιβέριος Κλαύδιος
Αύλούπορις: Ε84. 6· Τιβέριος Κλαύδιος Δινίκενθος: Ε84. 8· Τιβέριος Κλαύδιος Θεόπομπος: Ε84. 9·
Τιβέριος Κλαύδιος 'Ροιμητάλκας Βειθυκένθου: Ε84. 10-11· Τιβέριος Κλαύδιος 'Ροιμητάλκας Απολλώνιου:
Ε84. 12-13· Τιβέριος Κλαύδιος Βεΐθυς: Ε84. 14· Τιβέριος Κλαύδιος Ζυκολαίσης: Ε84. 15" Τιβέριος
Κλαύδιος Καρδένθης: Ε84. 16· Τιβέριος Κλαύδιος Είσίων: Ε84. 17· Τιβέριος Κλαύδιος Έπταίκενθος: Ε84.
20· Τιβέριος Κλαύδιος Δόλης: Ε84. 22· Τιβέριος Κλαύδιος Έβρενις: Ε84. 25· Τιβέριος Κλαύδιος Κάλλων:
Ε84. 26" Τιβέρειος Κλαύδιος Δΐνις: Ε85. 4· [Τι(βέριος);]·Κλαύδ(ιος)Φιλόμο[υ]σος: Ε431. 1-2· Κλαύδι[ος]
Ποταμών: Ε467. 1-2· [Κλ(αύδιος) Ποταμών;]: Ε467. 3.
Cornelius: [Κο]ρνήλιον Ήρακλείδην: El 8 1 . 2.
Flavius: Τίτω Φλαου[ίω] Σαβείνω πρεσβευτή Καίσαρος Σεβαστού: Ε85. 1-2· Φλ(αβία) Απολλωνία: Ε280.23· Φλ(αβίαν) 'Ρήγιλλαν: Ε280. 5· Φλάβιος Άλυπος: Ε310· [Σμ]άραγδος Φλ(άβιο)ς: Ε312. 1· [
]έου
Φλα[βίω/α
τω/η συ]μβίω: Ε317· Φλαβία: Ε467. 2· Φλαβία: Ε467. 4.
Fulvius: [ και Φουλβίας Πλαυτίλλης Σεβαστής! : Ε433. 9-10· [ κα'ι Φουλβίας Πλαυτίλλης Σεβαστής] : Ε447. 8-9.
Hertilius: EPTjAjf
]: Ε334.
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lulius: Γάϊος Ιούλιος Βάσσος: Ε84. 18· Γάϊος Ιούλιος 'Αρτεμίδωρος: Ε84. 21· Γάϊος 'Ιούλιος Εΰτυχος: Ε84. 23 ·
Γάϊος 'Ιούλιος "Αλυς: Ε84. 24· Γάϊος 'Ιούλιος Έβρενις: Ε84. 27· Γάϊος 'Ιούλιος Ζμάραγδος: Ε84. 28· Iuliae
Longinae: Ε432. 2-3· [T(itum) Iuli]um U[s]tum pr[ocurator(em) p]rovinc(iae)Thrac[iae]: E453. 8-9· 'Ιούλιος
Μάρκο[υ;]: Ε460. 2.
Licinius: Licinius Crassu[s]: E432. 5.
Lollius: Λολλία Τυχαρουη: Ε93. 5-6.
Maelius: Γάϊος Μαίλιος Μοντανός: Ε84. 19.
Manneius: L(ucius) Manneius L(ucii) f(ilius) Pollio: E72.
Marcius: Μαρκία "Αβρατις: Ε202.
Orfidia: Όρφ(ιδίαν) ΕΊκαισίαν (sic): E280.1.
Pompeius: Πομπ[ηΐου]: Ε475. 8.
Quinctilius: Π(όττλιον) Κυιντίλιον Γαΐου Κυιντιλίου υίόν Μά[ξιμ]ο[ν]: Ε296. 2-4.
Rufius: 'Ρουφεϊα Πρεϊσκα [Δι]ονυσίου: Ε276.
Scrimbonius: Γ(άϊος) Σκρειμβ(ώνιος) ΛΑΚΕΜ: Ε93. 4.
Seius: Δ(έκμος) Σέϊος Φοίβος: Ε449. 1· Δεκμω Σεΐω 'Ρούφω: Ε449. 1-2.
Servilius: [Σε]ρουίλιος Κ[
]: Ε370. 3.
Sicinius: [ήγ]εμον[εύοντος της Θρακών επαρχείας Κ(οΐντου) Σικινίου Κλ]άρου: Ε433. 11-13· Κ(οΐντου)
[Σ]ικινίου Κλάρου: Ε447. 1 1 .
Sillius: A(ulus) Sillius P(ubli) f(ilius) Ma[ximus ?]: E339.
Tullius: Τυλλία Πρόκλα: Ε219. 1.
Ulpius: Μ(άρκω) Ουλπίω Αύτολύκω: Ε68. 3-4· Ούλπίω Έπαφροδείτω: Ε307.
Valerius: Γάϊον Ούαλέριον Σευηρον: Ε298. 1-2.
Vallius: Μάρκος Ουάλλιος Μάρκου υίός 'Ρωμαίος: Ε8. 1 -2 · Μαρκον Ούάλλιον Μάρκου υίόν 'Ρωμαΐον: Ε8. 1617· Ε8. 24-25.
Vebius: 'Αλέξανδρος Ταρούλου ό καί Βέβιος: Ε379. 1-2.
Vibius: Γάϊος Βείβιος Μάκερ: Ε212. 1 1 .
Vettius: Μάρκωι Ούεττίω Μαρκέλλω επιτραπώ Σεβαστού: Ε84. 1-2· Μ(αρκος) Ούέττιος Δϊνις: Ε84. 7.
Volumnius: Μάρκος Βολόμνιος Μακερ: Ε212. 17· Μάρκος Βολόμν[ιος] Ούάλης: Ε212. 35.

3. 'Επώνυμα ( s u p e r n o m i n a )
Καρτουζα: [
]νος ή και Καρτουζα: Ε328.
Βέβιος: ό και Βέβιος: Ε379· 1-2.
Ευάγριος: Δύδη [τ]ω κα'ι Eùaypico: E88. 5-6.
Λαχανάς: θέσις Εΐοάνου Λαχανά: Ε353.
Χαροβας ;: Διοσκουρίδης ό Χαροβας: Ε212.11-13.

4. 'Ονόματα μονομάχων (nomina
Ίακλάτωρ
Ετεοκλής
Σμύρνης
Τιτάν
Υάκινθος
Φίλιππος ;

gladiatoria)
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III. ΟΝΟΜΑΤΑ ΒΑΣΙΑΕΩΝ,
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ,
ΡΩΜΑΙΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
1. Μακεδόνες βασιλείς και μέλη των οικογενειών τους
Φίλιππος Β' (;): Δι'ι καί βασιλεΐ Φιλίππωι σωτηρι: El 86·
Πτολεμαίος (Στ ;): Βασιλέα Γίτολε[μαϊον]: Ε206. 1.
Κλεοπάτρα: Κλεοπάτρας ΕΙ[
] : Ε206.2.

2. Θράκες βασιλείς
Κότυς: [βασι]λέα Θρα[κ]ών 'Ροιμη[τάλκην Κ]ότυος υίόν: Ε83. 2-3· Κ[ότυν 'Ρασκου] πόλεως βασιλέ[α
Θρακών]: Ε207. 3-4· βασιλεύς Θρακών Κ[ότυς Ρασκου]πόρεως: Ε458. 1-2.
'Ρασκούπολις: Κ[ότυν 'Ρασκου]πόλεως βασιλέ[α Θρακών]: Ε207. 3-4.
'Ρασκούπορις: βασιλεύς Θρακών Κ[ότυς 'Ρασκου]πόρεως: Ε458. 1-2.
'Ροιμητάλκης: [βασι]λέα Θρα[κ]ών 'Ροιμη[τάλκην Κ]ότυος υ'ιόν: Ε83. 2-3.

3. Ρωμαίοι αυτοκράτορες καί μέλη των οικογενειών τους
Αύγουστος (27 π.Χ.-14 μ.Χ.): τον θεόν [Σεβαστόν] Καίσαρα: El80. Β27-28· κα'ι τον θεόν Σεβα[στόν
Καίσαρα: El80. Β32· [ Nero] Claudius,... divi Aug(usti) abn(epos): E453. 1-6.
Τιβέριος: (14-37) Τιβέριον Καίσαρα θεόν Σεβαστόν: Ε180. Β28· [κα'ι Τιβέριον Καίσα]ρα θεόν Σεβαστόν:
Ε180. Β32-33· [Nero] Claudius, ...Ti(beri) Caesaris Aug(usti) pron(epos): E4 53.1-4.
Γερμανικός: [ Nero] Claudius,... Germanic[i] Caes[a]ris n(epos): E453.1-6.
Κλαύδιος (41-54): Τιβέριος Κλαύδιος Καϊσ[αρ Σεβα]στός Γερμανικός: El80. Α4-5 - Τιβέριον Κλαύδιον
Καί[σαρα Σεβασ]τόν Γερμανικόν: E l 8 0 . Β28-29· καί Τιβέριον KAaû6 î W l W iov Καίσαρ[α Σεβαστόν
Γερμανιικόν]: El80. Β33· [ Nero] Claudius,... d[i]vi Gaudi f(ilius): E453. 1-6.
Νέρων (54-68): [ Nero] Claudius, d[i]vi Claudi f(ilius), Germanic[i] Caes[a]ris n(epos), Ti(beri) Caesaris Aug(usti)
pron(epos), divi Aug(usti) abn(epos), Ca[es]ar Aug(ustus) G[erm(anicus), po]nt(ifex) ma[x(imus),] trib(unicia)
pot(estate) VI[- - - imp(erator)- - -], p(ater) p(atriae), co(n)[s(ul) I]I[I ve/ Π]: Ε453. 1 -6.
Ούεσπασιανός (69-79): Αύτοκράτορι Ούεσπασι[αν]ώ Καίσα[ρι Σεβαστώ]: Ε208. 1-4.
Τίτος (79-81): κα'ι αύ[τοκράτο]ρι Τίτω Καίσαρι: Ε208. 5-6.
Δομιτιανός (81-96): [ό σεβασμι]ωτατος Αύτοκρ[άτωρ Καίσαρ Δο]μιτιανός Σεβα[στός] [Γερμανικ] ός: Ε455.
5-7.
Νέρβας (96-98): θεού Νέρουα υ[Ί]ωνώ: Ε78. 2· θεοϋ Νέρουα υ'ιωνός: El85. Αϊ-5.
Τραϊανός (98-117): θεοϋ Τραϊανού Παρθ[ι]κου υ'ιώ,: Ε78. 2· θεού Τρ[α]ϊανου Παρθικού υ'ιός: E l 8 5 . Al 5'[Αύτοκράτορι] Νέρουα Καίσα[ρι] Τράίανώ Σεβαστώ Γερμα[νι]κώ: Ε209.
'Αδριανός (117-138): Αύτοκράτορι Καίσαρι Άδριανώ Όλυμπίω Σωτηρι: Ε23 - αύτοκράτορι καίσα[ρι] θεοϋ
Τραϊανού Παρθ[ι]κοϋ υ'ιώ, θεοϋ Νέρουα υ[Ί]ωνώ, Τραϊανώ Άδριανώ Σεβαστώ, Ζην'ι Έφορίω: Ε78. 1-5[Αύτοκρ]άτ[ορα Τραϊανόν] Άδριανόν [Καίσαρα Σεβαστόν]: Ε79. 1-3 - αυτοκράτωρ Καίσαρ, θεοϋ
Τρ[α]ϊανοϋ Παρθικού υιός, θεοϋ Νέρουα υίωνός, 'Αδριανός Σεβαστός, άρχιερεύς μέγιστος, δημαρχικής
εξουσίας τό έκκαιδέκ[α]τον, ύ π α τ ο ς τό τ[ρ]ίτον, πατήρ πατρί(δος): E l 8 5 . Α1-5- αυτοκράτορα
Τραϊανόν Άδριανόν Καίσαρα Σεβαστόν, τον σωτήρα: Ε210.
Μάρκος Αυρήλιος (161-180): [Αύ]τοκράτορα Μ(αρκον) Αύρήλιο[ν] Άντωνεϊνον Σεβαστό[ν]: Ε437. 2-3.
Λεύκιος Ούήρος (161-169): Αύ [τοκράτορα] Μ(αρκον)Άύρ(ήλιον)Ό[ύήρο]ν (161-169): Ε462. 2.
Σεπτίμιος Σευήρος (193-211): [Λ(ουκίου)] Σεπτιμίου Σευήρου Περτίνακ[ος]: Ε433. 3-4' Λ(ουκίου)
[Σεπτιμίου Σεουήρο]υ Περτίνα[κος]: Ε447. 3-5.
'Ιουλία Δόμνα: [Ιουλίας] Δόμνης Σεβαστής: Ε433. 8· Ίουλία[ς Δόμνης Σεβαστής]: Ε447. 7-8·
Φουλβία Πλαύτιλλα: [ Φουλβίας Πλαυτίλλης Σεβαστής] : Ε433. 9-10· [ Φουλβίας Πλαυτίλλης Σεβαστής] : Ε447.
8-9.
Καρακάλλας (211-217): Μ(άρκου) Αυρηλίου Άν[τ]ωνείνου: Ε433. 5 - [Μ(άρκου) Αυρηλίου Ά]ντωνείνου:
Ε447. 5.
Γέτας (197-211): [ Π(οπλίου) Σεπτ(ιμίου) Γέτα Καίσαρος] : Ε433. 6-7· [Π(οπλίου) Σεπτιμίου Γέ]τ[α
Καίσαρος]: Ε447. 6-7.
Μαξιμίνος ό Θραξ (235-238): Αύτοκ[ρ]ά[τορι] Καίσαρι Γ(αΐω) Ούή[ρω Μ]αξειμίνω: Ε395. 1-3·
Αύτοκρά[τορι] Γ(αΐω) Ίουλίω 0[ύήρω] Μαξιμίνω Σ[ε]βαστω κα'ι Γ(αΐου).[Ίου]λίου Ο[ύ]ήρο[υ],
Μαξι[μίν]ου Σ[ε]βαστ[οΰ υ'ιώ]: Ε454. 1-7.
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Μάξιμος (καϊσαρ 236-238): Γ(αΐω) Ίούλι(ω) Ούήρω Μαξίμω Σεββ.: Ε395. 3-5· ΑΟτοκρά[τορι] Γ(αΐω)
Ίουλίω 0[ύήρω] Μαξιμίνω Σ[ε]βαστώ και Γ(αΐου).[Ίου]λίου 0[υ]ήρο[υ], Μαξι[μίν]ου Σ[ε]βαστ[οΰ
υίώ]: Ε454. 1-7.'
Φίλιτπτος ό "Αραψ (244-249): Μ(δρκον)· Ίούλιον Φίλιππον Σεβ(αστόν): Ε463. 4-5.
Ούαλεριανός (257-258): Πό(ττλιον) [Λ]ικ(ίνιον) Ούαλεριανόν [ν]εον: Ε464. 3-5.
Διοκλητιανός (284-305): [ευσεβών] δεσιτ[οτών] [ή]μ[ών] Διοκλ[ητιανου κα'ι] Μαξιμ[ιανου] Ε382. 1-5·
ευσεβών Δεσποτών ημών ΔιοκλητιανοΟ κα'ι Μαξιμιανου Σεββ.: Ε383. 1-4· [αύ]τοκράτ[ορι]
Διοκλετιαν[ώ] κα'ι Μαξιμ[ι]ανώ Σεββ.: Ε398. 1-4.
Μαξιμιανός (285-310): [ευσεβών] δεσττ[οτών] [ή]μ[ών] Διοκλ[ητιανοΰ κα'ι] Μαξιμ[ιανου] Ε382. 1-5ευσεβών Δεσττοτών ημών ΔιοκλητιανοΟ και Μαξιμιανου Σεββ.: Ε383. 1-4- [αύ]τοκράτ[ορι]
Διοκλετιαν[ώ] και Μαξιμ[ι]ανώ Σεββ.: Ε398. 1-4· κα'ι Κωνσταντίω κα[ι] Μαξιμιανώ [και]σάρων: Ε398.
4-7.
Κωνστάντιος (Χλωρός) (293-306): και Κων[σταντίου κα'ι] Μάξι μιαν [οϋ] έττιφαν[ών] καισόρ[ων]: Ε382. 6-9και Κωνσταντίου και Μαξιμιανου έτπφανών: Ε383. 5-7· και Κωνσταντίω κα[Ί] Μαξιμιανώ [και]σάρων:
Β98.4-7.
Γαλεριος (293-311): και Κων[σταντίου και] Μαξιμιαν[ου] ετπφαν[ών] καισάρ[ων]: Ε382. 6-9· και
Κωνσταντίου καί Μαξιμιανου επιφανών: Ε383. 5-7· Κωνσταντίου] και Μαξιμιαν[ου] τών
ετπφανε[στάτων] Καισ[άρων]: Ε383. 5-8.

4. Ρωμαίοι

αξιωματούχοι

L. Aemilius Paulus: UTTÒ Λευκίο[υ Αιμιλίου vel Παύλου]: El68. 8.
Agrippa: Άγρίττττα ττρεσβευτου [Σεβαστού αντιστράτηγου]: Ε79. 9-10.
T. Iulius Ustus: [T(itum) Iuli]um U[s]tum pr[ocurator(em) p]rovinc(iae)Thrac[iae]: E453. 7-9.
Pompeius: ύττατ(είας) Πομττ[ηΐου]: Ε475. 8.
Q. Sicinius Clarus: [ήγ]εμον[εύοντος της Θρακών έτταρχείας Κ(οΐντου) Σικινίου Κλ]άρου: Ε433. 11-13·
Κ(οΐντου) [Σ]ικινίου Κλάρου: Ε447. 11.
M. Vettius Marcellus: Μάρκωι Ούεττίω Μαρκέλλω έττιτρόπω Σεβαστού: Ε84. 1-2.
Διογένης ό λαμττρ(ότατος) κό(μης): Ε474. 2.
Ιωάννης: ύπατεία: υπατίας 'Ιωάννου λαμπρ(οτάτου): Ε474. 6-7·
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IV. ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ, ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ
ΕΠΙΘΕΤΑ,
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ
'Αγοραίος: [Έρ]μήι Ά[γοραίωι]: *Ε13. 1 .
Άθηνδ: Άθεν[άης]: Ε107. 1· Άθηνάη]ς: Ε108.4.
"Αδης: εϊν Άΐδηι: Ε215. 9 -10.
"Ανουβις: τριηραρχήσαντος Σαράτπδι, Εϊσιδι, Άνούβιδι, Άρφοκράτηι: E l 9 9 . 5-10· Σαράπιδι, Ί σ [ ι δ ι ,
Άνούβιδι] Ά ρ π ο χ ρ ά [ τ η ι . . . ] : Ε200. 2-3· τριηρα[ρχήσας Σε]ράπιδι, Ί σ ι δ ι , Ά ν ο ύ β ι [ δ ι , Ά ρ π ο κ ρ ά ] τ η :
Ε201. 1-3· Σεράττιδι, "Ισιδι, 'Ανούβιδι, Άρφοχράτη κατά -πρόσταγμα: Ε203.
'Απόλλων: [την δε εν τ ώ ι Ίερώι τ ο υ Ά]τΓΟλ[λωνος του εν Δελφοϊς: Ε4. 13· [ Ά π ό ] λ λ ω ν [ ι ] Ποηνω. (;):
Ε399Β· [Κυρίω Ά π ό λ λ ] ω [ ν ] ι Σιρηνω: Ε457. 1-2· Αττόλλωνι Κερσ[ηνω] Σώζοντι: Ε459. 1-2· [εύξ] άμενος
[ Ά π ό λ λ ω ν ι ; ] ' : Ε459. 6-7· Κυρίω''Αττόλλωνι: Ε478. 1· Κυρίω Ά π [ ό λ ] λ ω ν ι ΣΕ [- - -] : Ε479. 2-3·
[Ά]πόλλων[ι]: Ε481.
"Αρης: "Αρεα μαρνάμενος λείττομαι: Ε215. 6 -7.
Άρποκράτης: τριηραρχήσαντος Σαράτπδι, Εϊσιδι, Άνούβιδι, Άρφοκράτηι: E l 9 9 . 5-10" Σαράπιδι, "Ισ[ιδι,
Άνούβιδι] Ά ρ π ο χ ρ ά [ τ η ι . . . ] : Ε200. 2-3· τριηρα[ρχήσας Σε]ράπιδι, "Ισιδι, Ά ν ο ύ β ι [ δ ι , Ά ρ π ο κ ρ ά ] τ η :
Ε201. 1-3· Σεράπιδι, "Ισιδι, Άνούβιδι, Άρφοχράτη κατά πρόσταγμα: Ε203.
Ασκληπιός: [ύπάρχειν μέν τό 'ιερόν του Ασκληπιού] του εγ Κώι άσυλον: E l 6 9 . 3 - [θ] εω Άσκληπιω κα'ι
Υγεία: Ε435. 2-4· [όπότ]αν την πανήγυριν συντελώσιν τ ώ ι ΡΟ|[..] κα'ι Άσκληπιώι: Ε451. 17-20.
Άσωπίς (;): Άσωπίδος: Ε428.
Αφροδίτη: [2ε;]νοκλής κα'ι οί [συ]ντελώναι Άφροδίτηι: Ε401.
Βάκχιος: κα'ι τ η Ίερίη Βακχίου: Ε93. 3 - βλ. επίσης Διόνυσος.
Δημήτηρ: Άρχήνασσα Κεφάλου Δήμητρι: Ε402.
Διονύσια: [εν τ ώ ι άγώνι τών Διονυσίων (;)]: Ε4. 12· Διονυσίων τ ώ ι άγώνι: Ε5. 29-30· Διονυσίων τ ώ ι
άγώνι: Ε7. 23· Διονυσίων τ ώ ι άγώνι: Ε8. 21· [Διονυ]σίων τ ώ ι άγώνι]: Ε9. 19-20.
Διονύσιον: εν τ ώ ι Διονυσίωι: E l 6 8 . 43.
Διόνυσος: εις τό 'ιερόν [ τ ] ο ΰ Διονύσου: Ε7. 29-30· οί επί ιερέως Διονύσου: Ε8. 31-32· εις τό Ίερό[ν] [ τ ο ] ΰ
Διονύσου: Ε8. 32-33· μετά ιερέα Διόνυσον: Ε8. 27· Διονύσω ε[ύχήν]: E l 7 . 3· θεώ Διον[ύ]σω καί τοις
συνμύσταις: Ε18. 4-5· Διον[ύσου];: Ε97. [ί]ερέω[ς Διονύσου δεινός τοϋ δεινός]: Ε168. 1· έπ'ι ίερέ[ως
Διονύσου]: Ε179. 1· σφραγεϊδι [έ]χούση πρόσωπον Διονύσου: Ε180. Α37-38" Ιερεύς Διός καί Ρώ[μ]ης,
Διονύ[σο]υ κα[ί Μάρωνος]: E l 8 8 " [ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διο]νύσου κ[α'ι] Μάρωνος: E l 8 9 · 'ιερεύς Διός
καί 'Ρώμης, Δ[ι]ονύσου [καί] Μάρωνος: Ε190- 'ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διονύσο[υ] καί Μάρωνος: Ε191[ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διονύσου καί] Μάρωνος: E l 9 2 · ιερεύς Διός καί 'Ρώμης Δ [ ι ] ο ν ύ σ ο υ κα'ι
Μάρωνος: E l 9 3 · Ιερεύς Διός καί 'Ρώμης, Διονύσου καί Μάρωνος: E l 9 4 · ιερεύς Διός καί 'Ρώμης,
Διο[ν]ύσου καί Μά[ρ]ωνος: Ε195 - [ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διονύσου] κα'ι Μάρ[ωνος]: Ε196· ίερεύ[ς
Διός] καί 'Ρώ[μης, Διονύσου καί Μάρωνος]: E l 9 7 · ['ιερεύς Διός καί 'Ρώμης, Διονύσου κα'ι] Μάρωνος:
Ε Ι 9 8 . βλ. επίσης Βάκχιος.
εκκλησία: Μεγάλ(ης) Έκλισίας: Ε390.
'Ελευθέριος: [επί 'ιερέως Διό]ς 'Ελευθερίου: Ε21. 2.
έπήκοος: έπηκόω: E l 0 5 . 2· Δι'ι Ζβελθιούρδω θεώ έπηκόω: Ε384. 1-4.
Έπήνωρ: ήρωι Μεσοπολίτη Έπήνορι: El 6. 2.
Έρμης: [Έρ]μήι Ά[γοραίωι]: *Ε13. 1·μεθ' Έρμου: Ε205. 22· Έρμης: Ε363.
Εστία: Ίστίης: El 4. 1 .
Έφόριος: Α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ι Κ α ί σ α [ ρ ι ] θεού Τραϊανού Π α ρ θ [ ι ] κ ο υ υίω, θεού Νέρουα υ[Ί]ωνώ, Τ ρ α ϊ α ν ώ
Άδριανώ Σεβαστώ, Ζηνί Έφορίω: Ε78. 1-5.
Ζβελθίουρδος: Δι'ι Ζβελθιούρδω θεώ έπηκόω: Ε384. 1-4.
Ζευς: ΔειΊ Ύψίστωι: Ε19. 3· [έπί 'ιερέως Διό]ς 'Ελευθερίου κα'ι 'Ρώ[μης]: Ε 2 1 . 2-3· [έπ'ι 'ιερέως Διός
Έ]λευθερίου [καί 'Ρώμης]: Ε22. 2· αύτοκράτορι καίσα[ρι] θεοο Τραϊανού Παρθ[ι]κου υ'ιω, θεού Νέρουα
υ[Ί]ωνώ, Τραϊανώ Ά δ ρ ι α ν ώ Σεβαστώ, Ζηνί Έφορίω: Ε78. 1-5· Διός Ό ρ ί ο : E l 0 7 . 2-3 Διί καί βασιλεϊ
Φιλίππωι σωτήρι: Ε186 - Διός κα'ι 'Ρώμης: E l 8 7 · 'ιερεύς Διός καί Ρώ[μ]ης, Διονύ[σο]υ κα[ί Μάρωνος]:
Ε188- ['ιερεύς Δ(ι)ός κα'ι 'Ρώμης, Διο]νύσου κ[α'ι] Μάρωνος: Ε189 - 'ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Δ[ι]ονύσου
[κα'ι] Μάρωνος: El 90· 'ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διόνυσο [υ] κα'ι Μάρωνος: Ε191- [Ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης,
Διονύσου κα'ι] Μάρωνος: E l 9 2 · 'ιερεύς Διός καί 'Ρώμης Δ[ι]ονύσου καί Μάρωνος: E l 9 3 · ιερεύς Διός καί
'Ρώμης, Διονύσου κα'ι Μάρωνος: Ε194- 'ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διο[ν]ύσου καί Μά[ρ]ωνος: E l 9 5 · ['ιερεύς
Διός και 'Ρώμης, Διονύσου] καί Μάρ[ωνος]: Ε196· ίερεύ[ς Διός] κα'ι 'Ρώ[μης, Διονύσου κα'ι Μάρωνος]:
E l 9 7 · ['ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διονύσου κα'ι] Μάρωνος: El98- Δι'ι Ζβελθιούρδω θεώ έπηκόω: Ε384. 1-4·
Διί Παισουληνώ: Ε389. 1-2.
"Ηλιος: ένομματισθείς Ήλίωι καί Σελήνηι: Ε205. 18-19.
Ήραιών: Ήραι[ώνος;]: El79. 2.
Ηρακλής: Ήρακλεϊ Σ[ωτήρι (;)]: Ε458. 2· ο'ι επί 'ιερέως ΗΡΑ[
] : Ε5. 34.
Ήρων: παρά Ήρωνι εύχήν: Ε482. 6-7.
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θεός: θεόϊς καταχθονίοις: Ε93. 1-2· θ(εοϊς) [κ] (αταχθονίοις): Ε296. 1.
ΘΚ: θ(εοΐς) [κ](αταχθονίοις): Ε296. 1.
'Ιούλιος: μ(ηνός) 'Ιουλίου κδ': Ε474. 5-6.
Ίσις: Ιερεύς [Σ]αράπ[ι]δος κα[Ί] "(σιδος: E l 8 2 . 4-5· τριηραρχήσαντος Σαράτπδι, Εΐσιδι, Άνούβιδι,
Άρφοκράτηι: El99. 5-10· Σαράπιδι, Ίσ[ιδι, Άνούβιδι] Άρποχρά[τηι . . . ] : Ε200. 2-3· τριηρα[ρχήσας
Σε]ράτπδι, Ίσιδι, Άνούβι[δι, Άρποκρά]τη: Ε201. 1-3 - Σεράπιδι, "Ισιδι, Άνούβιδι, Άρφοχράτη κατά
πρόσταγμα: Ε203 - Ίσι: Ε205. 6· έπ'ι άρχιερέως του Σεράπιδος κα'ι της Εΐσιδος: Ε212. 1-2.
Καπιτώλιον: έν τω Καπετωλίω: El68. 42.
καταχθόνιος: θεοϊς καταχθονίοις: Ε93. 1-2· θ(εόϊς) [κ](αταχθονίοις): Ε296. 1.
Κερσηνός: Άττόλλωνι Κερσ[ηνω (;)] Σώζοντι: Ε459. 1-2· κυρίω Κερση[νω]: Ε460. 3.
κύριος: [κυρίω Άττόλλ] ω [ν] ι Σιρηνω: Ε457. 1-2· κυρίω Κερση[νω]: Ε460. 3· Κυρίω "Εβρω: Ε477 - Κυρίω
Άττόλλωνι: Ε478. 1· Κυρίω Άπ[όλ]λωνι ΣΕ[- - -']': Ε479.2-3.
μάγαρον: εκ τ[ώ]ν ίδίων τό μάγαρον έποίησεν: El 8. 6.
Manes: D(is) M(anibus): E313.1· M(anibus): E432. 1.
Μάρων: ιερεύς Διός και Ρώ[μ]ης, Διονύ[σο]υ κα[Ί Μάρωνος]: Ε188- [Ιερεύς Διός και 'Ρώμης, Διο]νύσου
κ[α'ι] Μάρωνος: El89· 'ιερεύς Διός και 'Ρώμης, Δ[ι]ονύσου [κα'ι] Μάρωνος: El90· 'ιερεύς Διός και 'Ρώμης
Διονύσο[υ] κα'ι Μάρωνος: Ε191 · ['ιερεύς Διός και 'Ρώμης, Διονύσου και] Μάρωνος: El92· 'ιερεύς Διός κα'ι
'Ρώμης Δ[ι]ονύσου κα'ι Μάρωνος: Ε193 - 'ιερεύς Διός και 'Ρώμης, Διονύσου και Μάρωνος: Ε194- 'ιερεύς
Διός και 'Ρώμης, Διο[ν]ύσου και Μά[ρ]ωνος: Ε195- ['ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διονύσου] και Μάρ[ωνος]:
El96· ΐερεύ[ς Διός] και 'Ρώ[μης, Διονύσου και Μάρωνος]: Ε197- ['ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διονύσου κα'ι]
Μάρωνος: El98.
Μαχάων: Μαχάονος: El08. 2.
Μεσοττολίτης: ήρωι Μεσοπολίτη Έττήνορι: El 6. 2.
Μοίρα: [Μοίρα δ'] έμο'ι κατέκλω[σε θανεϊ]ν: Ε466. 11-12.
Μουσαι: Μουσών χάριτι: Ε220. 1* 'Εννέα Μούσαις: Ε436. Β.
Νικονέμεσις: [Ν]εικονέμεισιν [Σώτει]ραν: Ε204. 1-2· [Νεικο]νέμεσ[ιν άν]εστη[σεν]: Ε374. 2-4.
'Ολύμπιος: αύτοκράτορι Καίσαρι Άδριανω Όλυμπίω Σωτήρι: Ε23.
"Οριος: Δ(ι)ός Όρίο: El 07. 2-3.
Όρφεύς: Όρφεύς Κιληβύζο: Ε415.
Παισουληνός: Δι'ι Παισουληνω: Ε389. 1-2.
Περιεστώ: Περιεστδς: El08.3.
Ποδαλίριος: Ποδαλιρίο: El08. 1.
Ποσιδών: των [
]ν του Ποσιδώνος: Ε204. 4-5.
Πυθία: Πυθείης: El4. 2.
Πύθια: [δσον κα'ι τοις τ]ά Πύθια έττανγελλουσιν: Ε4. 8-9.
'Ροΐτης;: τω ι ΡΟ|[..] και Άσκληττιώι: Ε451. 19-20.
Σάραττις: 'ιερεύς [Σ]αράπ[ι]δος κα[ι] Ίσιδος: E l 8 2 . 4-5" εν τώι Ίερώι του Σεράπιδος: E l 8 3 . 23·
τριηραρχήσαντος Σαράτπδι, Εΐσιδι, Άνούβιδι, Άρφοκράτηι: El99. 5-10· Σαράτπδι, Ίσ[ιδι, Άνούβιδι]
Άρττοχρά[τηι ...]: Ε200. 2-3· τριηρα[ρχήσας Σε]ράτπδι, "Ισιδι, Άνούβι[δι, Άρττοκρά]τη: Ε201. 1-3 Σεράττιδι, "Ισιδι, Άνούβιδι, Άρφοχράτη κατά πρόσταγμα: Ε203 - σύνοικον δ' έλαβες Σέραπιν: Ε205. 17·
έπ'ι άρχιερέως του Σεράπιδος κα'ι της Εϊσιδος: Ε212. 1 -2.
Σελήνη: ένομματισθεις Ήλίωι και Σελήνηι: Ε205. 18-19.
Σεπτέμβριος: μηνός Σεπ[τεμβρ(ίου)]: Ε475. 7.
Σιρηνός: [Κυρίω Άπόλλ]ω[ν]ι Σιρηνω: Ε457. 1-2.
Σώζων: Άττόλλωνι Κερσ[ηνω] Σώζοντι: Ε459. 1-2.
Σώτειρα: [Ν]εικονέμεισιν [Σώτει]ραν: Ε204. 1-2.
Σωτήρ: Ήρακλεΐ Σ[ωτηρι (;)]: Ε458. 2.
Τιτάν: μέγαν έ[π'ι] [Τι]τανα Θράικα: Ε221. 12-13.
Τριπτόλεμος: Τριπτόλεμος δέ τους 'ιερούς δράκοντας σου καταζεύξας άρματοφορούμενος εις πάντας
"Ελληνας διέδωκε τό σπέρμα: Ε205. 36-38.
'Υγεία: [θ]εω Άσκληπιω κα'ι 'Υγεία: Ε435. 2-4.
Ύψιστος: ΔεΓι 'Υψίστωι: El 9. 3 .

Χριστιανικά ονόματα και επίθετα
άγιος: ύκος (sic) της άγ[ί]ας μάρτυρως (sic) Μαρήνας: Ε392.
εκκλησία: Μεγάλ(ης) Έκλισίας: Ε390.
οίκος: ύκος (sic) της άγ[ί]ας μάρτυρως (sic) Μαρήνας: Ε392.
πρεσβύτερος: Παύλ[ου] έλαχ(ίστου) πρεσβ(υτέρου): Ε96. 2-4.
Χριστός: Στυλιανός δούλος Χ(ριστο)υ: Ε73.
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V. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ
"Αβδηρα: επι "Αβδηρα: Ε2. 3· [εν Μαρω]νεία και Άβδήροις: El85. Β7.
'Αβδηρίτης: [εκ πάντων] 'Αβδηριτών: Ε4. 3-4· ό δήμος ò Άβ[δηριτών]: Ε5. 1* τήι βουλήι κα'ι τώι δήμωι
τώι 'Αβδηριτών: Ε5. 27-28· ό δήμος ό 'Αβδηριτών: Ε6. 1-2· [ό δήμος ό Αβδηριτών]: Ε9. 35 ·
[Άβ]δηρείτης [β]ουλευτής: Ε67. 1· [τη δε λαμ]προτάτη Άβδηρειτών [ττό]λει: Ε68. 9-10 - ή Άδριανεων
Άβδηρειτώ[ν] ττόλις: Ε78. 6-7· ή Άδριανεων [Άβδηρειτών πόλις]: Ε79. 4· Δημοσθεν[ης .?. ]λου
Άβδ[ηρ]είτης: El03. 1-3.
Άγκυρα: έπ[αρχίας] Άνκυρών Γαλατία [ς]: Ε475. 5-6.
Άδριανεύς: ή Άδριανεων Άβδηρειτώ[ν] πόλις: Ε78. 6-7· ή Άδριανεων [Άβδηρειτών ττόλις]: Ε79. 4.
Αθήναι: σύ μάλιστα τής 'Ελλάδος ετίμησας τας Αθήνας: Ε205. 35-36" τής μέν 'Ελλάδος ιδεϊν σπευδομεν τας
Αθήνας, τών δ' Αθηνών 'Ελευσίνα: Ε205. 39-40.
Αθηναίος: Αθηναίος: Θαλίαρχος Άθεναΐος: Ε58. 1-2* Ήρά[κλει]τος [τοϋδεΐνος] Ά[θη]νάϊος: Ε172. 2-3.
Αιγινήτης: Κϊκος Φρασιδήμο Αιγινήτης: El65.
Αίγυπτος: σοι προς κατοίκησιν Αίγυπτος εστέρχθη: Ε205. 34-35.
ΑΤνος: ό δήμος ό εν Αϊνω: Ε278. 4.
Αϊνιος: Ά [
]Φμου Αΐν[ιος;]: Ε451. 1-2· ή Αί[νί]ων πόλις: Ε454. 7-8·
Αιτωλός: ο[ί θεωροί] ο'ι παρά Αιτωλών]: Ε4. 5 - τοις επανγέλλουσι θεωροΐς τόϊς [παρά Αιτωλών]: Ε4. 7-8.
Άκάνθιος: [Άκάνθιος]: Ε7. 1· Άκάνθιον: Ε7. 14· Άκάνθιον: Ε7. 26· ό δήμος ό Άκαν[θί]ων: Ε7. 33-34·
πρεσβείαν προς Άκανθίους: Ε7. 35-36.
Άμφιπολίτης: Τιμώ, Σώπολις, Άμφιπολίται: El66.
Άπάμεια: Άπαμείας πατρίδος εκ προμολών: Ε215. 3-4.
Άπρως: α Ά π ρ ω άντέγρα[ψα]: Ε455. 8.
Βαβυλών: πατρίδος ευρυβότου τηλου Βαβυλώνος: Ε465. 1-3.
Βαρίλου; : δροι [χωρί;]ωμ Βαρίλο[υ]: Ε398. 7-8.
Γαλάτης: ήλθον δ' ήγήτωρ Γαλατών: Ε215. 4-5.
Γαλατία: έπ[αρχίας] Άνκυρών Γαλατία [ς]: Ε475. 5-6.
Δελφοί: εις Δελφούς: Ε4. 3 · [εν Δελφοΐς: Ε4. 13.
Δρϋαι: Δρϋαι: Ε433. 27.
Δρυιτης: εψηφίσθαι Δρυ'ΐταις: Ε400. 3-4· τήι πόλει τήι Δρυϊτών: Ε400. 7-8· ων κ[ύ]ριοι [Δρυϊταί είσι]: Ε400.
19-20.
Έβρος: μέχρις Έβρου πο[ταμου]: Ε433. 22-23· Κυρίω Έβρω: Ε477.
'Ελευσίς: τής μέν 'Ελλάδος ϊδεΐν σπευδομεν τας Αθήνας, τών δ' Αθηνών 'Ελευσίνα: Ε205. 39-40.
'Ελλάς: συ μάλιστα τής Ελλάδος ετίμησας τάς Αθήνας: Ε205. 35-36· τής μέν 'Ελλάδος ϊδεΐν σπευδομεν τας
Αθήνας: Ε205. 39.
"Ελλην: εις πάντας "Ελληνας: Ε205. 38· ελληνίδας πόλεις: E l 8 5 . Β18 - οΤς μέν βάρβαρον, οΤς δ' ελληνίδα
διάλεκτον έστησε ν: Ε2 05. 26-27.
Ευρώπη: τής μέν Ευρώπης νομίζοντες την πόλιν: Ε205. 40.
Θεσσαλονίκη: εν Θεσσ[αλονίκηι]: Ε9. 34.
Θιομπο-: Θιομπο-: Ε433. 29.
Θράκη: στρατηγοί Θράκης: Ε84. 3· στρατηγοί Θράκης: Ε85. 3· pr[ocurator(em) p]rovinc(iae) Thracpae]: E453.
7-9.
Θραξ: βασιλεύς Θρακών Κότ[υς]: Ε5. 7* [βασι]λέα Θρα[κ]ών 'Ροιμη[τάλκην Κ]ότυος υ'ιόν: Ε83. 2-3·
Κ[ότυν 'Ρασκου] πόλεως βασιλέ[α Θρακών]: Ε207. 3-4· μέγα ν έ[πι] [Τι]τ5να Θράικα: Ε221. 12-13- [τής
Θρακών έπαρχείας]: Ε433. 12-13· [ηγεμονεύοντος] τής Θρακών έ[παρχείας]: Ε447. 10-11· βασιλεύς
Θρακών Κ[ότυς 'Ρασκου]πόρεως: Ε458. 1-2· [κεϊμ]ε δ' εν γέη Θρακ[ών Πλωτινοπ]ολειτών: Ε466. 13-14·
Θρα[ξ]: Ε484.
Καντα: Καντα: Ε433. 30.
Κελερβαι: Κελερβαι: Ε433. 18.
Κερσηνός: Άπόλλωνι Κερσ[ηνω (;)] Σώζοντι: Ε459. 1-2" κυρίω Κερση[νω]: Ε460. 3.
Κορσαντος;: Κορσαντος: Ε433. 26.
Κρής: Σωτάδας Δίωνος Κρής: Ε263.
Κυρηναϊος: Κάρνις Πραξ[ιάδα] Κυρηναϊος: Ε60. 2-3.
Κώιος: [α εύχονται Κώι]οι: El69. 5 - [του δήμου] του τε Μαρωνιτών κα'ι Κώιω]ν: El69. 6.
Κώς: έγΚώι: El69. 3.
Λυσιμαχευς: [
]ος [Λυ]σιμαχευς: Ε265. 1-2· Αρίστων Λυσιμαχευς: Ε265. 3-4.
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Μαρώνεια: εν δε Μαρωνείαι εν τώι Διονυσίωι: Ε168. 43· έμ Μαρωνείαι: Ε174. 1· [εν Μαρω]νεία: Ε185. Β7·
ÒTTO Μ[αρωνείας]: El85. Β15-16.
Μαρωνίς (;): Γαΐα Μαρωνίς: Ε82. 1.
Μαρωνίτης: π[ρός τον δήμον τόν] 'Ρωμαίων κα'ι τόν δήμον τον] Μαρ[ωνιτών και τόν] Αϊνίων: El68. 6-8·
ό δήμος ό των Μαρων[ι]τών: El68. 12-13" τοϋ δήμου του Μαρωνιτών: El68. 22-23" ώστε τώι δήμωι
τώι Μαρωνιτών: Ε168. 25· ώστε τώι δήμωι τώι Μαρωνιτών : Ε168. 29-30· ό δήμος ό τών Μαρωνιτών:
El68. 32· τώι δήμωι τών Μαρωνιτών ή τοις υπό Μαρωνίτας τασσομένοις: El68. 34-35" τώι δήμωι τώι
Μαρωνιτών: E l 6 8 . 35-36" ò δήμος ό τών Μαρωνιτών: El68. 38· εδοξε τήι βουλήι και τώ]ι δήμωι τώι
Μαρω[νιτών]: Ε169. 2-3· [του δήμου] του τε Μαρωνιτών και Κώιω]ν: El69. 6 · ό Μαρωνειτών δήμος:
Ε180. Α7· της ττόλεως τής Μαρωνειτών: Ε180. Β24· εν Μαρων[ίτ]αισιν άριστον: Ε217. 1-2· ό δήμος
Μαρωνιτών: Ε217. 8· βουλ(ευτής) Μαρωνείτης: Ε396. 3-4.
Μεστός: μέχρι ποταμού Μεστού: Ε78. 11-12.
Νικαιεύς: Κασσίω Άχιλλεΐ σειτευτη Νεικαεϊ: Ε89. 2-3.
Όλυνθος:: [Ό]λυνθος: Ε214. 2.
Παισουληνός: Δι'ι Παισουληνώ: Ε389. 1-2.
Πλωτεινοπολείτης: Πλωτει[νοττολ- -]: Ε459. 4· [ή] βουλή και φ [δ]ή[μος Πλωτ(ε)ινοπολειτών] (;): Ε462. 3 4· ή βουλή κα'ι ό δήμος Πλωτεινοττολιτών: Ε463. 5-7· ή Πλωτεινο[π]ολειτών πόλις: Ε464. 5-6· Θρακ[ών
ΠλωτινοτΓ]ολειτών: Ε466. 13-14.
Πυλεμωλος;: Πυλεμωλο-: Ε433. 25.
'ΡουττΓουλος: 'Ρουτττουλος: Ε433. 24.

'Ρώμη: εις 'Ρώμην: Ε5. 5-6· εις τε ['Ρώμην ττ]ρεσβεύσαντες: Ε5. 19· [επί 'ιερέως Διο]ς Ελευθερίου κα'ι
'Ρώ[μης]: Ε21. 2-3· έμ μεν Ρώμη έν τω Καπετωλίω: El68. 42" Διός κα'ι 'Ρώμης: El87· 'ιερεύς Διός και
Ρώ[μ]ης, Διονύ[σο]υ κα[Ί Μάρωνος]: Ε188 - ['ιερεύς Διός και 'Ρώμης, Διο]νύσου κ[α'ι] Μάρωνος: Ε189'ιερεύς Διός και 'Ρώμης, Δ[ι]ονύσου [κα\] Μάρωνος: Ε190- 'ιερεύς Διός και 'Ρώμης, Διονύσο[υ] και
Μάρωνος: Ε191 - ['ιερεύς Διός και 'Ρώμης, Διονύσου και] Μάρωνος: E l 9 2 · ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης
Δ[ι]ονύσου κα'ι Μάρωνος: El93· 'ιερεύς Διός και 'Ρώμης, Διονύσου και Μάρωνος: El94· 'ιερεύς Διός και
'Ρώμης, Διο[ν]ύσου κα'ι Μά[ρ]ωνος: Ε195" ['ιερεύς Διός και 'Ρώμης, Διονύσου] και Μάρ[ωνος]: Ε196·
Ίερευ[ς Διός] και 'Ρώ[μης, Διονύσου και Μάρωνος: E l 9 7 . [Ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διονύσου κα'ι]
Μάρωνος: El98.
'Ρωμαίος: τοϊ[ς ηγούμενοι] ς 'Ρωμαίων: Ε5. 21 · Μάρκος Ούάλλιος Μάρκου υ'ιός 'Ρωμαίος: και του δήμου
του 'Ρωμαίων: Ε8. 12· Ε8. 1-2· Μδρκον Ούάλλιον Μάρκου υ'ιόν 'Ρωμαΐον: Ε8. 24-25 · [Γάϊος Άπούστιος
Μάρκου υ'ιός'Ρω]μαϊος: Ε9. 1-2· [του δήμου του 'Ρωμαίων]: Ε9. 16· Γαΐου Άπο[υστίου Μάρκου υ'ιου
'Ρωμαίου]: Ε9. 28· [Γάϊον Άπούστιον Μάρκου υί]όν 'Ρωμαΐον: Ε9. 13-14· Γάϊον Άπούστιον Μ[άρκου
υ'ιόν 'Ρωμαΐον]: Ε9. 23· [Γάϊον] Άπούστιον Μάρκου υ'ιόν 'Ρ[ωμαϊον]: Ε9. 35-36· [Πόπλιος Άπούστιος
Γαΐου]υ'ιός 'Ρωμαίος: Ε10. 1-2· Πόπλιο[ν Άπούστιον Γαΐου υ'ιόν 'Ρωμαΐον]: Ε10. 12· π[ρός τόν δήμον
τόν] 'Ρωμαίων: El68. 6-8· του δήμου του 'Ρωμαίων: El68. 13-14 "ώστε τώι δήμωι τώι 'Ρωμαίων. El68.
16-17· ώστε τώι δήμωι τώι 'Ρωμαίων: El68. 20-21- ό δήμος ό τών 'Ρωμαίων: El68. 21-22, 35 XCXL 38· του
δήμου τών 'Ρωμαίων: Ε168. 29· τώι δήμωι τών 'Ρωμαίων ή τοις ύπό 'Ρωμαίους τασσόμενοι ς: Ε168. 3031· τώι δήμωι τών 'Ρωμαίων: E l 6 8 . 32-33· Μάαρκον Ποπλίου 'Ρ(ω)[μαΐον]: E l 7 8 . 3-4· γνώμη
βουλευτών κα'ι αρχόντων κα'ι 'Ρωμαίω[ν τών ννν |τ]ήν πόλιν κατοικούντων: E l 8 0 . Αΐ-2· προς τόν
δήμον τόν 'Ρωμαίων: El80. Α6· δια τήν προς 'Ρωμαίου[ς <ριλί]αν: El80. Α7-8 - 'ίνα μη[δέν τών προς]
'Ρωμαίους θραύση δικαίων: El80. Al 1-12- αύτω τε κα'ι τω δήμω τω 'Ρωμαίων: El80. Β13· τήν προς
'Ρωμαίους εΰνοιαν και πίστιν: Ε180. Β18-19 - -χοννυΧί δήμου [του 'Ρωμαίων]: Ε180. Β36.
Σαμοθράκη: εις Σαμο[θράκην]: Ε185. Β10-11 · θεών τών έν Σαμοθράκη: Ε448. 4-7.
Σαμόθραξ: [ό δή]μος [Σα]μοθρά[κ]ων: Ε211" τό [άπό του δρου τ]ου Σαμοθράκων: Ε433. 19-20.
Σιρηνός: [Κυρίω Άπόλλ]ω[ν]ι Σιρηνώ: Ε457. 1-2.
Στρυμ-: Στρυμ-: Ε433. 27.

Τέως: άποδημήσαντες εις Τέ[ων]: Ε5. 40.
Τήιος: Ά[μύμονα Έ]πικούρου Τήϊον: Ε5. 32· [Με]γάθυμον Αθηναίου Τήϊον: Ε5. 33· ϊνα [δέ Τήϊοι
γ]ινώσκωσιν: Ε5. 37· [το]υ δήμου του Τηΐων: Ε5. 10· παρακαλέσουσιν Τηΐους: Ε5. 40-41· έ(λ)έσθωσαν
ο'ι νομο<ρύλακ[ες πρεσβε]υτός δύο προς Τηΐους: Ε5. 38-39· Τήϊοι: Ε6. 4· [. . .]ΣΤΟΝ τών Τηΐων: Ε6.
11.
Τοπειρίτης: ή Τοπειριτών πόλις: Ε395. 5-6.
Τόπειρος: : κα'ι ΤΟΓΤΕΙ[
]: Ε489. 4.
Τραϊανούπολις: [ή Τραϊανό] υπόλεως φυλή: Ε433.14· Ε447. 12.
Φιλιππεύς: [Π]τολέμα[ς] Φιλίππου Φιλιππεύς: Ε264.
Φίλιπποι: [ες] Φιλίππους: El85. Β16.
Φίλιππος (εθνικόν;): τό πάροιθε Φίλιππος: Ε221. 3.
Φιλιππεύς: [Π] τολέμα[ς] Φιλίππου Φιλιππεύς: Ε264.
Χαλκηδόνιος; : Παυσίμαχον Διείου Χ[αλκηδόνι]ον vel Χ[ερρονήσι]ον: El77. 4-5.
Χερρονήσιος; : Παυσίμαχον Διείου Χ[αλκηδόνι]ον vel Χ[ερρονήσι]ον: Ε177. 4-5.
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VI. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Έχουν εύρετηριασθεΐ ολες οι λέξεις τών επιγραφών τοΰ "Συντάγματος. Δέν περιλαμβάνονται άρθρα, μόρια (εκτός τών
où, μή και τών παραγώγων τους) και οι σύνδεσμοι καί, τε, μεν, δε".
Α: [δώ]σει τη ττόλει (δηνάρια) A: E322. 6.
αβίαστος: [τ]όν νόμον άβίαστον εύροϋσαι: Ε205. 3 1 .
αγαθόν (τό): άεί τίνος άγ[αθοΰ τταραίτιος γίνεται]: Ε7. 2· άγαθου τταραίτιος γίνεται: Ε8. 3-4· γινόμενος
[αεί τίνος άγαθου τταραίτιος]: Ε10. 6· [κ]τίστης νέων αγαθών άπασιν άνθρώποις: El80. A4.
αγαθός: άνδρες καλοί κα'ι αγαθοί: Ε5. 11-12· προς τ[ούς καλούς] κα'ι αγαθούς τών ανδρών: Ε5. 38· άνήρ
καλός και αγαθός υπάρχων: Ε8. 2-3· άνδρ'ι καλώι καί άγαθώι: Ε8. 10-11" τους αγαθούς τών
ανδρών: Ε8. 15" τού[ς αγαθούς τών ανδρών]: Ε9. 12" [άνδρ'ι κα]λώι καί άγαθώι: Ε10. 5-6· τους
αγαθούς ά[νδρας]: Ε10. 11" Αγαθή Τύχη: El8. 1-2· [Άγαθήι] Τύχηι: Ε21. 1" [Άγαθη Τύχη]: Ε22·
[άγαθήι τύχηι]: Ε169. 2· [και τα αγαθά, α εύχονται Κώι]οι: Ε169. 5 - άνήρ άγα[θός] ών διατελε[ΐ]:
ΕΙ72. 3· κατά τό κράτιστον χωρεϊν: El80. Β13-14. Άγαθη Τύχη: El95. 1" Άγαθη Τύχη: El94. 1"
Άγαθη Τύχη: Ε190. 1" Άγαθήι Τύχηι: Ε193. 1" Άγα[θή Τύχη]: Ε197.1· τών άγαθώμ π [
]:
Ε214. 4· τό σόν έγκώμιον τών ομμάτων εστί κρεΐσσον: Ε205. 8· τοιγαρουν ή χάρις κρείσσων: Ε205.
33· [έ]νεκεν εύδικίης άγαθου: Ε217. 2-3· Άγαθήι Τύχηι: Ε400. 1· Άγαθη Τύχη: Ε433. 1· Ε460. 1·
Ε463. 1· Ε464. 1· [Άγ]αθή Τύχ[η]: Ε435. 1· Γ Α Υ α ] θ β τύ Χΐΐ] (·)• Ε 4 3 7 · ΐ'' Γ Α γά]θή Τύχη: Ε447. 1"
[Άγαθ]ήι Τύχηι: Ε455. 1· [Αγαθή] Τύχη: Ε476. 1· Αγαθή Τ[ύχη]: Ε479. 1· Άγαθήι [Τύχηι]: Ε481"
[Αγαθή] Τύχη: Ê483. 1.
άγγεϊον: [έττοίη]σεν τό άνγεϊον: Ε312. 1-2.
άγιος: τής άγ[ί]ας μάρτυρως (sic): E392.
άγνώμων: ή τύχη τοις του δήμου ττράγμασιν άγνώμ[ων]: Ε6. 16.
αγορά: [όστις άν εξ άγορ]δς: Ε3. 1* [την μεν εν τήι άγοραι]: Ε4. 13" εν τώι έττιφανεστάτωι τόπωι τής
άγορδς: Ε5. 36-37" την άγοράν: Ε6. 22" εις τόν έπιφανέστατον τόπον τής αγοράς: Ε7. 39-40.
αγοράζω: ό ήγόρασα έγώ έμαυτώ: Ε396. 7-9.
άγορανόμος: άγορανο[μ- -]: Ε459. 5.
άγορανομώ: άγορανο[μ- -]: Ε459. 5.
άγων: [έν τώι άγώνι τών Διονυσίων (;)]: Ε4. 12" Διονυσίων τώι άγώνι: Ε5. 29-30" Ε7. 22-23" Ε8. 21"
[Διονυ]σίων τώι άγώνι: Ε9. 19-20" [άγώ]νας: El69. 1" τόν υπέρ τής πατ(ρί)δος αγώνα: El80. Α28 29.
αγωνίζομαι: άγω[νιζόμε]νος παντί σθέν(ε)ι: Ε180. Β25-26" [αγωνιζόμενος κατά τό ψήφισμα]: Ε180. Β34.
άγωνοθέτης: άγωνοθέτης Απολλώνιος Απολλώνιου: Ε203. 1.
αδελφή: [σύν αδελφή]: Ε467. 4.
αδελφός: στρατευομένου τε αδελφού: Ε219. 2" ή αδελφή Φλ(αβία) Απολλωνία: Ε280. 2-3· κα'ι άδελφω [τφ
δεινι ]: Ε 4 6 7 . 4 .

άδηλος: άδηλου τής έσχατης τοΰ βίου τελευτής ούσης: El84. 2-3.
αδιακρίτως: [αδιακρίτως χρωμένων: El85. Β9.
αδιαλείπτως: El80. Β18:
άεί: άεί προ[σ]τιθέντες γνώμην: Ε5. 18· προς ύπέρθεσιν άεί τών εις ήμας ευεργεσιών άμιλλώμενοι: Ε6. 5-6"
ές άε'ι: Ε7. 23" άεί τίνος αγαθού: Ε8. 3-4· γινόμενος [άεί τίνος αγαθού παραίτιος]: Ε10. 6· τόν άεί
γεινόμενον έξεταστήν: Ε183. 11-12· ΑΕΙ+νει-κα.(;): Ε442. 4-5· εις τ ό [ν] άε'ι χρόνον: Ε451. 20-21.
αθάνατος: τήν εαυτών σπουδήν κα'ι φιλοτιμίαν άκατάπαυστον διαφυλάσ[σειν] άθάνατον: Ε6. 6-7.
άθραυστος: όπως άθραυστα κα'ι σώα πάνθ' ήμεΐν φυλάσσηται: El80. Β9.
αΤα: πάσην τετάνυσται έπ' άίαν: Ε217. 5 -6.
αϊέν: μεμνημένοι αίέν ανδρός: Ε217. 4-5.
αίμα: κα'ι τοις έξ [αίματος]: Ε320. 3.
αϊνετός: αίνετόν έν βιότω ζήσασα χρόνον: Ε219. 1.
αϊρεσις: έπ'ι τήι εύνοίαι κα'ι τήι α'ιρέσει: Ε7. 14-15" έπ'ι τη αίρ[έσει]: Ε9. 14· [έπ'ι τήι αί]ρέσ[ει]: Ε10. 12-13.
αίρω: κα'ι λοιμός αυτόν άροιτο: Ε216. 6.
αίρω: έλέ[σθαι δε τόν δήμον θεωρούς]: Ε4. 3· έ(λ)έσθωσαν οί νομοφύλακ[ες πρεσβε]υτάς: Ε5.38-39 ε['ιρέθησα]ν πρεσβευταί: Ε5. 49· α'ιρεθέντες πρεσβευτα[ί]: Ε5. 10· οι [νομ]οφύλακες έλέσθωσαν
πρεσβείαν: Ε7. 34-35· αίρεθέντε [σιτών]α· Ε175.3-4· μήτε w [έ]λέσθαι πρεσβευτήν άλλον: Ε180.
Α41-42· ήρήσθαι πρεσβήαν: Ε180. Β10-11 · ήρέθησαν πρεσβευταί: Ε180. Β20· [α]'ιρεθε'ις υπό τοΰ
δήμου 'ιερεύς: El82. 4-ελών στέ[φανον]: Ε214. 5· κατά θυμόν πένθος ελών: Ε465. 9-10.
αισθάνομαι: ήσθόμην έπι[βαρουμένα]ς αύτάς: El85. Β7-8.
αιτώ: ήτει τ[ήν π]άτριον ημών χώραν: Ε5. 9-10· [εις τήν χρείαν vel εις τα αιτηθέντα]: E l l . 4.
αιχμαλωσία: λε[ηλασίαν] [κ]αι αίχμαλωσίαν: El80. Al0-11.
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αιχμάλωτος: οί δέ αιχμάλωτοι γενόμενοι: Ε6. 19.
αιχμή: (έ)ν αίχμα: Ε215. 5.
αιών: εις τον αιώνα: El80. A47.
αιώνιος: αίωνίω χάριτι κεκοσμήσθαι: El80. Α16 - δια ψηφίσμα(τ)ος αιωνίου νομο(θετη)θέντος: Ε180. Α26.
ακατάπαυστος: και φιλοτιμίαν άκατάτταυστον: Ε6. 6-7.
άκύρωσις: [έττ'ι vel ττερί] καταλύσεως ή αναιρέσεως ή άκυρ^ι/ώσεω[ς των έψηφισμενων]: El80. Β38-39.
άλγος: άλγεα: Ε216. 3.
αλειτούργητος: άλειτούργητον και άνείσφορον ττάσης εισφοράς: El83. 13-14.
άλεξάνδρειος: [ά]ττό άλεξανδρείων δρα[χμών τρισχιλίων]: Ε9. 28-29.
αληθής: και φανήι άληθ[ής ou]σα: Ε2. 4-5.
άλίαστος: πένθος ελών άλίαστον: Ε465. 9-10.
αλλά: [άλλα κα'ι τ]οϊς έπιδεομένοις: E l l . 9-10· άλλα εαυτών και της τών [συνγενών] ουσίας παραγίνεσθαι:
Ε185. Β14-15· αλλ' ώς και θεών [φ]ροντίσασα: Ε205. 32-33· άλλα και πασι ττρός πάντας: Ε205. 28·
άλλα [τ]όν νόμον άβίαστον εύρουσαι: Ε205. 30-31· άλλ' άπογραψάμενο[ς]: Ε221. 4· άλ(λ)ά
ϊσχυρότερον μοίρης: Ε221. 9-10.
άλλος: ου α'ι κα'ι τών άλλων προξέ[ν]ων: Ε7. 30-31· [τώ]ν δέ άλλων πολ[ιτών]: E l l . 17· άλλα (δηνάρια)
ΒΦ: Ε68. 10· κα'ι τάς άλλας τάς κατά μέρος συμφοράς: El80. A l l - μετά τών άλλων φιλάνθρωπων:
El80. Α14· μήτε w [έ]λέσθαι πρεσβευτήν άλλον: El80. A41-42· μήτε ττροσγρ[άφοντας άλλο όνομα]:
El80. A48-49- κα'ι τάλλα φιλάνθρωπο πάντα: El80. Β16-17· κα'ι τους άλλους θεούς ά[παντας]: El80.
Β29· τάλλα γά[ρ πάντα]: Ε216. 4· άλλα δη[νάρια τόσα]: Ε323.2· κα'ι άλλα δύο μεί[λια]: Ε433. 21-22·
κα'ι άλη Κλεοπάτρα: Ε467. 4· μηδέν [άλλο χωρ'ις τών προτεθιμένων]: Ε489. 6.
άλλοτε- μήτε άλλοτε ποτέ: El80. Α23 - κα'ι φερομένους άλλοτε άλλως: El84. 3-4.
άλλως: κα'ι φερομένους άλλοτε άλλως: El84. 3-4.
άμα: τών άμ' εκείν[ωι έξ]αποσταλέντων : Ε5. 8· ψυχικήν άμα και σω[ματικήν] ύπέμειναν κ[α]κοπαθίαν:
Ε5. 20· ευθέως άμα τ(η) της ηγεμονίας αυτών συνστάσει: El80. Α8.
αμαχητί: εξετέλεσε αμαχητί: Ε221. 5-6.
αμείβω: [δπω]ς αμείβωνται: Ε5. 46· άμείβεσθαι ταϊς καταξίαις τιμαΐς: Ε7. 8-9.
άμιλλώμαι: προς ύπέρθεσιν άε'ι τών εις ήμας ευεργεσιών άμιλλώμενοι: Ε. 6. 5 -6.
αν: άν τις καταλάβηι και(ρ)ός: El80. A32.
άνά: άνα π [αν έτος]: Ε9. 20.
αναγγελία: την άναγγελίαν ποιουμέν[ου του] κήρυκος: Ε5. 31· την άναγγελίαν ποιούμενου του
ίεροκήρυκος: Ε7. 24-25· Ε8. 22-23' την άναγγελίαν π[οιουμένου του Ίεροκήρυκος]: Ε9. 26 • [την
άναγγελίαν ποι]ουμένου του Ίεροκήρ[υκος τήνδε]: Ε9. 21-22· [την δέ του στεφάνου άναγγελίαν]:
Ε177. 1-2· [την άναγγελίαν π]οιουμένους υπό κ[ήρυκος]: Ε178. 2· την άναγγελίαν ποιούμενου
[τ]ου νεωκόρου: El83. 6-7.
αναγκαίος: [εν καιροίς άναγ]καίοις: Ε10. 8-9" [εν καιροϊς άναγκαί]οις: E l l . 6-7· άνανκαιότατον δέ έστιν:
El80. Α22· άνανκαιότατον δέ έστιν: El80. Β7.
αναγγέλλω: [άναγ]γελθήναι δέ τους [στεφάνους]: Ε4. 11-12.
ανάγκη: της φύσεως την ανάγκην: Ε205. 33-34· φο[β]ερας δ' άπ' άνάνκης: Ε221. 8-9.
αναγραφή: [τό δ]έ γενόμενον άνάλωμα εις τε τήν στήλην κα'ι την άναγ[ραφήν] του ψηφίσματος: Ε5. 44 45.
αναγράφω: [άναγράψαι δέ τόδε τό ψ]ήφισμα: Ε4. 12· [άν]αγραψάτωσαν τόδε το ψήφισμα: Ε5. 34-35" εν
ήι κα'ι άναγραφήσεται τόδε τό ψή[φισμα]: Ε5. 43-44· άναγράψωσιν κα'ι θώσιν: Ε7. 38-39" τό δέ
ψήφισμα τόδε άναγραψάτωσαν: Ε7. 28-29· άναγεγραμμέναι τιμαί: Ε7. 31· άναγραψάτωσαν δέ ο'ι
νομοφύλακες: Ε8. 31· άναγράψ]αι τόδε τό ψήφισμα [εις στήλην λιθίνην]: El 7 8 . 8-9· άναγράψαι
τόδε τό ψήφισμα: El 83. 21-22.
άναδέχομαι: [τήν δαπάνην αυτός άνεδέξα]το: El 76. 8-9.
άναίρεσις: [έπ'ι vel περί] καταλύσεως ή αναιρέσεως ή άκυρ^ώσεω[ς τών έψηφισμενων]: Ε180. Β38-39.
αναλαμβάνω: τοΤς βουλομένοις άναλαβεϊν τον υπέρ της πατ(ρί)δος αγώνα: El80. Α28-29.
άναλάμπω: ό κόσμος άνέλαμψεν: Ε205. 18.
αναλίσκω: ο'ι μέν εις τον πόλεμον άναλώσ[αντες]: Ε6. 18.
άνάλωμα: [τό δ]έ γενόμενον άνάλωμα: Ε5. 44- τό δέ γενό[μ]ενον άνάλωμα: Ε7. 31-32.
αναμένω: τό πεπρωμένον ουκ άνέμεινε: Ε221. 10-11.
αναστροφή: τήν τε άναστροφήν πεποίηται: Ε8. 8-9· [άν]αστροφήν τον π[άντα χρόνον έδωκε ν]: E l l . 16.
άνατίθημι: άναθέτωσαν εν Θεσσ[αλονίκηι]: Ε9. 34· μ' άνέθηκεν: Ε15· κα'ι άνατεθήναι έμ μέν Ρώμη εν τ ω
Καπετωλίω εν δέ Μαρωνείαι εν τώι Διονυσίωι: El68. 42-43· [κα] 'ι άναθεϊναι: El78. 9· άναθεϊναι τε
τήν εικόνα: E l 8 3 . 2· κα'ι άναθεϊναι εν τώι ίερώι του Σεράπιδος: E l 8 3 . 22-23· άνέθηκεν τήν κόρην:
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Ε431.2-3· [χαριστήριον ά] νέθηκεν: Ε459. 9" [τώπάτρωνι άνέ]θηκεν: Ε473. 4· [εύ.χαρισ]τ[ή] ριον
άνέθ[ηκεν]: Ε478.4-5.
άνδράποδον: άνδράποδον: Ε3. 2· άνδ[ραπόδου μεν]: Ε3. 6.
άνέγκλητος: [άνέγκλητον έπιδιδούς] αυτόν: E l 7 6 . 4-5 - εν τ[οϊς] λοιποΐς [άνέ]γκλητο[ν] αυτόν
πα[ρα]σκευά[ζει]: Ε451. 7-9.
άνείσφορος: άνείσφορον πάσης είσφορδς: El83. 12-13.
ανεπηρέαστος: ανεπηρέαστους ήμδς διαφυλαχθήναι: El80. Α21-22.
άνήρ: άνδρες καλοί και αγαθοί: Ε5. 11-12· προς τ[ους καλούς] και αγαθούς τών ανδρών: Ε5. 38· [το]ΰς
προγεγραμμένους άνδρας: Ε5. 28-29· άνήρ καλός κα'ι αγαθός υπάρχων: Ε8. 2-3· άνδρί καλώι και
άγαθώι: Ε8. 10-11· τους αγαθούς τών ανδρών: Ε8. 15" τού[ς αγαθούς τών ανδρών]: Ε9. 12· [και
πρέπουσαν άνδρ'ι κα]λώι καί άγαθώι: Ε10. 5-6· κα'ι τιμών τους αγαθούς ά[νδρας]: Ε10. 11· και τω
γλυκυτάτω άνδρί: Ε68. 3* [τ]ω άνδρί: Ε88. 4· [πολλών] ανδρών ΐδεν άστεα: Ε98. 2· άνήρ άγα[θός]
ων διατελε[ϊ]: Ε172. 3· εξ ανδρός συνεστηκότα κα'ι γυναικός: Ε205. 41-42· μή μόνον άνδράσιν: Ε205.
27-28· μεμνημένοι αίέν ανδρός: Ε217. 5-6· Μάρκω τω ίδίω άνδρί: Ε329Β. 1-3- Χρή[στη] [τω ίδίω]
άνδρί: Ε466. 14-15· Άρτεμιδώρα τω ίδίω άνδρί Λουπω: Ε468.
άνθρωπος: [κατ' ιδίαν τοις άνθρώ]ποις: Ε6. 12-13" άπασιν άνθρώποις: El80. A4· πασιν μεν άνθρώποις:
Ε184. 1-2· [...άν]θρώπωι: Ε205. 6· χείρες δε γράφουσιν άνθρωπου: Ε205. 13 - παρ' άνθρώποις: Ε205.
19-20· αΰτη τών ανθρώπων όίς μεν βάρβαρον, οϊς δ' ελληνίδα διάλεκτον έστησε ν: Ε205. 26-27.
ανίστημι: ή στήλη άνεστάθη: Ε212. 3· [Νεικο]νέμεσ[ιν άν]εστη[σεν]: Ε374. 2-4· [τήν στ]ήλην άνεστησεν:
Ε467. 5· και επιμελητής άνέστησα τό έργον: Ε483. 2.
αντί: [αντί τών χρειών]: Ε9. 37· άνθ' ων: El80. Al2.
άντίγραφον: άντίγραφ[ον του ψηφίσματος]: Ε9. 42.
αντιγράφω: α "Απρω άντέγρα[ψα]: Ε455. 8.
αντίδικος: τ[ους δε προ]νοούμενους τοϋ αντιδίκου ημών: Ε5. 24-25.
άντιπολέμιος: τους πολεμίους καί άντιπολεμίους: El68. 13-14· τους πολεμίους κα'ι άντιπολεμίους: Ε168.2223.
αντιστράτηγος: Άγρίππα πρεσβευτοϋ [Σεβαστού αντιστράτηγου]: Ε79. 9-10.
αξίωμα: περ'ι ής έπιδοΰς αξίωμα: Ε5. 6 -7.
άξιος: άξ[ιοι της ΐδ]ίας πατρίδος: Ε5. 12· άξίαν της τε ημετέρας πόλεως και του δήμου του 'Ρωμαίων: Ε8.
11-12· άξία[ν τοϋ δήμου του 'Ρωμαίων και της ή]μετέρας πόλεως: Ε9. 16-17· άξιον έστι α'ιωνίω
χάριτι κεκοσμήσθαι: El80. Α16· αξίας δε [
]: El80. Β2· ή μνήμ[ης] αξία: Ε475. 1-2.
άξιώ: ήξιώθη φίλος και σύμ[μαχος γενέσθαι]: El80. Β3-4άξίως: [άξίως της περ'ι εαυτόν άρε]της τε κα'ι διαλήψεως: Ε9. 2-3.
άοκνος: πρεσβε[ύ]σα[ς ύπ]ερ πατρίδος άόκνως: Ε26. 2-3.
απαγγέλλω: S [δι'] [έπιστο]λών άπήνγειλε[ν ήμϊν]: Ε455. 3-4.
απαντώ: και τους απαντώντας εις τό 'ιερόν: El83. 19-20.
απαρχή: [εις άπαρχήν]: El69. 7.
άπας: εις τόν άπαντα χρόνον: El68. 11· άπασιν άνθρώποις: El80. A4· εις τόν άπαντα χρόνον: El80. Α31·
κα'ι τών φιλάνθρωπων αυτής απάντων: El80. Β24· κα'ι τους άλλους θεούς ά[παντας]: El80. Β29· τό
σόν έγκώμιον τών ομμάτων εστί κρεϊσσον [απ]αν: Ε205. 8-9· εις τόν άπαντα χρόνον: Ε400. 13-14·
υπέρ έα[υ]του κα'ι τών |[δί]ων απάντων: Ε457. 4-6.
απειλούμαι: [ά]πειλούμενον περιπε[σεϊν λιμώι (:]:Ε175. 9-10.
απελεύθερος: απελεύθερος τών κυρίων αυτοκρατόρων: Ε313. 2-3.
από: άπό της τραπέζης: Ε5. 47· άπό τών εις τας πρεσβ[είας]: Ε5. 48· άπα [τ]ών εϊς τας θυσίας: Ε7. 32-33·
[ά]πό άλεξανδρείων δρα[χμών τρισχιλίων]: Ε9. 28-29· άπό τών πεσουμένω[ν προσόδων]: Ε9. 33·
άπό [δραχμ]ών χιλίων: Ε177.16-17· άπό Μ[αρωνείας]: Ε185. Β15-16 - άπό τών ϊσων: Ε205. 25-26·
φο[β]ερας δ' άπ' άνάνκης: Ε221. 8-9· [άπό του δρου]: Ε433. 20· άπό ταύ[της της στή]λης: Ε433.
15-16· άπό της [στήλης]: Ε433. 17-18· άπό ταύτης [της στήλης]: Ε447. 13-14· νείκην [δ' άπ' εμού]
λ[ά]βεούδίς: Ε466. 9-10.
αποβάλλω: έλευθερίαν άποβεβληκότες: Ε6. 20.
απογράφω: άπογραψάμενοι τηι πόλει ο'ι πρεσβε[υταί]: Ε5. 45-46· αλλ' απογράψαμενο[ς]: Ε221. 4.
άποδείκνυμι: άποδικνύμενος èv παντ'ι καιρώι: Ε7. 4.
άπόδειξις: [διδούς άπόδει]ξιν: Ε9. 8-9· εδωκέν τε πολλάς [αποδείξεις]: Ε10. 8.
αποδέχομαι: [άποδέχεσθαι δε κα'ι
πανήγ]υριν κα'ι σπονδάς: El69. 4.
αποδημώ: οϊτ[ιν]ες αποδήμησαντες εις Τέ[ων]: Ε5. 39-40.
άποδίδωμι: [άποδοθησομένου αύτόϊς του άργυρ]ίου: Ε9. 32-33.
άπόδοσις: εν χάριτος άποδόσει: Ε7. 11· [τήν ά]πόδοσιν ποιήσωσ[ιν]: E l l . 14-15* [τήν] άπόδοσιν κατ[α
μέρος εποιήσατο]: E l l . 20.
αποθνήσκω: θήκεν άποφθιμένο: Ε388. 3-4.
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άποκαθίστημι: δι' α δη αποκατέστησε αυτήν εις το άρχαϊον δίκαιον: El80. Al7-18.
άπόκριμα: δια των άποκριμάτ[ων] : El80. Α15 - υποσχόμενος <χόμενος> [δια] άποκρίματος: El80. Al9-20·
δια των δογμάτων και άποκριμάτων: El80. Β6.
αποκρίνομαι: [άπεκρίνα]το: El80. Al5-16.
απολαμβάνω: άπολ[α]βοΰσα την ιδίαν γήν: Ε78. 7-8· άπολαβουσα τή[ν ιδίαν γην]: Ε79. 6.
απολαύω: της εξ αυτών δια ταύτα χάριτος άπολάωμεν: El80. Β19-20.
απολογούμαι: [και άπο]λογισάσθωσαν τηι πόλει: Ε4. 6-7.
απονέμω: άπονεμ[ων τάς καταξίας τιμάς]: El76. 12.
απορώ: ύ[πέρ τώ]ν απορούμενων: Ε5. 18· [απορούσαν vel άχθομένην]: E l l . 7.
αποστολή: [της δε αποστολής αυτών έπι]μελείσθωσαν οι τιμοϋχοι: Ε4. 5-6.
αποτείνω: άποτείσει προστείμου τω φίσκω (δηνάρια) [ΒΦ;]: Ε312. 6.
αποφέρω: τήν άποίσουσαν το ψήφισμα: Ε7. 36.
άπροφάσιστος: τήν προς τους [συγ]γενείς εαυτών άπροφάσιστον σπουδήν και φιλοτιμίαν: Ε6. 13-14.
άπροφασίστως: άπροφασίστως εαυτόν έπιδιδούς: Ε8. 6 - [άπροφασίστως τε κα'ι] γνησίως περί τή[ν
ήμετέραν πάλιν]: El76. 9-10.
απώλεια: τέκνων δε άπολήας: El80. AIO.
άργύριον: άργύριον δέ εις ταοτα δ[οϋ]ναι τους άργ[υροταμίας]: Ε4. 9-10" [του άργυρ]ίου: Ε9. 32-33"
αργυρίου [εως αριθμός δραχμάς]: E l l . 11.
άργυροταμίας: άργύριον δέ εις ταύτα δ [ου] ναι τους άργ[υροταμίας]: Ε4. 9-10.
αρετή: αρετής ένεκεν κα'ι εύνοιας: Ε5. 32-33· αρετής ενε[κεν και εύν]οίας: Ε5. 34· αρετής ένεκεν: Ε7. 27·
αρετής ένεκεν: Ε8. 25· [τής περί εαυτόν άρε]τής: Ε9. 2-3· αρετής ένεκεν: Ε9. 24· [τήν του πατρός vel
πατρικήν] άρετήν: Ε9. 18-19· κα'ι στοίχων τή[ι του πατρός άρετήι καί δι]αλήψει: ΕΐΟ. 3-4- [άρε]τής
ένεκα πάσης: Ε26. 4· άρε[τής ενε]κεν και εύνοιας: El77. 5-6- [αρετής ενε]κεν και εύνοιας: El78. 4· ό
κτησάμενος άρετή[ν]: Ε182. 3· [ή μετά]πάσης άρ[ετής κεκοσμη]μένη: Ε440. 3-4.
άριστος: άρίστην άμα και σωτήριον ύ[πέρ τώ]ν άπορουμένων άε'ι προ[σ]τιθέντες γνώμην: Ε5. 17-18·
[ά]ριστον "Υλαν κατέχε[ι
]: Ε98. 1· εν Μαρων[ίτ]αισιν άριστον: Ε217. 1-2· "Αριστον ήμέριον:
Ε436.Γ.
άρματοφοροϋμαι: άρματοφορούμενος: Ε205. 37-38.
άρτι: [άρτι έπιδημήσας vel sim.]: E l 8 5 . Α6· αρχαίος: εις τό άρχαϊον δίκαιον: El80. Α18 - Ίερας [νήσ]ου
πέδον άρχαϊον, φίλον: Ε2 21. 13-14.
αρχή: καταστάς [δ' είς αρχάς και λειτουργίας]: El76. 6· τών εγκωμίων ποιήσαμενος αρχήν: Ε205. 14· τήν
πρώτην σου του γένους αρχήν: Ε205. 15.
άρχιβουκόλος: Γ(άϊος) Κάσσιος Σέξτος άρχιβουκόλος: El 8. 3-4.
άρχιερεύς: άρχιερεύς μέγιστος: El85. Α3-4· έπι άρχιερέως του Σεράπιδος κα'ι τής Εΐσιδος: Ε212. 1-2.
άρχω: άρξαντες: Ε403. 3· [έργου άρ]ξαμένη: Ε433. 15* [έργου άρξα]μένη: Ε447. 13.
άρχων: [πέμψα]ι δέ αύτώι τ[ούς άρχοντ]ας: Ε177.14-15· γνώμη βουλευτών και αρχόντων: Ε180. Αϊ · έπι
τών κατά τήν συνεδρήαν αρχόντων: El80. Β22· οί άρχοντες είπαν: Ε400. 2.
ασπάζομαι: άσπάσεταί τε αυτόν παρά τής πόλεως: El80. Β12.
άσπονδεί: άσυλεί καί άσπονδεί: Ε7. 19-20· [άσυλεί και άσπον]δεί: Ε9. 39-40" ά[συλει κα'ι άσπονδεί]: Ε174.
4-5· άσυλεί και άσπονδεί: El77. 10.
άστατος: προς άστατους καί φερομένους άλλοτε άλλως τής τύχης και[ρο]ύς: El84. 3-4.
άστυ: [πολλών] ανδρών ΐδεν άστεα: Ε98. 2· εύσεβέων δέ τό μυρίον ϊξ(ο)μαι άστυ: Ε215. 8-9.
άσυλεί: άσυλεί κα'ι άσπονδεί: Ε7. 19-20· [άσυλεί και άσπον]δεί: Ε9. 39-4Ο- ά[συλει κα'ι άσπονδεί]: El74. 4 5* άσυλε'ι κα'ι άσπονδεί: El77. 10.
ασυλία: κα'ι του Ίερου άσ[υλίαν]: El69. 1-2· [δεδόσθαι αύτώ άσυ]λίαν : El71.6.
ασυλος: [ύπάρχειν μεν τό Ιερόν του Ασκληπιού] του έγ Κώι άσυλον: El69. 3.
ατέλεια: δεδόσθαι δέ αύτώι κα'ι άτέλειαν: Ε8. 26-27· δεδόσθαι [αύτοϊς άτέλειαν]: Ε9. 38· κα'ι άτέλειαν ού[κ]
έχρήσατο: Ε26. 5-6· κα'ι άτέλειαν: Ε400. 18-19· άτ[έλειαν] πάντων αύτώι κα'ι [έκγό]νοις: Ε451. 13-14.
ατελής: ά[τελή πάντων εϊν]αι: El 74. 1-2.
άτριον: τής καθ' ήμέρα[ν γενομέν]ης έφοδείας έπ'ι τών άτρίων: Ε5. 26-27.
αυτοκράτωρ: αύτοκράτορι καίσαρι Άδριανώ Όλυμπίω Σωτήρι: Ε23 - Αύτοκράτορι καίσα[ρι] θεού
Τραϊανού Παρθ[ι]κου υίώ, θεοϋ Νέρουα υ[ΐ]ωνώ, Τραϊανώ Άδριανώ Σεβαστώ, Ζην'ι Έφορίω: Ε78.
1-5" [αύτοκρ]άτ[ορα Τραϊανόν] Άδριανόν [καίσαρα Σεβαστόν]: Ε79. 1-3- ΰπό τών αυτοκρατόρων:
El80. Α15· επ'ι τόν προεστώτα τής ηγεμονίας αυτοκράτορα θεόν Σεβαστόν Καίσαρα: El80. A39-40·
δια τών δογμάτων κα'ι άποκριμάτων νν [τών] αυτοκρατόρων: El80. Β6-7· προς τόν αυτοκράτορα
θεόν Σεβαστόν Καίσαρα: El80. Bl 1 · [τών Σεβαστών αυτοκρατόρων]: El80. Β36 - αυτοκράτωρ
Καίσαρ: Ε185. Αΐ· αύτοκράτορι Ούεσπασι[αν]ώ Καίσα[ρι Σεβαστώ]: Ε208. 1-4· κα'ι αύ[τοκράτο]ρι
Τίτω Καίσαρι: Ε208. 5-6· [αύτοκράτορι] Νέρουα καίσα[ρι] Τραϊανώ Σεβαστώ Γερμα[νι]κώ: Ε209 αυτοκράτορα Τραϊανόν, Άδριανόν Καίσαρα Σεβαστόν: Ε210 - απελεύθερος τών κυρίων
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αυτοκρατόρων: Ε313. 2-3· αύτοκ[ρ]ά[τορι] καίσαρι Γ(αΐω) Ούή[ρω Μ]αξειμίνω κα'ι Γ(αΐω)
Ίούλι(ω) Ούήρω Μαξίμω Σεββ.: Ε395. 1-5· [αύ]τοκράτ[ορι] Διοκλετιαν[ώ] κα'ι Μαξιμ[ι]ανώ Σεββ.:
Ε398. 1-4· ύττέρ της τών θειοτάτων κα[\] μεγίστων αυτοκρατόρων: Ε433. 2-3- [αύ]τοκράτορα
Μ(αρκον) Αύρήλιο[ν] 'Αντωνεΐνον Σεβαστό[ν]: Ε437. 2-3· [υπέρ της τών Θειοτάτω]ν καί [μεγίστων
Αυτοκρατόρων]: Ε447. 2-3" [αύτοκράτορ]α Σεβ[αστόν] [
]α[ν]όν;: Ε452· αύτοκρά[τορι]
Γ(αΐω) Ίουλίω 0[ύήρω] Μαξιμίνω Σ[ε]βαστώ: Ε454. 1-4- [ό σεβασμι] φτατος αύτοκρ[άτωρ Καίσαρ
Δο]μιτιανός Σεβα[στός] [Γερμανικ]ός: Ε455. 5-7· αύ[τοκράτορα] Μ. Αύρ(ήλιον)Ό[ύήρο]ν: Ε462. 12· τόν θειότατον κα'ι μέγιστον αυτοκράτορα· Μ(δρκον)· Ίούλιον Φίλιππον Σεβ(αστόν): Ε463. 2-5.
αυτός: [της δε αποστολής αυτών]: Ε4. 5· [έκάστωι αυτών]: Ε4. 9* διά τε του υίου αύτου: Ε5. 7-8· ύπ'
[αύ]τοϋ: Ε5. 8-9· τοις ττολίταις αυτών: Ε5. 42· θεμέν[ων αύτοϊς] τό διπλάσιον: Ε5. 47·
[πεποιη]κότων αυτών: Ε6. 13· δεδόσθαι αύτώι: Ε7. 17· ύπάρχειν δέ αύτώι: Ε7. 20· είναι δε αυτόν
πρόξενον: Ε7. 16· καλεϊσθαι δέ αυτόν: Ε7. 21· προς αυτούς: Ε7. 36· κα'ι είναι αύτώι: Ε8. 18·
δεδόσθαι δέ αύτώι: Ε8. 26-27· Ε8. 29· καλεϊσθαι δέ αυτόν: Ε8. 20· τόν υίόν αύτου: Ε9. 17· Ε9. 25[στεφα]νοϋσθαι χρυσώι στεφ[άνωι αυτόν]: Ε9. 20-21 - [αύτοϊς]: Ε9. 32· δεδόσθαι [αύτοΐς]: Ε9. 38·
[δότωσαν δέ αύτοϊς]: Ε9. 41· [εν ώι άν συνχωρηθήι αυτοΐς]: Ε9. 34· καλεϊσθαι δέ [αυτούς]: Ε9. 19·
εις αυτόν: El2. 20· [κα'ι] τοις [τέκνοις
] αύτου Αύρ[ηλίοις
]: Ε69. 2-3· δια την ούράνιον
αύτου ττρόνοιαν: Ε78. 8-10· [διά του πεμφθέν]τος ύπ' αύτου: Ε79. 7-8· κα'ι πολιτευόμενους μετ
[αύ]τών: Ε168. 9-10· και ής [αν] αύτο'ι κρατώσιν: Ε168. 14-15 - τοις ύπ' αυτούς τασσομενοις: Ε168.
17- μήτε αυτούς: El68. 18· κα'ι ής άν αύτο'ι κρατώσιν: El68. 23-24· τοις ύπ' αυτούς τασσομένοις:
Ε168. 25-26· μήτε αυτούς: Ε168. 26-27· είναι δέ α]ύτόν: Ε170.4· [δεδόσθαι αύτώ άσυ]λίαν : Ε171.6·
[οσα αύτοϊς ύπάρ]χει εμ Μαρωνείαι: El74. 1· [ανέγκλητον έπιδιδούς] αυτόν: El76. 4-5· [την
δαπάνην αυτός άνεδέξα]το: Ε176. 8-9· της εις αύ[τόν]: Ε177. 6· [δε]δόσθαι δέ αύτώι: Ε177. 7· είναι
δέ αύ[τόν]: El 77. 13· [πέμψα]ι δέ αύτώι [κα'ι ξέν]ια: El 77. 14-15 - [την] εύχαριστίαν αύτ[οϋ] :
Ε177.19-20· εύνοιας της [εις αυτόν]: Ε178. 4-5 - [καλεϊσ]θαι δέ αυτόν: Ε178. 5 - [στεφανώσαι δέ
αυτόν]: El78. 1· είναι δέ αυτόν: El78. 6· πρε(σ)βευσάντων ημών έπ' αυτόν: El80. Α5" ευθέως άμα
τ(ή) της ηγεμονίας αυτών συνστάσει: El80. Α8· τών δεδομένων αύτη φιλάνθρωπων: El80. Α17·
άποκατ[έστησε] αυτήν: El80. Al7-18· ό αν αύτο'ι βουληθώσιν: El80. Α38· [
]ΙΣΜΕΝ αύτοϊς:
El80. Β2· άσπάσεταί τε αυτόν: El80. Β12· επί τω έρρώσθαι αυτόν: El80. Β12-13 - αύτώ τε κα'ι τω
δήμω τ ω 'Ρωμαίων: El80. Β13* αύτώ τε καί ζ/τή Ίερα συνκλήτω: El80. Β14-15 - λαβόντες παρ'
αυτών: El80. Β17· εξ αυτών: El80. Β19· κα'ι τών φιλάνθρωπων αυτής απάντων: El80. Β24[στεφ]ανουσθαι τε αυτόν: El83. 4· είναι δέ αυτόν: El83. 12· αύτο'ι διαλύειν όφε[ίλουσι]: El85. Β1213" [τας αυτών φ]υτείας: El85. Β19 - επι[βαρουμένα]ς αύτας: El85. Β7-8· [παρέξ] αύτας ελληνίδας
πόλεις: El85. Β18- κα'ι λοιμός αυτόν άροιτο: Ε216. 6· της εις αυτόν: Ε217. 8· κα'ι τη συμβίω αύτου:
Ε321. 3-5· δεδόσθαι αύτώι: Ε400. 8-9· αύτώι κα'ι εκγόνοις: Ε400. 12-13 - κα'ι του σύνπα[ντος αυτών
οϊκο]υ: Ε433. 10-11* [κα'ι τοϋ σύνπαντος α]ύτών οίκου: Ε447. 9* δεδόσθαι αύτώι: Ε451. 11·
στεφανουν [αύ]τόν: Ε451. 16-17.
άφικνουμαι: κα'ι άφικνεϊσ[θαι ες τήν πόλιν] κα'ι την χώραν: El 74. 3-4· ήτις, άφικομένη προς τόν
αυτοκράτορα: El80. Bll* οί άφικνούμενοι είς τό ιερόν: El83. 15-16.
αχθομαι: [απορούσαν vel άχθομένην]: E l l . 7.
βάλλω: [ος δ' αν με]θ' ήμας έτερον ώδε βάλει: Ε216. 6.
βάρβαρος: οίς μεν βάρβαρον, οΤς δ' ελληνίδα διάλεκτον έστησε ν: Ε205. 26-27.
βαρύτης: διά τήν τών τόκων [βαρύτητα]: E l l . 7.
βασιλεύς: βασιλεύς Θρακών Κότ[υς]: Ε5. 7* [βασι]λέα Θρα[κ]ών 'Ροιμη[τάλκην Κ]ότυος υίόν: Ε83. 2-3· Διί
κα'ι βασιλεΐ Φιλίππωι σωτήρι: El86· Βασιλέα Πτολε[μαΐον]: Ε206. 1* Κ[ότυν 'Ρασκου]πόλεως
βασιλέ[α Θρακών]: Ε207. 3-4· βασιλεύς Θρακών Κ[ότυς 'Ρασκου]πόρεως: Ε458. 1-2.
βία: ού την βίαν: Ε205. 30.
βίος: της εσχάτης του βίου τελευτης: El84. 2-3 - μόνους γαρ ό βίος ύμας θεούς οΤδεν: Ε205. 20" εγνω τόν
βίον εξ ανδρός συνεστηκότα και γυναικός: Ε205. 41-42· ό σεμνός τόν βίον πολιτευσάμενος: Ε474.
3Λ.
βίοτος: αΐνετόν εν βιότω ζήσασα χρόνον: Ε219. 1.
βλέπω: κα'ι τόν σον βλέπω κόσμον: Ε205. 9* οΤς έβλεψα τόν ήλιον: Ε205. 9.
βοήθεια: εις τήν υπέρ του ημετέρου δήμου βοήθειαν: Ε5. 23-24.
βοηθώ: κατά τό εΰκαιρον βοηθείτω: El68. 33 * 36.
βουλευτής: [Άβ]δηρείτης [β]ουλευτής: Ε67. 1* βουλ(ευτής) Μαρωνείτης: Ε396. 3-4· γνώμη βουλευτών:
ΕΙ80. Α1· Εύσεβίου βουλ(ευτοϋ): Ε396. 12· [
]νος βου[λ(ευτής)]: Ε399Α. 1.
βουλή: [ε]δοξεν τήι βουληι κα'ι τώι δήμωι: Ε5. 27-28· εδοξεν τήι βουληι κα'ι τώι δήμωι: Ε7. 13· επί τε
βουλήν κα'ι τόν δήμον: Ε7. 17-18· εδοξεν τήι βουληι κα'ι τώι δήμωι: Ε8. 15-16· επί τε βουλή ν κα'ι
τόν δήμον: Ε8. 19· [εδοξεν τήι βου]λήι κα'ι τώι δήμωι: Ε9. 12-13· επί τε βο[υλήν]: Ε9. 40* [εδοξεν
τήι βουληι και τώι δή]μωι: Ε10. 11-12* βουλής: El2. 11· δημοσίαι βο[υ]λήι: El68. 15-16· δημοσί[αι]
βουληι: ΕΙ68. 19-20· δημοσίαι βουληι: El68. 24· 28· κοινή βουληι: El68. 39* [εδοξε τήι βουληι κα'ι
τώ]ι δήμωι τώι Μαρω[νιτών]: El69. 2-3· [προς τήν βουλή]ν κα'ι τόν [δήμ[ον]: El70. 1-2· [δεδόχθαι
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τ]ήι βου[λήι]: Ε171.5· [ε]δοξεν [τη βουλή
]: Ε173. 1· [Ιδοξεν τ]ηι βουλήι: Ε175. 1· [εδοξεν τήι
βουλη]ι και τώι δή[μωι]: El76. 12-13· και έφοδον επ'ι την βουλήν κα'ι τόν δή[μον]: El77. 10-11·
[ε]δοξεν τη βουλή: El80. A3 - δεδόχθαι τη βουλή και τω δήμω: El80. Α29 - δεδόχθαι τη βουλή κα'ι
τ ω δήμω: Ε180. Β10· [εδοξεν τή βουλή κα'ι] τ ω δήμω: Ε181. 1· [ή] βουλή κα'ι ό [δ]ή[μος
Πλωτ(ε)ινοπολειτών (:)]: Ε462. 3-4· ή βουλή κα'ι ό δήμος-Πλωτεινοπολιτών: Ε463. 5-7.
βούλομαι: ούθέν βεβουλημένοι κα[ταλείπ]ειν: Ε6. 9· εις δ ου β[ουλομαι έτερον θεΐναι]: Ε67. 3-4· [ούδένα
β]ουλομαι έτερον τεθή[ναι]: Ε68. 6-7· εάν τι προς ταύτην τήν συμμαχίαν προσθεϊναι ή εξελεϊν ό
δήμος ό των 'Ρωμαίων κα'ι ό δήμος ό των Μαρωνιτών βούλωνται: Ε168. 36-39· έκατέρων
βουλομένων: E l 6 8 . 39· [βουλ]όμενοι συντηρήσαι τήν [εύθηνία]ν: El75.7-8· τοις βουλομένοις
άναλαβεϊν τόν υπέρ τής πατ(ρί)δος αγώνα: El80. Α28-29 - έχωσιν έξουσίαν πάντες ο'ι βουλόμενοι:
El80. Α34· δ αν αυτοί βουληθώσιν: El80. Α38 - κα'ι διατάγματι [βούλομαι σα]φώς δηλώσαι: El85.
Β9-10· Ίς δ βούλομαι: Ε219. 3 - ϊς ην ου βούλομαι έτερον θήναι: Ε312. 4-5* [μηδένα] βούλομαι
[θεϊναι] : Ε3 2 0. 4 · κα'ι βούλ[ομαι] : Ε4 8 9. 5.
βους: [βουν]: Ε.3. 2· βοός τε [κ]α'ι ϊτπτου: Ε3. 10.
βροτός: τίμιόν έστι βροτόϊς: Ε215. 9-10.
βωμός: τόν [β]ωμόν κατεσκεύασα: Ε88. 7-8· πάντων θεών ό βωμός: Ε393. 1-2.
γαία: τήδ' ύπό γαίηι: Ε215. 2· μητρός γαίης: Ε221. 2· [κεϊμ]ε δ' εν γέη Θρακ[ών Πλωτινοπ]ολειτών: Ε466.
13-14.
γάμος: κα'ι τόν κοινόν υμών θεμένων γάμον: Ε205. 17.
γάρ: εν τε γαρ ταϊς συνεδ[ρίαις]: Ε5. 15 • [κα]Ί γ α ρ τό σον έγκώμιον τών ομμάτων εστί κρεΐσσον: Ε205.
8· μόνους γαρ ό βίος υμάς θεούς όίδεν: È205. 20· κεϊθι γαρ πρώτον τους καρπούς έξέφηνας: Ε205.
36.
γε: δ γε [
] : Ε485. 2.
γη: άπολ[α]βουσα τήν ιδίαν γην: Ε78. 8 - άπολαβουσα τή[ν ιδίαν γήν]: Ε79. 6· κα'ι κατά γήν κα'ι κατά
θάλασσαν: Ε168. 10-11· γήν φασι πάντων μητέρα γενηθήναι: Ε205. 15-16· τ'άλλα γα[ρ πάντα]:
Ε216.3.
γενεή: τίς δε χρόνος γενεής: Ε29. 5.
γένος: V ήι τό γένος διαλλάσσον: Ε205. 27· τήν πρώτην σου του γένους αρχήν: Ε205. 15" έπ'ι τό γένος:
Ε205.13-14.
γίγνομαι: χρείας τώι δήμ[ωι γενο]μένης πρεσβείας: Ε5. 5· τής καθ' ήμέρα[ν γενομέν]ης έφοδείας έπ'ι τών
άτρίων: Ε5. 26-7· ταΐς συνεδ[ρίαις τ]αϊς γενομέναις υπέρ τής χώρας: Ε5. 15-16· [τό δ]έ γενόμενον
άνάλωμα: Ε5. 44· ο'ι δέ αιχμάλωτοι γενόμενοι: Ε6. 19· [παραίτιος γίνεται]: Ε7. 2· τό δέ γενό[μ]ενον
άνάλωμα: Ε7. 31-32· τών ύπ' αύτου γεγενημένων ευεργεσιών: Ε7. 7-8· άεί τίνος αγαθού παραίτιος
γίνεται: Ε8. 3-4· [παραίτιον γενόμενον]: Ε9. 36" γενόμε[νος
]: Ε10. 2· γινόμενος [άεί τίνος
άγαθου παραίτιος]: ΕΐΟ. 6· πολλών [γενομένης χρημάτων κα'ι πραγ]μάτων χρείας: El76. 7-8·
φίλος καί σ[ύμμαχος γε]νόμενος: El80. Α8-9 - ήξιώθη φίλος κα'ι σύμ[μαχος γενέσθαι: El80. Β3-4- τόν
άε'ι γεινόμενον έξεταστήν: El83. 11-12· [γενόμεν]ος επιμελητής: Ε204. 3-4· γήν φασι πάντων μητέρα
γενηθήναι: Ε205. 15-16· [γεν]ομένην γυναϊκ[α]: Ε316. 3· σύμβιος γεναμένη: Ε475. 3 .
γιγνώσκω: 'ίνα [δέ Τήϊοι γ]ινώσκωσιν: Ε5. 37· κα[ί νόον εγνω]: Ε98. 2· γινώσκων δτι τό έγκώμιον, νους
μέν θεού, χείρες δέ γράφουσιν άνθρωπου: Ε205. 12-13.
γϊνος: γϊνον: Ε3. 3 · κα'ι γίνου: Ε3. 11.
γλυκύς: κα'ι τω γλυκυτάτω άνδρί: Ε68. 3· γλυκύτατη θυγατρί: Ε71. 5-6.
γνήσιος: γνησιώτατα προθυμηθέντες: El80. Β20.
γνησίως: [άπροφασίστως τε κα'ι] γνησίως περ'ι τή[ν ήμετέραν πόλιν]: El76. 9-10.
γνώμη: άε'ι προ[σ]τιθέντες γνώμην: Ε5. 18-19· γνώμη βουλευτών κα'ι αρχόντων και 'Ρωμαίω[ν τών νου
|τ]ήν πόλιν κατοικούντων κα'ι τών λοιπών πολειτών άπάν[των]: E l 8 0 . Α1-2- [γνώμη τών] εκ
συνεδρίου: Ε455. 2-3.
γονεύς: τοις γονευσιν: Ε87. 2· συ τιμασθαι γονείς ύπό [τ]έκνων έποίησας: Ε205. 31-32.
γόος: δακρυόεντι γόωι: Ε465. 11.
γράμμα: κα'ι τών γραμμάτων α μέν 'ιερά τοις μύσταις, α δέ δημόσια τοις πασιν: Ε205. 23-24" γράμμαθ'
εΰρεν: Ε205.22.
γραπτός: [εϊκόνι χαλκ]ήι (vel γραπτήι): El83. 2.
γράφω: ταύτην τήν συμμαχίαν γραφήναι εις χάλκωμα: El68. 41-42· γεγράφθαι κα'ι κεκυρώσθαι ψήφισμα
υπέρ τής τοιαύτης πρεσβείας: El80. Ä29-30 - τό έπ'ι τέλει του ψηφίσματος [γ]εγραμ(μ)ένον: El80.
A30-31· μήτε γράψαι μηδέν μήτε ειπείν: El80. Α41· τα γραφέντα περ'ι τούτων ψηφίσματα: El80.
Β25· μ[ήτε γράψαί τι]: El80. Β38· χείρες δέ γράφουσιν άνθρωπου: Ε205. 13· κα'ι θεά νόμον
εγραψεν: Ε205. 34.
γυνή: [ Ά ] σ π ώ Μεγαδο[—] γυνή: Ε39· Κλεώ Διονυσαδος γυνή: *Ε42· Άρχήνασσα Έρμώνακτος γυνή:
Ε45· Σύνεσις Διονυσίου γυνή: Ε47-Κλεονίκη Μέμνονος γυνή: Ε52· [Μητ]ρώνασσα [
]Α[ . ] 0 [
• ] [Υ υ ] ν ι ΐ ^53. 3· Εύτυχ'ι[ς] Κράτωνο[ς] γυνή: Ε54* Ήροδότη Συμμάχου γυνή: *Ε55· γυν[ή]: Ε56.
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3· Μητροδώρα Άσκληπιοδώρου γυνή: Ε59. 3-5· [... Δ]ημοκάδου γυνή: *Ε61 - [τή γυναικί]: Ε67. 3·
[τή γυναικ[ί]: Ε92· σήμα γυναικί Ήραΐννη(ι): Ε109. 2-3" Ήραΐς Διοσκουρ[ίδου] γυνή: Ε143- εξ
ανδρός συνεστηκότα κα'ι γυναικός: Ε205. 41-42· εγνω [
]τερον τήν γυναίκα: Ε205. 42-43· ττρός
γυναίκας: Ε205. 28· Μητρώνασσα Σωπολίδου γυνή: É226 - Κλειτώ Δημάρατου γυνή: Ε228· Ήραΐς
'Αρμοδίου γυνή: Ε233· [ . .](?[.] ΝΑ Ποσειδωνίου] γυνή: Ε239· Μοσχίνη Άριστήος γυν[ή]: Ε241·
[
] Δημοκρίτου γυνή: Ε247· γ(υ)νή δέ Διογένους του [Προ]κλέους: Ε251. 2-3· [Άρ]τεμισία
Πατροκλέους γυνή: Ε254· Κλεοπάτρα Άπολλοδώρο[υ] γυνή: Ε258. 3-5· [Ή]δεϊα Διονυ[σίου],
γυνή δέ Νουμην[ίου] του Μητροδότου: Ε278 - γυνή δ[έ Διογέ]νου: Ε259. 5-6• Βενδ'ις Διουκίλου
γ[υνή]: Ε279 - γυνή δέ Διονυσίου: Ε286. 4-5 - γυνή δέ Πυθ[ογένου] το[υ Λυσαν]ίου: Ε297· γυνή δέ
Διονυσίου του Δωρίωνος: Ε302. 4-5· [γεν]ομένην γυναϊκ[α]: Ε316. 3· [κατεσκεύασα έμαυτώ κα'ι τή
γυναικί]: Ε320. 2· [κ]α'ι τής γυναικός Βεσούλας Μοκαττόρεως: Ε387. 1-2· κέ τες γυνεξίν μου: Ε396.
9-10.
Δ: έτη Δ: Ε218. 2.
δαίμων: εττε'ι δαίμω[ν]: Ε28. 3.
δαίω: μοϋνος (ε)ν αίχμα δάϊον: Ε215. 5-6.
δακρύω: δακρυόεντι γόωι: Ε465. 11.
δανείζω: [ε]δάνεισεν τα χρήματα: E l l . 5· [δ]ανείσηι τήι ττόλει: E l l . 3· δανείσειν αργυρίου [έως αριθμός
δραχμάς]: E l l . 11· [τους τό παλαιόν δ]ανεισαμένους: E l l . 17-18.
δάνειον: κατ[έλυσε δανείου]: E l l . 9.
δαττάνη: [τήν δαπάνην αυτός άνεδέξα]το: El 76. 8-9.
δείνα: ό δείνα του δεινός: Ε180. Β22.
δέω: δταν δέηι τόν έιταινον πολλοίς θεοϊς προναώσαι: Ε205. 21-22· πώς έδει τό ήσσον: Ε205. 43.
δέομαι: [εάν του δέηται]: Ε170. 2-3" [τοις δεομένοις χρήσιμον] εαυτόν παρέσχ[ετο]: Ε176. 3-4· [έά]ν του
δέηται: Ε177.11-12· δεήσεται μετά πάσης εντεύξεως κα'ι 'ικεσίας: Ε180. B15"
δέκα: [φθόης δέ]κα μή[ν]ας: Ε3. 7-8 · [ποδ]αλγίης [δέ]κα: Ε3. 11-12.
δεσπότης: [ευσεβών] δεσπ[οτών] [ή]μ[ών] Διοκλ[ητιανοϋ κα'ι] Μαξιμ[ιανοΟ] Ε382. 1-5" ευσεβών
Δεσποτών ημών Διοκλητιανου κα'ι Μαξιμιανοΰ Σεββ.: Ε383. 1-4.
δεύτερος: επί δευτέρα ν ευχή ν: Ε205. 7· δεύτερον: Ε221. 11.
δή: δι'α δη: Ε180. Α17.
δηλώ: δηλωσάντω[ν τήν] τής πόλεως προς τόν δήμον τόν 'Ρωμαίων ύπόστασιν: E l 8 0 . Α5-6 - α
δεδήλωται: El80. Α14· α δια τών δογμάτων κα'ι άποκριμάτων νν [τών] αυτοκρατόρων δηλοοτα(ι):
ΕΙ80. Β6-7· [βούλομαι σα]φώς δηλώσαι: El85. Β9-10.
δημαρχικός: δημαρχικής εξουσίας τό έκκαιδεκ [α]τον: El85. Α4-5.
δήμος: έλέ[σθαι δέ τόν δήμον θεωρούς] τρεις: Ε4. 3 - ό δήμος: Ε5. 31" ό δήμος ό Άβ[δηριτών]: Ε5. Ι - του
δήμου: Ε5. 49· [το]υ δήμου του Τηΐων: Ε5. 10" τήν του δήμου προθυμίαν: Ε5. 37-38· υπέρ του
δήμου: Ε5. 19-20· υπέρ του ημετέρου δήμου: Ε5. 23-24 - ύπό του δήμου ημών: Ε5. 41-42· τώι
δήμ[ωι]: Ε5. 5" τώι ήμετέρωι δήμωι: Ε5. 13" [έ]δοξεν τήι βουλήι και τώι δήμωι: Ε5. 27-28 - ό δήμος
ό 'Αβδηριτών τόν δήμον: Ε6. 1-3 - προς τόν δήμον ημών: Ε6. 7 - τών [έπ]Ί τα παραπλήσια
δεδωκότων εαυτούς δήμων: Ε6. 10 - τοις του δήμου πράγμασιν: Ε6. 16 · προς τόν δήμον ημών: Ε7.
5-6· Ε7. 15-16" τόν ήμέτερον δήμον: Ε7. 6-7· τήν του δήμου σπουδήν: Ε7. 10· έδοξεν τήι βουλήι κα'ι
τώι δήμωι: Ε7. 13· επί τε βουλήν κα'ι τόν δήμον: Ε7. 17-18· ό δήμος στεφνοϊ: Ε7. 2 5 ' ό δήμος ό
Άκαν[θί]ων: Ε7. 33-34· τήν του δήμου εύχαριστίαν: Ε7. 34· τών εύνοούντων τώι δήμωι: Ε7. 41· τώι
δήμωι: Ε8. 3 - κα'ι του δήμου του 'Ρωμαίων: Ε8. 12" τα τώι δήμωι συμφέροντα: Ε8. 13-14· ό δήμος:
Ε8. 14· Ε8. 24- έδοξεν τήι βουλήι και τώι δήμωι: Ε8. 15-16· προς τόν δήμον: Ε8. 17· επί τε βουλήν
κα'ι τόν δήμον: Ε8. 19· τόν [δ]ήμον ημών: Ε9. 4-5· προς τόν δή[μον]: Ε9. 9* [ό δήμος]: Ε9. 11[έδοξεν τήι βου]λήι κα'ι τώι δήμωι: Ε9. 12-13 - [προς τόν δήμον ή]μών: Ε9. 14-15' [του δήμου του
'Ρωμαίων]: Ε9. 16· [ό δήμος στεφα]νόϊ: Ε9. 22-23· [ό δήμος ό Αβδηριτών]: Ε9. 35" επί τε βο[υλήν
κα'ι τόν δήμον]: Ε9. 40· [εις εύχαριστίαν του δήμου]: Ε9. 44· τώι τε δήμωι: Ε10. 7· προς τόν
δήμο[ν ]: ΕΐΟ. 9· [ό δήμος]: ΕΐΟ. 10· [έδοξεν τήι βουλήι κα'ι τώι] [δή]μωι: Ε10. 11-12· [τόν δ]ήμον
τόν [
]: Ε12. 8· τόν δήμον τόν [
]:Ε12. 12· ό δήμ[ος]: Ε20- ό δ[ήμος]: Ε83. 1· π[ρός τόν
δήμον τόν] 'Ρωμαίων κα'ι τόν δήμον τόν] Μαρ[ωνιτών και τόν] Αϊνίων: E l 6 8 . 6-8· ό δήμος ό τών
Μαρων[ι]τών: El68. 12-13· του δήμου του 'Ρωμαίων: El68. 13-14· ώστε τώι δήμωι τώι 'Ρωμαίων:
El68. 16-17· τώι δήμωι τώι 'Ρωμαίων: E l 6 8 . 20-21· ό δήμος ό τών 'Ρωμαίων: E l 6 8 . 21-22· του
δήμου του Μαρωνιτών: El68. 22-23· ώστε τώι δήμωι τώι Μαρωνιτών: El68. 25· του δήμου τών
'Ρωμαίων: El68. 29· ώστε τώι δήμωι τώι Μαρωνιτών: El68. 29-30· τώι δήμωι τών 'Ρωμαίων: El68.
30-31· ό δήμος ό τών Μαρωνιτών: El68. 32· τώι δήμωι τών 'Ρωμαίων: El68. 32-33" τώι δήμωι τών
Μαρωνιτών: El68. 34· ό δήμος ό τών 'Ρωμαίων τώι δήμωι τώι Μαρωνιτών: El68. 35-36· ό δήμος ό
τών 'Ρωμαίων κα'ι ό δήμος ό τών Μαρωνιτών: El68. 37-38· [έδοξε τήι βουλήι κα'ι τώ]ι δήμωι τώι
Μαρω[νιτών]: El69. 2-3· [του δήμου του τε Μαρωνιτών κα'ι Κώιω]ν: El69. 6· [προς τήν βουλή] y
κα'ι τόν δήμ[ον: Ε170. 1-2- κα'ι διασώσαι [τόν δήμον]: Ε175.7-8 - [ϊνα ουν] κα'ι ό δήμος φαίνη[ται]:

630

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

El76. 10-11- [εδοξεν τήι βουλή]ι κα'ι τώι δή[μωι]: El76. 12-13- ό δή[μος στέφανοι]: El 77. 3-4- κα'ι
εφοδον έπ'ι την βουλήν κα'ι τον δή[μον]: El77. 10-12- ευεργετ[εϊν τον δή]μον: El77.18-19- [ό δήμος
στέφανοι]: El78. 3- προς τον δήμον τόν 'Ρωμαίων: El80. Α6- ό Μαρωνειτών δήμος: El80. Α7δεδόχθαι τή βουλή και τω δήμω: El80. Α29- δεδόχθαι τη βουλή και τω δήμω: El80. ΒΙΟ- αυτω τε
κα'ι τω δήμω τω 'Ρωμαίων: El80. Β13 - -χονυυν δήμου [του 'Ρωμαίων]: El80. Β36" [εδοξεν τη βουλή
κα'ι] τω δήμω: Ε181. 1- [δεδόχθαι τω δ]ήμω: Ε181. 6 - [α]ΐρεθε'ις ΰπό του δήμου 'ιερεύς: Ε182. 4- ό
δήμος: Ε210. 6· [ό δή]μος [Σα]μοθρά[κ]ων: Ε211 · ό δήμος Μαρωνιτών: Ε217. 8- ό δήμος: Ε267. 3[ό δ]ήμο[ς]: Ε268- ό δήμος: Ε269. 4· Ε270· Ε271· Ε272· Ε273· Ε274- Ε275- Ε276. 4-5· Ε277. 6-7· Ε279.
4-5- Ε280.4 κα\6· Ε281· Ε282- Ε285" Ε286.3· Ε287. 2' Ε288. 9-10- Ε289. 3- Ε290. 2-3- ό δήμος: Ε273.
5- ό δήμος ό εν Αϊνω: Ε278. 4- ό δή[μος]: Ε283- [ό δή]μος: Ε284- ò δήμος: Ε379. 4- [ή] βουλή και ό
[δ]ή[μος Γίλωτ(ε)ινοττολειτών (;)]: Ε462. 3-4- ή βουλή κα'ι ό δήμος-Πλωτεινοπολιτών: Ε463. 5-7.
δημόσιος: εις τα παρ' έαυτοϊς δημόσια: Ε7. 38· μετά τα Ιερά κα'ι τα δημόσι[α]: Ε9. 41· [τήι δημοσίαι
σφραγίδι]: Ε9. 43" δημοσίαι βο[υ]λήι: E l 6 8 . 15-16- δημοσί[αι] βουλήι: E l 6 8 . 19-20- δημοσίαι
βουλήι : El68. 24- 28- [ττρώτωι] μετά τα 'ιερά [κα'ι τα δημόσια]: El70. 3-4- μετά [τα Ιερά] κα'ι τα
δημόσια: El77. 12-13- à δε δημόσια τοις πδσιν: Ε205. 23-24.
δηνάριον: [(δηνάρια) ΒΦ]: Ε67. 5· (δηνάρια) ΒΦ: Ε68. 8· (δηνάρια) ΒΦ: Ε68. 10· δηνάρια χείλια
πεντακόσια: Ε88. 12-14- (δηνάρια) ΑΦ: Ε89. 7- [δ]ώσει τη [πόλει (δηνάρια) ΒΦ;]: Ε216. 6· [δώ]σει
τω ταμείω (δηνάρια) Φ: Ε219. 4· κα'ι τή πόλει (δηνάρια) Φ: Ε219. 5· άττοτείσει προστείμου τ ω
φίσκω (δηνάρια) [ΒΦ;] κα'ι τή πόλει (δηνάρια) ΒΦ: Ε312. 6-7· (δηνάρια) Φ: Ε318. 6· δώσει
προστ[είμου τή πόλει (δηνάρια) τόσα]: Ε320. 5· [δώ]σει τή πόλει (δηνάρια) À: E322. 6· (δηνάρια)
ΒΦ: δώσει τ[ω μεν φίσκω δηνάρια τόσα] τή δε πόλει άλλα δη[νάρια τόσα]: Ε323" [
(δηνάρια]
ΒΦ: Ε324- (δηνάρια) ΒΦ: Ε327- [(δηνάρια) [πε]ντακόσια: *Ε439.
διά: διά τε του υ'ιοϋ αυτού : Ε5. 7-8- δια τής καθ' ήμέρα[ν καρ]τερήσεως: Ε5. 22- [δια τής τ]ών
πραγμάτων παραθέσειως: Ε5. 25-26- δια παντός: Ε8. 8· [δια παντός]: Ε9. 8- δια την των τόκων
[βαρύτητα]: E l l . 7- δι' επιμελητού: Ε25. 3 - δι' οπ[λω]ν: Ε68. 4-5· δια τήν ούράνιον αύτου
πρόνοιαν: Ë78. 8-10· [δια του πεμφθέν]τος: Ε79. 7-8· δια τής ιδίας χώρας: El68. 14· 23· δια τήν
προς 'Ρωμαίου[ς φιλί]αν: El80. Α7-8 - δια των δογμάτων: El80. Α13· Α15 - δια των άποκριμάτ[ων]:
Ε180.Α15· δι' α δή: Ε180. Α17· υποσχόμενος <χόμενος> [δια] άποκρίματος: Ε180. Α19-20· δια
ψηφίσμα(τ)ος αιωνίου: El80. Α26· δια χρηματ[ισ]μοΰ: El80. A34-35· [δια των τής] συνκλήτου
δογμάτων: El80. Β4· δια των δογμάτων κα'ι άποκριμάτων: El80. Β6· διά ταϋτα: El80. Β19· δια του
χρηματισμού: Ε180. Β21· τόν δια πα[ν]τός: Ε207. 2· α [δι' επιστο]λών άπήνγειλε[ν ήμΐν]: Ε455. 3 4.
διαδίδωμι: διέδωκε τό σπέρμα: Ε205. 38.
διαδοχή: [μέχρι πάσης διαδοχής]: El80. Β40.
διακούω: διακούσαντες: Ε6. 2 1 .
διάλεκτος: οΐς μεν βάρβαρον, όΐς δ' ελληνίδα διάλεκτον εστησεν: Ε205. 26-27.
διάληψις: [τής περ'ι εαυτόν άρε]τής τε κα'ι διαλήψεως: Ε9. 2-3" κα'ι στοίχων τή[ι του πατρός άρετήι κα'ι
δι]αλήψει: El0. 3-4.
διαλλάσσω: ϊν' ήι τό γένος διαλλάσσον: Ε205. 27.
διαλύω: αύτο'ι διαλύειν όφε[ίλουσιν]: El85. Β12-13.
διασώζω: κα'ι διασώσαι [τόν δήμον]: El75.7-8.
διάταγμα: κα'ι διατάγματι [βούλομαι σα]φως δηλώσαι: El85. Β9-10· νεκρό(ν) διάταγμα καθολικόν: Ε216. 4·
κα'ι κο[ιν]ών διατα[γμάτων ρήματα]: Ε455. 7-8.
διατάσσω: [τα π]ρό έμου δ[ι]α[ταχθέντα]: Ε455.β-'}.
διατελώ: ήι έχων διατελεί: Ε7. 15 - ην έχων διατελεί: Ε7. 5" Ε8. 18· έπ'ι τή α'ιρ[έσει ην έχων προς τόν δήμον
ή]μών διατελεί: Ε9. 14-15· [έπ'ι τήι α'ι]ρέσ[ει ην ε]χων προς τό[ν δήμον διατελεί]: Ε10. 12-13"
έπειδή[ ό δείνα τοϋδείνος} εΰνο υ[ς] ώ[ν δια]τελεϊ: El 71.1-2· άνήρ άγα[θός] ων διατελε[ϊ]: El 72. 3·
διατελεί ευ νου ς ων: Ε400. 6-7· εύχρη[σ]τών δι[α]τελεϊ: Ε451. 4-5.
διατηρώ: [διατηρεί τόν [δ]ήμον ημών έν εΐρήνη[ι]: Ε9. 4-5· [διετήρησεν] ήμας εν ειρήνη: ΕΐΟ. 9-10.
διατίθημι: διατεθέντων μέχρι ποταμού Μέστου: Ε78. 11-12.
διαφυλάσσω: τήν εαυτών σπουδήν κα'ι φιλοτιμίαν άκατάπαυστον διαφυλάσ[σειν] άθάνατον: Ε6. 6-7"
ανεπηρέαστους ήμας διαφυλαχθήναι: El80. Α21-22.
δίδωμι: [ή δ]ότω εγγύη(ν): Ε3. 5· δου[ναι δε κα'ι έκέχειρον τους τι]μούχους: Ε4. 7- άργύριον δε εις ταύτα
δ[ου]ναι: Ε4. 9-10 - [δό]ντες τόδε τό ψήφισμα: Ε5. 40· τών [έπ]Ί τά παραπλήσια δεδωκότων: Ε6.
10· εις ταύτα δότωσαν : Ε7. 32· δεδόσθαι αύτώι εφοδον: Ε7. 17· δεδόσθαι δε αύτώι: Ε8. 26-27· Ε8.
29 - [δότωσαν δε αύτοϊς]: Ε9. 41· δεδόσθαι [αύτοϊς άτέλειαν πάντων]: Ε9. 38· [διδοΰς άπόδει]ξιν:
Ε9. 8-9· εδωκέν τε πολλάς [αποδείξεις]: Ε10. 8· [άν]αστροφήν τόν π[άντα χρόνον εδωκεν]: E l l . 16·
έδωσαν: Ε12. 22- δώσει τ ω ταμε[ίω τής πόλεως]: Ε67. 4-5" δώσει τ ω [Ίερωτάτω τα]μείω
προστείμου (δηνάρια) ΒΦ: Ε68. 7-8 - δώσι (sic) τ ω ταμείω: Ε88. 12· δώσει τή πόλει: Ε89. 6-7δώ[σει τή πόλει νείτω ταμείω- - ] : El02. 1- δούναι δέ [τόν ταμίαν τοϊς θεωροΐς εις ξένια κα'ι εϊς
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άτταρχήν τα εκ τ]οϋ νόμου: Ε169. 6-7· [δεδόσθαι αύτώ άσυ]λίαν : El71.6' [δε]δόσθαι δε αύτώι κα'ι
ττολιτεί[αν κα'ι ε]γκτησιν κα'ι εϊσπλουν κα'ι [εκπλο]υν: E l 7 7 . 6-9 - τών δεδομένων αύτη
φιλάνθρωπων: El80. Α17- σύ νόμους εδωκας: Ε205. 29· [δ]ώσει τη [πόλει: Ε216. 5" [δώ]σει τω
ταμείω (δηνάρια) Φ: Ε219. 4· [δώ]σει τη πόλει (δηνάρια) A: E322. 6· δώσει τ[ω μεν φίσκω δηνάρια
τόσα]: Ε323· [δώσει
κα'ι τη ττόλ]ει (δηνάρια) ΒΦ: Ε327· [δώσ]ει τω φίσκω [προστίμου]: Ε318.
5-6· [δώ]σει προστ[είμου τη πόλει (δηνάρια) τόσα]: Ε320. 4-5· δεδόσθαι αυτώι προξενίαν: Ε400. 89· ώ το έφόδιον δοθήτω: *Ε446. 2-3· δεδόσθαι αυτώι προ[ε]δρίαν κα'ι προξενία[ν]: Ε451. 11-12.
δίειμι: μή διιέτωσαν : El68. 15-24.
δίκαιον: ϊνα μη[δέν τών προς] 'Ρωμαίους θραύση δικαίων: El80. Al 1-12· ε'ις τό άρχαϊον δίκαιον: El80.
Α18· τών της πόλεως δικαίων: El80. Α24· περ'ι τών ημετέρων δικαίων: El80. Β8-9· τα της πόλεως
δίκαια πάντα: El80. Β14- αύτη τό δίκαιον εστησεν: Ε205. 24.
δικαιοσύνη: αρετής ένεκεν κα'ι [δικαιοσύνης]: Ε9. 24.
διότι: διότι ό δήμος στέφανοι: Ε5. 31-32.
διπλάσιον: θεμέν[ων αύτοϊς] τό διπλάσιον τών νομοφυλάκων: Ε5. 47-48.
δίπλωμα: [εν δι]πλώματι: Ε9. 42-43· υπό τών τοις διπλώμα[σιν άδιακρί]τως χρωμένων: Ε185. Β8-9.
δόγμα: υπό [της συνκλή]του δια τών δογμάτων: El80. Α12-13 - δια τών δογμάτων: El80. Α15 - [διά τών
της] συνκλήτου δογμάτων: El80. Β4· δια τών δογμάτων κα'ι άποκριμάτων: El80. Β6· [Δόγμα
Συ]νκλήτου: Ε455. 2.
δοκεϊ: [ε]δοξεν τήι βουλήι κα'ι τώι δήμωι: Ε5. 27-28· εδοξεν τήι βουλήι κα'ι τώι δήμωι: Ε7. 13· εδοξεν τήι
βουλήι κα'ι τώι δήμωι: Ε8. 15-16· [εδοξεν τήι βου]λήι κα'ι τώι δήμωι: Ε9. 12-13· [εδοξεν τήι βουλήι
και τώι δή]μωι: El0. 11-12· εδοξε τήι βουλήι κα'ι τώ]ι δήμωι τώι Μαρω[νιτών]: E l 6 9 . 2-3 [δεδόχθαι τ]ήι βουλήι: Ε171.5" [ε]δοξεν [τη βουλή
]: Ε173. 1· [εδοξεν τ]ήι βουλήι: Ε175.1·
[εδοξεν τήι βουλή]} κα'ι τώι δή[μωι]: E l 7 6 . ' l 2 - 1 3 : [ε]δοξε: Ε179. 3· [ε]δοξεν τη βουλή: Ε180. A3"
δεδόχθαι τη βουλή κα'ι τω δήμω: El80. Α29· δεδόχθαι τη βουλή κα'ι τω δήμω: El80. ΒΙΟ- [εδοξεν
τη βουλή κα'ι] τω δήμω: Ε181. 1 · [δεδόχθαι τω δ]ήμω: El 81. 6· εδοξεν τοις θεραπευταϊς του θεού:
EÌ82. 1·' δεδόχθαι: Ε430. δεδόχθαι τοις πολ[ίταις]: Ε451. 10.
δόλος: δόλωι πονηρώι: El68. 16· 20· 24-25· 28.
δόμος: οΤσι δόμοις κτέ[α]ν[ον]: Ε436. 9-10.
δούλος: [ό δέ δούλος;
]: Ε2. 8· Στυλιανός δούλος Χ(ριστο)ϋ: Ε73.
δράκων: τους Ιερούς δράκοντας σου: Ε205. 37.
δραχμή: κα'ι πορεϊον εθ[ιμον έκάστωι αυτών - - - - δραχμ]άς: Ε4. 9· [ά]πό άλεξανδρείων δρα[χμών
τρισχιλίων]: Ε9. 28-29· [εως αριθμός δραχμάς]: E l i . I l - άπό [δραχμ]ών χιλίων: El77.16-17.
δύναμαι: τών δυναμ[ένων επα] νορθώσαι τα πράγματα: Ε5. 17· κ[α'ι μή δυναμένους την έτησί]αν κα'ι την
έπίσ[χεσιν καταβαλεϊν]: E l l . 18-19· μηδενός ένοχλήσαι τρόπου δυναμένου: El80. Α27-28.
δυνατός: πρέπουσαν κα'ι δυνατήν τηλικούτω θεώ ύπόσχεσιν: El80. Α20-21.
δύο: εΐστή[λας λιθίνας δύο]: Ε4. 12-13· [πρεσβε]υτάς δύο προς Τηΐους: Ε5. 39· δύο μεν οΰν έστε: Ε205.
19· κα'ι άλλα δύο μεί[λια]: Ε433. 21-22.
δυσεντερίη: δυσεντερίης τρ[ιάκοντα ήμέ]ρας: Ε3. 8-9.
δυσκράτητος: où δυσκράτητος ό λόγος: Ε205. 2 1 .
δύσμορος: [δύσμορος;]: Ε466. 2.
δώμα: δώμα φίλοις φ[ίλον ;]: Ε218. 3.
δωροδοκώ: [μήτε δω]ροδοκούμενος ύπό μηδενός τρόπω μηδενί: El80. Β26-27.
εάν: εάν δε μή προ[ειπών πε]ράσηι: Ε3. 5-6· εάν τις πρότερος εκφέρηι: Ε168.30 - εάν τις πρότερος πόλεμον
εκφέρηι: El68. 33-34· εάν τι προς ταύτην την συμμαχίαν προσθεϊναι ή έξελεϊν ... βούλωνται: El68.
36-39· εάν έξέλωσιν: Ε168. 40· [εάν του δέηται]: Ε170. 2-3· [εά]ν του δέηται: Ε177. 11-12" εάν χάριν
έά]ν τι παρά τήν κέλευσίν
τούτων: El80. Α25-26· εάν δέ τις τολμήση έτερον θ[ήναι]: Ε312. 5 - [
μου ποιεί: *Ε439. 1.
εαυτός: αρετής ένεκεν κα'ι εύνοιας τής εϊς έα[υτόν]: Ε5. 32-33· αρετής ενε[κεν κα'ι εύν]οίας τής εϊς εαυτόν: Ε5.
34· τήν εαυτών σπουδήν κα'ι φιλοτιμίαν: Ε6. 6· δσον εφ' έαυτοϊς: Ε6. 8" τών [έπ]ί τά παραπλήσια
δεδωκότων εαυτούς δήμων: Ε6. 10" τήν προς τους [συγ]γενείς εαυτών: Ε6. 13-14· τής εις εαυτόν:
Ε7. 28· εις τά παρ' έαυτοϊς δημόσια: Ε7. 38* την καθ' αυτόν εύνοια ν: Ε7. 5" φιλοτιμοτέρους εαυτούς
παρέχωνται: Ε7. 11-12· εαυτόν επιδιδούς: Ε8. 6 - εαυτόν παρέσχετο: Ε8. 12-13• τής εις εαυτόν: Ε8.
26· [τής περ'ι εαυτόν άρε]τής: Ε9. 2-3· [έαυ]τόν παρέχεται: Ε9. 5-6· κα'ι εύνοιας [τής εϊς εαυτόν]: Ε9.
24· [π]ροθύμως επιδούς ε [αυτόν]: E l l . 4· κα'ι έ[α]υτώ: Ε67. 3 - κατεσκεύασε τήν σορόν εαυτή: Ε68.
1-2' τή πατρίδι εαυτού: Ε68. 5· [κατεσκεύ]ασεν έαυτώ: Ε69. 1-2· [κατεσκεύασε]ν έαυτώ ι: Ε92· ή
φαμίλια π α ρ ' εαυτής: E l 6 7 . 1-2· [ευχρηστον έ]αυτόν [παρασκευάζει]: El71.4-5· εαυτόν
παρέσχ[ετο]: El76. 4 · [τοις εαυτού εύερ]γέταις: ΕΙ76. 11-12· [τοις εαυτού εύερ]γέταις: El76. 11-12·
επιγράψαι εαυτούς τώ ψηφίσματι πρεσβευτάς: El80. Α35· <επιγράψαι. . . εαυτούς πρεσβευτάς>:
ΕΙ80. A36-37· άλλα εαυτών κα'ι τής τών [συνγενών ;] ουσίας: El85. Β14-15- ζών εποίει έαυτώ: Ε311.
2-3· [κατεσκεύα]σεν τό άνγεϊον έαυτώ : Ε312. 1-2· κα'ι [τή συμβίω vel γυναικί] εαυτού Έλπίδι:
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Ε312. 2-3· [έ]αυτώ κα[Ί
]: Ε315 - 2· [έα]υτώ κα'ι τΐ) [
]: Ε317. 5 - [κ]ατεσκεύα[σ]εν έατώ:
Ε321. 2-3· υπέρ έαυτοϋ: Ε389. 4· [ύπέ]ρ έαυτου: Ε399Α. 2· αύτη και παιδί: Ε438. 5-6·
[άνέ]γκλητο[ν] αυτόν πα[ρα]σκευά[ζει]: Ε451. 9· υπέρ έα[υ]του και τών ί[δί]ων απάντων: Ε457.
4-6· [ύ]πέρ έαυ[του κα'ι τών ί]δίων: Ε459. 7-8· ύ[πέρ] έαυτου και τ ω ν [ιδίων ;]: Ε460. 4-5" [πα]τρι
εαυτού: Ε467. 3· και μητρ'ι έαυτου: Ε467. 3· τό αύ[της] τέκνον: Ε475. 4-5.
εγγονός: αυτόν και έγγό[νους]: El 78. 5-6· [
ε]κγόνω μου: Ε345- και αυτώι καί έκγόνοις: Ε400. 12-13.
εγγράφως: [του]ς έπανγειλαμένους ένγράφως περί τούτων: El80. A46.
έγκτησις: [δε]δόσθαι δε αύτώι και πολιτεί[αν και έ]γκτησιν και εϊσπλουν και [έκπλο]υν: El 77. 6-9· καί
εγκτησιν και εϊσπλουν: Ε400. 14-15" δεδόσθαι αύτώι προ[ε]δρίαν και προξενία[ν], ε[γκτησιν] καί
άτ[έλειαν] πάντων: Ε451. 11-14.
εγγράφω: εν ή ενγέγραπται: Ε212. 3.
έγγύη: [ή δ]ότω εγγύη(ν): Ε3. 5· έγγύην έχέτω: Ε3. 6.
έγκώμιον: [κα]Ί γ α ρ τό σόν έγκώμιον τών ομμάτων έστ'ι κρεϊσσον: Ε205. 8· τό μεν εγκωμίου, τό δέ
προσώπου θεώι κείμενον: Ε205. 5" δτι τό έγκώμιον, νους μεν θεού, χείρες δέ γράφουσιν
ανθρώπου: Ε205. 12-13" τών εγκωμίων ποιησάμενος αρχήν: Ε205. 14· πώς ούν τών εγκωμίων ού
δυσκράτητος ό λόγος: Ε205. 20-21.
εγώ: ήτει τ[ήν π]άτριον ημών χώραν: Ε5. 9· του αντιδίκου ημών: Ε5. 24-25· ύπό του δήμου ημών: Ε5.
41-42" πατέρες οντες της πόλεως ημών:: Ε6. 4· προς ύπέρθεσιν άε'ι τών εις ήμας ευεργεσιών
άμιλλώμενοι: Ε6. 5-6· προς τόν δήμον ημών: Ε6. 7· Ε7. 5-6* Ε7. 15-16· της πόλεως ημών: Ε7. 16-7·
εις τήν πόλιν ημών: Ε8. 8· [τόν δ]ήμον ημών: Ε9. 4-5· [προς τόν δήμον ή]μών: Ε9. 14-15· τήι
πόλει ήμώ[ν]: Ε9. 37" τα<ι> ήμώ[ν δίκαια]: Ε9. 8" άντ'ι τών χρειών [τών παρασχε]θεισών ήμεϊν:
Ε9. 37-38" [έν τήι πόλει ημών]: ΕΐΟ. 4" [διετήρησεν] ήμας έν ειρήνη: Ε10. 10· [ένδημήσας δέ εις τήν
πό]λιν ημών: E l l . 5-6" μ' άνέθηκεν: El4- χωρίς έμου: Ε88. 10-11· μ' έστησ': E l 0 9 . 1"
πρε(σ)βευσάντων ημών έπ' αυτόν: ΕΙ80. Α5· ανεπηρέαστους ήμας διαφυλαχθήναι: El80. Α21-22"
ήμας πάσαν είσενένκασθαι φροντίδα: El80. Α22-23" ημών τήν έλευθερίαν και τα φιλάνθρωπο: El80.
Α25· της ελευθερίας ημών: El80. Α33" πάνθ' ήμεϊν φυλάσσηται: El80. Β9· τήν τε έλε[υ]θερίαν ήμεϊν:
E l 8 0 . Β15-16· ο'ί τε πρόγονοι ημών και ήμεϊς: E l 8 0 . Β17· ταυθ' ήμεϊν φυλάξαι: E l 8 0 . Β18"
εύορκοι^ϋντι μεν μοι ευ [εϊη]: El80. Β30" ημών κα'ι τάχειον ΗΓ[
]: Ε181. 3· έκαστος ημών:
Ε205. 24· [με]θ' ήμας: Ε216. 5" σώζει γάρ με πατρίς πρώτον: Ε221. 6-7" [ευσεβών] δεσπ[οτών]
[ή] μ [ων]: Ε382. 1-3" ευσεβών Δεσποτών ημών: Ε383. 1-2" δ ήγόρασα έγώ έμαυτώ: Ε396. 7-9" κέ
τες γυνεξίν μου: Ε396. 9-10" κα'ι τοϊς τέκνοις μου: Ε396. 13-14" ευγνώμονα μ' ήους εϊσατο Διογένης:
Ε436. 5-8" [τα π]ρό έμου: Ε455. 9" άπήνγειλε[ν ήμϊν]: Ε455. 3-4· νείκην [δ' άπ' έμου] λ[ά]βε ούδίς:
Ε466. 9-10· [Μοίρα δ'] έμο'ι κατέκλω[σε θανεϊ]ν: Ε466. 11-12· υίώ μου: Ε489. 3.
έζομαι: πολλάκις έζόμενος: Ε465. 6-7.
έθέλω: δν αν θέλω θεϊναι: Ε219. 3.
έθιμος: κα'ι πορεϊον έθ[ιμον]: Ε4. 9.
εϊδος: ου τό [είδος]: Ε461. 6.
εί: [εΐ μ]ή του προεστώτος της ηγεμονίας: El80. Α49· ε'ι γαρ υπέρ της έμής καλούμενη σωτηρίας ήλθες:
Ε205. 10-11· ει τι κα'ι είν ΆΤδηι τίμιόν έστι βροτοϊς: Ε215. 9-10· [εί δέ τις τολμήσει]: Ε320. 4· ε[ΐ] μή
προίκα ύπέσχηται: *Ε446. 3.
εικός: [τήν έτησί]αν εικός καταβάλω[σιν]: E l l . 13-14.
εικοστός: Ίεροκήρυξ έτει είκοστώ: Ε212. 49.
εΐκών: [εικόνα χαλκήν] έπίχρυσον : Ε9. 27-28· [τήν δέ εικόνα ; ] : Ε9. 33· [είκόνι χαλκ]ήι (vel γραπτήι),
άναθεϊναι τε τήν εικόνα: El83. 2.
ειμί: κα'ι φανηι άληθ[ής ού]σα: Ε2. 4-5" εϊναι εις εύχαριστίαν του δήμου: Ε5. 48-49· πατέρες οντες της
πόλεως ημών:: Ε6. 4· καθήκον δέ έστιν: Ε7. 6· άναγεγραμμέναι τιμαί είσιν: Ε7. 30-31" εϊναι δέ αυτόν
πρόξενον: Ε7. 16" εϊναι εϊς εύχαριστίαν: Ε7. 40· και εϊναι αύτώι έφοδον: Ε8. 18" εΰπιστος ών
φαίνηται: Ε8. 14" [εϊναι εις εύχαριστίαν του δήμου]: Ε9. 44· ευχάριστος ών: Ε9. I I - [εΰπιστος ών
φαίνηται]: Ε10. 10 - Άναξιδίκο ειμί το Νύμφιδος: Ε31. 1-2· Άρτεμισίης ειμί μνή|μα: Ε32. 1-2· φιλία
κα'ι συμμαχία καλή έστω: Ε168. 10 - πόλεμος δέ μή έστω: Ε168. 12" [ευνου[ς] ώ[ν δια]τελεϊ: Ε171.2"
άνήρ άγα[θός] ών διατελε[ϊ]: El72. 3" [εϊναι δέ α]ύτόν: El70. 4· ά[τελή πάντων εϊν]αι: El74. 1-2·
εϊναι δέ αύ[τόν και] πρόξενον κα'ι [εύεργέ]την: El77. 13-14· εϊναι δέ αυτόν [κα'ι πρόξενον]: El78. 67 άξιον έστι αίωνίω χάριτι κεκοσμήσθαι: El80. Α16· άνανκαιότατον δέ έστιν: El80. Α22· Β7· έσται
τούτω: Ε180. Α25· και εϊναι προησφαλισμένον: Ε180. Α31· ό ...έσόμενος δρκος: Ε180. Β21·
εύορκοι^/υντι μεν μοι ευ [εϊη]: El80. Β30· [εύορκουντι μέν μοι ευ εϊη]: El80. Β39· εϊναι δέ αυτόν και
άλειτούργητον και άνείσφορον: El83. 12-13· άδηλου της έσχατης του βίου τελεστής ούσης: El84. 23· τό σόν έγκώμιον τών ομμάτων έστ'ι κρεϊσσον: Ε205. 8 - δύο μέν ούν έστε: Ε205. 19" ϊν' ήι τό
γένος διαλλάσσον: Ε205. 27· [έ]μαυ[τώ και τοϊ]ς έσομέν[οις]: Ε322. 2-3 - διατελεί εΰνους ών: Ε400.
6-7* ών κ[ύ]ριοι [Δρυϊταί είσι]: Ε400. 19-20· ών ή πόλις κυ[ρία έ]στ'ιν: Ε451. 15-16" [- - -]ρος έών:
Ε485.
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ειρήνη: καί εν πολέμωι κα'ι εν είρήνηι: Έ.7. 19· εν είρήνη[ι]: Ε9. 5 - [διετήρησεν] ήμδς εν ειρήνη: Ε10. 9-10·
[κ]α'ι εν ει[ρήνηι καί εν πολέμωι]: Ε174. 5-6· κα'ι εν είρήνηι και εμ πο[λέμωι]: Ε177. 9· έμ πολέμωι
και εν είρήνηι: Ε400. 16-18.
είς: εις Δελφούς: Ε4. 3· [εις δε το λοιπόν]: Ε4. 4· αργύριον δε εις ταύτα δ [ou] ναι: Ε4. 9-10· είστή[λας
λιθίνας δύο]: Ε4. 12-13· es αεί: Ε5. 30· Ε7. 23· της εις έα[υτόν]: Ε5. 33· της εις εαυτόν: Ε5. 34· εις
εύχαριστίαν: Ε5. 48-49· εις προ[εδρίαν]: Ε5. 29· εις τας πρεσβ[είας]: Ε5. 48· εις 'Ρώμην: Ε5. 5-6· εις
τε ['Ρώμην]: Ε5. 19· eis στήλην: Ε5. 36· εις τε την στήλην και την άναγ[ραφήν]: Ε5. 44-45· εις
Τέ[ων]: Ε5. 40· εις την υπέρ του ημετέρου δήμου βοήθειαν: Ε5. 23-24· τών εις ημάς ευεργεσιών :
Ε6. 5-6· εις τον πόλεμον: Ε6. 18· της είς εαυτόν: Ε7. 28· εις τό Ιερόν: Ε7. 29· εις τον έπιφανέστατον
τόπον: Ε7. 39· εις τα παρ' έαυτόϊς δημόσια: Ε7. 38· εις προεδρίαν: Ε7. 21-22· εις τα συνφέροντα τήι
πόλε[ι]: Ε7. 12· εις ταύτα: Ε7. 32· της είς εαυτόν: Ε8. 26· είς πάντα: Ε8. 13· εις προεδρίαν: Ε8. 20· εις
τα παρακαλούμε να: Ε8. 7· εις την πάλιν ημών: Ε8. 8· εις την ιδίαν χρείαν : Ε8. 28· Ε8. 29-30" εις τό
Ίερό[ν το]ύ Διονύσου: Ε8. 32-33* [είς τον έπιφανέστ]ατον τόπο[ν- - ] : Ε8. 33· [της είς εαυτόν]: Ε9.
24· [είς εύχαριστίαν]: Ε9. 44· εις το[ύς λιμένας]: Ε9. 39· [είς προεδρίαν]: Ε9. 19· [εϊς την χρείαν vel
είς τα αιτηθέντα]: E l l . 4· [ένδημήσας δε εις την πό]λιν ημών: E l l . 5-6· εις αυτόν: El2. 20· εις ό ού
β[ούλομαι έτερον θεϊναι]: Ε67. 3-4· εις τόν άπαντα χρόνον: El68. 11· είς χάλκωμα: El68. 42· [εις
ξένια καί είς άπαρχήν]: El 69. 7· εις πάντ[α τα παρακαλούμε να]: El 76. 5" [εις άρχος και
λειτουργίας]: Ε176. 6· της είς αύ[τόν]: Ε177. 6· της [εις αυτόν]: Ε178. 4-5· είς προεδ]ρίαν: É178. 6·
[είς στήλην λιθίνην]: El78. 9· είς τό άρχαϊον δίκαιον: El80. Α18· είς τό λοιπόν: El80. Α21· ε'ις τόν
άπαντα χρόνον: El80. Α31 · εις τόν αιώνα: El80. Α47· ή εϊς τόν Ε[
]: E l 8 1 . 1 • εϊς τό "ιερόν: El83.
20· είστήλην: E l 8 3 . 22· εις Σαμο[θράκην]: E l 8 5 . BlO-11· [ες] Φιλίππους: El85. Β16· είς πάντας
"Ελληνας: Ε205. 38· είς την τών θεώ[ν τιμήν]: Ε213. 4· είς δ βσύλομαι: Ε219. 3· είς αυτόν: Ε217. 8· είς
ην ού βούλομαι: Ε312. 4· είς τόν άπαντα χρόνον: Ε400. 13-14· εις τ ό [ν] άε'ι χρόνον: Ε451. 20-21.
εισάγω: ων άν έξ[ά]γη ή είσάγη: Ε8. 27-28· ών αν είσάγων[ται ή έξάγ]ωνται: Ε174. 2-3
εϊσατο: ευγνώμονα μ' ήοϋς εϊσατο Διογένης: Ε436. 5-8.
εϊσπλους: εϊσπλουν κα'ι ε(κ)πλουν: Ε7. 18-19" [εϊσ] πλουν και εκπλουν εϊς το[ύς λιμένας]: Ε9. 38-39·
[δε]δόσθαι δέ αύτώι και ... εϊσπλουν κα'ι [εκπλο]υν: El77. 6-9" κα'ι εϊσπλουν κα'ι εκπλουν: Ε400. 1516.
εισφέρω: πασαν σπουδήν τε κα'ι φιλοτιμιαν είσήνεγκαν: Ε5. 13-14" ήμας πασαν εισενενκασθαι φροντίδα:
ΕΙ80. Α22-23.
εκ: [εκ πάντων] 'Αβδηριτών: Ε4. 3-4" την εκ της ομονοίας: Ε6. 8· εκ τ ώ ν [ιδίων]: El7. 2· εκ τ[ώ]ν ιδίων:
Ε18. 6· [εκ τώ]ν ίδίω[ν]: Ε24· έκτων εκείνου: Ε82. 3· τόν [εκ προ]γόνων εύεργέτη[ν]: Ε83. 3-4- εκ
τών ιδίων: Ε88. 7· [ε]κ τών ιδίων: Ε91. 5· [τα εκ τ]ου νόμου: Ε169. 7· εξ αυτών: Ε180. Β19· ε[κ τών
ιδίων: Ε204. 2· ώς έκ της φύσεως: Ε205. 25* εξ ανδρός συνεστηκότα κα'ι γυναικός: Ε205. 41-42·
Άπαμείας πατρίδος έκ προμολών: Ε215. 3-4· έκ τών εκείνου: Ε308. 2-3· και τοις εξ [αίματος]: Ε320.
3· έκ τών ιδίων: Ε449. 3· [τών] έκ συνεδρίου: Ε455. 3· έκ τών προσόδων: Ε483. 2.
έκαστος: [έκάστωι αυτών]: Ε4. 9· καθ' έκαστα: El80. Β8· έκαστος ημών: Ε205. 24· [καθ' εκασ]τον μείλιον :
Ε433. 23· [καθ'] εκαστον όμ[οίως]: Ε455. 10.
έκάτερος: έκατέραις ταϊς πόλεσιν: Ε6. 8· έκατέρων βουλομένων: El68. 39.
εκατόν: εως μεδίμνων εκατόν: Ε8. 30-31.
έκδίδωμι: [τό δέ έργον έγδό]τωσαν: Ε9. 29-30.
εκείνος: τών άμ' έκείν[ωι έξ]αποσταλέντων : Ε5. 8· παρ' εκείνων: Ε6. 15" [τη] εκείνου προνοί[α] Ε79. 8-9·
έκτων εκείνου: Ε82. 3· Ε308. 2-3· [έ]κείνων: Ε455. 11.
έκέχειρον: δου[ναι δέ και έκέχειρον τους τι]μούχους: Ε4. 7.
έκκαιδέκατος: δημαρχικής εξουσίας τό έκκαιδέκ[α]τον: Ε185. Α4-5.
εκκλησία: Μεγάλ(ης) Έκλισίας: Ε390.
έκπλους: εϊσπλουν κα'ι ε(κ)πλουν: Ε7. 18-19· [εϊσ]πλουν και εκπλουν εις το[ύς λιμένας]: Ε9. 38-39·
[δε]δόσθαι δέ αύτώι ... κα'ι εϊσπλουν κα'ι [έκπλο]υν: Ε177. 6-9· κα'ι εϊσπλουν κα'ι εκπλουν: Ε400.
15-16.
εκτελώ: έξετέλεσε αμαχητί: Ε221. 5-6.
έκφαίνω: τους καρπούς έξέφηνας: Ε205. 36.
εκφέρω: εάν τις πρότερος έκφέρηι: El68.30· 33-34· πόλεμον έκφέρωσιν: Ε168.17-18-21-26-30.
ελαττώ: μ[ηδενός] τών δεδομένων αύτη φιλάνθρωπων ελασσουμενου: El80. Al6-17· κατά μηδένα τρόπον
έλασ(σ)ωθηναι: El 8 0. Α2 4 -2 5*.
ελαφρός: τόκων ελαφρών: E l l . 12· έλαφ[ροτέρων τόκων]: E l l . 13.
ελάχιστος: Παύλ[ου] έλαχ(ίστου) πρεσβ(υτέρου): Ε96. 2-4.
ελευθερία: έλευθερίαν άποβεβληκότες: Ε6. 20* [της] ελευθερίας: Ε9. 36-37· έλευθε[ρίαν δέ και νό]μους ...
έλαβε: El80. Al3-14· έπιβεβαιώσας τήν τε έλ[ευθερί]αν κα'ι τα φιλάνθρωπο πάντα: El80. Al8-19·
ημών την έλευθερίαν κα'ι τα φιλάνθρωπα: El80. Α25· θραυομένο[υ] τινός τών της ελευθερίας ημών:
El80. A32-33· [τήν δια τών της] συνκλήτου δογμάτων κριθεϊσ[αν έλευθερίαν]: El80. Β4-5 - τήν τε
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έλε[υ]θερίαν ήμεϊν: Ε180. Β15-16 - υπέρ τε της έλε[υ]θερίας της πόλεως: Ε180. Β23-24· υπέρ της
ελευθερίας της πατι/ζ^τρίδο ς: El80. Β35.
ελεύθερος: ό μέν έλε[ύθερος]: Ε2. 5· ελευθέρους και πολιτευόμενους μετ [αύ]τών: Ε168. 9-10.
ελεώ: έλεήσασ(α): Ε221. 7.
ελλείπω: [προθ]υμίας ουδέν ελλείποντες: Ε5. 14-15" όταν προς τό μέγεθος [της εύε]ργεσίας ο'ι λόγοι τών
επαίνων μή έλλίπωσιν: Ε205. 4.
εμαυτός: μετάδος σαυτω: Ε216. 3· κατεσκεύασα έμαυτη τό χαμοσόριον: Ε219. 2· [κατεσκεύασα έμαυτω και
τη γυναικί]: Ε320. 2· [κατεσκεύασα έ]μαυ[τώ]: Ε322. 1-2· ό ήγόρασα εγώ έμαυτω: Ε396. 7-9.
έμός: ουνομα σόν : Ε29. 1· ρυσαμένη κακότητος έμής φοβέρας: Ε221. 7-9· [μετά την έμήν τελευ]τήν: Ε489.
5-6.
εμποδίζω: [μήτε έ]μποδίσαι τήν πρεσβήαν: El80. A44.
εμπορία: και μή κατ' έμπορίαν: Ε8. 28-29.
εν: [εν τώι άγώνι τών Διονυσίων (;)]: Ε4. 12· [τήν μέν εν τήι άγοραι]: Ε4. 13· [τήν δέ εν τώι ΐερώι του
Ά]πό[λωνος του έν Δελφοϊς: Ε4. 13· εν τε γαρ ταΐς συνεδ[ρίαις]: Ε5. 15· εν τώι έπιφανεστάτωι
τόπωι: Ε5. 36-37· [έν τώι έ]πιφανεστάτωι τόπωι: Ε5. 43· έν ήι κα'ι άναγραφήσεται : Ε5. 43· έ[ν]
λόγοις έρ[γοις] τε: Ε6. 5· ε ν τώι θεάτρωι: Ε7. 22-23· έν χάριτος άποδόσει: Ε7. 11· έν
Θεσσ[αλονίκηι]: Ε9. 34· [έν ώι]: Ε9. 34· [έν δι]πλώματι: Ε9. 42-43· έν είρήνη[ι]: Ε9. 5 - έν παντ'ι
καιρώι: Ε9. 5· [έν τήι πόλει ημών]: Ε10. 4· [έν καιροϊς άναγ]καίοις: Ε10. 8-9 - [διετήρησεν] ήμδς έν
ειρήνη: Ε10. 9-10· έν τούτοις: E l l . 8· [έν καιροϊς άναγκαί]οις: E l l . 6-7· έν ζωιήι: Ε29. 6· τούτο έν
τήι συμ(μ)αχίαι ένέστω: El68. 40· τούτο έν τη συμμαχία μή ένέστω: E l 6 8 . 41 · έμ μέν Ρώμη έν τω
Καπετωλίω έν δέ Μαρωνείαι έν τώι Διονυσίωι: El68. 42-43· [τό ιερόν του Ασκληπιού] του έγ
Κώι: El 69. 3· έμ Μαρωνείαι: El74. 1· [κ] gì έν εϊ[ρήνηι κα'ι έν πολέμωι]: El 74. 5-6· έν τήι πόλει:
El75.8· έν άϊς: El76.7· [έν τώι θεάτρωι;]: El77. 2-3' και έν είρήνηι κα'ι έμ πο[λέμωι]: El77. 9· έν ταϊς
τρισι στήλαις: El80. Β25 - [έν τα]ϊς συνόδοις: E l 8 3 . 5· έν τώι Ίερώι του Σεράπιδος: E l 8 3 . 23· [έν
Μαρω]νεία κα'ι Άβδήροις: El85. Β7· έν πόρωι: El85. Β19- έν ή ένγέγραπται: Ε212. 3- (έ)ν αίχμα:
Ε215. 5· έμ προμάχοις: Ε215. 6· είν Άΐδη: Ε215. 9· εν Μαρων[ίτ]αισιν: Ε217. 1-2· έν βιότω: Ε219. Ι
ό δήμος ό έν Αΐνω: Ε278. 4· έν χωρίω ΜΟΥΣΤΕΡΔΕΣ: Ε396. 6-7· κα'ι έμ πολέμωι κα'ι έν είρήνηι:
Ε400. 16-18 - θεών τών έν Σαμοθράκη: Ε448. 4-7· έν τ[οϊς] λοιποίς [άνέ] γκλητο[ν] αυτόν
πα[ρα]σκευά[ζει]: Ε451. 7-9· έν γέη Θρακ[ών Πλωτινοπ]ολειτών: Ε466. 13-14.
έναντίος: [έπιορκουντι δέ τα έναν]τία: El80. Β30-31.
ένδέω: τής παρ' εκείνων ένεδεήθησαν [βοηθείας]]: Ε6. 15.
ένδημία: κα'ι τήν ένδημίαν ευσχήμονα κα'ι πρέπουσαν: Ε8. 9-10· [πεποίηται δέ και τήν ένδη]μίαν: Ε9. 9 10· έπ'ι τώ[ι πεποιήσθαι τήν ένδημίαν καλήν] κα'ι ευσχήμονα: Ε9. 15 · έποιήσατο τήν έν[δημίαν έν
τήι πόλει ημών]: Ε10. 4· [έπ'ι τώι πεποιήσθαι τ]ήν ένδημί[αν ευσχήμονα]: Ε10. 13-14· [τήν
ένδη]μίαν μ ε [τ] α πά[σης εύκοσμίας έποιήσατο]: El 76. 1-2.
ενδημώ: ένδημήσας τε εις τήν πόλιν ημών: Ε8. 7-8 · πολλάκις ένδη[μήσας εις τήν ήμετέραν πόλιν]: Ε9. 10·
[ένδημήσας δέ είς τήν πό]λιν ημών: El 1. 5 -6.
ένειμι: ο'ι νομοφύλακε[ς ο'ι ενεστώτες]: Ε9. 30· [ο'ι ένεστώ]τες νομοφύλακες: Ε9. 41-42· τοοτο έν τήι
συμ(μ)αχίαι ένέστω: El68. 40· μή ένέστω: El68. 4 1 .
ένεκα: [εύσεβεί]ας ένεκεν τή[ς προς τους θεούς]: Ε4. 1-2· αρετής ένεκεν κα'ι εύνοιας: Ε5. 32-33· αρετής
ενε[κεν κα'ι εύν]οίας: Ε5. 34· αρετής ένεκεν και εύνοιας: Ε7. 27· αρετής ένεκεν κα'ι εύνοιας: Ε8. 25-26·
αρετής ένεκεν κα'ι [δικαιοσύνης]: Ε9. 24· ε[ύνοίας έ]νεκα: E l l . 11-12· [άρε]τής ένεκα πάσης: Ε26. 4·
ευχαριστίας ένεκεν: Ε78. 10· ε[ύχαριστίας ένεκεν;]: Ε79. 5· άρε[τής ένε]κεν κα'ι εύνοιας: El77. 5-6·
[αρετής ένε]κεν κα'ι εύνοιας: El78. 4· ο[ΰπω ξενία]ς; ένεκα: El85. Β13-14· [ένεκεν] [έ]νεκεν εύδικίης
αγαθού: Ε217. 2-3.
ένθα: [έ]νθ[α] κατάκητε: Ε344. 1-3.
ένθάδε: ένθάδε κατάκιτε: Ε391. 1-3· Ε474. 1· Ε475. 1· [ένθάδε] κϊτε: Ε440. 1· [ένθάδε]: Ε466. 1.
ένιαυτός: της Ί[ερ]ής νόσου ένιαυτό[ν]: Ε3. 7· [κατ] ένιαυτόν: Ε5. 29· κατ' ένιαυτόν: Ε7. 22· Ε8. 21· Ε8. 30·
El 83. 4· στέφανου ν [αύ]τόν κατ' ένιαυτόν: Ε451. 16-17.
εννέα: Εννέα Μούσαις: Ε436. Β.
ένοικώ: [τώ]ν ένοικούντων: Ε6. 17-18· [ξε]νώσι ένοικουντες τήν πόλιν: El85. Β13.
ένομματίζομαι: ένομματισθε'ις Ήλίωι κα'ι Σελήνηι: Ε205. 18-19.
ενοχλώ: μηδενός ένοχλήσαι τρόπου δυναμένου: El80. Α27-28.
ένσπονδος: ένσύνθηκος κα'ι ένσπονδος εκρίθη: El80. A l 3 .
ένσύνθηκος: ένσύνθηκος κα'ι ένσπονδος εκρίθη: El 8 0. Al 3.
έντευξις: μετά πάσης έντεύξεως και 'ικεσίας: El80. Β15.
έντυγχάνω: έντυγχάνοντες μέν τοϊ[ς ήγουμένοι]ς 'Ρωμαίων: Ε5. 21· τοις κατ' ιδίαν έντυγχά[νου]σι: Ε7. 3 4· τοις έντυγχάνουσι τών πολιτών: Ε8. 5-6· τους έντυγχάνο[ντας τών πολιτών]: É9. 7* κα'ι τοις
κατ' ίδ[ίαν έντυγχάνουσι τών πολι]τών: ΕΐΟ. 7-8· [κ]α'ι ϊδία[ι τοις έντυγχάνουσιν]: El71.3-4· [τοις
έντυγχάνουσι τών πολιτών]: El72. 5.
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εξάγω: ων αν έξ[ά]γη ή είσάγη: Ε8. 27-28· ων άν εΐσάγων[ται ή έξάγ]ωνται: Ε174. 2-3.
εξαγωγή: δεδόσθαι δε αύτώι και έξαγωγήν σίτου: Ε8. 29.
εξαιρώ: εάν τι προς ταυτην τήν συμμαχίαν προσθεϊναι ή έξελεϊν ό δήμος ό τών 'Ρωμαίων και ό δήμος ό
τών Μαρωνιτών βούλωνται: El68. 36-39· δ δε εάν έξέλωσιν: El68. 40.
έξαποστέλλω: τών άμ' έκείν[ωι έξ]αποσταλέντων ύπ' [αυ]του πρεσβευτών: Ε5. 8-9· [ύπογρά]ψας
έξα[πέστειλα]: El85. Β21.
έξεστι: κοινή βουλήι έκατέρων βουλομένων έξέστω: El68. 39.
εξεταστής: [τοϋδεινος του] Ίσίωνος έξεταστοΰ: Ε21. 4· τόν άεί γεινόμενον έξεταστήν: El83. 11-12.
έξηκονταστάδιος: κατασκαφήν μέ[ν τής έξηκον]τασταδίου το περίμετρον πόλεως: El80. Α9-10.
εξής: τα εξής μείβνια]: Ε433. 16-17· [τα] εξής μείλια ·Γ[Κ]: Ε447. 14.
έξομηρεύομαι: κα'ι έξομηρευόμενοι δια τής καθ' ήμέρα[ν καρ]τερήσεως: Ε5. 21-22.
εξουσία: ϊνα ... έχωσιν έξουσίαν πάντες οί βουλόμενοι: El80. Α34· μηδενός έχοντος έξουσίαν: El80. A4 Ο[μηδενός έχοντος έξουσίαν]: Ε180. Β37· δημαρχικής εξουσίας τό έκκαιδεκ[α]τον: Ε185. Α4-5.
έξώλεια: έξώλεια κα'ι παν[ώλεια]: El80. Β40.
έός: οΤσι δόμοις κτέ[α]ν[ον]: Ε436. 9-10.
έπαινος: έλθέ τοις έπαίνοις: Ε205. 7· όταν προς τό μέγεθος [τής εύε]ργεσίας οί λόγοι τών επαίνων μή
έλλίπωσιν: Ε205. 3-4· όταν δέηι τόν έπαινον πολλοίς θεοϊς προναώσαι: Ε205. 21-22.
επαγγελία: τοις δέ έξ έπανγελίας: El80. Α51.
έπαγγέλλω: ώς αν έπανγείλωσιν ο[ί θεωροί οί παρά Αιτωλών]: Ε4. 5* δου[ναι δέ κα'ι έκέχειρον τους
τι]μούχους τοις έπανγέλλουσι θεωροϊς: Ε4. 7-8· [άλλα και τ]οϊς έπιδεομένοις π[ροθύμως
έπηγγείλατο]: E l l . 9-10· π[άντας του]ς έπανγειλαμένους ένγράφως περί τούτων: El80. Α45-46 έπα νγελλόμενος πρεσβεύειν: Ε180. Β22-23 - .
έπαϊάζω: έπαιάξασα: Ε28. 2.
επαινώ: έπαιν[έσαι το]ύς προγεγραμμένους άνδρας: Ε5. 28-29· έπηνήσθαι Φίλωνα ΓΤύθωνος Άκάνθιον:
Ε7. 13-14· έπηνήσθαι Μαρκον Ούάλλιον: Ε8. 16-17· έπην[ήσθαι Γάϊον Άπούστιον]: Ε9. 13·
έπη[νήσθαι δέ κα'ι τόν uiòv αύτου]: Ε9. 17· έπηνήσθαι Πόπλιο[ν Άπούστιον]: ΕΐΟ. 12· [έδοξεν τήι
βουλή]ι κα'ι τώι δή[μωι έπηινήσθαι]: El 76. 12-13.
έπακούω: ώσπερ ούν επί τών ομμάτων, Ίσι, ταϊς εύχαϊς [έπήκ]ουσας: Ε205. 6-7.
έπανάστασις: [δς άν έπανάστασιν]έπιβουλει/ομέν[ην] επί Άβδηρα κατείπηι: Ε2. 1-3.
έπανορθώ: τών δυναμ[ένων έπα]νορθώσαι τά πράγματα: Ε5. 17.
επαρχία: [τής Θρακών έπαρχείας]: Ε433. 12-13· [ηγεμονεύοντος] τής Θρακών έ[παρχείας]: Ε447. 10-11·
έπ[αρχίας] Άνκυρών Γαλατία [ς]: Ε475. 5-6.
έπεί: έπεί: Ε28. 2· έπεί ό επιφανέστατος θεός του κόσμ[ου]: El80. A3.
επειδή: επειδή χρείας τώι δήμ[ωι γενο]μένης: Ε5. 5· επειδή Τήϊοι: Ε6. 4· [επειδή Φίλων Πύθωνος
Άκάνθιος]: Ε7. 1-2· επειδή: Ε8. 1· έπε[ιδή Γάϊος Άπούστιος: Ε9. 1* έπει[οή Πόπλιος Άπούστιος]:
Ε10. 1· επειδή [ ό δείνα τοΰδεινός} εΰνου[ς] ώ[ν δια]τελεϊ: El 71.1-2· επειδή Ήρά[κλει]τος [τοϋδείνος]
Ά[θη]ναϊος άνήρ άγα[θός] ων διατελε[ϊ]: E l 7 2 . 1-3· επειδή [.. 5 ..]ος Καλλικρίτου καί [..5..]τος
Έκφάντου αίρεθέντε [σιτών]α έπέδωκαν σϊτον τήι [πόλει]: E l 7 5 . 1-5- επειδή ή εις τόν Ε[
]:
Ε181. 1· επειδή Παράμονος Ά[τ]τάλου: Ε182. 2 - επειδή πδσιν μεν άνθρώποις άδηλου τής εσχάτης
του βίου τελευτής ούσης: El84. 1-5- επειδή: Ε400. 4 - [επειδή]: Ε451. 1.
έπήκοος: έπηκόω: El05. 2· θεώ έπηκόω: Ε384. 1-4.
έπί: επί Άβδηρα: Ε2. 3 - επί μεν το [υ παρόντος]: Ε4. 4· [έπί τήν κοινήν έστίαν]: Ε4. 11· επί τών άτρίων:
Ε5. 26-27· οί έπί Ιερέως ΗΡΑ[ ]: Ε5. 34· δσον έφ' έαυτοϊς: Ε6. 8· [έπ]ί τά παραπλήσια: Ε6. 10·
έπί τήι εύνοίαι καί τήι αίρέσει: Ε7. 14-15 - έπί τώι μή λείπεσθαι: Ε7. 10· έπί τε βουλήν καί τόν
δήμον: Ε7. 17-18· οί έπί ιερέως Διονύσου: Ε8. 31-32· έπί τη προς τόν δήμον εύνοίαι: Ε8. 17-18· έπί
τε βουλήν καί τόν δήμον: Ε8. 19· [έπί τώι συμ]φέροντι: Ε9. 3-4· έπί τη αίρ[έσει]: Ε9. 14· έπί τώ[ι
πεποιήσθαι]: Ε9. 15" [έπί τώι τηρεϊν]: Ε9. 18· του επί τών χρημάτων: Ε9. 31-32· έπί τε βο[υλήν
καί τόν δήμον]: Ε9. 40· [έπί τήι αί]ρέσ[ει]: Ε10. 12-13· [έπί τώι πεποιήσθαι]: Ε10. 13-14· [έπί
Ιερέως]: Ε21. 2· έπί τών δρων: Ε78. 7· Ε79. 5· έπί ύγιείαι καί [σωτηρίαι του δήμου]: El69. 5-6· έπί
τήν βουλήν καί τόν δή[μον]: Ε177. 11-12· έπί Ίερέ[ως Διονύσου]: Ε179. 1· πρε(σ)βευσάντων ημών
έπ' αυτόν: El80. Α5· ή έπί τους Σεβαστούς πρεσβήα: El80. Α26-27· τό έπί τέλει τοϋ ψηφίσματος:
Ε180. Α30-31· έπί τόν προεστώτα τής ηγεμονίας: Ε180. Α39· έπί προσκαίρω[ι τι]νί: Ε180. Α42-43·
έ[πί τούτοις δέ]: El80. A49-50· έπί τέλει: El80. Α50· έπί τω έρρώσθαι αυτόν: El80. Β12-13· έπί τών
κατά την συνεδρήαν αρχόντων: El80. Β22· έπί τόν Σεβαστόν καί τήν σύνκλητον: El80. Β23 - έπ(ί)
τοζ/ζ/ΐ/ύτοις: Ε180. Β37· [έπι vel περί] καταλύσεως: Ε180. Β38-39· έπί τών ομμάτων: Ε205. 6· έπί
δευτέραν εύχήν: Ε205. 7· έπί τό γένος: Ε205. 13-14· έπί άρχιερέως του Σεράπιδος καί τής Εΐσιδος:
Ε212. 1-2· έπ' άΐαν: Ε217. 6· μέγαν έ[πί Τι]τανα Θράικα: Ε221. 12-13· έπί τοϊς [
]: Ε480. 3· έπί
συναρχ(ίας): Ε483. 3.
επιβάλλω: καθώς έπέβα[λλεν]: El76. 9.
έπιβαρουμαι: ήσθόμην έπι[βαρουμένα]ς αύτάς: El85. Β7-8.
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έπίβασις: [τ]ής τιμής έπίβασιν λαβού[σης]: El 75.5-6.
έπιβεβαιώ: έπιβεβαιώσας τήν τε έλ[ευθερί]αν και τα φιλάνθρωπο πάντα: El80. Al8-19.
έττιβουλεύομαι: [δς αν έπανάστασιν]επιβουλευομέν[ην] επί "Αβδηρα κατείπηι: Ε2.1-3.
έπιγιγνώσκω: "Ινα δε και ό δήμος ò Άκαν[Θί]ων επιγνώ: Ε7. 33-34· επιγνούς: E l l . 6· Ί'να δέ και οί
άφικνούμενοι εις τό Ιερόν επιγινώσκωσιν την Σωκλείους προαίρεσιν κα'ι φιλαγαθίαν: El83. 15-18.
επιγραφή: εχουσαν επιγρ[αφήν τήνδε]: Ε9. 35.
επιγράφω: διά χρηματ[ισ]μοϋ έπιγράψαι εαυτούς τω ψηφίσματι πρεσβευτας: El80. A34-35" <επιγράψαι.
. . εαυτούς πρεσβευτας>: El80. Α36-37· κ[αί έπιγραψαμένους] τώι νενομοθετημένωι εις τον αιώνα
ψηφίσ[ματι]: ΕΙ80. Α47-48 - [επιγράφοντας επί τέλει τα τών πρεσβευ[ειν προθυμηθέντων
ονόματα]: El80. Α50-51· [Ν]εικονέμεισιν [Σώτει]ραν έπέγραψεν: Ε204. 1-2.
επιδέω: [άλλα κα'ι τ]οϊς επιδεομένοις: E l l . 9-10.
έπιδημώ: [άρτι επιδημήσας velsim.]: El85. Α6·
έπιδίδωμι: περί ής έπιδοΰς αξίωμα: Ε5. 6-7· [π]ροθύμως έπιδους ε[αυτόν]: E l l . 4· έπέδωκαν σϊτον τηι
[πόλει]: El 75. 4-5· [άνέγκλητον έπιδιδους] αυτόν: El 76. 4-5.
επιμελητής: επιμελητής velsim.]: El7. 1· [επιμ]ελητήν: Ε24· δι' επιμελητού: Ε25. 3 - επιμελητής τών [
]ν
του Ποσιδώνος: Ε204. 4-5· επιμελητού: Ε213. 3" κα'ι επιμελητής: Ε483. 2.
επιμελούμαι: [της δέ αποστολής αυτών έπι]μελείσθωσαν οί τιμουχοι: Ε4. 5-6· Εύκρατης έπεμελήθη: Ε363.
επίνοια: πασαν έπίνοιαν π[αρέσχ]οντο: Ε5. 16.
επιορκώ: [έπιορκουντι δέ τα εναν]τία: Ε180. Β30-31 - [επι]ορκουντι δέ εξώλεια κα'ι παν[ώλεια]: Ε180. Β39 40.
επίσημος: [έπίσημον]: Ε6. 12.
επίσκοπος: [Χύ]ράων, φίλε, επίσκοπον: Ε436. 3-4.
επιστολή: δ [δΓ έπιστο]λών άπήνγειλε[ν ήμϊν]: Ε455. 3-4.
έπίσχεσις: κ[αί μή δυναμένους τήν έτησί]αν καί τήν επίσ[χεσιν καταβαλεϊν]: E l l . 18-19.
επιτάφιος: [έ]πιταφίου τειμής: El 8 1 . 4.
επίτροπος: Μάρκωι Ουεττίω Μαρκέλλω έπιτρόπω Σεβαστού: Ε84. 1-2.
επιφανής: εν τώι επιφανεστάτωι τόπωι: Ε5. 36-37· [εν τώι ε]πιφανεστάτωι τόπωι: Ε5. 43· εϊς τόν
επιφανέστατον τόπον: Ε7. 39· [εις τόν έπιφανέστ]ατον τόπο[ν]: Ε8. 33- επει ό επιφανέστατος θεός
τοϋ κόσμ[ου]: El80. A3 - [εν τω] επιφανεστάτωι τόπωι του ίερου: El83. 3· και Κων[σταντίου κα'ι]
Μαξιμιαν[ου] έπιφαν[ών] καισόρ[ων]: Ε382. 6-9· και Κωνσταντίου και Μαξιμιανου επιφανών:
Ε383. 5-7· Κωνσταντίου] κα'ι Μαξιμιαν[ου] τών έπιφανε[στάτων]Καισ[άρων]: Ε383. 5-8.
επίχρυσος: [εικόνα χαλκήν] έπίχρυσον : Ε9. 27-28.
έπόμνυμι: και επόμνυμι τόν θεό ν [Σεβαστόν]: El 80. Β27-28.
έργον: έ[ν] λόγοις ερ[γοις] τε: Ε6. 5" [τό δέ έργον εγδό]τωσαν: Ε9. 29· [έργου άρ]ξαμένη: Ε433. 15·
[έργου άρξα]μένη: Ε447. 13· κα'ι επιμελητής άνέστησα τό έργον: Ε483. 2.
έρχομαι: έλθέ τοις έπαίνοις κα'ι έπ'ι δευτέραν ευχήν: Ε205. 7· υπέρ της έμής καλούμενη σωτηρίας ήλθες:
Ε205. 10-11 · πώς υπέρ της ιδίας τιμής ουκ αν ελθοις; Ε205. 11 · ήλθον δ' ήγήτωρ Γαλατών: Ε215. 4 5· ήλθον δέ ίερδς [νήσ]ου πέδον άρχαϊον, φίλον: Ε221. 13-14.
εργάζομαι: [καθ' εκασ]τον μείλιον έργάζον[ται]: Ε433. 23-24.
εργασία: [
]κής εργασίας: Ε10. 3.
εργολάβος: θέσης (sic) Θεοδοσήου έργωλάβου: Ε355.
ερέτης: κα'ι τών σκαφών τους [μισθούς] κα'ι τών έρετών : El85. Bll-12.
έσθλός: εσθλός: Ε88. 2.
εστία: [επί τήν κοινήν έστίαν]: Ε4. 11.
έσχατος: της εσχάτης του βίου τελευτης: El 84. 2-3.
εταίρος: έταίρωι: Ε30. 3.
έτερος: εις δ ου β[ουλομαι έτερον θεϊναι]: Ε67. 3-4· [ουδένα β]ούλομαι έτερον τεθή[ναι]: Ε68. 6-7· μηδένα
έτερον τεθηναι: Ε88. 9-10· δς δ' αν έτερον πτώμα ένθάδε θήσει: Ε89. 4-6· [δς δ' αν με]θ' ήμας έτερον
ώδε βάλει: Ε216. 5· ου βούλομαι έτερον θήναι: Ε312. 4-5· έτερον θ[ήναι]: Ε312. 5· [θεϊναι] έτερον
[σώμα]: Ε318. 4-5· [έτερον δέ μηδένα]: Ε320. 3· [μηδένα ε]τερον τε[θήναι]: Ε325.
ετήσιος: [τήν ετησί]αν εικός καταβάλω[σιν]: E l l . 13-14· κ[α'ι μή δυναμένους τήν έτησί]αν κα'ι τήν
έπίσ[χεσιν καταβαλεϊν]: E l l . 18-19.
έτοιμος: έτοιμη ύπάρχη: El80. Α27.
έτος: άνά π [αν έτος]: Ε9. 20· ζήσαντι ετη Λ: Ε82. 3-4· ζήσαντι ετ[η] [τ]εσσεράκοντα: Ε88. 6-7· ζήσαντι
[ετη - - ] : Ε91. 3· ζησάση ετη ΛΗ: Ε93. 9· Ίεροκήρυξ ετει είκοστώ: Ε212. 49· ετη Δ, ει'ματ[
]:
Ε218. 2· ζήσας ετη ÇK: Ε288. 8· [ζήσας ετη] Ζ: Ε337· 6.
ευ: [ευ είδώς]: E l l . 12· ευ [ειη]: Ε180. Β30· [ευ εΐη]: Ε180. Β39.
ευγνώμων: ευγνώμονα μ' ήους ε'ίσατο Διογένης: Ε436. 5-8.
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ευδικία: [ένεκεν] [ε]νεκεν εύδικίης άγαθοΰ: Ε217. 2-3.
ευδοξία: την εκ της ομονοίας έκατέραις ταϊς πόλεσιν π[εριγενο]μένην εύδοξ[ίαν]: Ε6. 8-9.
ευεργεσία: ύπερβολήν ευεργεσιών: Ε6. 9· των ύπ' αύτου γεγενημένων ευεργεσιών: Ε7. 7-8· προς
ύπέρθεσιν αεί τών εις ημάς ευεργεσιών άμιλλώμενοι: Ε. 1 1 . 5-6* προς τό μέγεθος [της σης
εύε]ργεσίας: Ε205. 3-4· δεδόσθαι αύτώι ττροξενίαν και εύεργεσίαν: Ε400. 8-10.
ευεργέτης: [ή ττόλις τόν εύεργ]έτην: Ε21. 6· ή πόλις τον ϊδιον εύεργ[έτην]: Ε25. 1-2· τον [εκ προ] γόνων
εύεργέτη[ν]: Ε83. 3-4- εΤναι δέ αο[τόν] κα'ι πρόξενον κα'ι'[εύεργέ]την: Ε177. 13-14· τον δια
πα[ν]τός [-πάτρωνα] κα'ι εύεργέτην: Ε207. 2-3.
ευεργετώ: εύε[ργετών]: Ε9. 6· προς το τους εύεργετ[εΐν τόν δή]μον προαιρουμένους: Ε177.18-19.
ευθέως: ευθέως άμα τ(η) της ηγεμονίας αυτών συνστάσει: El80. Α8.
ευθηνία: [βουλ]όμενοι συντηρήσαι την [εύθηνία]ν: El 75.7-8.
εύθύνω: [εύ]θύνει νόω: Ε220. 5.
εΰκαιρον: κατά τό εύκαιρον: El68. 33" 36.
εύκοσμία: με[τ]α ττά[σης εύκοσμίας]: Ε176. 2.
εύνοια: [και εύνοιας της] προς την πόλιν: Ε4. 2-3· άρετης ένεκεν και εύνοιας: Ε5. 32-33· Ε7. 27· Ε8. 25-26·
άρετης ενε[κεν κα'ι εύν]οίας: Ε5. 34· την ττρογονικήν εΰνοιαν: Ε6. 4· επί τηι εύνοίαι κα'ι τηι α'ιρέσει:
Ε7. 14-15· την καθ' αυτόν εΰνοιαν: Ε7. 5" επ'ι τη ττρός τόν δημον εύνοίαι: Ε8. 17-18" της προς τόν
δη[μον εύνοιας]: Ε9. 9* της προς τόν δήμο[ν εύνοιας]: Ε10. 9· φανεράν [ττοιησάμενος την εΰ]νοιαν:
E l l . 8-9· ε[ύνοίας ε]νεκα: E l l . 11-12· άρε[της ενε]κεν και εύνοιας της εις αύ[τόν]: Ε177. 5-6" [άρετης
ενε]κεν και εύνοιας: El78. 4· την ττρός 'Ρωμαίους εΰνοιαν κα'ι ττίστιν: El80. Β18-19· εύνοιας της εις
αυτόν: Ε217. 8.
εΰνους: ευνοι τώι ήμετέρωι δήμωι: Ε5. 12-13· εΰνους τώι δήμωι: Ε8. 3· εύνόως και φ[ιλο]στόργως
σ(υ)ζήσαντι: Ε88. 4-5· επειδή [ ό δείνα τοϋδείνος} εΰνου[ς] ώ[ν δια]τελεϊ: Ε171.1-2· διατελεί εΰνους ων:
Ε400. 6-7.
ευνοώ: τών εύνοοΰντων τώι δήμωι: Ε7. 4 1 .
εύορκώ: εύορκοι^/υντι μέν μοι ευ [εϊη]: El80. Β30· [εύορκοϋντι μεν μοι ευ εΐη]: El80. Β39.
ευρίσκω: γράμμαθ' ευρεν: Ε205. 22· [τ]όν νόμον άβίαστον εύρουσαι: Ε205. 31* ε
εύρύβοτος: πατρίδος εύρυβότου τηλοϋ Βαβυλώνος: Ε465. 1-3.
ευρύς: του κλέος ευρύ: Ε217. 5.
ευσέβεια: [εύσεβεί]ας ένεκεν τη[ς προς τους θεούς]: Ε4. 1-2· προς τό θείον εύσέβειαν: El83. 18-19.
ευσεβής: εύσεβέων δέ τό μυρίον ϊξ(ο)μαι άστυ: Ε215. 8-9" [ευσεβών] δεσπ[οτών ή]μ[ών] Διοκλ[ητιανου
και] Μαξιμ[ιανου] Ε382. 1-5- ευσεβών Δεσποτών ημών Διοκλητιανου καί Μαξιμιανοϋ Σεββ.: Ε383.
14.
ευσταθώ: αί πόλεις εύστάθησαν: Ε205. 30.
ευσχήμων: κα'ι τήν ένδημίαν εύσχήμονα: Ε8. 9-10 [τήν ένδημίαν καλήν] κα'ι εύσχήμονα: Ε9. 15-16"
εΰτακτόν τε και εύσχήμ[ονα]: Ε10. 5· έπι τώι [πεποιήσθαι τ]ήν ένδημί[αν εύσχήμονα]: ΕΐΟ. 13-14.
ευτυχώ: εύτυχϊτε: Ε396. 15· εύτύχει: *Ε439. 2" ευτυχείτε: *Ε446. 4.
ευτυχώς: ευτυχώς: Ε463. 8· Ε464. 7.
εύχαριστήριον: εύχαριστήριον: Ε389. 7" ε[ύχ]αριστήριο[ν]: Ε435. 5-6" εύ[χα]ριστήριον]: Ε457. 7-8"
[εύχαριστήριον ά]νέθηκεν: Ε459. 9" εύχα[ριστή]ριον: Ε461. 2-3" εύ[χαρισ]τήριον: Ε476. 4-5 [εύχαρισ]τ[ή] ριον άνέθ[ηκεν]: Ε478. 4-5.
ευχαριστία: εΤναι είς ευχαριστίαν του δήμου: Ε5. 48-49· τήν του δήμου εύχαριστίαν: Ε7. 34" [εϊς
εύχαριστίαν του δήμου]: Ε9. 44" ευχαριστία: Ε12. 9" ευχαριστίας ένεκεν: Ε78. 10· ε[ύχαριστίας
ένεκεν;]: Ε79. 5· [θε]ω[ροϋντας τήν] ε[ύχαρι]στίαν αύτ[ου]: Ε177. 19-20" εύχαριστίαν: Ε183. 20-21.
ευχάριστος: ευχάριστος ων: Ε9. 1 1 .
ευχή: Διονύσω ε[ύχήν]: Ε17. 3· εύχήν: Ε19. 4· ταΐς εύχαϊς [έπήκ]ουσας: Ε205. 6-7· επι δευτέραν εύχήν:
Ε205. 7· εύ[χήν]: Ε461. 7· Ήρωνι εύχήν: Ε482. 6-7.
εΰπιστος: εΰπιστος ων φαίνηται: Ε8. 14· [εΰπιστος ων φαίνηται]: Ε10. 10.
εύτακτος: [εΰτακτ]ον κα'ι σώφρονα: Ε9. 10-11· εΰτακτόν τε κα'ι εύσχήμ[ονα]: Ε10. 5.
εΰχομαι: [α εύχονται Κώι]οι: E l 6 9 . 5· εύξάμενο[ς]: Ε399Α. 3· [εύξ]άμενος [Άπόλλωνι;] : Ε459. 6-7·
εύξάμενος: Ε460. 4· Ε478. 3.
εΰχρηστος: και εΰχρηστον εαυτόν παρέσχετο: Ε8. 12-13· [εΰχρηστον έαυ]τόν παρέχεται: Ε9. 5-6·
[εΰχρηστον έ]αυτόν [παρασκευάζει]: El71.4-5.
εύχρηστώ: εύχρη[σ]τών δι[α] τελεί: Ε451. 4-5.
έφοδεία: της καθ' ήμέρα[ν γενομέν]ης εφοδείας επί τών άτρίων: Ε5. 26-27.
έφόδιον: ώ τό εφόδιον δοθήτω: *Ε446. 2-3.
έφοδος: εφοδον επί τε βουλήν καί τόν δημον: Ε7. 17-18· και εΤναι αύτώι εφοδον: Ε8. 18· καί εφοδον επί τε
βο[υλήν κα'ι τόν δημον]: Ε9. 40· καί εφοδον επί τήν βουλήν καί τόν δή[μον]: Ε177. 10-12.
εφορώ: ύπομείνας επιδεϊν κατασκαφήν μέ[ν της έξηκον]τασταδίου τό περίμετρον πόλεως: El80. Α9-10.
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εχω: εγγύην εχέτω: Ε3. 6· ην έχει: Ε5. 38· ήι έχων διατελεί: Ε7. 15" ην έχων διατελεί: Ε7. 5· ην έχων: Ε8.
18· έπ'ι τη α'ιρ[έσει ην έχων]: Ε9. 14· εχουσαν έπιγρ[αφήν τήνδε]: Ε9. 35· [επί τήι αί]ρέσ[ει ην
ε]χων προς το[ν δήμον διατελεί]: ΕΐΟ. 12-13· ίνα ... εχωσιν εξουσίαν πάντες οί βουλόμενοι: Ε180.
Α34· σφραγείδι [ε]χούση πρόσωπον Διονύσου: El80. Α37-38 - μηδενός έχοντος εξουσίαν: El80.
Α40· α ... λαβόντες παρ' αυτών εσχομεν: Ε180. Β17· [μηδενός έχοντος εξουσίαν]: Ε180. Β37- ην
εϊσχηκεν προς τό θείον εύσέβειαν: El83. 18-19· τόν θάνατον ίσον εσχεν: Ε205. 25.
εως: εως αν ζώσιν: Ε5. 30· εως αν ζη: Ε7. 21· εως αν ζή: Ε8. 20-21· εως μεδίμνων εκατόν: Ε8. 30-31· [εως αν
ζώσιν]: Ε9. 20· [εως αριθμός δραχμάς]: E l l . 11· τα δρι[ι]α εως ώδε: Ε383. 10-11.
ζωγράφος: πρεσβ(υτέρου) και ζωγράφου: Ε96. 3-5.
ζωή: πόσον εν ζωιήι: Ε29. 6.
ζώ: εως αν ζώσιν: Ε5. 30· εως άν ζη: Ε7. 21· Ε8. 20-21· [εως αν ζη]: Ε9. 20· ζώ[ντι;]: Ε70. 3· ζήσαντι έτη Λ:
Ε82. 3-4· ζήσαντι ετ[η τ]εσσεράκοντα: Ε88. 6-7· ζήσαντι [ετη - - ] : Ε91. 3· ζησάση ετη ΛΗ: Ε93. 9'
ζών [κα'ι φρονών;]: ΕίΟΙ · ζην από τών ϊσων: Ε205. 25-26· αίνετόν εν βιότω ζήσασα χρόνον: Ε219.
1· μέχρι μεν ζώ: Ε219. 3 - ζήσας ετη ÇK: Ε288. 8· ζών έποίει έαυτώ: Ε311. 2-3" [ζών] και φρονών:
Ε316. 2· [ζήσας ετη] Ζ: Ε337. 6.
ή καί: [ή δείνα - -]ΠΙΔΑ ή και Κο[
]: Ε370. 2.
ή: τώι δήμωι τών Μαρωνιτών ή τοις ύπό Μαρωνίτας τασσομένοις: E l 6 8 . 34-35" προσθεϊναι ή έξελεΐν:
Ε168. 37· ών ccv είσάγων[ται ή έξάγ]ωνται: Ε174. 2-3.
ή: ή μάλα: Ε465. 1.
ήι: ήι δέ [τα π]ρώτα: Ε205. 4-5.
ηγεμονεύω: [ήγ]εμον[εύοντος της Θρακών επαρχείας]: Ε433. 11-13' [ηγεμονεύοντος] της Θρακών
έ[παρχείας]: Ε447. 10-11.
ηγεμονία: ευθέως άμα τ(ή) της ηγεμονίας αυτών συνστάσει: El80. Α8 - επί τόν προεστώτα της ηγεμονίας:
E l 8 0 . Α39· [εί μ]ή του προεστώτος της ηγεμονίας: E l 8 0 . Α49· ύπό τών της ηγεμονίας
προεστώτων: El80. Β9-10.
ήγήτωρ: ήλθον δ' ήγήτωρ Γαλατών: Ε215. 4-5.
ηγούμαι: εντυγχάνοντες μεν τοϊ[ς ήγουμένοι]ς 'Ρωμαίων: Ε5. 2 1 .
ήκω: και πρώτον επί τό γένος ήξω: Ε205. 13-14.
ηλικία: νέον ήλικίαν: Ε221. 7.
ήλιος: λαμ[πρ]όν φάος [ήε]λ[ίου]: Ε216. 1.
ήμαρ: ετη Δ, εϊματ[
]: Ε218. 2.
ήμερα: τρ[ιάκοντα ήμέ]ρας: Ε3. 8-9· τέσσερας ή[μέρας]: Ε3. 9· πέ[ντε ημέρας]: Ε3. 11· [ήμ]έρας: Ε3. 13 - δια
της καθ' ήμέρα[ν καρ]τερήσεως: Ε5. 22· και της καθ' ήμέρα[ν γενομέν]ης έφοδείας έπι τών άτρίων:
Β . 26-27· ήμέρςχις Γ: Ε68. 5.
ημέτερος: ευνοι τώι ήμετέρωι δήμωι: Ε5. 12-13· [π]ρεσβεύσαντες υπέρ του δήμου: Ε5. 19-20· εις την υπέρ
του ημετέρου δήμου βοήθεια ν: Ε5. 23-24· και τόν ήμέτερον δήμον: Ε7. 6-7· της τε ημετέρας
πόλεως: Ε8. 11· [της ημετέρας πόλεως]: Ε9. 16-17· εις την ήμετέραν πόλιν: Ε9. 10· περί τή[ν
ήμετέραν πόλιν]: El76. 10· περ'ι τών ημετέρων δικαίων: El80. Β8-9.
ήμιμίλιον: τό ήμιμείλιον: Ε433. 19.
ήμίονος: [ήμ]ίονον: Ε3. 3· καιήμ[ιόνου και όνου]: Ε3. 10.
ήρωΐς: [ήρωί]ς· Ε278. 4· ήρωΐς: Ε297· Ε298. 3.
ήρως: ήρωι: Ε16. 2 · ήρως: Ε65· Ε86' ήρως: Ε286. 1· 2· 3 · 4 5 · Ε291· Ε292· Ε293" Ε294· Ε295· Ε299" ήρ'-~:
Ε287.3· Ε288.3· Ε290. 3· Ε296.4· Ε297· Ε298. 2· ήρω[α]: Ε289. 3· Ε302. 2· ήρως: Ε300· [ήρ]ωι: Ε301.
3· ήρους: Ε385.
ήσσων: πώς έδει τό ήσσον: Ε205. 43.
ήώς: ευγνώμονα μ' ήοϋς εϊσατο Διογένης: Ε436. 5-8.
θάλασσα: και κατά γην και κατά θάλασσαν: El68. 10-11.
θάνατος: τόν θάνατον ίσον εσχεν: Ε205. 25" μετά δέ τόν θάνατον μου: Ε219. 3-4.
θαρρώ: θαρρών ουν πορεύομαι: Ε205. 11-12.
θεά: θεα: Ε202· και θεά νόμον εγραψεν: Ε205. 34.
θέατρον: εν τώι θεάτρωι: Ε7. 22-23· εν τώι θεάτρωι;]: El77. 2-3.
θείος: ην εϊσχηκεν προς τό θείον εύσέβειαν: E l 8 3 . 18-19· υπέρ της τών θειοτάτων κα[Ί] μεγίστων
αυτοκρατόρων: Ε433. 2-3' [υπέρ της τών θειοτάτω] ν και [μεγίστων Αυτοκρατόρων]: Ε447. 2-3· τόν
θειότατον και μέγιστον αυτοκράτορα: Ε463. 2-5.
θέμις: τιμών θέμιν: Ε220.3.
θεός: [εύσεβεί]ας ένεκεν τη[ς προς τους θεούς]: Ε4. 1-2· θεώ Διον[ύ]σω: Ε18. 4-5· αύτοκράτορι καίσα[ρι]
θεού Τραϊανού Παρθ[ι]κου υ'ιώ, θεού Νέρουα υ[ί]ωνώ, Τραϊανώ Άδριανώ Σεβαστώ, Ζην'ι Έφορίω:
Ε78. 1-5" θεοϊς καταχθονίοις: Ε93. 1-2· επε'ι ό επιφανέστατος θεός τοϋ κόσμ[ου]: Ε180. A3'
τηλικούτω θεώ: E l 8 0 . Α20· αυτοκράτορα θεόν Σεβαστόν Καίσαρα: E l 8 0 . Α40· προς τόν
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αυτοκράτορα θεόν Σεβαστόν Καίσαρα: El 80. Β11· έπόμνυμι τον θεό ν [Σεβαστόν] Καίσαρα κα'ι
Τιβέριον Καίσαρα θεόν Σεβαστόν: El80. Β27-29 - κα'ι τους άλλους θεούς ά[παντας]: El80. Β29·
ομνύω τους θεούς ττάντας και πάσ[ας] κα'ι τόν θεόν Σεβα[στόν Καίσαρα κα'ι Τιβεριον Καίσα]ρα
θεόν Σεβαστόν: El80. Β32-33· εδοξεν τοις θεραπευτάϊς του θεοϋ: El82. 1-2· οί θεραπευτα'ι του θεού:
E l 8 3 . 7-8· θεού Τρ[α]ϊανου Παρθικού υιός, θεού Νέρουα υίωνός: El85. Al-3 - τό μεν εγκωμίου, τό
δέ τΓροσώττου θεώι κείμενον: Ε205. 5· νους μεν θεού: Ε205. 13· μόνους γαρ ό βίος ύμας θεούς οΤδεν:
Ε205. 20· ττολλοϊς θεοϊς: Ε205. 22· αλλ' ως κα'ι θεών [φ]ροντίσασα: Ε205. 32-33· εχαρίσατο την
στήλην τοις τε θεοΐς κα'ι θεραπευταΐς: Ε212. 16-19· εις την τών θεώ[ν τιμήν]: Ε213. 4· θ(εοϊς)
[κ](αταχθονίοις): Ε296. 1· θεώ έπηκόω: Ε384. 1-4· ττάντων θεών: Ε393. 1* θεοϊς συ[ν]νάοις: Ε431. 3 5· [θ]εω Άσκληπιώ κα'ι 'Υγεία: Ε435. 2-3· θεών τών εν Σαμοθράκη: Ε448. 4-7· θεώ: Ε461. 1.
θεοφιλής: τόν θεοφιλέστατον Καίσαρα Πό(ττλιον) [Λ]ικ(ίνιον) Ούαλεριανόν [ν]έον: Ε464. 2-5.
θεραπευτής: εδοξεν τοις θεραπευταϊς του θεού: E l 8 2 . 1· ο'ι θεραπευτα'ι τοϋ θεοϋ: E l 8 3 . 7-8· κα'ι τους
θεραττευτάς: El83. 19 · τα ονόματα τών θεραπευτών: Ε212. 4· εχαρίσατο την στήλην τοις τε θεοϊς
κα'ι θεραπευταΐς: Ε212. 16-19· θεραπευτών: Ε213. 5.
θέσις: θέσις Γεωργίας: Ε347- θέσις Διονυσήου: Ε348- Θεο[δ]όρας θέσις: Ε349· θέσις Ματρόνας: Ε350 - θέσις
Νονώσας: Ε351· θέσις Κυρακής: Ε352.1-2· θέσις Εΐοάνου Λάχανα: Ε353 - θέσις Θαλασίου: Ε354. 1-2·
θέσης (sic) Θεοδοσήου έργωλάβου: Ε355" θέσις 'Αναστασίου πριμηκηρίου: Ε356 - θέσις Πανχαρήας:
Ε357: 1-3· θέσ[ις]: Ε358· θ[έ]σις: Ε359· [θέ]σις: Ε360· θέσις: Ε361· Ε441· Ε442. 2.
θεσμός: θεσμοί δ' έκαλουντο κατά πρώτας: Ε205. 29.
θεωρός: έλέ[σθαι δέ τόν δήμον θεωρούς] τρεις: Ε4. 3" ώς αν έπανγείλωσιν ο[Ί θεωροί ο'ι παρά Αιτωλών]:
Ε4. 5· τοις έπανγέλλουσι θεωροϊς τοϊς [παρά Αιτωλών]: Ε4. 7-8· [όσον κα'ι τοις τ]ά Πύθια
έπανγέλλουσι θεωροϊς : Ε4. 8-9· [τους θεωρούς επ'ι τήν κοινήν έστίαν]: Ε4. 11· δούναι δέ [τόν
ταμίαν τοις θεωροΐς]: El69. 7.
θεωρώ: θεωροΰντες τήν του δήμου σπουδήν: Ε7. 9-10· [θε]ω[ροΰντας τήν] ε[ύχαρι]στίαν αύτ[ου]: El77.
19-20· θεωρήσειν: Ε205. 3.
ΘΚ: θ(εοϊς) [κ](αταχθονίοις): Ε296. 1.
θνήσκω: νϋν θνήσκ{ω]: Ε221. 15· θανών πυγμή: Ε466. 3· [Μοίρα δ'] έμοι κατέκλω[σε θανεϊ]ν: Ε466. 11-12.
θραύω: ίνα μη[δέν τών προς] 'Ρωμαίους θραύση δικαίων: El80. Al 1-12· θραυομένο[υ] τινός τών της
ελευθερίας ημών ή τών λοιπών φιλάνθρωπων: El80. A32-33.
θρέμμα: υπέρ έαυτου κα'ι θρεμμάτων και τών ιδίων: Ε389. 4-6.
θυγάτηρ: γλυκύτατη θυγατρί: Ε71. 5-6· Άνταγόρο θυγατρί: El09. 4-5· ταύτηι δέ σύ θυγάτηρ έσπάρης
πρώτηι: Ε205. 16 · παλ[αισ]τρατιώτου θυγάτηρ: Ε219. 1-2· κα'ι τη θυγατρί Έλ[πι]νείκην: Ε312. 3-4·
θυγά[τηρ]: Ε440. 3· θυγάτηρ: Ε450. 2.
θυμός: κατά θυμόν: Ε465. 9.
θυσία: από [τ]ών είς τάς θυσίας: Ε7. 32-33.
θύτης: θύτης: Ε212. 36.
ιατρός: Θαλασίου, υ'ιου Ήσακίου, ίατροϋ: Ε354. 2-5.
ιδία: [κ]α'ι ίδια [ι τοις έντυγχάνουσιν]: El71.3-4· κα'ι κοινήι καί [ΐ]δίαι: Ε451. 5-6.
ίδιος: καλο'ι κα'ι άγαθο'ι κα'ι άξ[ιοι της ίδ] iocs πατρίδος: Ε5. 12· [κατ' ιδίαν τοις άνθρώ]ποις: Ε6. 12-13" τοις
κατ' 'ιδίαν έντυγχά[νου]σι: Ε7. 3-4- κα'ι κοινή κα'ι κατ' ιδίαν: Ε8. 4-5· εις τήν ιδίαν χρείαν : Ε8. 28·
Ε8. 29-30· κα'ι [ΐδίαι]τούς έντυγχάνο[ντας τών πολιτών κα'ι τώι ΐδίωι κινδύ]νωι: Ε9. 6-8· κα'ι τοις
κατ' ίδ[ίαν έντυγχάνουσι τών πολι[τών]: ΕΐΟ. 7-8* εκ τών [ιδίων]: El7. 2· εκ τ[ώ]ν ιδίων: El8. 6·
[ ε κ τ ώ ] ν ΐδίω[ν]: Ε24· τόν ίδιον εύεργ[έτην]: Ε25. 2· άπολ[α]βουσα τήν ιδίαν γήν: Ε78. 8·
άπολαβοϋσα τή[ν ιδίαν γήν]: Ε79. 6· ίδίω άνδρί: Ε82. 1-2· εκ τών ιδίων: Ε88. 7* Ε449. 3· ΐδί:ο
συμβίω: Ε89. 1-2· [έ]κ τών ιδίων: Ε91. 45· δια της ιδίας χώρας: El 68. 14· 23- ε [κ τών ιδίων]: EV.04.
2· υπέρ της ϊδίας τιμής: Ε205. 11* Μάρκω τω ίδίω άνδρί: Ε329Β. 1-3· υπέρ έαυτοϋ και θρεμ(μ)άτων
και τών ιδίων: Ε389. 4-6· υπέρ έα[υ]του κα'ι τών }[δί]ων απάντων: Ε457. 4-6· [ύ]πέρ έαυ[του κα'ι
τών ΐ]δίων: Ε459. 7-8· ύ[πέρ] έαυτου κα'ι τ ώ ν [ιδίων;]: Ε460. 4-5· [τω ίδίω] άνδρί: Ε466. 15· ιώ
ίδίω άνδρί Λούπω: Ε468.
'ιερεύς: οί επ'ι 'ιερέως Διονύσου: Ε8. 31-32· μετά 'ιερέα Διόνυσον: Ε8. 27· [επ'ι ιερέως]: Ε21. 2· [Ί]ερέω[ς
Διονύσου δεινός τοϋδεϊνος]: El 68. 1· επ'ι Ίερέ[ως Διονύσου]: El 79. 1· [α]'ιρεθε'ις ύ π ό του δήμου 'ιερεύς:
Ε182. 4· 'ιερεύς Διός κα'ι Ρώ[μ]ης, Διονύ[σο]υ κα [Ί Μάρωνος]: Ε188· ['ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης,
Διο]νύσου κ[α'ι] Μάρωνος: El89· 'ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Δ[ι]ονύσου [κα'ι] Μάρωνος: El90· 'ιερεύς
Διός κα'ι 'Ρώμης, Διόνυσο [υ] και Μάρωνος: El 91 • ['ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διονύσου κα'ι] Μάρωνος:
Ε192- Ιερεύς Διός και 'Ρώμης Δ[ι]ονύσου και Μάρωνος: Ε193· 'ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διονύσου κα'ι
Μάρωνος: Ε194· ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης, Διο[ν]ύσου και Μά[ρ]ωνος: El95· ['ιερεύς Διός κα'ι 'Ρώμης,
Διονύσου] και Μάρ[ωνος]: El96· Ίερεύ[ς Διός] κα'ι 'Ρώ[μης, Διονύσου και Μάρωνος]: El97· ['ιερεύς
Διός και 'Ρώμης, Διονύσου κα'ι] Μάρωνος: El98.
Ίερητεύω: [Ίε]ρητεύσαντα κα[λώς] και φιλαγάθως: Ε183. 9· [Ίερητεύ;]ων τό γ' : Ε213. 6-7· Ίερητ[εύοντος]:
Ε431.6-7.
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'ιέρεια: και τη ίερίη Βακχίου: Ε93. 3.
ιεροκήρυξ: την άναγγελίαν ποιούμενου του Ίεροκήρυκος: Ε7. 24-25· Ε8. 22-23· την άναγγελίαν
π[οιουμένου του ίεροκήρυκος]: Ε9. 26· [την άναγγελίαν ποι]ουμένου του Ίεροκήρ[υκος]: Ε9. 2 1 22· [την δε του στεφάνου άναγγελίαν ποιεϊσθαι] τον ίε[ροκήρυκα]: E l 7 7 . 2-3· ιεροκήρυξ ετει
είκοστώ: Ε212. 49.
Ιερόν: [την δέ εν τώι ίερώι του Ά]πό[λωνος του εν Δελφοϊς]: Ε4. 13-14· εις το 'ιερόν [τ]ου Διονύσου: Ε7.
29-30· είς τό Ίερό[ν το]υ Διονύσου: Ε8. 32-33" και του Ίερου άσ[υλίαν]: El69. 1-2· [ύπάρχειν μεν τό
'ιερόν του Ασκληπιού] του εγ Κώι άσυλον: El69. 3· τό Ίε[ρόν;]: El82. 5· [εν τω] έπιφανεστάτωι
τόπωι του Ίερου: E l 8 3 . 3· μετέχοντα των εν τώ[ι] Ίερώ κοινών πάντων: E l 8 3 . 14-15· οί
άφικνουμενοι εις τό Ιερόν: El83. 14-15' κα'ι τους απαντώντας εις τό 'ιερόν: El83. 20· εν τώι Ίερώι του
Σεράπιδος: E l 8 3 . 23· τής μεν Ευρώπης νομίζοντες την πόλιν, τής δέ πόλεως τό Ιερόν κόσμον:
Ε205.4041.
Ίερονίκης: Έπαφρόδειτος Φάσιδος Ίερονεί[κης;]: Ε212. 50-51.
'ιερός: τής Ί[ερ]ής νόσου ένιαυτό[ν]: Ε3. 7- πρώτωι μετά τά ιερά: Ε7. 18· μετά τά Ιερά: Ε8. 19· [πρώτοις]
μετά τά Ιερά: Ε9. 40-41· δώσει τω [Ίερωτάτω τα]μείω: Ε68. 7-8· [πρώτωι] μετά τά 'ιερά [και τά
δημόσια]: El70. 3-4· μετά [τά Ιερά] και τά δημόσια: El77. 12-13· τη Ίερα συνκλήτω: El80. Β15- καί
την Ίεράν σύνκλητον: El80. Β29 και Β34- α μεν 'ιερά τοις μύσταις: Ε205. 23" τους Ιερούς δράκοντας
σου: Ε205. 37· Ίερας [νήσ]ου: Ε221. 13-14· δρος Ίερας χώρας: Ε434· Ε448. 1-3.
'ικεσία: μετά πάσης έντεύξεως καί Ικεσίας: El80. Β15.
ίνα: ϊνα [δέ Τήϊοι γ]ινώσκωσιν: Ε5. 37· ίνα και οί λοιποί ... φιλοτιμοτέρους εαυτούς παρέχωνται : Ε7. 9 12· ϊνα δέ και ό δήμος ό Άκαν[θί]ων επιγνώ: Ε7. 33-34· ίνα ούν και ό δήμος εύπιστος ών
φαίνηται: Ε8. 14· pva ούν] κα'ι ό δήμος φαίνη[ται]: Ε176. 10-11* 'ίνα [δέ] καί ύπόμν[ημα ύπά]ρχη:
El77.17-18· [ίνα] δέ και υπόμνημα [ύπάρχηι]: El78. 7-8· 'ίνα μη[δέν τών προς] 'Ρωμαίους θραύση
δικαίων: El80. Al 1-12* 'ίνα ...εχωσιν έξουσίαν: El80. A31-34* ιν ... άπολάωμεν: El80. Β18-20· 'ίνα δέ
καί ο'ι άφικνουμενοι εϊς τό 'ιερόν επιγινώσκωσιν: El83. 15-16· ΐν' έκαστος ημών ... τον θάνατον ϊσον
εσχεν: Ε205. 24-25· ϊν' ήι τό γένος διαλλάσσον: Ε205. 27.
Ίνδικτιών: ΐνδικ(τιώνος) ζ': Ε474. 6* ίνδ(ικτιώνος) ι': Ε475. 8.
Ίκνέομαι: εύσεβέων δέ τό μυρίον ϊξ(ο)μαι άστυ: Ε215. 8-9.
'ίππος: 'ίππον: Ε3. 2* βοάς τε [ κ ] α ι ίππου: Ε3. 10.

ίσος: άπό τών ίσων: Ε205. 25-26· τον θάνατον ίσον εσχεν: Ε205. 25.
"ίστημι: [καί στήσαι την μέν εν τήι άγοραι]: Ε4. 1 3 - στήσαι στήλην λευκού λίθ[ου]: Ε5. 43* κα'ι
[στησά]τωσαν εν τώι έπιφανεστάτωι τόπωι: Ε5. 36-37* Πείθων μ' έ[στησεν]: Ε30 1* [τ]όδε σήμ[α
εστησεν]: Ε37. 2· Άντικράτης : μ' εστησ': E l 0 9 . 1* αύτη τό δίκαιον εστησεν: Ε205. 24· οΐς μέν
βάρβαρον, όίς δ' ελληνίδα διάλεκτον εστησεν: Ε205. 26-27* [μν]ήμα τόδ' εστησεν: Ε388. 1* εστησεν
τό μνήμα: Ε394. 4-5.
ισχυρός: άλ(λ)ά ίσχυρότερον μοίρης: Ε221. 9-10.
καθήκω: καθήκον δέ έστιν: Ε7. 6.
καθίστημι: καταστάς [δ' εις αρχάς καί λειτουργίας]: El76. 6· οί κατεστάμενοι ωδ[ε] [πρ]εσβευταί: El80.
A3 8-3 9* [καταστα]θε[Ί]ς οΐκονό[μος]: Ε451. 3-4.
καθολικός: νεκρό(ν) διάταγμα καθολικόν: Ε216. 4.
καθότι: [κα]θότι προγέγραπται: Ε9. 26-27.
καθυφίημι: μήτε καθυφειέμ[ενος]: El80. Β26.
καθώς: καθώς έπέβαΓλλεν]: Ε176. 9* κ[αθώς] τά γραφέντα περί τούτων ψηφίσματα ... περιέχει: Ε180. Β2425.
καιρός: εν παντΊ καιρώι: Ε7. 4· Ε9. 5· ο'ι τής πόλεως καιροί: Ε6. 15· [εν καιροϊς άναγκαί]οις: E l l . 6-7·
κατά<τα> πάντα καιρόν: El 80. Α27· αν τις καταλάβηι και(ρ)ός: El 80. Α32· μηδέ να καιρόν: El 80. Β78· τής τύχης και[ρο]ύς: El84. 4· κατά [καιρόν]: El85. Β16-17.
καϊσαρ: αύτοκράτορι καίσαρι Άδριανώ Όλυμπίω Σωτήρι: Ε23* αύτοκράτορι καίσα[ρι] θεού Τραϊανού
Παρθ[ι]κου υ'ιώ, θεού Νέρουα υ[Ί]ωνώ, Τραϊανώ Άδριανώ Σεβαστώ, ΖηνΊ Έφορίω: Ε78. 1-5"
[αύτοκρ]άτ[ορα Τραϊανόν] Άδριανόν [καίσαρα Σεβαστόν]: Ε79. 1-3- αυτοκράτωρ καϊσαρ: Ε185.
Αϊ · αύτοκράτορι Ούεσπασι[αν]ώ Καίσα[ρι Σεβαστώ]: Ε208. 1-4· καί αύ[τοκράτο]ρι Τίτω
Καίσαρι: Ε208. 5-6* [αύτοκράτορι] Νέρουα καίσα[ρι] Τραϊανώ Σεβαστώ Γερμα[νι]κώ: Ε209*
αυτοκράτορα Τραϊανόν Άδριανόν Καίσαρα Σεβαστόν: Ε210 - κα'ι Κων[σταντίου κα'ι] Μαξιμιαν[ου]
επιφαν[ών] καισόρ[ων]: Ε382. 6-9· Κωνσταντ[ίου] καί Μαξιμιαν[ου] τών επιφανε[στάτων]
Καισ[άρων]: Ε383. 5-8* αύτοκ[ρ]ά[τορι] καίσαρι Γ(αΐω) Ούή[ρω Μ]αξειμίνω και Γ(αΐω) Ίουλί(ω)
Ούήρω Μαξίμω Σεββ.: Ε395. 1-5- και Κωνσταντίω κα[Ί] Μαξιμιανώ [και]σάρων: Ε398. 4-7·
| Π(οπλίου) Σεπτ(ιμίου) Γέτα Καίσαρος] : Ε433. 6-7· [Π(οπλίου) Σεπτιμίου Γέ]τ[α καίσαρος]: Ε447.
6-7· αύτοκρ[άτωρ καϊσαρ Δο]μιτιανός Σεβα[στός] [Γερμανικ]ός: Ε455. 5-7* τον θεοφιλέστατον
καίσαρα Πό(πλιον) [Λ]ικ(ίνιον) Ούαλεριανόν [ν]έον: Ε464. 2-5.
κακοπαθία: ψυχικήν άμα κα'ι σω[ματικήν] ύπέμειναν κ[α]κοπαθίαν: Ε5. 20.
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κακότης: ρυσαμένη κακότητος εμής φοβέρας: Ε221. 7-9.
καλός: φιλία και συμμαχία καλή έΌπω: El68. 10· [ίε]ρητεΰσαντα κα[λώς] κα'ι φιλαγάθως: El83. 9 .
καλώ: καλεσάτω δέ: Ε4. 10· άνδρες καλοί κα'ι αγαθοί: Ε5. 11-12· καλεϊσθαι εις προ[εδρίαν]: Ε5. 29· ττρός
τ[ους καλούς] κα'ι αγαθούς των ανδρών: Ε5. 38· καλεϊσθαι δέ αυτόν: Ε7. 21· άνήρ καλός κα'ι αγαθός
υπάρχων: Ε8. 2-3· άνδρ'ι καλώι και άγαθώι: Ε8. 10-11· επί τώ[ι ττεττοιήσθαι την ένδημίαν καλήν]:
Ε9. 15· καλεϊσθαι δέ αυτόν: Ε8. 20· καλεϊσθαι δέ [αυτούς καί εις προεδρίαν]: Ε9. 19· [άνδρί κα]λώι
και άγαθώι: Ε10. 5-6· [καλεϊσ]θαι δέ αυτόν καί έγγό[νους εις προεδ]ρίαν: El78. 5-6· υπέρ της εμής
καλούμενη σωτηρίας: É205. 10-11* καλεΐσθε δέ πολλοί παρ' άνθρώποις: Ε205. 19-20* θεσμοί δ'
έκαλουντο κατά πρώτας: Ε205. 29.
καρπός: τους καρπούς έξέφηνας: Ε205. 36.
καρτέρησις: δια της καθ' ήμέρα[ν καρ]τερήσεως: Ε5. 22.
κασίγνητος: ου σε κασίγνητος, πολλάκις έζόμενος, στενάχησε: Ε465. 5-8.
κατά: [κατ] ενιαυτόν: Ε5. 29· καθ' ήμέρα[ν]: Ε5. 22* Ε5. 26* [κατ' ιδίαν τοϊς άνθρώ]ποις: Ε6. 12-13* κατ'
ένιαυτόν: Ε7. 22* Ε8. 21* Ε8. 30* Ε183. 4* Ε451. 17* την καθ' αυτόν ευνοιαν: Ε7. 5* τοϊς κατ' ιδίαν
έντυγχά[νου]σι: Ε7. 3-4* κατ' ιδίαν: Ε8. 5* κα'ι μη κατ' έμπορίαν: Ε8. 28-29* κα'ι τοϊς κατ' ίδ[ίαν
έντυγχάνουσι τών πολι]τών: ΕΐΟ. 7-8* [την] άπόδοσιν κατ[ά μέρος έποιήσατο]: E l l . 20* κα'ι κατά
γην κα'ι κατά θάλασσαν: El68. 10-11* κατά τό εΰκαιρον: El68. 33* 36* κατά την τ[έχνην]: El76. 2*
[κα]τά τάδε: Ε177. 3* τάς κατά μέρος συμφοράς: Ε180. All* κατά μηδένα τρόπον: Ε180. Α24*
κατά{τα} πάντα καιρόν: El80. Α27· κα[θ' όν]τιναουν τρόπον: El80. A33-34· κατά τό ψήφισμα: El80.
Α39· κατά μηδένα τρόπον: El80. Α45· καθ' έκαστα: El80. Β8· κατά τό κράτιστον χωρεϊν: El80. Β1314* κατά τήν συνεδρήαν: El80. Β22* [κατά τό ψήφισμα]: El80. Β34* κατά τάδε : E l 8 3 . 7-κατά
[καιρόν]: El85. Β16-17· κατά πρώτας: Ε205. 29· κατ' οναρ: Ε431. 2· [καθ' εκασ]τον μείλιον : Ε433.
23" [καθ'] έκαστο ν όμ[οίως]: Ε455. 10* κατά θυμόν: Ε465. 9.
καταβάλλω: [τήν ετησί]αν εικός καταβάλω[σιν]: E l l . 13-14* [τήν ετησί]αν κα'ι τήν έπίσ[χεσιν καταβαλεϊν]:
Ell.19.
καταζευγνύω: τους ιερούς δράκοντας σου καταζεύξας: Ε205. 37.
καταθυμιον:[κα]ταθύμιον εξετέλεσε: Ε221. 5.
κατάκειμαι: [ε]νθ[α] κατάκητε: Ε344. 1-3* ένθάδε κατάκιτε: Ε391. 2-3- Ε474. 1· Ε475. 1.
καταλαμβάνω: αν τις καταλάβηι και(ρ)ός: El80. A32.
καταλέγω: [δς αν έπανάστασιν] επιβουλευομέν[ην] επί "Αβδηρα κατείπηι: Ε2. 1-3.
καταλείπω: ούθέν βεβουλημένοι κα[ταλείπ]ειν: Ε6. 9.
κατάλυσις: [επί vel περ'ι] καταλύσεως ή αναιρέσεως ή άκυρ^ώσε ω[ς τών εψηφισμένων]: El80. Β38-39.
καταλύω: κατ[έλυσε δανείου]: E l l . 9.
κατάξιος: άμείβεσθαι ταϊς καταξίαις τιμαϊς: Ε7. 8-9* [τάς καταξίας τιμάς]: El76. 12.
κατασκαφή: κατασκαφήν μέ[ν της έξηκον]τασταδίου τό περίμετρον πόλεως: El80. Α9-10.
κατασκευάζω: [κατεσκεύασε]ν έαυτώι: Ε9* [κατεσκεύασα τήν σωρόν]: Ε67. 2* κατεσκεύασε τήν σορόν
έαυτη: Ε68. 1-2* [κατεσκεύ]ασεν έαυτω: Ε69. 1-2* [κατεσκεύ]ασεν: Ε70. 1-2* τόν [β]ωμόν
κατεσκεύασα: Ε88. 7-8* [κατ]εσκεύασα τό μνημ[εΐον]: Ε91. 4* κατεσκεύασα εμαυτη τό χαμοσόριον:
Ε219. 2* κατεσκεύ[ασεν]: Ε313. 3* κατεσκεύασε ν τό χαμοσόριν: Ε317. 2-4* [κατεσκεύασα έμαυτώ κα'ι
τη γυναικί]: Ε320. 2* [κ]ατεσκεύα[σ]εν έατώ: Ε321. 2-3* [κατεσκεύασα έ]μαυ[τώ]: Ε322. 1-2*
κατεσκεύασα τό μνημεΐον: Ε396. 4-5.
κατατίθημι: μηδέν [άλλο χωρ'ις τών προτεθιμένων] πτώμα κ[αταθέσθαι]: Ε489. 6-7.
καταφθίω: ώδΐνες λόχιαί με κ[ατέφθισαν]: Ε29. 3.
καταχθόνιος: θεοϊς καταχθονίοις: Ε93. 1-2* θ(εοϊς) [κ](αταχθονίοις): Ε296. 1.
κατέχω: [ά]ριστον "Υλαν κατέχε[ι
]: Ε98. 1.
κατοίκησις: προς κατοίκησιν: Ε205. 34.
κατοικώ: 'Ρωμαίω[ν τών νου |τ]ήν πόλιν κατοικούντων: El80. Al-2.
κέλευσις: παρά τήν κέλευσίν μου: *Ε439. 1.
κεϊθι: κεϊθι γαρ πρώτον τους καρπούς εξέφηνας: Ε205. 36.
κεϊμαι: εν πόρωι κειμ[ένας]: E l 8 5 . Β19* τό μέν εγκωμίου, τό δέ προσώπου θεώι κείμενον: Ε205. 5* τηδ'
ύπό γαίηι κεϊμαι: Ε215. 2* [ένθάδε] κϊτε: Ε440. 1* [ένθάδε] ... κεϊμε: Ε466. 1-2* [κεϊμ]ε δ' έν γέη
Θρακ[ών Πλωτινοπ]ολειτών: Ε466. 13-14.
κήρυξ: τήν άναγγελίαν ποιουμέν[ου του] κήρυκος: Ε5. 3 1 .
κίνδυνος: τώι ίδίωι κινδύ]νωι συντηρεί τά<ι> ήμώ[ν δίκαια]: Ε9. 7-8.
κλέος: του κλέος ευρύ: Ε217. 5.
κλίνω: τώιδ', Άπολλώνι, τύμβωι κέκλισαι: Ε465. 3-5.
κοιμητήριον: κυμητήριον Παύλ[ου]: Ε96. 1-2.
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κοινηι: και κοινηι ταΐς πόλεσιν: Ε6. 13· κοινή τήι πόλει: Ε7. 3 · και κοινή καί κατ' ιδίαν: Ε8. 4 -5 · [κοινηι την
ττόλιν]: Ε9. 6· [και κοινηι περί την πόλιν]: El71.3· κοινηι ττερ'ι την πόλιν: E l 7 2 . 4· και κοινηι καί
[ΐ]δίαι τοις συναν[τ]ώ[σιν] τών π[ο]λιτών: Ε451. 5-7.
κοινός: [επί την κοινήν έστίαν]: Ε4. 11· κοινή βουλήι: E l 6 8 . 39· [περί τών] κοινών: E l 8 0 . Β37-38 μετέχοντα τών εν τώ[ι] Ίερω κοινών πάντων: E l 8 3 . 14-15· και τόν κοινόν υμών θεμένων γάμον:
Ε205.17· και κο[ιν]ών διατα[γμάτων ρήματα]: Ε455. 7-8.
κομίζω: κομισά[σ]θωσαν από της τραπέζης: Ε5. 46-47.
κόρη: άνέθηκεν την κόρην: Ε431. 2-3.
κόσμος: ό επιφανέστατος θεός του κόσμ[ου]: El80. A3* κα'ι τόν σόν βλέπω κόσμον: Ε205. 9· ό κόσμος
άνέλαμψεν: Ε205. 18· της δέ πόλεως τό Ιερόν κόσμον: Ε205. 40-41.
κοσμώ: αΐωνίω χάριτι κεκοσμήσθαι: El80. Α16· [ή μετά]πάσης άρ[ετης κεκοσμη]μένη: Ε440. 3-4.
κρατώ: και ής αν αυτοί κρατώσιν: Ε168. 14-15" 23-24· κρατών: Ε220. 4.
κρίνω: τους κεκριμένους υπό Λευκίο[υ Αιμιλίου]: E l 6 8 . 8· ενσύνθηκος κα'ι ενσπονδος εκρίθη: Ε180. Α13·
[την δια τών της] συνκλήτου δογμάτων κριθεϊσ[αν έλευθερίαν]: El80. Β4-5.
κατακλώθω: [Μοίρα δ'] εμο'ι κατέκλω[σε θανεΐ]ν: Ε466. 11-12.
αγαθός: άνδρες καλο'ι κα'ι αγαθοί: Ε5. 11-12· προς τ[ούς καλούς] κα'ι αγαθούς τών ανδρών: Ε5. 38· άνήρ
καλός κα'ι αγαθός υπάρχων: Ε8. 2 -3 · άνδρ'ι καλώι και άγαθώι: Ε8. 10-11· τους αγαθούς τών
ανδρών: Ε8. 15· τοΰ[ς αγαθούς τών ανδρών]: Ε9. 12· [άνδρ'ι κα]λώι κα'ι άγαθώι: Ε10. 5-6· τους
αγαθούς ά[νδρας]: ΕΐΟ. 11· 'Αγαθή Τύχη: El8. 1-2· [Άγαθηι] Τύχηι: Ε21. 1· [Αγαθή Τύχη]: Ε22·
[άγαθηι τύχηι]: Ε169. 2· [και τα αγαθά, α εύχονται Κώι]οι: El69. 5 - άνήρ άγα[θός] ων διατελε[ϊ]:
ΕΙ72. 3· κατά τό κράτιστον χωρείν: El80. Β13-14. Άγαθη Τύχη: El95. 1· 'Αγαθή Τύχη: El94. 1·
'Αγαθή Τύχη: El90. 1· Άγαθηι Τύχηι: El93. 1· Άγα[θή Τύχη]: El97.1· τών άγαθώμ π [
]:
Ε214. 4· τό σόν εγκώμιον τών ομμάτων εστ'ι κρεϊσσον: Ε205. 8· τοιγαρουν ή χάρις κρείσσων: Ε205.
33· [ε]νεκεν εύδικίης άγαθου: Ε217. 2-3· Άγαθηι Τύχηι: Ε400. 1· Αγαθή Τύχη: Ε433. 1· Ε460. 1·
Ε463. 1· Ε464. 1· [Άγ]αθή Τύχ[η]: Ε435. 1· [Άγα]θ[ή Τύχη] (:): Ε437. 1· [Άγα]θή Τύχη: Ε447. 1·
[Άγαθ]ήι Τύχηι: Ε455. 1· [Αγαθή] Τύχη: Ε476. 1· Αγαθή Τ[ύχη]: Ε479. 1· Άγαθηι [Τύχηι]: Ε481[Αγαθή] Τύχη: Ε483. 1.
κράτιστος: κατά τό κράτιστον χωρεϊν: El80. Β13-14. βλ. επίσης αγαθός.
κρείσσων: τό σόν εγκώμιον τών ομμάτων έστ'ι κρεϊσσον: Ε205. 8· τοιγαρουν ή χάρις κρείσσων: Ε205. 33·
βλ. επίσης αγαθός.
κτέανον: οΤσι δόμοις κτέ[α]ν[ον]: Ε436. 9-10.
κτίστης: [κ]τίστης νέων αγαθών άπασιν άνθρώποις: El80. A4.
κτήνος: [ομοίως δέ κα'ι τα κτ]ήνη: El85. Β19-20.
κτώμαι: ό κτησάμενος αρετή [ν]: El82. 3.
κυμινας: [ό] κυμινας: Ε475. 6-7.
κύριος: απελεύθερος τών κυρίων αυτοκρατόρων: Ε313. 2-3* ων κ[ύ]ριοι [Δρυϊταί είσι]: Ε400. 19-20· ων ή
πόλις κυ[ρία έ]στίν: Ε451. 15-16· [κυρίω Άπόλλ]ω[ν]ι Σιρηνώ: Ε457. 1-2· κυρίω Κερση[νώ]: Ε460.
3· Κυρίω Έβρω: Ε477· Κυρίω Άπόλλωνι: Ε478. 1· Κυρίω Άπ[όλ]λωνι ΣΕ[
] : Ε479.2-3. '
κυρώ: [ως αν κυρωθήι τό ψήφισμα]: Ε4. 4· γεγράφθαι κα'ι κεκυρώσθαι ψήφισμα υπέρ της τοιαύτης
πρεσβείας: Ε180. Α29-30·.
κωλύω: [κωλυομένοις δέ]: E l l . 15.
λαμβάνω: λήψεται π α ρ ά της πόλεως τάλαντον: Ε2. 6-7· [τ]ής τιμής έπίβασιν λαβού[σης]: Ε175.5-6·
έλευθε[ρίαν δέ κα'ι νό]μους μετά τών άλλων φιλάνθρωπων έλαβε: El80. Al3-14· [κα'ι λαβείν τήν διά
τών της] συνκλήτου δογμάτων κριθεΐσ[αν έλευθερίαν]: El80. Β4-5· λαβόντες παρ' αυτών εσχομεν:
ΕΙ80. Β17· α ... [έλάβομεν]: El80. Β36-37· κατά [καιρόν λαμ]βάνειν τα οχήματα: E l 8 5 . Β16-17·
[ελ]άμβανον γαρ: Ε205. 2· σύνοικον δ' έλαβες Σέραπιν: Ε205. 17· νείκην [δ' άπ' έμου] λ[ά]βε ουδίς:
Ε466.9-10.
λαμπρός: [τή δέ λαμ]προτάτη Άβδηρειτών [πό]λει: Ε68. 9-10· λαμ[πρ]όν φάος [ήε]λ[ίου]: Ε216. 1·
Διογένης ό λαμπρ(ότατος) κό(μης): Ε474. 2· υπατίας 'Ιωάννου λαμπρ(οτάτου): Ë474. 6-7.
λανθάνω: λαθόντων τών της πόλεως δικαίων: El80. Α23-24.
λατόμιον: [λατόμ] ιν: Ε322. 4.
λέγω: [νομοφύλακες εΤ]παν: El71.1· νο[μοφύλακες εϊπα]ν: El72. 1· μήτε γράψαι μηδέν μήτε ειπείν: El80.
Α41· μήτε ειπείν: Ε180. Β38· Πόρκης Πόρκεω είπεν: Ε184. 1· [λέγει]: Ε168. Α6· οί άρχοντες είπαν:
Ε400.2.
λεηλασία: λε[ηλασίαν κ]α'ι αίχμαλωσίαν: El80. Al0-11.
λείπω: επ'ι τώι μη λείπεσθαι: Ε7. 10· πένθη τέκνο[ις λιπουσαι]: Ε29. 4· [λι]πών λύπας: Ε216. 2.
λειτουργία: [εις αρχάς κα'ι λειτουργίας]: El76. 6.
λευκός: εις στήλην λευκού λίθ[ου]: Ε5. 36· στήλην λευκού λίθ[ου]: Ε5. 43* είστήλην λευκού λίθου: El83. 22.
λίθινος: εΐστή[λας λιθίνας δύο]: Ε4. 12-13· [εις στήλην λιθίνην]: El78. 9.
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λίθος: eis στήλην λευκού λίΘ[ου]: Ε5. 36· στήλην λευκού λίθ[ου]: Ε5. 43· είστήλην λευκού λίθου: El83. 22.
λιμήν: [και εΐσ]πλουν και έκπλουν είς το[υς λιμένας]: Ε9. 39.
λιμός: [ά]πειλούμενον περιπε[σεϊν λιμώι (;]:Ε175.9-10.
λόγος: ε[ν] λόγοις έρ[γοις] τε: Ε6. 5· ού δυσκράτητος ò λόγος: Ε205. 21· όταν προς το μέγεθος [της σης
ευε]ργεσίας οί λόγοι τών επαίνων μη ελλίπωσιν: Ε205. 3-4.
λοιμός: κα'ι λοιμός αυτόν άροιτο: Ε216. 6.
λοιπός: [εις δέ τό λοιπόν]: Ε4. 4· τοις λοιποΐς: Ε6. 25· ίνα κα'ι οί λοιποί: Ε7. 9· κα'ι των λοιπών πολειτων
άπάν[των]: Ε180. Α2· εις τό λοιπόν: Ε180. Α21· ή τών λοιπών φιλάνθρωπων: Ε180. Α33· καί w
[πάντων τών λοιπών φιλάνθρωπων]: El80. Β35 - πορεύομαι προς τα λοιπά: Ε205. 11-12· και εν
τ[οϊς] λοιποϊς [άνέ]γκλητο[ν] αυτόν πα[ρα]σκευά[ζει]: Ε451. 7-9.
λόχιος: ώδϊνες λόχιαι: Ε29. 3.
λύπη: [λι]πών λύπας: Ε216. 2.
μάγαρον: εκ τ[ώ]ν ιδίων τό μάγαρον έποίησεν: El 8. 6.
μάλα: συ μάλιστα της 'Ελλάδος ετίμησας τας 'Αθήνας: Ε205. 35-36· ή μάλα: Ε465. 1.
μάρναμαι: "Αρεα μαρνάμενος λείπομαι: Ε215. 6 -7.
μαρτυρία: [
μ]αρτυρίας: El80. Β3.
μάρτυς: υκος (sic) της άγ[ί]ας μάρτυρως (sic) Μαρήνας: Ε392.
μάχομαι: ή ποιησαί τι μαχόμενον τ ω ν[ομοθετηθέντι ψ]ηφίσματι: E l 8 0 . Α44-45 - [μαχόμενον τ ω
νομοθετηθέντι vel τω ψηφίσματι]: El80. Β38.
μέγας: μεγίστω[Α]ν: Ε79. 3· άρχιερεύς μέγιστος: Ε185. Α3-4· μέγαν ε[π'ι Τι]τανα Θράικα: Ε221. 12-13·
Μεγάλ(ης) Έκλισίας: Ε390 - υπέρ της τών θειοτάτων κα[Ί] μεγίστων αυτοκρατόρων: Ε433. 2-3·
[υπέρ της τών θειοτάτω] ν και [μεγίστων Αυτοκρατόρων]: Ε447. 2-3· τόν θειότατον κα'ι μέγιστον
αυτοκράτορα: Ε463. 2-4.
μέγεθος: δταν προς τό μέγεθος [της ευε]ργεσίας: Ε205. 3-4.
μέγιστος: βλ. μέγας.
μέδιμνος: εως μεδίμνων εκατόν: Ε8. 30-31.
μέρος: [την] άπόδοσιν κατ[α μέρος έποιήσατο]: E l l . 20· τάς κατά μέρος συμφοράς: El80. A l l .
μετά: πρώτωι μετά τα 'ιερά: Ε7. 18· μετά Ιερέα Διόνυσον: Ε8. 27· μετά τα 'ιερά: Ε8. 19· μετά τα Ίερα κα'ι τα
δημόσι[α]: Ε9. 41· [μετά] του επί τών χρημάτων: Ε9. 31-32· πολιτευόμενους μετ' [αύ]τών: El68. 910· [πρώτωι] μετά τ α Ίερα [και τα δημόσια]: Ε170. 3-4· με[τ]α πά[σης εύκοσμίας]: Ε176. 2· μετά
[τα Ίερα] και τα δημόσια: El77. 12-13· μετά ταύτα: El80. Α9· μετά τών άλλων φιλάνθρωπων: El80.
Α14· μετά της πόλεως κα'ι χώρας: El80. Β5* μετά πάσης εντεύξεως κα'ι Ικεσίας: El80. Β15· μεθ'
Έρμου: Ε205. 22· [με]θ' ήμας: Ε216. 5 - μετά δέ τόν θάνατον μου: Ε219. 3-4· μετά τέκνω[ν κ]α'ι
συ[μβ]ίων: Ε431. 5-6· [ή μετά]πάσης άρ[ετης κεκοσμη] μένη: Ε440. 3-4· [μετά την έμήν τελευ]τήν:
Ε489.5-6.
μεταδίδωμι: μετάδος σαυτώ: Ε216. 3.
μετέχω: μετέχοντα τών εν τώ[ι] Ίερώ κοινών πάντων: El83. 14-15.
μέχρι: μέχρι ποταμού Μέστου: Ε78. 11-12· [μέχρι πάσης διαδοχής]: El80. Β40· μέχρι μέν ζώ: Ε219. 3"
[μέχρι τής στή]λης: Ε433. 21· μέχρις Έβρου πο[ταμου]: Ε433. 22-23.
μή: κ[α'ι μή δυναμένους]: E l l . 18· πόλεμος δέ μή έστω: El68. 12· μη διιέτωσαν: El68. 15· El68. 24· μή
ένέστω: Ε168. 41· μή ελλίπωσιν: Ε205. 3-4· μή μόνον άνδράσιν: Ε205. 27-28.
μηδείς: χάριν τοϋ μηθέν π[α]ραλειφθήναι: Ε5. 16-17· παραγγέλω δέ μηδέ να έτερον τεθήναι: Ε88. 8-10" 'ίνα
μη[δέν τών προς] 'Ρωμαίους θραύση δικαίων: El80. Al 1-12 - μ[ηδενός] τών δεδομένων αύτη
φιλάνθρωπων ελασσουμένου: El 80. Al 6-17· κατά μηδέ να τρόπον: El 80. Α24· μηδενός ένοχλήσαι
τρόπου δυναμένου: El80. Α27-28 - μηδενός έχοντος εξουσίαν μήτε γράψαι μηδέν μήτε είπεϊν: El80.
Α40-41· κατά μηδένα τρόπον: Ε180. Α45 - μηδένα καιρόν: Ε180. Β7-8" μήτε παραπρεσβεύων μηδέν:
El80. Β26· ύπό μηδενός τρόπω μηδενί- El80. Β27· [μηδενός έχοντος εξουσίαν]: El80. Β37· μηδέν
τρόπω μηδενί: Ε180. Β38· [έτερον δέ μηδένα]: Ε320. 3 - [μηδένα ε]τερον τε[θήναι]: Ε325 - μηδέν
[άλλο]: Ε489.6.
μήν: [φθόης δέ]κα μή[ν]ας: Ε3. 7-8· μή(νες): Ε397· μ(ηνός) 'Ιουλίου κδ': Ε474. 5-6· μηνός Σεπ[τεμβρ(ίου)]:
Ε475.7.
μήποτε: [μήποτ]ε όψόμενο[ς]: Ε216. 1.
μήτε: μήτε αυτούς σίτωι μήτε δπλοις μήτε ναυσιν μήτε χρήμασιν χορηγείτωσαν: El68. 18-19· 26-28· υπέρ
του μήτε νυν μήτε άλλοτε ποτέ: El80. Α23· μήτε w [έ]λέσθαι: El80. Α41· μήτε γράψαι μηδέν μήτε
είπεϊν: E l 8 0 . Α41· [μήτε έ]μποδίσαι: E l 8 0 . Α44· μήτε περιαιρουντας: E l 8 0 . Α48· μήτε
προσγρ[άφοντας]: El80. A48-49· [μήτε δω]ροδοκούμενος: El80. Β26· μήτε παραπρεσβεύων μηδέν:
Ε180. Β26· μήτε καθυφειέ μ[ενος]: Ε180. Β26· μήτε πρεσβείαν έπ('ι) TOZWUTOIÇ: E180. Β37· μ[ήτε
γράψαίτι]: El80. Β38.
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μήτηρ: μητρεί: Ε29. 2· έποίησε δέ ή μήτηρ: Ε32. 3· Ε33· [τ]ή μητρι Άγα[θ]ημερίδι: Ε67. 2· γήν φασι
πάντων μητέρα γενηθήναι: Ε205. 15-16· μητρός γαίης: Ε221. 2* κα'ι μητρ'ι εαυτού: Ε467. 3.
μίλιον: τα έξης μεί[λια]: Ε433. 16-17· και άλλα δυο μεί[λια]: Ε433. 21-22· [καθ' έ'κασ]τον μείλιον : Ε433. 23*
[τα] έξης μείλια ·Γ[Κ]: Ε447. 14.
μιμνήσκω: μεμνημένοι αΐέν ανδρός: Ε217. 4-5.
μισθός: κα'ι των σκαφών τους [μισθούς]: El85. Bll-12.
μνεία: μνείας χάριν: Ε71. 6-7· Ε82. 4· Ε91. 5· Ε93. 7-8· Ε329Β. 2-4· Ε386. 2-3· μνίας χάριν: Ε308. 3-4· Ε329Α.
3· [μνεία]ς χάριν: Ε309. 3· μνίας [χάριν]: Ε466. 15-16· μνείας χάρ[ιν]: Ε467. 5· μνείας χά[ριν]: Ε479.
4· μνείας χά[ριν]: Ε480.4.
μνήμα: [ειμί μνή|μα: Ε32. 1-2· [κατεσκεύασα τό μνήμα velsim.]: Ε67. 2.τό μ[νή]μα: Ε311. 4-5· [μν]ήμα τόδ'
έστησεν: Ε388. 1* έστησεν το μνήμα: Ε394. 4-5.
μνημεϊον: έποίησα το μνημεϊον: Ε82. 2· το μνημεϊον έποίει: Ε89. 4· μνημεϊον τόδε ΚΑ ποδών: Ε90. 3-4·
[κατ]εσκεύασα τό μνημ[εϊον]: Ε91. 4* κατεσκεύασα τό μνημεϊον: Ε396. 4-5.
μνήμη: μνήμης χάριν: Ε167. 4-5 - Ε330. 7-8· μνήμ<ν>ην: Ε109. 3-4· μνήμης χάρι[ν]: Ε307· ή μνήμ[ης] αξία:
Ε475.1-2.
μνημονεύω: μνημονεύοντα τών ύπ' αυτού γεγενημένων ευεργεσιών: Ε7. 7-8.
μόνος: περίβολος μόνον τειχών έπολ[
]: Ε6. 17· ού μόνον κατ[έλυσε δανείου]: E l l . 9· μή μόνον
άνδράσιν: Ε205. 27-28* ού μόνον: Ε205. 32· μόνους γαρ ό βίος ύμας θεούς όϊδεν: Ε205. 20· μουνος
(έ)ν αίχμα δάϊον: Ε215. 5-6· [τούτο μόν]ον: Ε216. 2-3.
μοίρα: άλ(λ)ά ίσχυρότερον μοίρης τό πεπρωμένον ούκ άνέμεινε: Ε221. 9-11.
μορμίλλων: [ένθάδε] μυρμύλλων Ζμυρνής: Ε466. 1· μορμίλλων: Ε484.
μόχθος: μόχθον: Ε216. 2.
μυρίος: εύσεβέων δε τό μυρίον ϊξ(ο)μαι άστυ: Ε215. 8-9.
μυρμύλλων: βλ. μορμίλλων
μύστης: α μεν 'ιερά τόϊς μύσταις: Ε205. 2 3 .
ναός: τους ναούς τών θεών: Ε6. 22.
ναύκληρος: ναύκλ[ηρος]: Ε489. 2.
ναυς: μήτε ναυσίν : Ε168. 18-19· 27.
νεκρός: νεκρό(ν) διάταγμα καθολικόν: Ε216. 4.
νέος: [κ]τίστης νέων αγαθών: El80. A4· νέον ήλικίαν: Ε221. 7· Πό(πλιον) [Λ] ικ(ίνιον) Ούαλεριανόν [ν] έον:
Ε464.4-5.
νεότης: νεότητα : Ε485.
νήσος: ήλθον δέ ίερας [νήσ]ου πέδον άρχαϊον, φίλον ωδ[ε]: Ε221. 13-14.
νεωκόρος: την άναγγελίαν ποιούμενου [τ]ου νεωκόρου: El83. 6-7.
νίκη: τύχη[ς τ]ε κα'ι νείκης: Ε433. 7· [τύχης τε και νείκης]: Ε447. 2-7* νείκην [δ' άπ' έμου] λ[ά]βε ούδίς:
Ε466.9-10.
νικώ: νει(κών) Ζ: El67. 6· νεικ(ών) ΚΑ: Ε329Α. 4· νικ(ώ)ν Κ: Ε330. 3-4· ΑΕΙ+νει-κα.(;): Ε442. 4-5.
νομίζω: τής μέν Ευρώπης νομίζοντες τήν πόλιν: Ε205. 40.
νομικός: ού τήν βίαν νομικόν αλλά [τ]όν νόμον άβίαστον εύρουσαι: Ε205. 30-31.
νομοθετώ: δια ψηφίσμα(τ)ος αίωνίου νομο(θετη)θέντος: Ε180. Α26· μαχόμενον τ ω ν[ομοθετηθέντι
ψ]ηφίσματι: Ε180. Α44-45 - τώι νενομοθετημένωι είς τον αιώνα ψηφίσ[ματι]: Ε180. Α47-48·
[μαχόμενον τω νομοθετηθέντι vel τω ψηφίσματι]: El80. Β38.
νόμος: [τά έκ τ]ου νόμου: Ε169. 7· έλευθε[ρίαν δέ κα'ι νό]μους μετά τών άλλων φιλάνθρωπων έλαβε: Ε180.
Αϊ3-14· [κ]α'ι τους νόμους μετά τής πόλεως και χώρας: El80. Β5· τους νόμους: El80. Β16· [τ]όν
νόμον άβίαστον εύρουσαι: Ε205. 31* κα'ι θεά νόμον έγραψεν: Ε205. 34· σύ νόμους έδωκας: Ε205. 29.
νομοφύλαξ: οί δέ νομοφύλακες οί έπι ίερέως ΗΡΑ[
]: Ε5. 33-34· έ(λ)έσθωσαν οί νομοφύλακ[ες
πρεσβε]υτάς δύο: Ε5. 38-39* θεμέν[ων αύτοϊς] τό διπλάσιον τών νομοφυλάκων: Ε5. 47-48*
άναγραψάτωσαν οί νομοφύλακες: Ε7. 28-29· οί [νομ]οφύλακες έλέσθωσαν πρεσβείαν: Ε7. 34-35·
[νομοφυλάκων]: Ε7. 1· άναγραψάτωσαν δέ οί νομοφύλακες: Ε8. 31· νομοφυλάκων: Ε8. 1* οί
νομοφύλακε[ς οί ενεστώτες]: Ε9. 30· [οί ένεστώ]τες νομοφύλακες: Ε9. 41-42* νομοφυλάκ[ων]: Ε9. 1·
νομοφυλάκων: ΕΐΟ. 1· [νομοφύλακες εΤ]παν: Ε171.1* νο[μοφύλακες έίπα]ν: Ε172. 1.
νόσος: [πρ]ολεγέτω τοις ώνεομέν[οις τήν νόσον]: Ε3. 4· τής ί[ερ]ής νόσου ένιαυτό[ν]: Ε3. 7.
νους: κα[ί νόον έγνω]: Ε98. 2· [εύ]θύνει νόω: Ε220. 5 - νους μέν θεού: Ε205. 13.
νυν: νυν: Ε29. 6· υπέρ του μήτε νυν: Ε180. Α23· vÇ/v θνήσκ{ω]: Ε221. 15.
ξενία: ο[υπω ξενία;]ς ένεκα: ΕΙ 85. Β13-14.
ξένιον: [είς ξένια]: Ε169. 7· [πέμψα]ι δέ αύτώι τ[ούς άρχοντ]ας [και ξέν]ια παρά τής π[όλε]ως: Ε177. 1 4 16.
ξενών: [ξε]νώσι ένοικουντες τήν πόλιν: ΕΙ85. Β13.
ό κα'ι: Δύδη [τ]ω και Εύαγρίω: Ε88. 5-6* [
]νος ή και Καρτουζα: Ε328- ό και Βέβιος: Ε379· 1-2.
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οδός: όδώι χρώμενοι: El85. Β16· [δσα ή ό]δός μέχρις Έβρου πο[ταμου]: Ε433. 22-23.
όθονίτης: Κυριάκου όθονίτου: Ε475. 3-4.
οίδα: [είδώς ττρ]ολεγέτω: Ε3. 3-4· [ευ είδώς]: E l l . 12· [πολλών] ανδρών ϊδεν άστεα: Ε98. 2· μόνους γαρ ό
βίος ύμας θεούς όϊδεν: Ε205. 20· καΐ ζην από τών ϊσων είδήι: Ε205. 25-26· κόσμον έγνω τον βίο ν
εξ ανδρός συνεστηκότα και γυναικός: Ε205. 41-42· εγνω [
]τερον την γυναίκα: Ε205. 42-43.
οικοδομώ: οίκο[δ]ομουμ[έν]ους: Ε184.4-5.
οικονόμος [τον δέ οίκονόμον]: Ε9. 30• [καταστα]θε[ί]ς οίκονό[μος]: Ε451. 3-4.
οίκος: υκος (sic) της άγ[ί]ας μάρτυρως (sic) Μαρήνας: Ε392- κα'ι του σύνπα[ντος αυτών οϊκο]υ: Ε433. 1 0 11· [και του σύνπαντος α]ύτών οίκου: Ε447. 9.
οικτρός: οικτρά ττεττονθώς: Ε388. 2.
ολίγος: βλ. ελάχιστος.
όμμα: έπ'ι τών ομμάτων: Ε205/6· το σον έγκώμιον τών ομμάτων εστί κρεϊσσον: Ε205. 8.
ομνύω: ομνύω τους θεούς πάντας και πάσ[ας]: El80. Β32· όμόσαντες τόν [ύ]πογεγραμένον τώδε τ ω
ψηφίσματι δρκον: El80. A35-36· δρκος όμοσθησόμενος ύπό πάντων: El80. Β31.
ομοίως: [όμοί]ως δέ κα'ι τόν υ'ιόν αυτού: Ε9. 24-25· [ομοίως] δέ κα'ι τα κτ]ήνη: E l 8 5 . Β19-20 - [καθ']
εκαστον όμ[οίως]: Ε455. 10.
ομόνοια: την εκ της ομονοίας έκατέραις ταϊς πόλεσιν π[εριγενο]μένην εύδοξ[ίαν]: Ε6. 8-9.
δναρ: κατ' δναρ: Ε431. 2.
όνομα: οΰνομα σόν : Ε29. 1· μήτε προσγρ[άφοντας άλλο δνομα]: El80. Α48-49* τα τών ττρεσβεύ[ειν
προθυμηθέντων ονόματα]: El80. Α50-51" τα ονόματα τών θεραπευτών: Ε212. 4.
όνος: ονον: Ε3. 3· κα\ ήμ[ιόνου κα'ι όνου]: Ε3. 10.
δπλον: φιλοτειμησαμένω δι' οπ[λω]ν ήμεραις Γ: Ε68. 4-5" μήτε δπλοις: El68. 18 κα'ι 27.
οπόταν: [όπότ]αν την πανήγυριν συντελώσιν: Ε451. 18-19.
δπως: [δπω]ς αμείβωνται: Ε5. 46* δπως τάξαντες τό ψήφισμα: Ε7. 37-38* δπως [ουν κα'ι ό δήμος
ευχάριστος ων] φαίνηται : Ε9. 11· δπως ουν: El 0. 10· όπως άθραυστα κα'ι σώα πάνθ' ήμεϊν
φυλάσσηται: El80. Β9.
δρκος: όμόσαντες τόν [ύ]πογεγραμένον τώδε τ ω ψηφίσματι ορκον: Ε180. Α35-36 - ό πρεσβευτικός δια
του χρηματισμού έσόμενος δρκος: El80. Β21· δρκος όμοσθησόμενος υπό πάντων: El80. Β31.
δρος: έπ'ι τών δρων: Ε78. 7· Ε79. 5· δρο[ι] [
]δέω(ν): Ε343 - δρος χωρίου Έρεσην[ών]: Ε382.10-12·
δρ(ος) χωρί[ου] σύνορον: Ε383. 8-9* δροι [χωρί;]ωμ Βαρίλο[υ]: Ε398. 7-8· δρος ίερδς χώρας:
Ε434· τό [άπό του δρου]: Ε433. 19-20· δρος Ίερας χώρας: Ε434· δρος ίερας χώρας θεών τών εν
Σαμοθράκη: Ε448.
όρώ: ίδεϊν σπεύδομεν: Ε205. 39· [μήποτ]ε όψόμενο[ς]: Ε216. 1.
δς: [δς αν έπανάστασιν]έπιβουλευομέν[ην] επί "Αβδηρα κατείπηι: Ε2. 1-3· περ'ι ής έπιδούς αξίωμα: Ε5. 6·
εν ήι κα'ι άναγραφήσεται: Ε5. 43· την του δήμου προθυμίαν, ην έχει: Ε5. 37-38· ήι έχων διατελεί:
Ε7. 15· ην έχων: Ε7. 5 - ών αν έξ[ά]γη ή είσάγη: Ε8. 27-28· ην έχων: Ε8. 18· τήνδε: Ε8. 23" τόδε τό
ψήφισμα: Ε8. 32* έπ'ι τη αίρ[έσει ην έχων]: Ε9. 14· [έπ'ι τήι αί]ρέσ[ει ην έ]χων: ΕΐΟ. 13· εις δ où
β[ούλομαι έτερον θεϊναι]: Ε67. 3-4· δς δ' α]ν τολμήση: Ε68. 7· δς αν δέ τολμήσει: Ε88. 11· δς δ' αν
έτερον πτώμα ένθάδε θήσει: Ε89. 4-6· κα'ι ής [αν] αυτοί κρατώσιν: El68. 14-15· κα'ι ής αν αυτοί
κρατώσιν: Ε168. 23-24· και δ αν προσθώσιν: Ε168. 39-40· δ δέ εάν έξέλωσιν: Ε168. 40· [α εύχονται
Κώι]οι: Ε169. 5· ών αν είσάγων[ται ή έξάγ]ωνται: Ε174. 2-3* έν αΤς: Ε176.7· ας ύπέμεινεν ό
Μαρωνειτών δήμος: El80. Α7· άνθ' ών: El80. Α12· ά δεδήλωται: El80. Α14· δ αν αύτο'ι βουληθώσιν:
El80. Α38· ά δια τών δογμάτων καί άποκριμάτων w [τών] αυτοκρατόρων δηλουτα(ι): El80. Β6-7·
α οϊ τε πρόγονοι ημών και ήμεϊς λαβόντες παρ' αυτών έσχομεν: El80. Β17· α ... [έλάβομεν]: El80.
Β36-37· ην εΐσχηκεν προς τό θείον εύσέβειαν: Ε183. 18-19· α μέν ίερα τοις μύσταις, α δέ δημόσια
τοις πασιν: Ε205. 23-24· οΤς έβλεψα τόν ήλιον: Ε205. 9· οΤς μέν βάρβαρον, οΐς δ' ελληνίδα διάλεκτον
έστησε ν: Ε205. 26-27· εν ή ένγέγραπται: Ε212. 3· [δς δ' αν με] θ' ήμδς: Ε216. 5· του κλέος ευρύ:
Ε217. 5· εις δ βούλομαι: Ε219. 3· δν αν θέλω θεϊναι: Ε219. 3· δς αν τις τολμήση τινά θεϊ[ναι]: Ε219.
4· εις ην ού βούλομαι: Ε312. 4· [δς α]ν δέ τολ[μήση θεϊναι]: Ε318. 3-4· δς αν δέ [άλλον τολμ]ήση
θεϊναι: Ε322. 4-5· δ ήγόρασα εγώ εμαυτω: Ε396. 7-9· ών κ[ύ]ριοι [Δρυϊταί είσι]: Ε400. 19-20· ω τό
έφόδιον δοθήτω: *Ε446. 2-3· ών ή πόλις κυ[ρία έ]στίν: Ε451. 15-16· α [δι'] [έπιστο]λών
άπήνγειλε[ν]: Ε455. 3-4· α "Απρω άντέγρα[ψα]: Ε455. 8· ού τό [είδος]: Ε461. 6* δ γε [- - - - ] :
Ε485· [δς αν δέ τολμή- vel θελ'ή]σει: Ε489. 7-8.
δσδε: [δσον κα'ι τοις τ]α Πύθια έπανγέλλουσιν: Ε4. 8-9· [άναγράψαι δέ τόδε τό ψ]ήφισμα: Ε4. 12· εν ήι
κα'ι άναγραφήσεται τόδε τό ψή[φισμα]:Ε5. 43-44· [τό δέ] ψήφισμα τόδε: Ε5. 48· [άν]αγραψάτωσαν
τόδε τό ψήφισμα: Ε5. 35-36· [κα'ι δό]ντες τόδε τό ψή[φισμα]: Ε5. 40· δσον εφ' έαυτοϊς: Ε6. 8· τό δέ
ψήφισμα τόδε: Ε7. 28· Ε7. 40· Ε9. 44· τήνδε: Ε7. 25· El05. 1· έπιγρ[αφήν τήνδε: Ε9. 35· [τήν
άναγγελίαν ποι]ουμένου του ίεροκήρ[υκος [τήνδε·]: Ε9. 21-22· [τ]όδε σήμ[α]: Ε37. 2· μνημεϊον
τόδε: Ε90. 3-4· τόδε τό ψήφισμα : El78. 8· τώδε τω ψηφίσματι: El80. 36· κατά τάδε : El83. 7* τόδε

646

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

τό ψήφισμα: E l 8 3 . 21-22· Βρίκκων δδε: Ε215.1-2· τήδ' ύπό γαίηι: Ε215. 2· [μν]ήμα τόδ' εστησεν:
Ε388. 1· [αϊδε ταξά]μεναι: Ε433. 24· τώιδ', Άπολλώνι', τύμβωι κέκλισαι: Ε465. 3-5.
δσος: [δσα αύτοϊς ύπάρ]χει εμ Μαρωνείαι: El74. 1· [δσα ή ό]δός μέχρις "Εβρου πο[ταμου]: Ε433. 22-23.
όστις: [όστις αν εξ άγορ]ας: Ε3. 1· οντ[ινες τή]ν πδσαν σπουδήν τε και φιλοτιμίαν είσήνεγκαν: Ε5. 13·
οϊτ[ιν]ες άποδημήσαντες εις Τέ[ων: Ε5. 39-40* ήτις ...άσπάσεταί τε αυτόν: El80. Bll-12.
όστισουν κα[θ' όν]τιναουν τρόπον: El80. A33-34.
όταν: όταν προς τό μέγεθος [της σης εύε]ργεσίας οί λόγοι των επαίνων μή ελλίπωσιν: Ε205. 3-4· όταν
δέηι τον επαινον πολλοίς θεοΐς προναώσαι: Ε205. 21-22.
δτε: δτε της φύσεως την ανάγκην και θεά νόμον εγραψεν: Ε205. 33-34· [δ]τε ούδόν παραδούς: Ε221. 12.
ότι: [δτι οί λαβόν]τες: E l l . 12-13· δτι οι μέν ... όφε[ίλουσιν]: Ε185. Β10-13 - γινώσκων δτι τό έγκώμιον,
νους μέν θεού, χείρες δέ γράφουσιν άνθρωπου: Ε205. 12-13.
ού(κ): ού μόνον κατ[έλυσε δανείου]: E l l . 9· ού[κ] έχρήσατο: Ε26. 5-6· ου β[ούλομαι]: Ε67. 3· ουκ αν
έλθοις: Ε205. 11· où δυσκράτητος: Ε205. 21· où την βίαν: Ε205. 30· où μόνον ως πατέρων: Ε205. 32·
où βούλομαι: Ε312. 4· ούκ άνέμεινε: Ε221. 11.
ou: εις τό Ιερόν [τ]ου Διονύσου ου: Ε7. 30* ου σε κασίγνητος, πολλάκις έζόμενος, στενάχησε: Ε465. 5-8.
ουδείς: [προθ]υμίας ουδέν ελλείποντες: Ε5. 14-15· ούθέν βεβουλημένοι κα[ταλείπ]ειν: Ε6. 9* [ουδένα
β]ούλομαι έτερον τεθη[ναι]: Ε68. 6-7· νείκην [δ' άπ' έμου] λ[ά]βε ούδίς: Ε466. 9-10.
ουδός: [δ]τε ούδόν παραδούς: Ε221. 12.
ούν: ϊνα ούν: Ε8. 14· δπως ούν: ΕΐΟ. 10* pva ούν] και ό δήμος φαίνη[ται]: Ε176. 10-11· ώσπερ ούν επ'ι
τών ομμάτων, Ίσι, ταϊς εύχαϊς [έπήκ]ουσας: Ε205. 6-7· θαρρών ούν πορεύομαι: Ε205. 11-12· δύο
μέν ούν έστε: Ε205. 19· πώς ούν τών εγκωμίων ού δυσκράτητος ό λόγος: Ε205. 20-21.
ούπω: ο[ύπω ξενία]ς ένεκα: El85. Β13-14.
ουράνιος: δια την ούράνιον αυτού πρόνοιαν: Ε78. 8-10.
ουσία: και τής τών [συνγενών] ουσίας: El85. Β14-15.
ούτος: άργύριον δέ εις ταύτα δ[ου]ναι: Ε4. 9-10· περ'ι δ[ή τούτων]: Ε5. 27· εις ταύτα: Ε7. 32· εν τούτοις:
E l l . 8* προς ταύτην την συμμαχίαν: El68. 37· τούτο εν τήι συμ(μ)αχίαι ένέστω: El68. 40· ταύτην
τήν συμμαχίαν: El68. 41· τούτο εν τη συμμαχία μή ένέστω: El68. 41· μετά ταύτα: El80. Α9· εσται
τούτω: Ε180. Α25* εάν χάριν τούτων: Ε180. Α25-26- [τ]ούτου ύπεναντίου: Ε180. Α41· περ'ι τούτων:
Εΐ8θ'. Α46· Ε180. Β25· έ[πι τούτοις δέ]: El80. A49-50· ταυθ' ήμεϊν φυλάξαι: El80. Β18· δια ταύτα:
Ε180. Β19· έπ(Ί) Towi/ύτοις: Ε180. Β37· τούτοις: Ε205. 9· ταύτηι δέ σύ θυγάτηρ εσπάρης πρώτηι:
Ε205. 16· αύτη μεθ' Έρμου γράμμαθ' εύρεν: Ε205. 22" αύτη τό δίκαιον εστησεν: Ε205. 24· αύτη ...
εστησεν: Ε205. 26-27* [τούτο μόν]ον: Ε216. 2-3* άπό ταύ[της της στή]λης: Ε433. 15-16· τύνβον
τούτον ετευξεν: Ε438. 2-3* άπό ταύτης [τής στήλης]: Ε447. 13-14· έπέπρωτο γαρ [ούτως]: Ε466.
12-13· τούτους: Ε480. 2.
οφείλω: αυτοί διαλύειν όφε[ίλουσιν]: El85. Β12-13.
όχημα: κατά [καιρόν λαμ]βάνειν τα οχήματα: El85. Β16-17.
παλαιός: [τους τό παλαιόν δ]ανεισαμένους: E l l . 17-18.
παλαιστρατιώτης: παλ[αισ]τρατιώτου θυγάτηρ: Ε219. 1-2.
πανήγυρις: [πανήγ]υριν και σπονδάς: Ε169. 4· [όπότ]αν τήν πανήγυριν συντελώσιν: Ε451. 18-19.
πανοίκιος: επί τω έρρώσθαι αυτόν πανοίκιον: El80. Β12-13.
πάντηι: [κα'ι πάν]τηι κατά τήν τ[έχνην]: El 76. 2-3.
πάντοτε: πάντοτε: Ε180. Β18· Ε180. Β19.
πάντως: πείθομαι δέ πάντως σέ παρέσεσθαι: Ε205. 10.
πανώλεια: έξώλεια και παν[ώλεια]: El80. Β40.
παϊς: αύτη κα'ι παιδί: Ε438. 5-6.
παρά: παρά της πόλεως: Ε2. 6· ο[Ί θεωροί] οί παρά Αιτωλών]: Ε4. 5· [παρά Αιτωλών]: Ε4. 7-8· της παρ'
εκείνων ένεδεήθησαν [βοηθείας]: Ε6. 15· εις τα παρ' έαυτοϊς δημόσια: Ε7. 38· ή φαμιλία π α ρ '
εαυτής: Ε167. 1-2· παρά τής π[όλε]ως: Ε177.16· Ε180. Β12* λαβόντες παρ' αυτών: Ε180. Β17· παρά
τής συνκλήτου: El80. Β36· παρ' άνθρώποις: Ε205. 19-20· παρ' όδόν: Ε388. 3· παρά τήν κέλευσίν
μου: *Ε439. 1.
παραγγέλλω: παραγγέλω: Ε88. 8-9.
παραγίγνομαι: άλλα εαυτών κα'ι τής τών [συγγενών] ουσίας παραγίνεσθαι: E l 8 5 . Β14-15· οί μέν εις
Σαμο[θρά]κην παρα]γινόμενοι: El85. 10-11.
παραδίδωμι: [δ]τε ούδόν παραδούς μέγαν ε[πί Τι]τανα Θράικα: Ε221. 12-13.
παράθεσις: [δια τής τ]ών πραγμάτων παραθέσειως: Ε5. 25-26.
παραίτιος: αεί τίνος άγ[αθου παραίτιος γίνεται]: Ε7. 2* αγαθού παραίτιος γίνεται: Ε8. 3-4· [παραίτιον
γενόμενον τής] ελευθερίας τήι πόλει ήμώ[ν]: Ε9. 36* γινόμενος [αεί τίνος άγαθου παραίτιος]: Ε10.
6.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

647

παρακαλώ: παρακαλέσουσιν Τηΐους: Ε5. 40-41· και παρακαλέσουσαν: Ε7. 37· εις τα παρακαλουμενα: Ε8.
7· εις πάντ[α τα παρακαλουμενα]: El76. 5.
παραλείπω: χάριν του μηθέν π[α]ραλειφθήναι: Ε5. 16-17· μηδένα καιρόν παραλείπειν ύπομιμνήσκοντας:
Ε180. Β7-β.
παραπλήσιος: τών [έπ]ί τά παραπλήσια δεδωκότων: Ε6. 10.
παραπρεσβεύω: μήτε παραπρεσβεύων μηδέν: El80. Β26.
παραπωλώ: [παρε]πώλουν τοϊς προσδεομέ[νοις]: Ε175.6-7.
παρασκευάζω: την εαυτών σπουδήν κα'ι φιλοτιμίαν άκατάπαυστον διαφυλάσ[σειν] αθάνατον
παρα[σκευάζον]τες: Ε6. 6-8· [εΰχρηστον έ]αυτόν [παρασκευάζει]: Ε171.4-5 - [άνέ]γκλητο[ν] αυτόν
πα[ρα]σκευά[ζει]: Ε451. 8-9.
παρατίθημι: παραθεμένη τα της πόλεως δίκαια πάντα: El80. Β14.
πάραυτα: κατεσκεύασα έμαυττ) τό χαμοσόριον πάραυτα: Ε219. 2.
πάρειμι: πείθομαι δέ πάντως σε παρέσεσθαι: Ε205. 10· βλ. επίσης παρόν.
παρέξ: [παρέξ] αύτάς ελληνίδας πόλεις: El85. Β18.
παρέχω: πδσαν επίνοιαν π[αρέσχ]οντο: Ε5. 16· φιλοτιμοτέρους εαυτούς παρέχωνται: Ε7. 11-12· εαυτόν
παρέσχετο: Ε8. 12-13· [εΰχρηστον εαυ]τόν παρέχεται: Ε9. 5-6· άντ'ι τών χρειών [τών
παρασχε]θεισών ήμεϊν: Ε9. 37-38" εαυτόν παρέσχ[ετο]: Ê176. 4.
παρίστημι: παραστήσαμε voi δέ τους πάτρωνας: Ε5. 22-23.
παροδείτης: χαίρε παροδεϊτα: Ε67. 5· χαίρε κα'ι σύ, παροδεϊτα: E l 0 3 . 4-5" El04. 2· ευτυχεί, παροδεϊτα:
*Ε439. 2· χαίρε ... παροδεϊτα: Ε438. 1 κα'ι 9* χαίρε κα'ι συ παροδεϊτα: Ε450. 3-4· παροδείτα: Ε466. 2.
πάροιθε: τό πάροιθε: Ε221. 3.
παρόν: έπ'ι μέν το [υ παρόντος]: Ε4. 4· βλ. επίσης πάρειμι.
πας: [εκ πάντων] 'Αβδηριτών: Ε4. 3-4· πασαν επίνοιαν: Ε5. 16· [τή]ν πασαν σπουδήν τε κα'ι φιλοτιμίαν:
Ε5. 13-14· εν παντ'ι καιρώι: Ε7. 4· Ε9. 5· δια παντός: Ε8. 6-7· είς πάντα: Ε8. 13* [δια παντός]: Ε9. 8·
άνά π [αν έτος]: Ε9. 20· [άτέλειαν πάντων]: Ε9. 38* [πά]ντων π ρ ο δ [
]: E l l . 2· τον π[άντα
χρόνον]: E l l . 16· [άρε]της ένεκα πάσης: Ε26. 4-5· ά[τελή πάντων εϊν]αι: Ε174. 1-2· με[τ]ά πά[σης
ευκοσμίας]: El76. 2· είς πάντ[α τα παρακαλουμενα]: El76. 5· τα φιλάνθρωπα πάντα: El80. Α19·
πδσαν εϊσενένκασθαι φροντίδα: El80. Α22-23 - κατά{τα} πάντα καιρόν: El80. Α27· πάντες οί
βουλόμενοι: El80. Α34· π[άντας του]ς έπανγειλαμένους ένγράφως περ'ι τούτων: El80. A45-46" κα'ι
[πάντων τώ]ν φιλάνθρωπων: El80. Β6* πάνθ' ήμεϊν φυλάσσηται: El80. Β9· τα της πόλεως δίκαια
πάντα: El80. Β14· μετά πάσης έντευξεως κα'ι ικεσίας: El80. Β15" κα'ι τάλλα φιλάνθρωπα πάντα:
El80. Β16-17· παντ'ι σθέν(ε)ι: El80. Β26· τα προγεγραμμένα πάντα: El80. Β30· [πάντων τών
λοιπών φιλάνθρωπων]: E l 8 0 . Β35 - ύπό πάντων: El80. Β31* ομνύω τους θεούς πάντας και
πάσ[ας]: Ε180. Β32· πάντα ττ[ό]\τ\σεΐζηηη/ν παντί σ[θένει]: Ε180. Β34· [μέχρι πάσης διαδοχής]:
El80. Β40· [εν τα]ϊς συνόδοις πάσαις: E l 8 3 . 5· άνείσφορον πάσης εισφοράς: E l 8 3 . 12-13· τών εν
τώ[ι] ίερώ κοινών πάντων: El83. 14-15" πασιν μέν άνθρώποις: El84. 1-2· γην φασι πάντων μητέρα
γενηθήναι: Ε205.15-16'αδέ δημόσια τοϊς πασιν: Ε205. 23-24* άλλα κα'ι πασι προς πάντας: Ε205.
28· εις πάντας "Ελληνας: Ε205. 38· τον δια πα[ν]τός [πάτρωνα] και ευεργέτην: Ε207. 2· τ' άλλα
yà[p πάντα]: Ε216. 3· πάσην τετάνυσται έπ' άϊαν: Ε217. 5-6· πάντων θεών: Ε393. 1· [ή μετά]
πάσης άρ[ετής κεκοσμη]μένη: Ε440. 3-4· άτ[έλειαν] πάντων ών ή πόλις κυ[ρία ε]στίν: Ε451. 13-16.
πάσχω: οικτρά πεπονθώς: Ε388. 2.
πατήρ: επειδή Τήϊοι πατέρες οντες της πόλεως ημών: Ε6. 4 · τήν του πατρός vel πατρικήν] άρετήν: Ε9.
18-19" και στοίχων τή[ι του πατρός άρετήι κα'ι δι]αλήψει: Ε10. 3-4· πατήρ πατρί(δος): Ε185. Α5·
où μόνον ως πατέρων: Ε205. 32· πατρός Άτευρίστου: Ε215. 1* εστησεν τό μνήμα τ ω πατρί: Ε394.
4-5" [πα]τρ\ εαυτού: Ε467. 3" ώς πατρί: Ε467. 5.
πάτριος: υπέρ της πατρίο[υ χώρας]: Ε5. 6· τ[ήν π]άτριον ημών χώραν: Ε5. 9.
πατρίς: άξ[ιοι της ΐδ]ίας πατρίδος: Ε5. 12· πρεσβε[ύ]σα[ς ύπ]ερ πατρίδος άόκνως: Ε26. 2-3· τη πατρίδι
εαυτού: Ε68. 5* τον υπέρ της πατ(ρί)δος αγώνα: Ε180. Α28-29* [υπέρ της πατρίδος]: Ε180. Α48"
υπέρ τής πατρίδος: Ε180. Β20-21· υπέρ της ελευθερίας της π α τ ι ^ τ ρ ί δ ο ς : Ε180. Β35· Άπαμείας
πατρίδος εκ προμολών: Ε215. 3-4· σώζει γάρ με πατρίς πρώτον: Ε221. 6-7· πατρίδος εύρυβότου:
Ε465.1-3.
πάτρων: τους πάτρωνας της [πόλ]εως: Ε5. 23· τόν δια πα[ν]τός [πάτρωνα] κα'ι ευεργέτην: Ε207. 2-3 · τω
πάτρωνι: Ε449. 2-3· [τω πάτρωνι]: Ε473. 3-4.
πέδον: ίερας [νήσ]ου πέδον άρχαϊον, φίλον: Ε221. 13-14.
πείθω: πείθομαι δέ πάντως σε παρέσεσθαι: Ε205. 10.
πειρώ: ε[ν] λόγοις ερ[γοις] τε τηρεϊν προαιρούμενοι π[ειρώ]νται: Ε6. 5.
πέμπω: [δια του πεμφθέν]τος: Ε79. 7-8· πέμψ[αι;]: El73. 3· [πέμψα]ι δέ αυτώι τ[ούς άρχοντ]ας: Ε177.1415.
πενθερά: Βένδι Βίζου τη πενθερα: Ε386. 1-2.
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πένθος: πένθη: Ε29. 4* πένθος ελών άλίαστον: Ε465. 9-10.
πεντακόσια: δηνάρια χείλια πεντακόσια: Ε88. 12-14· [(δηνάρια) [πε]ντακόσια: *Ε439. 2.
πέντε: πέ[ντε ημέρας]: Ε3. 11.
πεπρωμένον: αλλ' ίσχυρότερον μοίρης τό πεπρωμένον ουκ άνέμεινε: Ε221. 9-11.
πέπρωται: επέπρωτο γαρ [οΰτως]: Ε466. 12-13.
περατικός: περατικ[ό]ς πόλε(ως): Ε391 5-7.
περί: περ'ι ης: Ε5. 6· περί δ[ή τούτων]: Ε5. 27· [της περ'ι εαυτόν άρε]της τε καί διαλήψεως: Ε9. 2-3* [περί
την πάλιν]: El71.3 · περί την πόλιν: El72. 4-περ'ι τή[ν ήμετέραν πάλιν]: El76. 10* περ'ι τούτων:
Ε180. Α46· Ε180. Β25· [περ'ι τών] κοινών: El80. Β37-38· [επί vel περί] καταλύσεως: El80. Β38-39·
περ'ι τών ημετέρων δικαίων: El80. Β8-9.
περιαιρώ: μήτε περιαιρουντας: El80. A48.
περίβολος: περίβολος μόνον τειχών επολ[
]: Ε6. 17.
περιγίγνομαι: την εκ της ομονοίας έκατέραις ταϊς πόλεσιν π[εριγενο]μένην ευδοξ[ίαν]: Ε6. 8-9.
περιέχω: ύπεναντί(α) τοις προεψηφισμένοις περιέχοντι ψηφίσ[ματι]: El80. Α43 - εν ταϊς τρισ'ι στήλαις
περιέχει: ΕΙ80. Β25.
περίμετρον: κατασκαφήν μέ[ν της έξηκον]τασταδίου τό περίμετρον πόλεως: El80. Α9-10.
περιπίπτω: [ά]πειλούμενον περιπε[σεϊν λιμώι (;]:Ε175.9-10.
πέρνημι: [όστις αν εξ άγορ]ας άνδράποδον [ή βουν ή ΐππον ή ήμ]ίονον ή övov ή γΐνον [πέρα]: Ε3. 1-3εάν δε μή προ [ειπών πε]ράσηι: Ε3. 5-6.
πίπτω: άπό τών πέσουμενω[ν προσόδων]: Ε9. 3 3 .
πίστις: την προς 'Ρωμαίους εΰνοιαν κα'ι πίστιν: El80. Β18-19.
πλεονάκις: πλεονάκις: Ε8. 8 · βλ. επίσης πολλάκις.
ποδαλγίη: [ποδ]αλγίης [δέ]κα: Ε3. 11-12.
ποιώ: την άναγγελίαν ποιουμέν[ου του] κήρυκος: Ε5. 31· [πεποιη]κότων αυτών: Ε6. 13· την άναγγελίαν
ποιούμενου του Ίεροκήρυκος: Ε7. 24-25· Ε8. 22-23* τήν τε άναστροφήν πεποίηται: Ε8. 8-9· την
πλείστην π[οιεϊται ... πρόνοιαν: Ε9. 2-3* [πεποίηται δέ κα'ι τήν ένδη]μίαν: Ε9. 9-10· [ποιήσασθαι
δέ κα'ι εΐκόνα χαλκήν]: Ε9. 27· έπ'ι τώ[ι πεποιήσθαι τήν ένδημίαν καλήν]: Ε9. 15· [τήν άναγγελίαν
ποι]ουμένου του ίεροκήρ[υκος]: Ε9. 21-22· τήν άναγγελίαν π[οιουμένου του ίεροκήρυκος]: Ε9. 26·
εποιήσατο τήν έν[δημίαν]: ΕΐΟ. 4· [επ'ι τώι πεποιήσθαι]: Ε10. 13-14· φανεράν [ποιήσαμενος τήν
εΰ]νοιαν: E l l . 8-9* [τήν ά]πόδοσιν ποιήσωσ[ιν]: E l l . 14-15· [τήν] άπόδοσιν κατ[α μέρος
εποιήσατο]: E l l . 20· εκ τ[ώ]ν Ιδίων τό μάγαρον έποίησεν: E l 8 . 6· εποίησε δέ ή μήτηρ: Ε32. 3·
εποίησα τό μνημεϊον: Ε82. 2* έποίη[σεν]: Ε87. 2-3" τό μνημεϊον έποίει: Ε89. 4· [τήν ένδη]μίαν
με[τ]α πά[σης εύκοσμίας εποιήσατο]: El76. 1-2· [τήν δέ του στεφάνου άναγγελίαν ποιεϊσθαι] τον
ίε[ροκήρυκα]: El77. 2-3· [τήν άναγγελίαν π]οιουμένους ύπό κ[ήρυκος]: E l 7 8 . 2· ή ποιήσαί τι
μαχόμενον τ ω ν[ομοθετηθέντι ψ]ηφίσματι: Ε180. Α44-45* πάντα π[ο]vryjzwvwv: Ε180. Β34· τήν
άναγγελίαν ποιούμενου [τ]ου νεωκόρου: E l 8 3 . 6-7· τών εγκωμίων ποιησάμενος αρχήν: Ε205. 14*
συ τιμασθαι γονείς υπό [τ]έκνων έποίησας: Ε205. 31-32· εποίει;: Ε309. 2· ζών εποίει έαυτώ: Ε311.
2-3" [εποίη]σεν τό άνγεϊον: Ε312. 1-2· επόησαν συνκομάσιοι: Ε330. 4-7· πο[ιεϊ ή Τραϊανό] πόλε ως
φυλή: Ε433. 13-14· Νεικομή[δ]ης Κ[. . . .] έποίησεν: Ε436. Γ [έά]ν τι παρά τήν κέλευσίν μου ποιεί:
*Ε439.1· πο[ιεϊ] ή Τραϊανό]πόλεως φυλή: Ε447. 11-12.
πολέμιος: τους πολεμίους κα'ι άντιπολεμίους του δήμου του 'Ρωμαίων: E l 6 8 . 13-14· τους πολεμίους και
άντιπολεμίους: El68. 22.
πόλεμος: κα'ι εν πολέμωι κα'ι εν είρήνηι: Ε7. 19· πόλεμος δέ μή έστω: El68. 12· πόλεμον έκφέρωσιν: El68.
17-18· Ε168. 21· 26* 30" [κ]αί εν εί[ρήνηι και εν πολέμωι]: Ε174. 5-6 - κα'ι εν είρήνηι κα'ι έμ
πο[λέμωι]: El77. 9· εμ πολέμωι κα'ι εν είρήνηι: Ε400. 16-18.
πόλις: τους πάτρωνας της [πόλ]εως: Ε5. 23· άπογραψάμενοι τηι πόλει: Ε5. 45-46· π α ρ ά της πόλεως: Ε2.
6· [κα\ εύνοιας της] προς τήν πόλιν: Ε4. 2-3* [κα'ι άπο]λογισάσθωσαν τηι πόλει: Ε4. 6-7* πατέρες
οντες της πόλεως ημών:: Ε6. 4· έκατέραις ταϊς πόλεσιν: Ε6. 8· κα'ι κοινήι ταϊς πόλεσιν: Ε6. 13* οί
της πόλεως καιροί: Ε6. 15· της πόλεως ημών: Ε7. 16-7· κοινή τηι πόλει: Ε7. 3* εις τα συνφέροντα
τηι πόλε[ι]: Ε7. 12* της τε ημετέρας πόλεως: Ε8. 11· είς τήν πόλιν ημών: Ε8. 8· [της ημετέρας
πόλεως]: Ε9. 16-17· [της πόλεως πρόνοιαν]: Ε9. 3· [πρόξενος της πόλεως]: Ε9. 4· τηι πόλει
ήμώ[ν]: Ε9. 37· είς τήν ήμετέραν πόλιν: Ε9. 10· [κοινήι τήν πόλιν]: Ε9. 6· [iv τηι πόλει ημών]:
ΕΐΟ. 4· [δ]ανείσηι τηι πόλει: E l l . 3· [είς τήν πό]λιν ημών: E l l . 5-6· [ή πόλις τον εύεργ]έτην: Ε21.
6· ή πόλις: Ε25. 1· συναύξων τας της πόλεως προσόδους: Ε26. 6-8· δώσει τ ω ταμε[ίω της
πόλεως]: Ε67. 4-5* [τη δέ λαμ]προτάτη Άβδηρειτών [πό]λει: Ε68. 9-10· ή Άδριανέων
Άβδηρειτώ[ν] πόλις: Ε78. 6-7· ή Άδριανέων [Άβδηρειτών πόλις]: Ε79. 4· δώσει τη πόλει: Ε89. 6-7δώ[σει τη πόλει vel τω ταμείω- -]: El02. 1· [περ'ι τήν πόλιν]: El71.3* [τη]ς πόλε[ως]: El 71.7· περ'ι
τήν πόλιν: El 72. 4· πόλεως: El 73. 2· [ές τήν πόλιν] κα'ι τήν χώραν El 74. 4· έπέδωκαν σϊτον τηι
[πόλει]: El75.4-5· êv τηι πόλει: El75.8· περ'ι τή[ν ήμετέραν πόλιν]: El76. 10· [ξέν]ια παρά της
π[όλε]ως: Ε177.15-16· 'Ρωμαίω[ν τών νυν τ]ήν πόλιν κατοικούντων: Ë180. Α1-2- δηλωσάντω[ν τήν]
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της πόλεως ττρός τον δήμον τόν 'Ρωμαίων ύπόστασιν: Ε180. Α5-6· κατασκαφήν μέ[ν της
έξηκον]τασταδίου τό περίμετρον ττόλεως: El80. Α9-10· την τοιαυτην ττόλιν: El80. À16 - τών της
πόλεως δικαίων: El80. Α24· τταρά της πόλεως: El80. Β12· τα της πόλεως δίκαια πάντα: El80. Β14·
την πόλιν καί την χώραν: El80. Β16· της πόλεως της Μαρωνειτών: El80. Β24· [κ]αί τους νόμους
μετά της πόλεως και χώρας: El80. Β5· την πόλιν: El85. Β13* ελληνίδας πόλεις: El85. Β18· της μεν
Ευρώπης νομίζοντες την πόλιν, της δε πόλεως τό ίερόν κόσμον: Ε205. 40-41· αί πόλεις
εύστάθησαν: Ε205. 30· [δ]ώσει τη [πόλει]: Ε216. 5· καί τη πόλει (δηνάρια) Φ: Ε219. 5· κα\ τη πόλει
(δηνάρια) ΒΦ: Ε312. 7· [και τ]η πόλει (δηνάρια) Φ: Ε318. 5-6· [δώ]σει προστ[είμου τη πόλει]:
Ε320. 4-5· [δώ]σει τη πόλει (δηνάρια) Α: Ε322. 6· τη δέ πόλει άλλα δη[νάρια τόσα]: Ε323* [τ]η
πόλει: Ε326 - [κα'ι τη πόλ]ει (δηνάρια) ΒΦ: Ε327· περατικ[ό]ς πόλε(ως): Ε391. 6-7· ή Τοπειριτών
πόλις: Ε395. 5-6· τήι πόλει τήι Δρυϊτών: Ε400. 7-8· ή πόλις: Ε437. 4· πάντων ών ή πόλις κυ[ρία
è]crrìv: Ε451. 15-16· ή Αί[νί]ων πόλις: Ε454. 7-8· ή Πλωτεινο[π]ολειτών πόλις: Ε464. 5-6.
πολιτεία: ύπάρχειν δέ αυτώι κα'ι πολιτείαν: Ε7. 20· [δε]δόσθαι δέ αυτώι κα'ι πολιτεί[αν καί ε]γκτησιν:
El77. 6-9· δεδόσθαι αυτώι προξενίαν κα'ι ευεργεσίαν κα'ι πολιτείαν: Ε400. 8-11.
πολιτεύομαι: πολιτευόμενους μετ' [αύ]τών: Ε168. 9-10· ό σεμνός (sic) τόν βίον πολιτευσάμενος: Ε474. 3-4.
πολίτης: [τάς ε]ψηφισμένος ύπό του δήμου ημών τοις πολίταις αυτών [τιμάς]: Ε5. 41-42· τοις κατ' ιδίαν
εντυγχά[νου]σι τών πολιτών: Ε7. 3-4· τοις έντυγχάνουσι τών πολιτών: Ε8. 5-6· τους έντυγχάνο[ντας τών πολιτών]: Ε9. 7· και τοις κατ' ίδ[ίαν έντυγχάνουσι τών πολι]τών: Ε10. 7-8· [τώ]ν δέ
άλλων πολ[ιτών]: E l l . 17· [τοις έντυγχάνουσι τών πολιτών]: El72. 5· καί τών λοιπών πολειτών
άπάν[των]: Ε180. Α2· δεδόχθαι τοις πολ[ίταις]: Ε451. 10* τοις συ ναν[τ]ώ[σιν] τών π[ο]λιτών:
Ε451.6-7.
πολλάκις: πολλάκις ενδη[μήσας]: Ε9. 10· πολλάκις έζόμενος: Ε465. 6-7· βλ. επίσης πλεονάκις.
πολύς: έδωκέν τε πολλας [αποδείξεις]: Ε10. 8· την πλείστην π[οιεϊται άξίως της περί εαυτόν άρε]τής τε
κα'ι διαλήψεως [της πόλεως πρόνοιαν]: Ε9. 2-3" [πολλών] ανδρών ΐδεν άστεα: Ε98. 2· πολλών
[γενομένης χρημάτων κα'ι πραγ]μάτων χρείας: El 76. 7-8· καλεϊσθε δέ πολλοί παρ' άνθρώποις:
Ε205. 19-20· πολλοίς θεοϊς προναώσαι: Ε205. 22.
πονηρός: δόλωι πονηρώι: El68. 16· 20· 24-25· 28.
πόνος: πόνον: Ε216. 2.
πορεϊον: κα'ι πορεϊον εθ[ιμον]: Ε4. 9.
πορεύομαι: πορεύομαι προς τα λοιπά: Ε205. 12.
πόρος: âv πόρωι: El85. Β19.
πόσος: πόσον έν ζωιήι: Ε29. 6.
ποταμός: μέχρι ποταμού Μεστού: Ε78. 11-12· μέχρις Έβρου πο[ταμου]: Ε433. 22-23.
ποτέ: μήτε άλλοτε ποτέ: El80. Α23.
πους: μνημεϊον τόδε ΚΑ ποδών: Ε90. 3-4.
πράγμα: τοις του δήμου πράγμασιν: Ε6. 16· τα πράγματα: Ε5. 17* [δια της τ]ών πραγμάτων
παραθέσειως: Ε5. 25-26· [χρημάτων κα\ πραγ]μάτων χρείας: El76. 7-8· τα πράγματα: El80. Β13.
πρέπει: ευσχήμονα κα'ι πρέπουσαν: Ε8. 10· [κα'ι πρέπουσαν άνδρ\ κα]λώι κα'ι άγαθώι: Ε10. 5-6·
πρέπουσαν κα'ι δυνατην τηλικούτω θεώ ύπόσχεσιν: El80. Α20-21.
πρεσβεία: χρείας τώι δήμ[ωι γενο]μένης πρεσβείας εις 'Ρώμην: Ε5. 5-6· άπό τών είς τας πρεσβ[είας]: Ε5.
48* πρεσβείαν προς Άκανθίους: Ε7. 35-36· ή επ'ι τους Σεβαστούς πρεσβήα: El80. Α26-27· υπέρ της
τοιαύτης πρεσβείας: El80. Α30* της τοιαύτης πρεσβήας: El80. A32* [μήτε ε]μποδίσαι την πρεσβήαν: ΕΙ80. Α44· ήρήσθαι πρεσβήαν: El80. ΒΙΟ-11· μήτε πρεσβείαν επ('ι) τοζ^/ύτοις: El80. Β37.
πρεσβευτής: [σ]υγχωρήσαι τοις πρεσβευταΐς: Ε5. 42* οί πρεσβε[υταί]: Ε5. 46· αίρεθέντες πρεσβευτα[Ί]:
Ε5. 10* ε['ιρέθησα]ν πρεσβευταί: Ε5. 49· τών δμ' εκείν[ωι έξ]αποσταλέντων ύπ' [αυ]του
πρεσβευτών: Ε5. 8-9· έ(λ)έσθωσαν οί νομοφύλακ[ες πρεσβε]υτας δύο: Ε5. 38-39· Ά γ ρ ί π π α
πρεσβευτου [Σεβαστού αντιστράτηγου]: Ε79. 9-10* Τίτω Φλαου[ίω] Σαβείνω πρεσβευτή
Καίσαρος Σεβαστού: Ε85. 1-2* δια χρηματ[ισ]μου έπιγράψαι εαυτούς τ ω ψηφίσματι πρεσβευτας:
E l 8 0 . A34-35 - <έπιγράψαι. . . εαυτούς πρεσβευτας>: E l 8 0 . A36-37· οί κατεστάμενοι ώδ[ε
πρ]εσβευταί: E l 8 0 . A38-39· μήτε νν [έ]λέσθαι πρεσβευτήν άλλον: E l 8 0 . A41-42· ήρέθησαν
πρεσβευταί: El80. Β20.
πρεσβεύω: εις τε ['Ρώμην π]ρεσβεύσαντες: Ε5. 19· πρεσβε[ύ]σα[ς ύπ] έρ πατρίδος άόκνως: Ε26. 2-3·
πρεσβε[υσάντων δεινός τοϋ δεινός]: E l 6 8 . 2· πρε(σ)βευσάντων ημών επ' αυτόν: E l 8 0 . Α5· ή
πρεσβεύειν τινά: El80. Α42· πρεσβεύ(ε)ιν δέ π[άντας τού]ς έπανγειλαμένους ένγράφως: El80. Α45 46* τα τών πρεσβεύ[ειν προθυμηθέντων ονόματα]: Ε180. Α50-51· επανγελλόμενος πρεσβεύειν:
Ε180. Β22-23· πρεσβεύσαντος Διο[- - -]ς: Ε446.1.
πρεσβευτικός: ό πρεσβευτικός δια του χρηματισμού έσόμενος δρκος: El80. Β21.
πρεσβύτερος: Παύλ[ου] ελαχ(ίστου) πρεσβ(υτέρου): Ε96. 2-4.
πριμηκήριος: θέσις 'Αναστασίου πριμηκηρίου: Ε356.
πρό: [τά π]ρό εμού δ[ι]α[ταχθέντα]: Ε455. 8-9.
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προαίρεση: την Σωκλείους προαίρεσιν και φιλαγαθίαν: El83. 17-18.
προαιρώ: έ[ν] λόγοις έ"ρ[γοις] τε τηρεϊν προαιρούμενοι π[ειρώ]νται: Ε6. 5* προς τό τους ευεργετεϊν [τόν
δη]μον προαιρουμένους: El77. 18-19.
προασφαλίζω: και εΤναι προησφαλισμένον: El80. Α31.
προβοκάτωρ: Ίακλάτορ ό προβοκάτορ: Ε330. 1-3* θανών πυγμή προβοκάτορος Υακίνθου: Ε466. 3-6.
προγονικός: την προγονικήν εΰνοιαν: Ε6. 4.
πρόγονος: τόν [εκ προ]γόνων ευεργέτη [ν]: Ε83. 3-4· ο'ί τε πρόγονοι ημών κα'ι ημείς: El 80. Β17.
προγράφω: [το]ύς προγεγραμμένους άνδρας: Ε5. 28-29· [κα]θότι προγεγραπται: Ε9. 26-27· τα
προγεγραμμένα πάντα: El80. Β30- προνοεϊσθαι δε τών προγεγραμμένων: El83. 10-11.
προεδρία: καλεϊσθαι εις προ[εδρίαν]: Ε5. 29· εις προεδρίαν: Ε7. 21-22· καλεϊσθαι δε αυτόν και εις
προεδρίαν: Ε8. 20· καλεϊσθαι δε [αυτούς και εις προεδρίαν]: Ε9. 19· [καλεΐσ]θαι δε αυτόν κα'ι
εγγό[νους είς προεδ]ρίαν: Ε178. 5-6· δεδόσθαι αύτώι προ[ε]δρίαν: Ε451. 11-12.
προθυμία: [προθ]υμίας ουδέν ελλείποντες: Ε5. 14-15· την του δήμου προθυμίαν: Ε5. 37-38.
προθυμουμαι: τα τών πρεσβεύ[ειν προθυμηθέντων ονόματα]: El80. Α50-51 - γνησιώτατα προθυμηθέντες:
Ε180. Β20.
προθύμως: [π]ροθύμως επιδούς έ[αυτόν]: E l l . 4· [άλλα και τ]οΐς επιδεομένοις π[ροθύμως έπηγγείλατο]:
E l l . 9-10 - [άνέγκλητον επιδιδούς] αυτόν ε!ς πάντ[α τα παρακαλούμε να προθύ]μως: El 76. 4-6.
προΐστημι: έπ'ι τόν προεστώτα της ηγεμονίας: El80. Α39· [ει μ]ή του προεστώτος της ηγεμονίας: El80.
Α49· ύπό τών της ηγεμονίας προεστώτων: El80. Β9-10.
προλέγω: [είδώς πρ]ολεγέτω τοις ώνεομέν[οις]: Ε3. 3-4· εάν δε μη προ[ειπών πε]ράσηι: Ε3. 5.
πρόμαχος: δάϊον έμ προμάχοις λείπομαι: Ε215. 6.
προβλώσκω: Άπαμείας πατρίδος έκ προμολών: Ε215. 3-4.
προναώ: δταν δέηι τόν επαινον πολλοίς θεοϊς προναώσαι: Ε205. 21-22.
πρόνοια: την πλείστην π[οιεϊται άξίως της περί εαυτόν άρε]τής τε κα'ι διαλήψεως [της πόλεως
πρόνοιαν]: Ε9. 2-3· δια την ούράνιον αύτου πρόνοιαν: Ε78. 8-10· [τη] εκείνου προνοί[α] Ε79. 6-7.
προνοώ: τ[ούς δέ προ]νοούμενους του αντιδίκου: Ε5. 24· προνοεϊσθαι δέ τών προγεγραμμένων: E l 8 3 .
10-11.
προξενιά: δεδόσθαι αύτώι προξενίαν: Ε400. 8-9· δεδόσθαι αύτώι προ[ε]δρίαν κα'ι προξενία[ν], ε[γκτησιν]
κοα άτ[έλειαν]: Ε451.11-13.
πρόξενος: τών άλλων προξέ[ν]ων: Ε7. 30-31· πρόξενον της πόλεως ημών: Ε7. 16-7· υπάρχων δέ κα[Ί
πρόξενος της πόλεως]: Ε9. 4· εϊναι δέ αύ[τόν και] πρόξενον και [εύεργέ]την: El77. 13-14· εϊναι δέ
αυτόν [κα'ι πρόξενον]: El78. 6-7
προίκα: ε[ϊ] μή προίκα ύπέσχηται: *Ε446. 3.
προς: [εύσεβεί]ας ένεκεν τη[ς προς τους θεούς]: Ε4. 1-2· [και εύνοιας της] προς την πόλιν: Ε4. 2-3· προς
τ[ούς καλούς] και αγαθούς τών ανδρών: Ε5. 38· προς Τηΐους: Ε5. 39" προς ύπέρθεσιν: Ε6. 5* κα'ι
φιλοτιμίαν άκατάπαυστον προς τόν δήμον ημών: Ε6. 6-7· την προς τους [συγ]γενεϊς εαυτών: Ε6.
13-14· προς αυτούς: Ε7. 36· προς τόν δήμον ημών: Ε7. 5-6· Ε7. 15-16· προς τόν δήμον: Ε8. 17·
προς τόν δή[μον]: Ε9. 9· [προς τόν δήμον ή]μών: Ε9. 14-15" προς τόν δήμο[ν ]: ΕΐΟ. 9· π[ρός τόν
δήμον τόν] 'Ρωμαίων και τόν δήμον τόν Μ[αρωνιτών κα'ι τόν] Αΐνίων: El68. 6-8" προς ταυτην την
συμμαχίαν: El68. 37· [προς την βουλή]y κα'ι τόν δήμ[ον]: El70. 1-2· προς τό τους ευεργετεϊν [τόν
δή]μον προαιρουμένους: E l 7 7 . 18-19· προς τόν δήμον τόν 'Ρωμαίων: E l 8 0 . Ä6· δια την προς
'Ρωμαίου[ς φιλί]αν: El80. Α7-8· [προς] 'Ρωμαίους: El80. Al 1-12· προς τόν αυτοκράτορα: El80. Β1Γ
προς 'Ρωμαίους: El80. Β18* προς τό θεϊον: El83. 18· προς άστατους κα'ι φερομένους άλλοτε άλλως
τής τύχης και[ρο]ύς: El84. 3-4· προς γυναίκας: Ε205. 28· προς κατοίκησιν: Ε205. 34· προς πάντας:
Ε205. 28· πορεύομαι προς τα λοιπά: Ε205. 12· προς τό μέγεθος: Ε205. 3.
προσαγγέλλω: προσαγγ[εϊλαι]: Ε5. 4 1 .
προσγράφω: μήτε προσγρ[άφοντας άλλο όνομα]: El80. A48-49.
προσδέω: [πάρε]πωλούν τοις προσδεομέ[νοις]: El75.6-7.
πρόσκαιρος: έπ'ι προσκαίρω[ι τι]νί: El80. Α42-43.
προσκρίνω: προσκρίνοντες τοϊς [
]: Ε6. 2 3 .
πρόσοδος: άπό τών πεσουμένω[ν προσόδων]: Ε9. 33· συναύξων τάς τής πόλεως προσόδους: Ε26. 6-8·
κα'ι πρόσ[οδον προς την βουλή] ν κα'ι τόν δήμ[ον: El70. 1-2· εκ τών προσόδων: Ε483. 2.
πρόσταγμα: κατά πρόσταγμα: Ε203. 2.
προστάσσω: ως προστε[τακται.]: El 85. Β20.
προστατώ: κα'ι προστατουντα[ς]: Ε5. 25.
προστίθημι: άε'ι προ[σ]τιθέντες γνώμην: Ε5. 18-19- εάν τι προς ταυτην τήν συμμαχίαν προσθεϊναι ή
έξελεϊν ό δήμος ό τών 'Ρωμαίων και ό δήμος ό τών Μαρωνιτών βοΰλωνται: E l 6 8 . 36-39· κα'ι δ άν
προσθώσιν: Ε168. 39-40.
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πρόστιμον: δώσει τ ώ [ίερωτάτω τα]μείω προστείμου (δηνάρια) ΒΦ: Ε68. 7-8· [προσ]τίμου: El02. 2·
άποτείσει προστείμου τ ω φίσκω (δηνάρια) [ΒΦ;]: Ε312. 6· [δώ]σει προστ[είμου τη πόλει
(δηνάρια) τόσα]: Ε320. 4-5.
προσφιλής: [π]ροσφιλής: Ε66. 3· συνβίω προσφιλέστατη: Ε93. 6-7· Ευφροσύνη, προσφιλής, χαίρε: : Ε304.
πρόσωπον: σφραγεϊδι [έ]χούση πρόσωπον Διονύσου: Ε180. Α37-38· το μεν εγκωμίου, το δε προσώπου
θεώι κείμενον: Ε205. 5" τοΐς ύμετέροις προσώποις: Ε205. 18.
πρότερος: εάν τις πρότερος εκφέρηι: El68.30· εάν τις πρότερος πόλεμον εκφέρηι: El68. 33-34· τάς τύχας
[τάς πρότε] ρ ον: El 8 0. Α6 -7.
προτίθημι: μηδέν [άλλο χωρίς των προτεθιμένων] πτώμα κ[αταθέσθαι] : Ε489. 6-7.
προψηφίζω: El80. Α43 - ύπεναντί(α) τοϊς προεψηφισμένοις:
πρώτος: πρώτωι μετά τά ιερά: Ε7. 18· πρώτωι: Ε8. 19-20· [πρώτοις] μετά τα ιερά κα'ι τα δημόσια: Ε9.
40-41· [πρώτωι] μετά τα Ιερά [και τά δημόσια]: El70. 3-4· πρώτωι μετά [τα ίερά] κα'ι τά δημόσια:
Ε177.12-13· ήι δέ [τα π]ρώτα, Ε205. 4-5 • ταύτηι δε σύ θυγάτηρ έσπάρης πρώτηι: Ε205. 16· τήν
πρώτην σου του γένους αρχήν: Ε205. 15 · κα'ι πρώτον επί το γένος ήξω: Ε205. 13-14· κεΐθι γαρ
πρώτον τους καρπούς έξέφηνας: Ε205. 36· κατά πρώτας: Ε205. 29· σώζει γάρ με πατρίς πρώτον:
Ε221.6-7.
πτώμα: ός δ' άν έτερον πτώμα ένθάδε θήσει: Ε89. 4-6· μηδέν [άλλο χωρίς τών προτεθιμένων] πτώμα
κ[αταθέσθαι]: Ε489. 6-7.
πυγμή: θανών πυγμή προβοκάτορος Υακίνθου: Ε466. 3-6.
πυκτεύω: ένδεκα πυκτεύσας: Ε466. 6-8.
πυρετός: πυρετού τέσσερας ή[μέρας]: Ε3. 9.
πώς: πώς υπέρ της ιδίας τιμής ουκ αν ελθοις; Ε205. 11· πώς ουν τών εγκωμίων ου δυσκράτητος ό λόγος:
Ε205. 20-21· πώς έδει το ήσσον: Ε205. 43.
ραδίως: [ραον]: E l l . 14.
ρήμα: κα'ι κο[ιν]ών διατα[γμάτων ρήματα]: Ε455. 7-8.
ρητιάριος: Ύακίνθω ρητιαρίω: El67. 3-4· Ετεοκλής ριτιάρις: Ε329Α. 1-2.
ρύω: ρυσαμένη κακότητος έμής φο[β]ερδς: Ε221. 7-9.
ρώνυμι: συνησθεϊσα έπι τω έρρώσθαι αυτόν πανοίκιον: El80. Β12-13.
σαφώς: [σα]φώς δηλώσαι: El85. ΒΙΟ.
σεβασμιώτατος: [ό σεβασμι] ωτατος αύτοκρ[άτωρ]: Ε455. 5.
Σεβαστός: Αύτοκράτορι Καίσα[ρι] ΘεοΟ Τραϊανού Παρθ[ι]κου υ'ιώ, θεού Νέρουα υ[Ί]ωνω, Τραϊανώ
Άδριανώ Σεβαστώ, ΖηνΊ Έφορίω: Ε78. 1-5- [Αύτοκρ]άτ[ορα Τραϊανόν] Άδριανόν [Καίσαρα
Σεβαστόν]: Ε79. 1-3· Ά γ ρ ί π π α πρεσβευτου [Σεβαστού αντιστράτηγου]: Ε79. 9-10· Μάρκωι
Ούεττίω Μαρκέλλω έπιτρόπω Σεβαστού: Ε84. 1-2· πρεσβευτή Καίσαρος Σεβαστού: Ε85. 2·
'Αδριανός Σεβαστός: E l 8 5 . A3 - Αύτοκράτορι Ούεσπασι[αν]ώ Καίσα[ρι Σεβαστώ]: Ε208. 1-4·
[αύτοκράτορι] Νέρουα καίσα[ρι] Τραϊανώ Σεβαστώ Γερμα[νι]κώ: Ε209· αυτοκράτορα Τραϊανόν,
Άδριανόν Καίσαρα Σεβαστόν: Ε210 - ευσεβών Δεσποτών ημών Διοκλητιανου κα'ι Μαξιμιανου
Σεββ.: Ε383. 1-4· [αύ]τοκράτ[ορι] Διοκλετιαν[ώ] κα'ι Μαξιμ[ι]ανώ Σεββ.: Ε398. 1-4· [Ιουλίας]
Δόμνης Σεβαστής: Ε433. 8· [ και Φουλβίας Πλαυτίλλης Σεβαστής] : Ε433. 9-10· [ Σεβαστών] : Ε433. 6·
Μ(αρκον) Αύρήλιο[ν] Άντωνεϊνον Σεβαστό [ν]: Ε437. 2-3" [Αυτοκρατόρων] Λ(ουκίου) [Σεπτιμίου
Σεουήρο]υ Περτίνα[κος κα'ι Μ(άρκου) Αυρηλίου Ά]ντωνείνου [Σεβαστών]: Ε447. 3-6· Ίουλία[ς
Δόμνης Σεβαστής]: Ë447. 7-8· [ κα'ι Φουλβίας Πλαυτίλλης Σεβαστής] : Ε447. 8-9· [Αύτοκράτορ]α
Σεβ[αστόν]: Ε452· αύτοκρά[τορι] Γ(α'ίω) Μουλίω 0[ύήρω] Μαξιμίνω Σ[ε]βαστώ: E454. 1-4·
Γ(αΐου).Ί[ου]λίου 0[ύ]ήρο[υ] Μαξι[μίν]ου Σ[ε]βαστ[ου υ'ιώ]: E454. 4-7· αύτοκρ[άτωρ Καίσαρ
Δο]μιτιανός Σεβα[στός] [Γερμανικ]φς: Ε455. 5-7· Μ(αρκον)· Ίούλιον Φίλπτπον Σεβ(αστόν): Ε463.
4-5.
σεμνός: σεμνός: El04. Α2
σεμνώς: ό σεμνός τον βίον πολιτευσάμενος: Ε474. 3-4.
σήμα: [τ]όδε σήμ[α έστησεν]: Ε27. 2· σήμα γυναικι: El09. 2.
σθένος: παντ'ι σθέν(ε)ι: El80. Β26.
σιτευτής: Κασσίω Άχιλλεϊ σειτευτή Νεικαεϊ: Ε89. 2-3.
σίτος: έξαγωγήν σίτου: Ε8. 29· μήτε αυτούς σίτωι: E l 6 8 . 18 κα'ι 26-27· επέδωκαν σϊτον τήι [πόλει]:
ΕΙ 75.4-5.
σιτώνης: αίρεθέντε [σιτών]α El75.3-4.
σκάφος: κα'ι τών σκαφών τους [μισθούς]: El85. Bll-12.
σορός: κατεσκεύασε την σορόν εαυτή: Ε68. 1-2- σορού: Ε90. 5.
σός: τήν πρώτην σου του γένους αρχήν: Ε205. 15.· τους ιερούς δράκοντας σου καταζεύξας: Ε205. 37· κα'ι
τόν σόν βλέπω κόσμον: Ε205. 9· προς τό μέγεθος [τής σής εύε]ργεσίας: Ε205. 3-4· [κα]Ί γάρ το
σον έγκώμιον: Ε205. 8.
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σπείρω: ταύτηι δε συ θυγάτηρ εσπάρης πρώτηι: Ε205. 16.
σπέρμα: διέδωκε τό σπέρμα: Ε205. 38.
σπεύδω: [σ]ττεύδων άεί τίνος άγ[αθου τταραίτιος γίνεται]: Ε7. 2· ίδεΐν σπεύδομεν τάς 'Αθήνας: Ε205. 39.
σπονδή: [άποδέχεσθαι δέ κα'ι
πανήγ]υριν κα'ι σπονδας: El69. 4.
σπουδή: [τη] ν πδσαν σπουδήν τε και φιλοτιμίαν εϊσήνεγκαν: Ε5. 13-14· την εαυτών σπουδήν και
φιλοτιμίαν: Ε6. 6 · άπροφάσιστον σπουδήν και φιλοτιμίαν: Ε6. 14· τήν του δήμου σπουδήν: Έ.7. 10.
σταθμεύω: και στ[αθμεύειν]: El85. Β17-18.
στενάχω: ou σε κασίγνητος, πολλάκις έζόμενος, στενάχησε: Ε465. 5-8.
στέργω: σοι προς κατοίκησιν Αίγυπτος εστέρχθη: Ε205. 34-35.
στέφανος: χρυσώι στεφάνωι: Ε5. 30· Ε5. 32· Ε5. 33-34· Ε7. 23-24· Ε7. 26-27· Ε8. 22· Ε8. 25· [άναγ]γελθήναι
δέ τους [στεφάνους]: Ε4. 11-12· [στεφα]νουσθαι χρυσώι στεφ[άνωι]: Ε9. 20-21· [ό δήμος στεφα]νοϊ
... [χρυσώι στεφά]νωι: Ε9. 23-24· [τήν δέ του στεφάνου άναγγελίαν]: El77. 1-2· χρυσώι στεφάνωι:
El77. 5" χρυσώι στ[εφάνωι]: El78. 1· [χρυσώι] στεφάνωι: El83. 1" χρυσώι στε[φά]νωι: El83. 5-6·
ελών στέ[φανον]: Ε214. 5.
στεφανώ: διότι ό δήμος στέφανοι: Ε5. 31-32· σ[τεφανουσ]θαι χρυσώι στεφάνωι: Ε5. 30· ό δήμος
στέφανοι: Ε7. 25-26· και στεφανουσθαι εν τώι θεάτρωι: Ε7. 22-23· ό δήμος στέφανοι: Ε8. 24·
στεφανουσθαι χρυσώι στεφάνωι: Ε8. 22· [στεφα]νοΰσθαι χρυσώι στεφ[άνωι αυτόν]: Ε9. 20-21· [ό
δήμος στεφα]νοϊ: Ε9. 22-23· ό δή[μος στέφανο]ϊ: E l 7 7 . 3-4· [στεφανώσαι δέ αυτόν] χρυσώι
στ[εφάνωι]: El78. 1· [ό δήμος στέφανοι]: El78. 3· [στεφ]ανουσθαι τε αυτόν κατ' ενιαυτόν: El83. 4·
οι θεραπευταί του θεού στεφανουσιν: El83. 7-8· στεφανοΰν [αύ]τόν κατ' ενιαυτόν: Ε451. 16-17.
στήλη: εΐστή[λας λιθίνας δύο]: Ε4. 12-13· εις στήλην λευκού λίθ[ου]: Ε5. 36· στήλην λευκού λίθ[ου]: Ε5.
43" εις τε τήν στήλην και τήν άναγ[ραφήν]: Ε5. 44-45* και τήν στή[λ]ην: Ε82. 2-3" [εις στήλην
λιθίνην]: E l 7 8 . 9· εν ταϊς τρισ'ι στήλαις: El80. Β25 - εϊστήλην λευκού λίθου: E l 8 3 . 22· ή στήλη
άνεστάθη: Ε212. 3 - έχαρίσατο τήν στήλην: Ε212. 16" άπό ταύ[της τής στή]λης: Ε433. 15-16· από
τής [στήλης]: Ε433. 17-18· [μέχρι τής στή]λης: Ε433. 21· άπό ταύτης [τής στήλης]: Ε447. 13-14·
[σ]τήλης: Ε447. 15" [τήν στ]ήλην άνέστησεν: Ε467. 5.
στοιχώ: στοίχων τή[ι του πατρός άρετήι κα'ι δι]αλήψει: Ε10. 3-4.
στρατεύω: στρατευομένου τε αδελφού: Ε219. 2.
στρατηγός: στρατηγοί Θράκης: Ε84. 3· Ε85. 3· Ζυκουλήσης Τυρέλσου στρατηγό[ς]: Ε87. 1· [Τυρέλσης]
Ζυκουλήσου στρατηγός: Ε87. 2-3· 'Ροιμητάλκου Διασένεως, στρατηγού: Ε387. 1.
σύ: σέ παρέσεσθαι: Ε205. 10· σύ νόμους εδωκας: Ε205. 29 · συ τιμασθαι γονείς ύπό [τ]έκνων έποίησας:
Ε205. 31-32· σύ μάλιστα τής 'Ελλάδος ετίμησας τάς 'Αθήνας: Ε205. 35-36· ταύτηι δέ σύ θυγάτηρ
εσπάρης πρώτηι: Ε205. 16· κα'ι τον κοινόν υμών θεμένων γάμον: Ε205. 17· μόνους γ α ρ ό βίος ύμδς
θεούς όϊδεν: Ε205. 20· σοι προς κατοίκησιν Αίγυπτος εστέρχθη: Ε205. 34-35· χαίρε και συ
παροδεϊτα: E l 0 3 . 4· χαίρε και σύ: E l 0 4 . Α2· χαίρε κα'ι σύ π α [ ρ ο δ ε ϊ τ α ] : Ε450. 3-4· ou σε
κασίγνητος, πολλάκις έζόμενος, στενάχησε: Ε465. 5-8.
συγγενής: τήν προς τους [συγ]γενείς εαυτών: Ε6. 13-14· άλλα εαυτών κα'ι τής τών [συνγενών;] ουσίας:
Ε185. Β14-15.
σύγκλητος: περ\ ής έπιδούς αξίωμα βασιλεύς Θρακών Κότ[υς τήι συ]γκλήτωι: Ε5. 6-7· ύπό [τής
συνκλή]του: El80. Al2-13" ύπό τή[ς συνκλή]του: E l 8 0 . Α14-15 - [δια τών τής] συνκλήτου
δογμάτων: Ε180. Β4· znfj ίερα συνκλήτω: El80. Β15 - έπ'ι τον Σεβαστόν και τήν σύνκλητον: El80.
Β23· κα'ι τήν ίεραν σύνκλητον: E l 8 0 . Β29· κα'ι τήν ίεραν σύνκλητον: E l 8 0 . Β34· παρά τής
συνκλήτου: El80. Β36- [Δόγμα Συ]νκλήτου: Ε455. 2.
συγχωρώ: [σ]υγχωρήσαι τοις πρεσβευταϊς στήσαι στήλην λευκού λίθ[ου]: Ε5. 42-43" [εν ώι αν
συνχωρηθήι αύτοϊς] τόπωι: Ε9. 34-35.
συζώ: εύνόως κα'ι φ[ιλο]στόργως σ(υ)ζήσαντι: Ε88. 4-5·
συμβαίνω: συνβήναι κατά μηδέ να τρόπον ελασ(σ)ωθήναι: El 80. Α24-25.
σύμβιος: ίδίω συμβίω: Ε89. 1-2· συνβίω προσφιλέστατη: Ε93. 6-7· σύμβιος Αύλουζένεος: El04. Β2-4· κα'ι
τη συμβίω: Ε311. 3-4· κα'ι [τη συμβίω vel γυναικί] έαυτου Έλπίδι: Ε312. 2-3· Φλα[βίω/α
τφ/ή συ]μβίω: Ε317· [κ]ατεσκεύα[σ]εν έατώ κα'ι τη συμβίω αύτου: Ε321. 2-5* Κυρακής σύβιως
Φωτηνο[υ]: Ε352. 2-4· μετά τέκνω[ν κ]α'ι συ[μβ]ίων: Ε431. 5-6· σύμβιος γεναμένη: Ε475. 2-3.
συμμαχία: φιλία κα'ι συμμαχία καλή έστω: El68. 10· προς ταύτην τήν συμμαχίαν: El68. 37· τούτο εν τήι
συμ(μ)αχίαι ενέστω: Ε168. 40· τούτο εν τη συμμαχία μή ένέστω: Ε168. 41· ταύτην τήν συμμαχίαν
γραφήναι εις χάλκωμα κα'ι άνατεθήναι: El68. 41-42.
σύμμαχος: φίλος καί σ[ύμμαχος γε]νόμενος: El80. Α8-9· σύμμαχος μεν κα'ι φίλος: El80. Α12· ήξιώθη φίλος
κα'ι σύμ[μαχος γενέσθαι: El80. Β3-4·
σύμπας: κα'ι του σύνπα[ντος αυτών οίκο]υ: Ε433. 10-11· [κα'ι του σύνπαντος α]ύτών οίκου: Ε447. 9.
συμφέρω: εις τα συνφέροντα τήι πόλε[ι]: Ε7. 12· [επί τώι συμ]φέροντι: Ε9. 3-4.
συμφορά: κα'ι τας αλλάς τάς κατά μέρος συμφοράς: El80. A l l .
σύν: [σύν αδελφή] Φλαβία : Ε467. 4.
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συναντώ: τοις συναν[τ]ώ[σιν] τών π[ο]λιτών: Ε451. 6-7.
συναρχία: επί συναρχ(ίας) 'Αντωνίου Κότυος: Ε483. 3.
συναυξω: συναύξων τας της πόλεως προσόδους: Ε26. 6-8.
συνεδρία: εν τε γαρ ταϊς συνεδ[ρίαις]: Ε5. 15* επί τών κατά την συνεδρήαν αρχόντων: El80. Β22.
συνεδριον: [γνώμη τών] εκ συνεδρίου: Ε455. 2-3.
συνήδομαι: συνησθεΐσα έπι τώ έρρώσθαι αυτόν πανοίκιον: El80. Β12-13.
συνίστημι: εξ ανδρός συνεστηκότα κα'ι γυναικός: Ε205. 41-42.
συνκομάσιος: έπόησαν συνκομάσιοι: Ε330. 4-7.
συνμΰστης: Διον[υ]σω και τοις συνμύσταις: El 8. 4-5.
σύνναος: θεοϊς συ[ν]νάοις: Ε431. 4-5.
σύνοδος: [εν τα]ϊς συνόδοις πάσαις: El83. 5.
σύνοικος: σύνοικον δ' έλαβες Σέραπιν: Ε205. 17.
συνόμευνος: και Ίουλιανώ συνομεύνω: Ε438. 7-8.
σύνορον: δρ(ος) χωρί[ου] σύνορον: Ε383. 8-9.
συντελώνης: [2ε;]νοκλής και οί [συ] ντελώναι: Ε401. 1-2.
συντηρώ: συντηρεί τα<ι> ήμώ[ν δίκαια]: Ε9. 8· [βουλ]όμενοι συντηρήσαι την [εύθηνία]ν: El75.7-8·
[συν]τηρήσειν τα προγεγραμμένα πάντα: El80. Β29-30.
σύστασις: ευθέως αμα τ(ή) της ηγεμονίας αυτών συνστάσει: El80. Α8.
σφραγίζω: σφραγισάμενο[ι τήι δημοσίαι σφραγίδι]: Ε9. 43" σφραγι(σ)άμενοι τό ψή(φισμα) σφραγεΐδι
[ε]χούση πρόσωπον Διονύσου: El80. A37-38· έσφραγισ[
]: Ε205. 44.
σφραγίς: σφραγίσαμενο[ι τήι δημοσίαι σφραγίδι]: Ε9. 43· σφραγίς: σφραγι(σ)άμενοι τό ψή(φισμα)
σφραγεΐδι [έ]χούσ~η πρόσωπον Διονύσου: El80. A37-38.
σώζω: σώζει γάρ με πατρίς πρώτον: Ε221. 6-7.
σώος: όπως άθραυστα και σώα πάνθ' ήμεϊν φυλάσσηται: El80. Β9.
σώμα: [θεΐναι] έτερον [σώμα]: Ε318. 4-5.
σωματικός: ψυχικήν άμα και σω[ματικήν] ύπέμειναν κ[α]κοπαθίαν: Ε5. 20.
σωτήρ: αύτοκράτορι Καίσαρι Άδριανώ Όλυμπίω Σωτήρι: Ε23· Διι καΐ βασιλεϊ Φιλίππωι σωτήρι: El 86*
αυτοκράτορα Τραϊανόν, Άδριανόν Καίσαρα Σεβαστόν, τον σωτήρα: Ε210.
σωτηρία: έπ'ι ύγιείαι και [σωτηρίαι του δήμου]: Ε169. 5-6* υπέρ της έμής καλούμενη σωτηρίας: Ε205. l u 
ll.
σωτήριος: άρίστην άμα και σωτήριον ύ[πέρ τώ]ν απορούμενων άε'ι προ[σ]τιθέντες γνώμην: Ε5. 17-19.
σώφρων: [ευτακτ]ον κα'ι σώφρονα: Ε9. 10-11.
τάλαντον: λήψεται παρά της πόλεως τάλαντον: Ε2. 6-7.
ταμεϊον: δώσει τ ω [Ίερωτάτω τα]μείω: Ε68. 7-8· δώσι (sic) τ ώ ταμείω: Ε88. 12· [δώ]σει τ ω ταμείω
(δηνάρια) Φ: Ε219. 4.
ταμίας: δούναι δε [τον ταμίαν τοις θεωροϊς]: El69. 7.
τανύω: πάσην τετάνυσται επ' άίαν: Ε217. 6-7.
τάσσω: δπως τάξαντες τό ψήφισμα: Ε7. 37-38* τοις ύπ' αυτούς τασσομένοις: E l 6 8 . 17· τοις ύπ' αυτούς
τασσομένοις: Ε168. 25-26· ή τοις ύπό 'Ρωμαίους τασσομένοις: Ε168.31 - τοις ύπό Μαρωνίτας
τασσομένοις: El68. 34-35· [αΐδε ταξά]μεναι: Ε433. 24.
ταχύ: και τάχειον ΗΓ[
]: El 8 1 . 4.
τέκνον: πένθη τέκνο[ις λιπουσαι]: Ε29. 4· [τοις] τέκνοις: Ε67. 3· [και] τοις [τέκνοις
] αυτού Αύρ[ηλίοις
]: Ε69. 2-3· τέκνων δε άπολήας: El80. AIO* συ τιμασθαι γονείς ύπό [τ]έκνων εποίησας: Ε205.
31-32· [κα'ι τοις τέκ]νοις: Ε318. 1· και τοις τέκνοις μου: Ε396. 13-14· μετά τέκνω[ν]: Ε431. 5* τό
αύ[της] τέκνον: Ε475. 4-5· υπέρ τέκνου: Ε482. 3.
τελειώ: τελιωθής μ(ηνός) Ιουλίου κδ': Ε474. 5-6.
τελευτή: της εσχάτης του βίου τελεστής: El84. 2-3* [μετά την έμήν τελευ]τήν: Ε489. 5-6.
τελευτώ: τε[λευτήσας]: Ε312. 1.
τέλος: τό επί τέλει του ψηφίσματος [γ]εγραμ(μ)ένον: El80. A30-31* [επιγράφοντας επί τέλει: El80. Α50.
τείχος: περίβολος μόνον τειχών επολ[
]: Ε6. 17.
τεσσαράκοντα: ζήσαντι ετ[η] [τ]εσσεράκοντα: Ε88. 6-7.
τέσσερες: πυρετού τέσσερας ή[μέρας]: Ε3. 9.
τεύχω: τύνβον τούτον ετευξεν: Ε438. 2-3.
τέχνη: [κα'ι πάν]τηι κατά την τ[έχνην]: El 76. 2-3.
τηλικοΟτος: τηλικούτω θεώ: El80. Α20.
τηλου: πατρίδος εύρυβότου τηλου Βαβυλώνος: Ε465. 1-3.
τηρώ: έ[ν] λόγοις έ"ρ[γοις] τε τηρεϊν προαιρούμενοι π[ειρώ]νται: Ε6. 5· [έπ'ι τώι τηρεϊν]: Ε9. 18.
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τίθημι: θεμέν[ων αύτοϊς] το διπλάσιον: Ε5. 47· άναγράψωσιν κα'ι θώσιν εις τόν έπιφανέστατον τόπον: Ε7.
38-39· ού β[ούλομαι έτερον θεΐναι]: Ε67. 3-4· [ούδένα β]ούλομαι έτερον τεθη[ναι]: Ε68. 6-7· παραγγέλω δέ μηδέ να έτερον τεθήναι: Ε88. 8-10· δς δ' αν έτερον πτώμα ένθάδε θήσει: Ε89. 4-6· κα'ι τον
κοινόν υμών θεμένων γάμον: Ε205. 17 - δν αν θέλω θεΐναι: Ε219. 3" δς αν τις τολμήση τινά θεϊ[ναι]:
Ε219. 4· où βούλομαι έτερον θηναι: Ε312. 4-5· εάν δέ τις τολμήση έτερον θ[ήναι]: Ε312. 5· [δς α] ν
δέ τολ[μήση θεΐναι]: Ε318. 3-4· [μηδένα] βούλομαι [θεΐναι]: Ε320. 4· δς αν δέ [άλλον τολμ]ήση
θεΐναι: Ε322. 4-5· θεϊναί τίνα: Ε323· [μηδένα ε]τερον τε[θήναι]: Ε325· τταρ' όδόν θήκεν: Ε388. 3-4.
τιμή: [τάς έ]ψηφισμένας ύπό του δήμου ημών τοις πολίταις αυτών [τιμάς]: Ε5. 41-42· άναγεγραμμέναι
τιμαί: Ε7. 31· άμείβεσθαι ταϊς καταξίαις τιμαΐς: Ε7. 8-9· [τ]ής τιμής έπίβασιν λαβού[σης]: El 75. 5-6·
[τας καταξίας τιμάς]: El76. 12· [έ]πιταφίου τειμής: Ε181. 4· υπέρ της Ιδίας τιμής: Ε205. 11· είς τήν
τών θεώ[ν τιμήν]: Ε213. 4.
τίμιος: τίμιόν εστί βροτοΐς: Ε215. 9-10.
τιμοϋχος: [της δέ αποστολής αυτών έπι]μελείσθωσαν οί τιμοϋχοι: Ε4. 5-6· δου[ναι δέ και έκέχειρον τους
τι]μούχους: Ε4. 7.
τιμώ: τιμών τους αγαθούς τών ανδρών: Ε8. 15· τιμών τού[ς αγαθούς τών ανδρών]: Ε9. 12· τιμών τους
αγαθούς ά[νδρας]: Ε10. 11· [άρε] τη ς ένεκα πάσης [έτι]μήθη : Ε26. 4-5· σύ μάλιστα της Ελλάδος
έτίμησας τάς 'Αθήνας: Ε205. 35-36· σύ τιμασθαι γονείς ύπό [τ]έκνων έποίησας: Ε205. 31-32· τιμών
θέμιν: Ε220. 3.
τις: αεί τίνος άγ[αθου παραίτιος γίνεται]: Ε7. 2· άεί τίνος αγαθού άγαθου παραίτιος γίνεται: Ε8. 3-4- [αεί
τίνος άγαθου παραίτιος]: Ε10. 6· εάν τις πρότερος έκφέρηι: El68.30· έάν τις πρότερος πόλεμον
έκφέρηι: E l 6 8 . 33-34· έάν τι προς ταύτην τήν συμμαχίαν προσθεΐναι ή έξελεΐν ό δήμος ό τών
'Ρωμαίων κα'ι ό δήμος ό τών Μαρωνιτών βούλωνται: El68. 36-39· [έάν του δέηται]: El70. 2-3· [έά]ν
του δέηται: El77. 11-12· αν τις καταλάβηι και(ρ)ός: El80. Α32· τινός τών τής ελευθερίας ημών ή τών
λοιπών φιλάνθρωπων: Ε180. Α33-34· επί προσκαίρω[ι τι]νί: Ε180. Α42-43 - ή πρεσβεΰειν τινά: Ε180.
Α42· ή ποιήσαί τι: El80. Α44· μ[ήτε γράψαί τι]: El80. Β38· εϊ τι και είν Άΐδη τίμιόν έστι: Ε215. 9 10· δς αν τις τολμήση τινά θεϊ[ναι]: Ε219. 4· [εϊ δέ τις τολμήσει]: Ε320. 4· θεϊναί τίνα: Ε323 - [
έά]ν τ} παρά τήν κέλευσίν μου ποιεί: *Ε439.1.
τίς: τίς δέ τυχ[
]: Ε29. 2· τίς δέ χρόνος γενεής: Ε29. 5.
τοιγαρουν: Ε205. 33· Ε205. 38· τοι[γα]ρουν: Ε205. 29-30.
τοιούτος: τήν τοιαυτην πόλιν: E l 8 0 . Α16 - υπέρ τής τοιαύτης πρεσβείας: El80. A30· τής τοιαύτης
πρεσβήας: El80. A32.
τόκος: δια τήν τών τόκων [βαρύτητα]: E l l . 7· τόκων ελαφρών: E l l . 12· έλαφ[ροτέρων τόκων]: E l l . 13.
τολμώ: [ό δέ τ]ολμήσας: Ε67. 4· [δς δ' ά]ν τολμήση: Ε68. 7· δς αν δέ τολμήσει: Ε88. 11· δς αν τις
τολμήση: Ε219. 4· έάν δέ τις τολμήση έτερον θ[ήναι]: Ε312. 5 - [δς α]ν δέ τολ[μήση θεΐναι]: Ε318.
3-4· [εϊ δέ τις τολμήσει]: Ε320. 4· δς αν δέ [τολμ]ήση θεΐναι: Ε322. 4-5" [δς αν δέ τολμή]σει: Ε489.
7-8.
τόπος: εν τώι έπιφανεστάτωι τόπωι: Ε5. 36-37· [έν τώι έ]πιφανεστάτωι τόπωι: Ε5. 43· εις τόν
έπιφανέστατον τόπον της άγορας: Ε7. 39-40· [εις τόν έπιφανέστ] ςχτον τόπο[ν- - ] : Ε8. 33.· [έν ώι αν
συνχωρηθήι αύτοΐς] τόπωι: Ε9. 34-35* [εν τω] έπιφανεστάτωι τόπωι του ίερου: El83. 3.
τότε: τότε ό δήμος ό τών Μαρωνιτών: El68. 32· τότε ό δήμος ò τών 'Ρωμαίων: El68. 35.
τράπεζα: κομισά[σ]θωσαν από της τραπέζης: Ε5. 46-47.
τρεις: έλέ[σθαι δέ τόν δήμον θεωρούς τρεις]: Ε4. 3 - έν ταΐς τρισ'ι στήλαις: El80. Β25.
τριάκοντα: δυσεντερίης τρ[ιάκοντα ήμέ]ρας: Ε3. 8-9.
τριηραρχώ: τριηραρχήσαντος Σαράπιδι, Εΐσιδι, Άνούβιδι, Άρφοκράτηι: E l 9 9 . 5-10· τριηρα[ρχήσας
Σε]ράπιδι, Ίσιοι, Άνούβι[δι, Άρποκρά]τη: Ε201. 1-3.
τρισχίλιος: [ά]πό άλεξανδρείων δρα[χμών τρισχιλίων]: Ε9. 28-29.
τρίτος: ύπατος το τ[ρ]ίτον: El85. Α5· [τό μέ]ν τρίτον: Ε433. 17.
τρόπος: κατά μηδένα τρόπον: Ε180. Α24· μηδενός ένοχλήσαι τρόπου δυναμένου: Ε180. Α27-28· κα[θ'
όν]τιναουν τρόπον: Ε180. Α33-34 - κατά μηδένα τρόπον: Ε180. Α45· τρόπω μηδενί: Ε180. Β27
καί Β38.
τρόφιμος: υπέρ του τροφίμου: El99. 2-3.
τυγχάνω: τυχόντες έλαφ[ροτέρων τόκων]: E l l . 13.
τύμβος: τύνβον τούτον έτευξεν: Ε438. 2-3.
τύχη: τάς τύχας [τάς πρότε]ρον: El80. Α6-7.
τύχη: ή τύχη τοις του δήμου πράγμασιν άγνώμ[ων]: Ε6. 16· 'Αγαθή Τύχη: El 8. 1-2· [Άγαθήι] Τύχηι:
Ε21. 1· [Αγαθή Τύχη]: Ε22· [άγαθήι Τύχηι]: El69. 2· τάς τύχας [τας πρότε] ρον: El80. Α6-7· και
φερομένους άλλοτε άλλως τής τύχης και[ρο]ύς: Ε184. 3-4· 'Αγαθή Τύχη: Ε195. 1" 'Αγαθή Τύχη:
ΕΙ94· 'Αγαθή Τύχη: El90· Άγαθήι Τύχηι: El93· Άγα[θή Τύχη]: Èl97.1· Άγαθήι Τύχηι: Ε400. ϊ ·
Αγαθή Τύχη:' Ε433'. 1· τύχη[ς τ]ε και νείκης: Ε433. 7· [Άγ]αθή Τύχ[η] Ε435.1· [Άγα]θ[ή Τύχη] (;):
Ε437. 1· [?Αγα]θή Τύχη: Ε447. 1· [τύχης τε καί νείκης : Ε447. 2-7· [Άγαθ] ήι ν Τύχηι: Ε455. 1·
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'Αγαθή Τύχη: Ε460. 1* [Ά]γ[αθή Τύχη]: 462. 1* 'Αγαθή • Τύχη: Ε463. 1* Αγαθή Τύχη: Ε464. 1·
[Αγαθή] Τύχη: Ε476. 1* 'Αγαθή Τ[ύχη]': Ε479. 1 · Άγαθήι [Τύχηι]: Ε481· [Αγαθή] Τύχη:Ε483. 1.
ύγιεία: επί ύγιείαι κα'ι [σωτηρίαι του δήμου]: El69. 5-6.
u'iós: διά τε του υ'ιου αύτου : Ε5. 7-8* Μάρκου υιός: Ε8. 2· Μάρκου υ'ιόν: Ε8. 24-25" [Μάρκου υιός]: Ε9. 1·
[Μάρκου υ'ιου]: Ε9. 28· Γαΐου υ'ιό[ν]: Ε9. 18· [Γαΐου υ'ι]όν: Ε9. 25-26· [Μάρκου υ'ι]όν: Ε9.13-14·
Μ[άρκου υ'ιόν] Ε9. 23· Μάρκου υ'ιόν : Ε9. 36· [τον υ'ιόν αύτου]: Ε9. 17· τόν υ'ιόν αύτου: Ε9. 25·
[Γαΐου] υίός: El0. 1-2· [Γαΐου υ'ιόν]: Ε10. 12· αύτοκράτορι καίσα[ρι] θεού Τραϊανού Παρθ[ι]κου
υ'ιω, θεού Νέρουα υ[Ί]ωνω, Τραϊανω Άδριανω Σεβαστώ, Ζην'ι Έφορίω: Ε78. 1-5- [Κ]ότυος uióv:
Ε83. 2-3· θεού Τρ[α]ϊανου Παρθικού υίός: E l 8 5 . Α1-2- Γαΐου Κυιντιλίου υ'ιόν: Ε296. 2-3· υ'ιου
Ήσακίου: Ε354. 3-4· Αύρ(ηλίω) Διονυσίω υ'ιω Διονυσίου του Δόλιος : Ε394. 2-4· Μαξι[μίν]ου
Σ[ε]βαστ[ου υ'ιω]: Ε454. 6-7· υ'ιω μου: Ε489. 3.
υ'ιωνός: Αύτοκράτορι Καίσα[ρι] θεού Τραϊανού Παρθ[ι]κου υ'ιω, θεού Νέρουα υ[Ί]ωνώ, Τραϊανω
Άδριανω Σεβαστώ, Ζην'ι Έφορίω: Ε78. 1-5- θεού Νέρουα υΊωνός: El85. Α2-3.
υμέτερος: τοις ύμετέροις προσώποις: Ε205. 18.
υπάρχω: ύπάρχειν δε αύτώι κα'ι πολιτείαν: Ε7. 20· άνήρ καλός κα'ι αγαθός υπάρχων: Ε8. 2-3· υπάρχων
δε κα[Ί πρόξενος της πόλεως]: Ε9. 4· [ύπάρχειν μεν τό 'ιερόν του Ασκληπιού] του εγ Κώι
άσυλον: El69. 3· [όσα αύτοϊς ύπάρ]χει εμ Μαρωνείαι: El74. 1· 'ίνα [δέ] κα'ι ύπόμν[ημα ύπά]ρχη:
El77. 17-18· [ίνα] δέ κα'ι υπόμνημα [ύπάρχηι]: El78. 7-8· πρεσβήα ... έτοιμη ύπάρχη: El80. Α27.
ύπατεία: υπατίας Ιωάννου λαμπρ(οτάτου): Ε474. 6-7· ύπατ(είας) Πομπ[ηΐου]: Ε475. 8.
ύπατος: ύπατος τό τ[ρ]ίτον: El85. Α5.
ύπεναντίος: [τ]ούτου ύπεναντίου: El80. Α41· ύπεναντί(α) τοϊς προεψηφισμένοις: El80. A43: .
υπέρ: υπέρ της πατρίο[υ χώρας]: Ε5. 6· υπέρ της χώρας: Ε5. 15-16· ύ[πέρ τω]ν άπορουμένων: Ε5. 18*
πρεσβε[ύ]σα[ς ύπ]έρ πατρίδος άόκνως: Ε26. 2-3· υπέρ του μήτε νυν μήτε άλλοτε ποτέ: El80. Α23*
τόν υπέρ της πατ(ρί)δος αγώνα: El80. Α28-29· υπέρ της τοιαύτης πρεσβείας: El80. A30· [υπέρ της
πατρίδος]: Ε180. Α48· υπέρ της πατρίδος: Ε180. Β20-21* υπέρ τε της έλε[υ]θερίας της πόλεως:
El80. Β23-24- υπέρ της ελευθερίας: El80. Β35 - υπέρ του τροφίμου: E l 9 9 . 2-3· υπέρ της εμής
καλούμενη σωτηρίας: Ε205. 10-11· υπέρ της ιδίας τιμής: Ε205. 11· υπέρ έαυτου κα'ι θρεμ(μ)άτων κα'ι
των ιδίων: Ε389. 4-6· [ύπέ]ρ έαυτου κα'ι τώ[ν
]: Ε399Α. 2· υπέρ της των θειοτάτων κα[ί]
μεγίστων αυτοκρατόρων... τύχη[ς τ]ε κα'ι νείκης: Ε433. 2-7· [υπέρ της των θειοτάτω]ν κα'ι
[μεγίστων Αυτοκρατόρων ... τύχης τε κα'ι νείκης : Ε447. 2-7· υπέρ έα[υ]του: Ε457. 4-5· [ύ]πέρ
έαυ[του κα'ι των ΐ]δίων: Ε459. 7-8· ύ[πέρ] έαυτου κα'ι τ ω ν [ιδίων ;]: Ε460. 4-5" ύ[πέρ του] υ'ιου:
Ε461. 3-4· υπέρ τέκνου: Ε482. 3.
υπερβολή: ύπερβολήν ευεργεσιών: Ε6. 9.
ύπέρθεσις: προς ύπέρθεσιν άε'ι τών εις ήμας ευεργεσιών άμιλλώμενοι: Ε. 6. 5-6.
ύπισχνουμαι: υποσχόμενος <χόμενος> [δια] άποκρίματος: E l 8 0 . Al9-20· ε[ί] μη προίκα ύπέσχηται:
*Ε446.3.
ύπνώδης: [ύ]πνώδεος πέ[ντε ημέρας]: Ε3. 11.
ύπό: κα'ι τών άμ' Ικείν[ωι εξ]αποσταλέντων ύπ' [αύ]του πρεσβευτών: Ε5. 8-9· α'ιρεθέντες πρεσβευτα[Ί
ύπό το] υ δήμου του Τηΐων: Ε5. 10· [τας έ]ψηφισμένας ύπό του δήμου ημών τοις πολίταις αυτών
[τιμάς]: Ε5. 41-42· τών ύπ' αύτου γεγενημένων ευεργεσιών: Ε7. 7-8· [δια του πεμφθέν]τος ύπ'
αύτου: Ε79. 7-8· ύπό Λευκίο[υ Αιμιλίου vel Παύλου]: E l 6 8 . 8· τοις ύπ' αυτούς τασσομένοις: E l 6 8 .
17· τοις ύπ' αυτούς τασσομένοις: Ε168. 25-26· ή τοις ύπό 'Ρωμαίους τασσομένοις: Ε168.31· τοις
ύπό Μαρωνίτας τασσομένοις: El68. 34-35* ύπό κ[ήρυκος]: El78. 2· ύπό [της συνκλή]του: El80.
Al2-13· ύπό τη[ς συνκλή]του: El80. Al4-15" ύπό τών αυτοκρατόρων: E l 8 0 . Α15· ύπό τών της
ηγεμονίας προεστώτων: El80. Β9-10- ύπό μηδενός: El80. Β27· ύπό πάντων: El80. Β31· ύπό του
δήμου: El82. 4· ύπό τών τοις διπλώμα[σιν άδιακρί]τως χρωμένων: E l 8 5 . Β8-9 - ύπό [τ]έκνων:
Ε205. 31-32· τηδ' ύπό γαίηι: Ε215. 2.
υπογράφω: όμόσαντες τόν [ύ]πογεγραμένον τώδε τω ψηφίσματι όρκον: El80. A35-36· [ύπογρά]ψας
έξα[πέστειλα]: ΕΙ85. Β21.
ύπόκειμαι: [ύ]ποκ(ε)ίμενο[ν]: El00. 2.
υπομένω: ψυχικήν άμα κα'ι σω[ματικήν] ύπεμειναν κ[α]κοπαθίαν: Ε5. 20· ας ύπεμεινεν ό Μαρωνειτών
δήμος: El80. Α7· ύπομείνας επιδεϊν κατασκαφήν: El80. Α9-10.
ύπομιμνήσκω: μηδέ να καιρόν παραλείπειν ύπομιμνήσκοντας: El 80. Β7-8.
υπόμνημα: ϊνα [δέ] κα'ι ύπόμν[ημα ύπά]ρχη: Ε177. 17-18· pva] δέ κα'ι υπόμνημα [ύπάρχηι]: Ε178. 7-8.
ύπόστασις: δηλωσάντω[ν την] της πόλεως προς τόν δήμον τόν 'Ρωμαίων ύπόστασιν: El80. Α5-6.
ύπόσχεσις: πρέπουσαν κα'ι δυνατήν τηλικούτω θεώ ύπόσχεσιν: El80. Α20-21.
Φ: [δώ]σει τω ταμείω (δηνάρια) Φ κα'ι τη πόλει (δηνάρια) Φ: Ε219. 4-5* (δηνάρια) Φ: Ε318. 6.
φαίνομαι: κα'ι φανηι άληθ[ής ού]σα: Ε2. 4-5· εύπιστος ων φαίνηται: Ε8. 14· όπως [ουν κα'ι ό δήμος
ευχάριστος ων] φαίνηται: Ε9. 11-12* όπως ουν κ[α'ι ό δήμος εΰπιστος ών φαίνηται]: Ε10. 10*
φανεράν [ποιησάμενος την] εΰ]νοιαν: E l l . 8-9* [iva ουν] κα'ι ό δήμος φαίνη[ται]: El76. 10-11.
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φαμίλια: ή φαμίλια παρ' εαυτής: El67. 1-2.
φάος: λαμ[πρ]ον φάος [ήε]λ[ίου]: Ε216. 1.
φέρω: καί φερομένους άλλοτε άλλως της τύχης και[ρο]ύς: El84. 3-4.
φημί: γη ν φασι πάντων μητέρα γενηθηναι: Ε205. 15-16
φθόη: [φθόης δέ]κα μή[ν]ας: Ε3. 7-8.
φιλαγαθία: την Σωκλείους προαίρεσιν και φιλαγαθίαν: El83. 17-18.
φιλαγάθως: [ίε]ρητεύσαντα κα[λώς] και φιλαγάθως: El83. 9-10.
φιλανθρωπία: [
]ει φιλανθρωπίας: Ε6. 1 1 .
φιλάνθρωπον: μετά των άλλων φιλάνθρωπων: El80. Α14· των δεδομένων αύτη φιλάνθρωπων: El80. Α17επιβεβαιώσας τήν τε έλ[ευθερί]αν και τά φιλάνθρωπα πάντα: El80. Al8-19· ημών την έλευθερίαν
και τα φιλάνθρωπα: El80. Ä25- θραυομένο[υ] τινός τών της ελευθερίας ημών ή τών λοιπών
φιλάνθρωπων: El80. A32-33* κα'ι [πάντων τώ]ν φιλάνθρωπων: El80. Β6· και τάλλα φιλάνθρωπα
πάντα: El80. Β16-17· και τών φιλάνθρωπων αύτης απάντων: El80. Β24· και νν [πάντων τών
λοιπών φιλάνθρωπων]: El80. Β35.
φιλία: φιλία καί συμμαχία καλή έστω: El68. 10· δια την προς 'Ρωμαίου[ς φιλί]αν: El80. Α7-8.
φιλοποιώ: επί τών άτρίων εφιλοποιοοντο: Ε5. 26-27.
φίλος: φίλος καί σ[ύμμαχος γε]νόμενος: El80. Α8-9· σύμμαχος μεν και φίλος: El80. Α12· ήξιώθη φίλος καί
σύμ[μαχος γενέσθαι]: El80. Β3-4- φίλε: Ε216. 3* δώμα φίλοις φ[ίλον ;]: Ε218. 3· Ίερας [νήσ]ου
πέδον άρχαϊον, φίλον: Ε221. 13-14· φίλε: Ε436. 3.
φιλόστοργος: εύνόως και φ[ιλο]στόργως σ(υ)ζήσαντι: Ε88. 4-5.
φιλοτιμία: [τη] ν πασαν σπουδήν τε και φιλοτιμίαν είσήνεγκαν: Ε5. 13-14· τήν εαυτών σπουδήν και
φιλοτιμίαν άκατάπαυστον: Ε6. 6-7· άπροφάσιστον σπουδήν καί φιλοτιμίαν: Ε6. 14.
φιλότιμος: φιλοτιμοτέρους εαυτούς παρέχωνται: Ε7. 11-12.
φιλοτιμούμαι: φιλοτειμησαμένω δι' οπ[λω]ν ήμέραις Γ: Ε68. 4-5.
φίσκος: άποτείσει προστείμου τω φίσκω (δηνάρια) [ΒΦ;]: Ε312. 6· [δώσ]ει τω φίσκω: Ε318. 7· δώσει τ[ώ
μεν φίσκω δηνάρια τόσοι]: Ε323.
φοβερός: ρυσαμένη κακότητος έμής φο[βε]ρδς δ' άπ' άνάνκης: Ε221. 7-9.
φρήν: [σο]φη φρενί: Ε220. 2.
φροντίζω: αλλ' ως και θεών [φ]ροντίσασα: Ε205. 32-33.
φροντίς: πασαν είσενένκασθαι φροντίδα: El80. Α22-23.
φρονώ: ζών [και φρονών;]: El 01* [ζών] και φρονών: Ε316. 2.
φυλαττω: δπως άθραυστα και σώα πάνθ' ήμεϊν φυλάσσηται: El80. Β9· ταυθ' ήμεϊν φυλάξαι: El80. Β18· οί
πάντοτε καί αδιαλείπτως τήν προς 'Ρωμαίους εΰνοιαν καί πίστιν φυλάξαντες: E l 8 0 . Β18-19[φυλάττειν δε τάς αυτών φ]υτείας: El85. Β18-19.
φυλή: [ή Τραϊανό] y πόλεως φυλή: Ε433. 14· [ή Τραϊανού] πόλεως φυλή: Ε447. 12.
φύσις: της φύσεως τήν ανάγκην: Ε205. 33-34* ως εκ της φύσεως: Ε205. 25* Διογένους του [Προ]κλέους,
φύσει δέ Ήγησίτπτου: Ε251. 3.
φυτεία: [φυλάττειν δέ τας αυτών φ]υτείας: El 85. Β18-19.
χαίρω: χ(αϊρε): EJ9. 1· χαίρε: *Ε61· Ε62. 3· Ε63. 3· Ε65- Ε66. 4· Ε81· Ε104. Β4· Ε302. 5· Ε303. 3· Ε304. 3χαίρε: Ε64. 3· χαίρε παροδεϊτα: Ε67. 5· χαίρε, χαίρε καί συ παροδεϊτα: E l 0 3 . 4-5· χαίρε - χαίρε και
σύ, παροδεϊτα: Ε104. Α2· χαΐ[ρε]: Ε305. 4· χαϊρε ... παροδεϊτα: Ε438. 1 και 9· χαίρε κα'ι σ ύ
[παροδεϊτα]: Ε450. 3-4.
χαλκούς: [εικόνα χαλκήν] επίχρυσον: Ε9. 27* [είκόνι χαλκ]ήι (vel γραπτηι): El83. 2.
χάλκωμα: ταύτην τήν συμμαχίαν γραφήναι είς χάλκωμα: El68. 41-42.
χαμοσόριον: κατεσκεύασα εμαυτη τό χαμοσόριον: Ε219. 2-3 - κατεσκεύασεν τό χαμοσόριν: Ε310. 2-4.
χαρίζομαι: εχαρίσατο τήν στήλην: Ε212. 16.
χάρις: χάριν του μηθέν π[α]ραλειφθήναι: Ε5. 16-17· εν χάριτος άποδόσει: Ε7. 11· μνείας χάριν: Ε71. 6-7·
μνείας χάριν: Ε82. 4· μνείας χά[ριν]: Ε91. 5· μνείας χάριν: Ε93. 7-8* μνήμης χάριν: El67. 4-5* αΐωνίω
χάριτι κεκοσμήσθαι: El80. Al 6- εάν χάριν τούτων: El80. Α25-26· της εξ αυτών δια ταύτα χάριτος:
ΕΙ80. Β19· τοιγαρουν ή χάρις κρείσσων: Ε205. 33· Μουσών χάριτι: Ε220. 1· μνίας χάριν: Ε329Α. 3μνήμης χάριν: Ε329Β. 2-4* μνήμης χάριν: Ε330. 7-8· μνείας χάριν: Ε386. 2-3· μνήμης χάρι[ν]: Ε307·
μνίας χάριν: Ε308. 3-4· [μνεία]ς χάριν: Ε309. 3· μνίας [χάριν]: Ε466. 15-16· μνείας χάρ[ιν]: Ε467. 5·
μνείας χά[ριν]: Ε480.4.
χαριστήριον: χαριστήριον: El99. 10-11- χ[αρι]στήριον: Ε201. 3* χαριστήριον: Ε384. 7-8- χαριστήριον θεοϊς
συ[ν]νάοις: Ε431. 3-5.
χείρ: χείρες δέ γράφουσιν άνθρωπου: Ε205. 13.
χίλια: δηνάρια χείλια πεντακόσια: Ε88.12-14.
χορηγώ: χορηγη[σαι τήν εις ταύτα δαπάνην]: Ε9. 31- μήτε χρήμασιν χορηγείτωσαν: El68. 19 και 27-28.
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χρεία: χρείας τώι δήμ[ωι γενο]μένης -πρεσβείας: Ε5. 5· eis την ιδίαν χρείαν : Ε8. 28· Ε8. 29-30· [αντί τών
χρειών]: Ε9. 37· [είς την χρείαν vel είς τα αΐτηθέντα]: E l l . 4· [χρημάτων κα'ι πραγ]μάτων χρείας:
El76. 7-8* χρείας της τοιαύτης πρεσβήας: El80. A32.
χρήμα: [μετά] του επί τών χρημάτων: Ε9. 31-32· [ε]δάνεισεν τα χρήματα: E l l . 5· μήτε χρήμασιν
χορηγείτωσαν : El68. 19 καί 27-28" [χρημάτων και πραγ]μάτων χρείας: El76. 7-8.
χρηματίζω: ό δείνα του δεινός εχρημάτισεν: El80. Β22.
χρηματισμός: δια χρηματ[ισ]μου επιγράψαι εαυτούς τ ω ψηφίσματι πρεσβευτάς: El80. A34-35" δια του
χρηματισμού: El80. Β21.
χρήσιμος: [τοις δεομένοις χρήσιμον] εαυτόν παρέσχ[ετο]: El76. 3-4.
χρόνος: [άν]αστροφήν τόν π[άντα χρόνον έδωκε]: E l l . 16· τις δέ χρόνος γενεής: Ε29. 5* είς τον άπαντα
χρόνον: El68. 11· εις τον άπαντα χρόνον: El80. Α31* αίνετόν εν βιότω ζήσασα χρόνον: Ε219. 1· εις
τον άπαντα χρόνον: Ε400. 13-14· είς τ ό [ν] άεί χρόνον: Ε4 51. 20-21.
χρυσούς: καί σ[τεφανουσ]θαι χρυσώι στεφάνωι: Ε5. 30· στέφανοι χρυσώι στεφάνωι: Ε5. 31-32· χρυσώι
στεφάνωι: Ε5. 33-34* χρυσώι στεφάνωι: Ε7. 23-24· χρυσώι στεφάνωι: Ε7. 26-27· χρυσώι στεφάνωι:
Ε8. 22· Ε8. 25· [στεφα] νουσθαι χρυσώι στεφ[άνωι]: Ε9. 20-21· [χρυσώι στεφά]νωι: Ε9. 23-24*
χρυσώι στεφάνωι: E l 7 7 . 5· χρυσώι στ[εφάνώι]: E l 7 8 . 1· [χρυσώι] στεφάνωι: E l 8 3 . 1* χρυσώι
στε[φά]νωι: El83. 5-6.
χρυσοχόος: Αυρ(ήλιος) Κάρπο[ς] χρυσοχόος: Ε435. 4-5.
χρώμαι: και άτέλειαν ού[κ] έχρήσατο: Ε26. 5-6* όδώι χρώμενοι: El85. Β16· ύπό τών τοις διπλώμα[σιν
άδιακρί]τως χρωμενων: El85. Β8-9.
χώρα: υπέρ της πατρίο[υ χώρας]: Ε5. 6· υπέρ της χώρας: Ε5. 15-16* ήτει τ[ήν π]άτριον ημών χώραν: Ε5.
9* δια της ιδίας χώρας: El68. 14· 23· [ες την πόλιν] και την χώραν El74. 4· [κ]α\ τους νόμους μετά
της πόλεως κα'ι χώρας· El80. Β5· την πόλιν κα'ι την χώραν: El80. Β16* όρος ίερας χώρας: Ε434*
όρος ίερας χώρας: Ε448. 1-3.
χωρίον: όρος χωρίου Έρεσην[ών]: Ε382. 10-12* όρ(ος) χωρί[ου] σύνορον: Ε383. 8-9· ν χωρίω
ΜΟΥΣΤΕΡΔΕΣ: Ε396. 6-7· όροι [χωρί;]ωμ Βαρίλο[υ]: Ε398. 7-8.
χωρίς: χωρίς εμού: Ε88. 10-11* μηδέν [άλλο χωρίς τών προτεθιμένων] πτώμα: Ε489. 6-7.
χωρώ: κατά τό κράτιστον χωρεϊν: El80. Β13-14.
ψηφίζω: [τάς ε]ψηφισμένας ύπό του δήμου ημών τοϊς πολίταις αυτών [τιμάς]: Ε5. 41-42* [έπ'ι vel περί]
καταλύσεως ή αναιρέσεως ή άκυρ^ώσεω[ς τών έψηφισμένων]: El80. Β38-39.
ψήφισμα: [ως αν κυρωθήι τό ψήφισμα]: Ε4. 4* [αναγράψαι δέ τόδε τό ψ]ήφισμα: Ε4. 12· εν ήι και
άναγραφήσεται τόδε τό ψή[φισμα]: Ε5. 43-44· [τό δέ] ψήφισμα τόδε είναι είς ευχαριστίαν του
δήμου: Ë5. 48-49· κα'ι την άναγ[ραφήν] του ψηφίσματος απογράψαμε voi τήι πόλει: Ε5. 45-46*
[άν]αγραψάτωσαν τόδε τό ψήφισμα: Ε5. 35-36* [κα'ι δό]ντες τόδε τό ψήφισμα: Ε5. 40* τό δέ ψήφι
σμα τόδε: Ε7. 28* την άποίσουσαν τό ψήφισμα: Ε7. 36* όπως τάξαντες τό ψήφισμα: Ε7. 37-38* τό
δέ ψήφισμα τόδε: Ε7. 40* τόδε τό ψήφισμα: Ε8. 32* τό δέ ψήφισμα τόδε: Ε9. 44* άντίγραφ[ον του
ψηφίσματος]: Ε9. 42* [άναγράψ]αι τόδε τό ψήφισμα: E l 7 8 . 8* δια ψηφίσμα(τ)ος αιωνίου νομο(θετη)θέντος: El80. Α26* ψήφισμα υπέρ της τοιαύτης πρεσβείας: El80. Α29-30* τό επ'ι τέλει του
ψηφίσματος [γ]εγραμ(μ)ένον: El80. A30-31* επιγράψαι εαυτούς τω ψηφίσματι πρεσβευτας: El80.
Α35* όμόσαντες τόν [ύ]πογεγραμένον τώδε τ ω ψηφίσματι όρκον: È180. Α35-36* σφραγι(σ)άμενοι
τό ψή(φισμα): El80. A37* κατά τό ψήφισμα: El80. A39* ύπεναντί(α) τοις προεψηφισμένοις περιε"χοντι ψηφίσ[ματι]: Ε180. Α43* ή ποιήσαί τι μαχόμενον τω ν[ομοθετηθέντι ψ]ηφίσματι: Ε180. Α4445* κ[α'ι επιγράψαμε νους] τώι νενομοθετημενωι είς τόν αιώνα ψηφίσ[ματι]: El 80. A4 7-4 8* τα γ ρ ά 
φοντα περ'ι τούτων ψηφίσματα: El80. Β25* [κατά τό ψήφισμα]: El80. Β34* [μαχόμενον τω νομοθετηθεντι vel τω ψηφίσματι]: El80. Β38* αναγράψαι τόδε τό ψήφισμα: El83. 21* έψηφίσθαι Δρυΐταις:
Ε400. 3 4 .
ψυχικός: ψυχικήν αμα κα'ι σω[ματικήν] ύπέμειναν κ[α]κοπαθίαν: Ε5. 20.
ώδε: οί κατεστάμενοι ωδ[ε] [πρ]εσβευταί: Ε180. Α38-39* ώδε βάλει: Ε216. 6* ώδ[ε]: Ε221.14.
ώδίνη: ώδϊνες λόχιαι: Ε29. 3.
ώνεομαι: [πρ]ολεγέτω τοις ώνεομέν[οις]: Ε3. 4.
ώρα: "(Οράς Διογένη[ς]: Ε436. Α· ['6ύ]ράων, φίλε, |πίσκοπον: Ε436. 3-4* ώρ(αι): Ε397.
ως: [ώς δν κυρωθήι τό ψήφισμα]: Ε4. 4* ώς αν επανγείλωσιν ο[Ί θεωροί οί παρά Αιτωλών]: Ε4. 5* ώς την
τοιαύτην πόλιν άξιον εστί αίωνίω χάριτι κεκοσμήσθαι: Ε180. Α16· ώς προστέ[τακται.]: Ε185. Β20·
ώς εκ της φύσεως: Ε205. 25· ώς πατέρων: Ε205. 32· [ώς τε τα π]pò εμού δ[ι]α[ταχθέντα]: Ε455. 910* ώς πατρί: Ε467. 5.
ώσπερ: ώσπερ ούν επ'ι τών ομμάτων, Ίσι, ταϊς εύχαϊς [επήκ]ουσας: Ε205. 6-7.
ώστε: ώστε τώι δήμωι τώι 'Ρωμαίων κα'ι τοις ύπ' αυτούς τασσομένοις: El68. 16-17* ώστε τώι δήμωι τώι
'Ρωμαίων πόλεμον εκφέρωσιν: El68. 20-21* ώστε τώι δήμωι τώι Μαρωνιτών El68. 25* 29-30.
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Χ. ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
abnepos: divi Aug(usti) abn(epos): E453. 4 ·
annus: [- - vixit a]nn(os) VII: E337. 3·
augustus: Ti(beri) Caesaris Aug(usti) pron(epos): E453.
3-4· divi Aug(usti) abn(epos): E453. 4·
Ca[es]arAug(ustus)G[erm(anicus)]: E453. 45·
caesar: Germanic[i] Caes[a]ris n(epos): E453. 2-3·
Ti(beri) Caesaris Aug(usti) pron(epos): E453.
3-4· Ca[es]arAug(ustus) G[erm(anicus)]:
E453.4-5·
coniux: co(n)iu(g)i inconparabili: E432. 3-4·
consul: co(n)[s(ul) I]I[I vel II]: E453. 6·
euro: [vias facien]das cura[vit]: E453. 7·
deus: D(is) M(anibus): E432. 1 ·
Dis Manibus: D(is) M(anibus): E313. 1 ·
divus: d[i]vi Claudi f(ilius): E453. 1-2· divi Aug(usti)
abn(epos):E453. 4·
DM: D(is) M(anibus): E432. 1 ·
facio: [vias facien]das cura[vit]: E453. 7·
filius: d[i]vi Gaudi f(ilius): E453.1 -2 ·
filius: L(ucii) f(ilius): E73" A(ulus) Sillius P(ubli) f(ilius)
Ma[ximus?]:E339·
Germanicus: Ca[es]arAug(ustus) G[erm(anicus)]:
E453. 4-5· Germanic[i] Caes[a]ris n(epos):
E453.2-3·

XL ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

HSE:h(ic)s(itus)e(st): E337.4·
imperator: [imp(erator)]: E453. 6·
incomparabilis: co(n)iu(g)i inconparabili: E432. 3-4·
magnus: [po]nt(ifex) ma[x(imus)]: E453. 5·
Manes: D(is) M(anibus): E313. 1 · M(anibus): E432. 1 ·
maximus: A(ulus) Sillius P(ubli) f(ilius) Ma[ximus ?]:
B39·
milia: m(ilia) p(assuum)] CXI[- - -]: E453. 9 ·
nepos: Germanicp] Caes[a]ris n(epos): E453. 2-3 ·
passus: m(ilia) p(assuum)] CXI[- - -]: E453. 9 ·
pater: p(ater) p(atriae): E453. 6 ·
patria: p(ater) p(atriae): E453. 6 ·
patronus: [patrono] suo: E473. 2·
per: [per] [T(itum) Iuli]um U[s]tum: E453. 7-8·
pontifex: [po]nt(ifex)ma[x(imus)]: E453. 5·
potestas: trib(unicia) pot(estate) VI[- - ]: E453. 5-6·
procurator: [T(itum) Iuli]um U[s]tum pr[ocurator(em)
p]rovinc(iae)Thrac[iae]: E453. 7-9·
pronepos: Ti(beri) Caesaris Aug(usti) pron(epos):
E453.34·
provincia: [p]rovinc(iae) Thrac[iae]: E453. 9·
suus: [patrono] suo: E473. 2·
tribunicia: trib(unicia) pot(estate) VI[- - ]: E453. 5-6 ·
via: [vias facien]das cura[vit]: E453. 7·
vivo: [- - vixit a]nn(os) VII: E337. 3 ·

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

αγώνες: βλ. άγων, αγωνίζομαι, άγωνοθέτης, θραξ, ΐακλάτωρ, μορμίλλων, όπλον, ττροβοκάτωρ, πυγμή,
πυκτεύω, ρητιάριος, φαμίλια, φιλοτιμούμαι.
αριθμοί, αριθμητικά και τακτικά επίθετα: βλ. ΒΦ, Δ, δέκα, δεύτερος, διπλάσιον, δύο, εικοστός, εκατόν,
έκκαιδέκατος, ένδεκα, εννέα, έξηκονταστάδιος, Ζ, ήμιμίλιον, Κ, ΚΑ, ÇK, μίλιον, πεντακόσια, πρώτος:
τεσσαράκοντα, τέσσερες, τρεις, τριάκοντα, τρισχίλιος, τρίτος, Φ, χίλια.
αυτοκράτωρ και αυτοκρατορικά επίθετα: βλ. αυτοκράτωρ, άρχιερευς Aug(ustus) μέγιστος, Γερμανικός, δεσπότης,
επιφανής, δημαρχικός, ευσεβής, Ζευς Έφόριος, θεός, Καίσαρ, Ca[es]ar, κτίστης, κύριος, μέγιστος, νέος,
'Ολύμπιος, Πατήρ πατρίδος, po]nt(ifex) ma[x(imus), σεβασμιώτατος, Σεβαστός, σωτήρ, ύπατεία,
ύπατος.
γραφή: βλ. αναγραφή, αναγράφω, άντίγραφον: αντιγράφω, απογράφω, γράμμα, γ ρ α π τ ό ς , γ ρ ά φ ω ,
εγγράφως, επιγραφή, επιγράφω, επιστολή, ζωγράφος, προγράφω, π ρ ο σ γ ρ ά φ ω σφραγίζω,
σφραγίς, υπογράφω.
δημόσια κτήρια, αρχιτεκτονική, χωροταξία, πολεοδομία: βλ. οίκος, δώμα, έργον, εστία, θέατρον, θέσις, 'ιερόν,
κοιμητήριον, λατόμιον, μάγαρον, μίλιον, ήμιμίλιον, μνήμα, μνημεϊον, ναός, ξενών, οικοδομώ, οίκος,
δρος, περίβολος, σήμα, στήλη, σύνορον, σορός, τείχος, τύμβος, χαμοσόριον.
δίκαιο: βλ. αντίδικος, δίκαιον, δικαιοσύνη, εύδικία, θέμις, θραύω, καταλύω, κρίνω, κυρώ, νομικός, νομοθετώ,
νόμος, νομοφύλαξ.
δουλεία: βλ. απελεύθερος, δούλος, ελεύθερος, κύριος, πάτρων.
επαγγέλματα: βλ. εργολάβος, έρέτης, ζωγράφος, ίατρός, κυμινας, λαχανάς, όθονίτης, σιτευτής, χρυσοχόος.
ημερολόγιο: βλ. Ήραιών.
θεσμοί και δημόσιος βίος: βλ. άγορανόμος, άγορανομώ, άγωνοθέτης, αλειτούργητος, αναγραφή, αναγράφω,
αναγράφω, άναίρεσις, αναλαμβάνω, άνατίθημι, άνέγκλητος, άνείσφορος, άντίγραφον, αντιγράφω,
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αντιστράτηγος, αξίωμα, α π α γ γ έ λ λ ω , α π ο γ ρ ά φ ω , αποδημώ, άποκαθίστημι, άπόκριμα,
αποκρίνομαι, απολαμβάνω, απολογούμαι, απονέμω, άργυροταμίας, αρχή, άρχιερεύς, άρχω, άρχων,
άσπονδεί, άσυλεί, άσυλος, ατέλεια, ατελής, βασιλεύς, βουλευτής, βουλή, γάμος, γνώμη, δεσπότης,
δημαρχικός, δήμος, δημόσιος, διαλλάσσω, διαλύω, διάταγμα, διατάσσω, διατίθημι, δίπλωμα,
δόγμα, δοκεΐ, δωροδοκώ, εγκτησις, εγγύη, εΐσπλους, έκέχειρον, εκπλους, ελευθερία, ένδημία,
ενδημώ, ενοικώ, Ινσπονδος, ενσύνθηκος, εξαιρώ, εξεταστής, εξουσία, ϋπαινος, επαινώ, επανάστασις,
επαρχία, επιβουλεύομαι, επιγράφω, έπιδημώ, επιμελητής, επιμελούμαι, επιστολή, επίτροπος
Σεβαστού, ευδοξία, ευεργεσία, ευεργέτης, ευεργετώ, εύθηνία, έφοδεία, έφόδιον, έφοδος, ηγεμονεύω,
ηγεμονία, ήγήτωρ, ηγούμαι, θεσμός, θεωρός, Ιερεύς, Ίερητεύω, Ιέρεια, Ίεροκήρυξ, καθίστημι, καϊσαρ,
καταλέγω, κατάλυσις, καταλύω, κέλευσις, κήρυξ, κοινήι, κοινός, κρίνω, κύριος, κυρώ, λειτουργία,
νεωκόρος, νομοφύλαξ, ξενία, ξένιον, ομόνοια, παραπρεσβεύω, πάτριος, πατρίς, πάτρων, πόλις,
πολιτεία, οικονόμος, πολιτεύομαι, πολίτης, πορεΐον, πρεσβεία, πρεσβευτής, πρεσβεύω,
πρεσβευτικός, πριμηκήριος, προεδρία, προΐστημι, προξενιά, πρόξενος, π ρ ο σ α γ γ έ λ λ ω ,
προσγράφω, πρόσοδος, πρόσταγμα, προστάσσω, πρόστιμον, προψηφίζω, σιτευτής, σιτώνης,
σπονδή, στέφανος, στεφανώ, στρατηγός, σύγκλητος, συμμαχία, σύμμαχος, συναρχία, συνεδρία,
συνέδριον, σύνοδος, σύνορον, συντελώνης, σύστασις, σφραγίζω, σφραγίς, ταμεϊον, ταμίας, τάσσω,
τιμουχος, τράπεζα, τριηραρχώ, ύπατος, ύπατεία, υπογράφω, υπόμνημα, ύπόστασις, φιλία,
φιλοποιώ, φίλος, φίσκος, φυλή, χρηματίζω, χρηματισμός, χώρα, χωρίον, ψηφίζω, ψήφισμα.
θρησκεία: βλ. άνατίθημι, άνίστημι, απαρχή, άρχιβουκόλος, άρχιερεύς, άσυλεί, ασυλία, άσυλος, βωμός,
δαίμων, δράκων, έγκώμιον, ενσπονδος, έξώλεια, έπακούω, έπήκοος, έπιορκώ, επόμνυμι, εστία,
εύορκώ, ευσέβεια, ευσεβής, ευχή, εύχομαι, ήρωΐς, ήρως, θεά, θείος, θέμις, θεός, θεοφιλής, θεραπευτής,
θεωρός, θυσία, θύτης, Ιερεύς, ίερητεύω, ίέρεια, ίεροκήρυξ, ίερόν, ίερονίκης, ιερός, καταχθόνιος,
μάγαρον, μύστης, ναός, πανήγυρις, πανώλεια, σπονδή, συνκομάσιος, συνμύστης, σύνναος,
σύνοικος.
οικονομία: βλ. αγορά, αγοράζω, άγορανόμος, άγορανομώ, άλεξάνδρειος, αναλίσκω, άσπονδεί, άνάλωμα,
άποδίδωμι, άπόδοσις, απορώ, αποτείνω, άργύριον, άργυροταμίας, ατέλεια, ατελής, δανείζω,
δάνειον, δαπάνη, δηνάριον, δραχμή, δωροδοκώ, εγγύη, εισάγω, εμπορία, εξάγω, εξαγωγή,
επίβασις, έπίσχεσις, εύθηνία, οικονόμος, οφείλω, παραπωλώ, πέρνημι, πρόσοδος, πρόστιμον,
συντελώνης, τάλαντον, ταμεϊον, ταμίας, τόκος, τράπεζα, φίσκος, χρήμα, χρηματίζω, χρηματισμός.
στρατός, βλ. άντιπολέμιος, εταίρος, όπλον, παλαιστρατιώτης, πολέμιος, πόλεμος, πρόμαχος, στρατεύω,
στρατηγός, συμμαχία, σύμμαχος, τάσσω.
συγγένεια: βλ. αδελφή, αδελφός, αΤμα, άνήρ, γάμος, γένος, γονεύς, γυνή, εγγονός, θυγάτηρ, κασίγνητος,
μήτηρ, οίκος, παις, πατήρ, πενθερά, προγονικός, πρόγονος, συγγενής, σύμβιος, σύνοικος,
συνόμευνος, τέκνον, τριηραρχώ, υίός, υίωνός, φαμίλια.
τάξεις, κοινωνικές: βλ. άνδράποδον, απελεύθερος, ελεύθερος, δούλος.
χριστιανικό λεξιλόγιο: βλ. άγιος, οΤκος, εκκλησία, μάρτυς, οΤκος, πρεσβύτερος.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
ΕΙ
Ε12
Ε13
Ε14
Ε19
Ε20
Ε22
Ε24
Ε29
Ε30
Ε34
Ε35
Ε41
Ε42
Ε46
Ε52
Ε53
Ε54
Ε55
Ε57
Ε58
Ε61
Ε67
Ε75
Ε77
Ε81
Ε88
Ε97
Ε98
Ε99
Ε100
Ε101
Ε102
Ε105
Ε113
Ε142
Ε147
Ε152
Ε157
Ε158
Ε162

Ε163
Ε170
Ε171
Ε173
Ε174
Ε176
Ε178
Ε181α
Ε185
Ε188
Ε190
Ε191
Ε192
Ε193
Ε195
Ε197
Ε198
Ε199
Ε204
Ε208
Ε209
Ε211
Ε212
Ε213
Ε216
Ε217
Ε218
Ε221
Ε224
Ε227
Ε229
Ε230
Ε231
Ε232
Ε234
Ε235
Ε236
Ε238
Ε239
Ε240
Ε242

Ε243
Ε244
Ε245
Ε249
Ε252
Ε253
Ε254
Ε257
Ε259
Ε260
Ε261
Ε263
Ε264
Ε265
Ε266
Ε269
Ε271
Ε273
Ε275
Ε277
Ε279
Ε281
Ε282
Ε283
Ε284
Ε285
Ε288
Ε289
Ε296
Ε300
Ε301
Ε303
Ε305
Ε306
Ε307
Ε308
Ε309
Ε310
Ε314
Ε316
Ε317

Ε320
Ε324
Ε325
Ε326
Ε331
Ε333
Ε334
Ε335
Ε336
Ε337
Ε338
Ε339
Ε340
Ε341
Ε342
Ε344
Ε362α
Ε363
Ε365
Ε367
Ε369
Ε371
Ε373
Ε374
Ε376
Ε377
Ε378
Ε380
Ε382
Ε383
Ε392
Ε394
Ε396
Ε399
Ε400
Ε403
Ε410
Ε412
Ε413
Ε414
Ε417

Ε418
Ε419
Ε420
Ε421
Ε426
Ε427
Ε428
Ε429
Ε430
Ε431
Ε432
Ε439
Ε443
Ε446
Ε452
Ε460
Ε461
Ε469
Ε470
Ε472
Ε473
Ε476
Ε480
Ε484
Ε485
Ε486
Ε487
Ε491
Ε493
Ε496
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Μουσείο 'Αβδήρων (ΜΑ)
ΜΑ 3495
ΜΑ 3496
ΜΑ 3518
ΜΑ 3521
ΜΑ 3522
ΜΑ 3523
ΜΑ 3562
ΜΑ 3572
ΜΑ 3573
ΜΑ 3577
ΜΑ 3582
ΜΑ 3583
MA 3591A-B
ΜΑ 3593
ΜΑ 3595
ΜΑ 3616
ΜΑ 3618
ΜΑ 3633
ΜΑ 3639
ΜΑ 3640
ΜΑ 3641
ΜΑ 3642
ΜΑ 3644
ΜΑ 3650
ΜΑ 4000
ΜΑ 5519
ΜΑ 5520
ΜΑ 5521
ΜΑ 5523
ΜΑ 5524
ΜΑ 5537

Ε33
Ε21
Ε16
Ε40
Ε34
Ε49
Ε66
Ε43
Ε52
Ε59
Ε38
Ε19
Ε69
Ε72
Ε32
Ε64
Ε14
Ε60
Ε77
Ε51
Ε26
Ε31
Ε44
Ε68
Ε39
Ε48
Ε41
Ε45
Ε62
ΕΙ
Ε35

ΜΑ 5538 (Λ 410)
ΜΑ 5539
ΜΑ 5541
ΜΑ 5553
ΜΑ 5559
ΜΑ 5564
ΜΑ 5567
ΜΑ 5569
ΜΑ 5573
ΜΑ 5575
ΜΑ 5578
ΜΑ 5582
ΜΑ 5583
ΜΑ 5584
ΜΑ 5586
ΜΑ 5595
ΜΑ 5743
ΜΑ 5903
ΜΑ 5904
ΜΑ 5905
MA 7161A-B
ΜΑ 7194
ΜΑ 7195
ΜΑ 7204
ΜΑ 7205
ΜΑ 7206
ΜΑ 7207
ΜΑ 7208
ΜΑ 7275
ΜΑ 7579
ΜΑ 7645

Δελφοί,

'Αρχαιολογικό

Μουσείο

6377 και 2872

Ε4

Συλλογή Διδυμοτείχου
ΑΚ
ΑΚ
ΑΚ
ΑΚ
ΑΚ

17
19
33
64
65

Ε470
Ε469
Ε475
Ε460
Ε479

Ε20
Ε22
Ε75
Ε3
Ε71
Ε61
Ε13
Ε54
Ε12
Ε17
Ε47
Ε27
Ε42
Ε37
Ε24
Ε15
Ε63
Ε2
Ε74
Ell
Ε57
Ε97
Ε104
Ε98
Ε100
Ε101
Ε102
Ε55
Ε56
Ε76
Ε46

ΑΚ
ΑΚ
ΑΚ
ΑΚ
ΑΚ

(Τζαμί)
66
67
90
91
120

Ε458
Ε471
Ε464
Ε463
Ε474

ΚΑΙ

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

662

Αρχαιολογικό
Λ1
Λ1181
Λ1399
Λ801α

Ε84
Ε89
Ε91
Ε30

Λ810
Λ872
Λ895
Λ899
' Αρχαιολογικό

ΑΓΚ 1-2
ΑΓΚ3
ΑΓΚ 4
ΑΓΚ 5
ΑΓΚ 6
ΑΓΚ 7
ΑΓΚ 8
ΑΓΚ 9
ΑΓΚ 11
ΑΓΚ 13
ΑΓΚ 26
ΑΓΚ 30
ΑΓΚ 45
ΑΓΚ 52
ΑΓΚ 56
ΑΓΚ 57
ΑΓΚ 58
ΑΓΚ 59
ΑΓΚ 61
ΑΓΚ 63
ΑΓΚ 66 (= ΑΓΚ 1359)
ΑΓΚ 67-68
ΑΓΚ 83
ΑΓΚ 85
ΑΓΚ 88
ΑΓΚ 91
ΑΓΚ 114
ΑΓΚ 115
ΑΓΚ 116
ΑΓΚ 117
ΑΓΚ 119
ΑΓΚ 120
ΑΓΚ 121
ΑΓΚ 123
ΑΓΚ 124
ΑΓΚ 125
ΑΓΚ 126
ΑΓΚ 127
ΑΓΚ 128
ΑΓΚ 138
ΑΓΚ 141
ΑΓΚ 143
ΑΓΚ 144

Ε397
Ε488
Ε145
Ε109
Ε128
Ε150
Ε127
Ε166
Ε387
Ε494
Ε491
Ε386
Ε384
Ε498
Ε490
Ε481
Ε489
Ε495
Ε499
Ε497
Ε389
Ε483
Ε482
Ε222
Ε388
Ε136
Ε417
Ε415
Ε131
Ε118
Ε158
Ε157
Ε444
Ε147
Ε126
Ε162
Ε413
Ε113
Ε451
Ε442
Ε440
Ε445
Ε395

ΜονσεΙο

Καβάλας

Ε103
Ε88
Ε80
Ε67

Λ959
Λ960

Ε86
Ε92

Μουσείο Κομοτηνής; (ΑΓΚ)
ΑΓΚ 147
ΑΓΚ 157
ΑΓΚ 172
ΑΓΚ 206β
ΑΓΚ 221
ΑΓΚ 224
ΑΓΚ 233
ΑΓΚ 236
ΑΓΚ 249
ΑΓΚ 250.1-2
ΑΓΚ 279
ΑΓΚ 289
ΑΓΚ 290
ΑΓΚ 296
ΑΓΚ 303
ΑΓΚ 314
ΑΓΚ 319
ΑΓΚ 320
ΑΓΚ 321
ΑΓΚ 322
ΑΓΚ 339
ΑΓΚ 355
ΑΓΚ 357
ΑΓΚ 358
ΑΓΚ 359
ΑΓΚ 360
ΑΓΚ 361
ΑΓΚ 365
ΑΓΚ 435
ΑΓΚ 456
ΑΓΚ 711
ΑΓΚ 926 (=: ΑΚΜ 1)
ΑΓΚ 928 (=:ΑΚΜ8+21)
ΑΓΚ 930 (=: ΑΚΜ 15)
ΑΓΚ 937 (=: ΑΚΜ 33)
ΑΓΚ 938
ΑΓΚ 951 (= ΑΚΜ 114)
ΑΓΚ 953 (= ΑΚΜ 118)
ΑΓΚ 957
ΑΓΚ 960 (=: ΑΚΜ 166)
ΑΓΚ 961
ΑΓΚ 963
ΑΓΚ 965 (=: ΑΚΜ 283)

Ε393
Ε141
Ε390
Ε493
Ε163
Ε152
Ε426
Ε125
Ε130
Ε399
Ε140
ΕΙ 15
Ε124
Ε401
Ε139
Ε155
Ε134
Ε164
Ε120
Ε396
Ε450
Ε167
Ε418
Ε425
Ε423
Ε410
Ε409
Ε414
Ε484
Ε215
Ε400
Ε303
Ε194
Ε190
Ε328
Ε221
Ε336
Ε292
Ε187
Ε181
Ε203
Ε205
Ε223
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Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας (ΑΚΜ)
ΑΚΜ5
ΑΚΜ 6
ΑΚΜ 7
ΑΚΜ 9
ΑΚΜ 10
ΑΚΜ 13
ΑΚΜ 14
ΑΚΜ 19
ΑΚΜ 23
ΑΚΜ 25
ΑΚΜ 26
ΑΚΜ 46
ΑΚΜ 53
ΑΚΜ 64
ΑΚΜ 65
ΑΚΜ 66
ΑΚΜ 68
ΑΚΜ 69
ΑΚΜ 70
ΑΚΜ 71
ΑΚΜ 72
ΑΚΜ 73
ΑΚΜ 74
ΑΚΜ 76
ΑΚΜ 77
ΑΚΜ 78
ΑΚΜ 79
ΑΚΜ 82
ΑΚΜ 92
ΑΚΜ 96
ΑΚΜ 117
ΑΚΜ 119
ΑΚΜ 121
ΑΚΜ 131
ΑΚΜ 136
ΑΚΜ 137
ΑΚΜ 138
ΑΚΜ 144
ΑΚΜ 145
ΑΚΜ 146
ΑΚΜ 148
ΑΚΜ 153
ΑΚΜ 154
ΑΚΜ 160
ΑΚΜ 172
ΑΚΜ 173
ΑΚΜ 213
ΑΚΜ 214
ΑΚΜ 216

Ε288
Ε316
Ε346
Ε326
Ε335
Ε297
Ε298
Ε340
Ε307
Ε370
Ε299
Ε349
Ε350
Ε325
Ε209
Ε191
Ε321
Ε219
Ε231
Ε300
Ε367
Ε239
Ε374
Ε195
Ε271
Ε176
Ε174
Ε341
Ε184
Ε369
Ε263
Ε258
Ε279
Ε318
Ε304
Ε207
Ε310
Ε253
Ε363
Ε182
Ε273
Ε249
Ε235
Ε314
Ε275
Ε337
Ε360
Ε242Α-Β
Ε244

ΑΚΜ 218
ΑΚΜ 223
ΑΚΜ 227
ΑΚΜ 230
ΑΚΜ 233
ΑΚΜ 234
ΑΚΜ 235
ΑΚΜ 239
ΑΚΜ 244
ΑΚΜ 278
ΑΚΜ 279
ΑΚΜ 280
ΑΚΜ 280
ΑΚΜ 281
ΑΚΜ 282
ΑΚΜ 284
ΑΚΜ 285
ΑΚΜ 286
ΑΚΜ 321
ΑΚΜ 324
ΑΚΜ 325
ΑΚΜ 368
ΑΚΜ 377
ΑΚΜ 385
ΑΚΜ 387
ΑΚΜ 391
ΑΚΜ 408
ΑΚΜ 410
ΑΚΜ 411
ΑΚΜ 412
ΑΚΜ 413
ΑΚΜ 414
ΑΚΜ 415
ΑΚΜ 429
ΑΚΜ 434
ΑΚΜ 446
ΑΚΜ 449
ΑΚΜ 449
ΑΚΜ 450
ΑΚΜ 451
ΑΚΜ 452
ΑΚΜ 456
ΑΚΜ 458
ΑΚΜ 459
ΑΚΜ 555
ΑΚΜ 559
ΑΚΜ 565
ΑΚΜ 569
ΑΚΜ 575

Ε268
Ε329Α-Β
Ε358
Ε333
Ε320
Ε257
Ε265
Ε306
Ε352
Ε202
Ε355
Ε262
Ε361
Ε267
Ε241
Ε196
Ε295
Ε332
Ε305
Ε382
Ε383
Ε245
Ε284
Ε238
Ε211
Ε353
Ε269
Ε372
Ε248
Ε237
Ε179
Ε266
Ε322
Ε331
Ε270
Ε178
Ε259
Ε330
Ε201
Ε364
Ε246
Ε362
Ε264
Ε365
Ε281
Ε226
Ε368
Ε255
Ε347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

665

Παρίσι, Μουσείο Λούβρου
ΑΚΜ 577
ΑΚΜ 581
ΑΚΜ 582
ΑΚΜ 583
ΑΚΜ 584
ΑΚΜ 585
ΑΚΜ 586
ΑΚΜ 587
ΑΚΜ 588
ΑΚΜ 589
ΑΚΜ 590
ΑΚΜ 591
ΑΚΜ 592
ΑΚΜ 593
ΑΚΜ 605
ΑΚΜ 631
ΑΚΜ 632
ΑΚΜ 634
ΑΚΜ 635
ΑΚΜ 636
ΑΚΜ 640
ΑΚΜ 642
ΑΚΜ 643
ΑΚΜ 644
ΑΚΜ 645
ΑΚΜ 971
ΑΚΜ 10486
ΑΚΜ 11511
ΑΚΜ 11512
ΑΚΜ 11512
ΑΚΜ Λ132
ΑΓΚ 11513
Χωρίς αριθ. καταλόγου
Χωρίς αριθ. καταλόγου.
Χωρίς αριθ. καταλόγου
Χωρίς αριθ. καταλόγου
Χωρίς αριθ. καταλόγου
Χωρίς αριθ. καταλόγου
Χωρίς αριθ. καταλόγου
Χωρίς αριθ. καταλόγου.
Χωρίς αριθ. καταλόγου.
Χωρίς αριθ. καταλόγου
Χωρίς αριθ. καταλόγου
Χωρίς αριθ. καταλόγου.
Χωρίς αριθ. καταλόγου.

Ε256
Ε345
Ε308
Ε218
Ε362α
Ε204
Ε376
Ε173
Ε243
Ε199
Ε197
Ε317
Ε193
Ε359
Ε186
Ε240
Ε227
Ε229
Ε296
Ε344
Ε283
Ε198
Ε214
Ε208
Ε338
Ε302
Ε181α
Ε236
Ε377
Ε378
Ε230Α-Β
Ε261
Ε171
Ε224
Ε232
Ε252
Ε260
Ε277
Ε285
Ε301
Ε309
Ε334
Ε339
Ε371
Ε373

'Αριθ. καταλόγου ΜΝΒ 3040
'Αγία Πετρούπολις,

Hermitage

Hermitage
Hermitage

Ε466
Ε467

Σαμοθράκη, 'Αρχαιολογικό
88.594,86.1181
Σμύρνη,

Ε175

Μουσε
Ε180

'Αρχαιολογικό Μουσεΐ€
Ε5
Ε6

Σόφια,

'Αρχαιολογικό Μουσείο
Ε23
Ε70
Ε82
Ε323
F351

5781
Κ21α

Ε7-Ε10
Ε65
Τραϊανούπολις

(Χ^άνα)
Ε441
Ε438
Ε439
Ε452

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
CEG2
727
728

Ε388
Ε109

Μεϊμάρης-Μπακιρτζής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
36
38
39
40
42.

Ε219
Ε318
Ε329Α-Β
Ε321
Ε346
Ε355
Ε353
Ε352
Ε350
Ε349
Ε347
Ε356
Ε351
Ε360
Ε361
Ε359
Ε358
Ε268
Ε362
Ε96
Ε474
Ε475
Ε444
Ε442
Ε445
Ε440
Ε441
Ε390
Ε391
Ε167
Ε495
Ε497
Ε498
Ε494
Ε499

Μπακαλάκης, ΑρχΕρεννες
14-15
15
18-19
21
22

Ε415
Ε408
Ε451
Ε477
Ε459

22
24

Ε464
Ε458

Μπακαλάκης, ΠροανΕρευνες
42-53
Ε397
79-80
Ε109
Ε150
80
80
Ε145
Ε128
80
80
Ε133
Ε127
81
81
Ε120
81-82
Ε388
82-83
Ε379
Dumont-Homolle
106α
106β
108
109
110α
110b4
110b4
110b5
110b6
100b7
110b8
110b9
HOblO
HObll
110b12
10b 13
110b14
110M5
110b16
110b17
110b18
110M9
110b20
110b21
110b22
indjean, Arétalogie
119
119-20
119-121

E466
E467
E434
E437
E447
E5
E5
E175
E184
E83
E210
E311
E328
E276
E292
E291
E346
E356
E293
E194
E280
E290
E219
E220
E298
E205
E183
E182
E203

667

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

1367
1284

Ε69
Ε189
Ε315
Ε168
Ε313
Ε312
Ε89

E466
E447
E83
E210
E194
E433A
E5

Archaeological Reports
1983/84, 49
1985/86, 71
1986/87, 45
1987/88, 56
1988/89, 86
1990/91, 60·
1990/91, 60

Ε86
Ε385
Ε186
Ε407
Ε465
Ε51
Ε51

E5

Αρχαιολογικον Δελτίον "Χρονικά
17 (1961-62) [1963] 259
18 (1963) [1965] 260
19 (1964)[1967] 376
19 (1964) [1967] 378
19 (1964) [1967] 378
19 (1964)[1967] 388
19(1964)[1967] 388
19 (1964)[1967] 388
19(1964)[1967]387
20 (1965) [1968] 483-84, άρ. 1
20 (1965) [1968] 484, άρ 2
20 (1965) [1968] 484, άρ 3
20 (1965) [1968] 484, άρ 4
20 (1965) [1968] 484, άρ 5
20 [1965] [1968] 484-5
20 (1965) [1968] 461
21(1966)[1968] 362
22 [1967] [1969] 430
24 (1969) [1970] 348
24 (1969) [1970] 356
26 (1971) [1975] 428-29, άρ. 8η
26 (1971) [1975] 428 αρ. ε
26 (1971) [1975] 428, αρ. 1
26 (1971) [1975] 428, αρ. β
26 (1971) [1975] 428, άρ.γ
26 (1971) [1975] 428, άρ. ζ
26 (1971) [1975] 428, άρ. στ
26 (1971) [1975] 428
26 (1971) [1975] 429, άρ. 8ι
26 (1971) [1975] 429, άρ. θ
26 (1971) [1975] 437
26 (1971)[1975] 438
27 (1972) [1977] 535

Herzog-Klaffenbach
9

E169

IG XII 8
Α. 166.1
Α.166. 2·

E434
E448

IGRR
1773
1828
1829
1830
1831
Ι 1492
IV 1558
Michel
325
Peek, GVI
AAA

E466

Robert, Gladiateurs
30

E466

SGDI
5684

E184

SylP
228-

E5

Syll2
303 και Add σελ. 816

E5

SylP
656

E5

Année Epigraphique
1937, 169
1937, 170
1966, 378
1991, 1407
1991, 1408

E85
E78
E464
E453
E433A

1991,
1994,
1994,
1994,
1994,
1995,

1408
1544
1545
1546
1547
1356

E433B
E167
E219
E318
E329A-B
E449

1998,
1998,
1998,
1999,
1999,
1999,
2000,

1171
1172
1173
1365

•

Ε141
Ε393
Ε74
Ε27
Ε62
Ε391
Ε126
Ε390
Ε395
Ε215
Ε181
Ε304
Ε207
Ε438
Ε62
Ε15
Ε71
Ε90
Ε103
Ε295
Ε241
Ε202
Ε355
Ε262
Ε196
Ε223
Ε267
Ε183
Ε332
Ε124
Ε455
Ε281

ο
<

ο
Η
Η

<
w

©
Κ
Η
Η
W

e

<

t

Ο/

CÛ.

οο
ο

0Q. ? -

S3
Ο
00

Ο in _
CN CO fΟ Ό _
Γ*CN.Tl-T-it^COjQTl-Tl-CN'—ifNCOON
Ttoo'—iOTt^Hl/-)^HOoo\oooo\cocor~mooocNi2in'-|coO'—' m ^

âââ
ο ο ο
in in m
O N O O O O O O O ^ S O O O O O O O - O O W O O ^ S ^ S o o o O O O

r^r~r^r~r~t^t^^r-t---ooooooooooooooooQQQQQQO

888
S cscNcvic^csc^cNcNfNcocococococococoinininin>oininin*or^r^

CN

Tf

8

_(SOO\ifìooin>o

CO CO T t

ο ο
r» r-δ1δ1
oo oo

ο Ν Tt Η [ν Η >

ο r-

·—' Ο

SX
Ο Tj-

ι

ι

QJ
(Ν VO

<Ν

(y)

I

00α)00Ο\(»00Μ(Ν0

QjQjQjQjOJQjQjUia

*ΰ *ö *Ö -ö - Ö CÖ »Ö ' ö - Ö
n·" ^* m" r ^ r-" vo~ r-~ r*-" r

COCOCOCOCOCOCOCOCO

—
' ιm

"t

co
m ^t ^t
co co co

- 3 - ^ ^

r-~ m vo co

C O C O C O C O C O C O C O C O C O

οο CN

ο
co
ό vovom^ooeoeoeooo
ο

co C N C N C O C O C N C O C O C N C O

ο ο ο

Ο Ο Ο
ΟΟΟΟΟΟ

co c o c o T t ^ t T t m m i n r - oooooo
οοο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο οοοοοο
0 0 0 0 0 \ Ο Ο Ο ι Ο \ ο ο ο

ο ο

m
δ δο
οο οο CN
ο co
οο

ο ο ο

Ö ω cN η- οο οο
Ö
^ i—I ^O so νο CN «Ο CÛ. S
CN
ο Ο ι—·
oo oo oo 00 00 ΟΟ CN (Ν CO*"
ι 1 Οι
δ 1δ δ δ δ δ Γ  Ο Ο
oooo oo οο οο ΌΟ , 1
Ο ο σ\ σ\ ο

s: s s: s:
o οo ο
r*- r-» r-» r-~

Οι Ο Ο

σ\
r-δ1
oo

CO
CN
< —
' C ' OCCOOCC O
N eC NN C
^ N
- C' O
O e
CO
O eC O
O eC O
O e^ O
^ '^^' -^OOOOO O
N eC O
O^
^V
^ V
' —' 'C O
CO
C O CN
Ç v CO
lCO
CN
<—
^C
eO
O O' —
O 0O0

^H ( Ο Ο

r ^ r ^ r ^ t ^ r ^ r ^ r ^ r ^ r ^ t ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^ c N c N

^ c O T t o o - ^ m c o
^
N CCN
N C
N CO
C O CN
C N ^ ^ O O " *
*—C
' CN
<N

cN co i n
Q/ Q/ Q/

, 0 -Ö -Ö

Ο

mmvovor^ooooooo
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ^ ^ C N C O C O C O T I in in in
C N C N C N C N C N C N C N l e M C N C S C N C N C S c N C N C N e O e O e O e O e O e O e O e O e O e O e O COCOfO

co co
co
co
co coο
co co
ο rο ο
r— r»
r»co coco coco coCO CO
ο οο ο ο οο οο οο οο οο οο

Tt

O 2ο"2 cf
2 ο"
O Oο ^ - H C O ^
oo
,
t
' t •* ^·
ο
w - ) i n i n i n i n m m i n > n ! t
oo
ο
ι— r~r Eir ElT t— t— t— r~~~ t~~~ t—-

r^r^r^r-^r^r^t—r^r-oo
C ^ ( S ( S N ( S N C S N N N

3

ο

ö

m o o a r f O N N M M l f ì O
VO τ!" ^Η C?\ ^ m ν-* ^->
vo
vo
es oo
Ο Ο Ο Ο Μ Ο Ο Ο Ο Μ Ν Ο- Ν ,_H
^ Ι Λ ^
> « Ό > IO Tt '-· ττ m ^ es σ\ vo
•si- ^~
^
ι-* y ι "^r
τί" TJ" τ!" CO Ci τ}· CS τ}" i *
'—' OO CS i—' i—' Ti" Tf Tf '""' "^r
τT t ιr "~~ ι—'
ι — ^^ ^
Tf r-

TT

T-H

ww

CS r-4

4ä

CS
00

OJ

0 \ O \ O i C f ( O l O ( a C > 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ O \ O \ 0 \ H r t H H r H r H H H H

>

>

0

0

0

0

0

0

Ο

\

Ο

\

Ο

\

α

θ

>

Ο

\

α

θ

\

Ο

\

Ο

\

α

Η

Γ

Η

Η

Η

^

Ι

ro αo es
in m
"^r ^r "^r w
ι^-<esI^J co*' ' τ

ο

Ö

VO
VO

ι — l i — Ι , ^ ^ Η ^ Η Τ - Η ^ Η

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X z r z r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ Q Q *-« es es es es e s c o i-i to Tt
cj\ocoino>oooi—'CSCSCSCSCSTJ-OOOOOOOOOOOI—ii—< —
ι ι

3

Tj-

[^0\0\

C^COCO

.5J3 o" vo"
•^

CScO

ο Η
or^

Tl-CO

r-~oo

r-

οοοοοοοοοοοοθτΐ-oooooocscsoo Ο m i n i n i ^ - r ~ - r - o o v o t ^ o o o \ o o o \ O O O O i ^ r ^ r ^ r ~ r
τ}-τΐ-τΐ·τ}-τΐ-τ}-Γ--ιηιηιηιηνονοτί·
ττ-^-τΐ-νοτττί-τΐ-νονονονοΓ^ΓΟοοοοοοοοοο^Η^^ν
•^ es co ι — i i — i i — i c s c s c s c s c o c o c o c o c o e o e o e o c o c o r o T i - T i - T i - i
oo" oo" oo" oo" oo" oo" -si- in vo" vo" vo" vo" vo" c> i-î" co" eo" m" τι-" vo" vo" vo" r-" r-" r»" r-^ oo" oo" oC oC σ\ oC o" i-î" i-î" —" ,
TtrfTtTtTt^ininininininininvovovovovovovovovovovovovovovovovovot^t^t^r^t
σ\Ο\^0\0\0\0\Λ0\Οί0\0\0\0\0\Ο\0\Ο\0\0>0\Ο\0\0\0\Οι0\Ο>Ο\0\0\0\Ο\0\0\0\0

CO

mooincomOi—ι
m^t^r^oocoçSTt-^cs^o
in « s
vo m
oo oo TJ,-Ι 0 0
m eo τ - i c ^ o s e s o s ^ ^ i — l O o o o e o c s o c s o O T i - t ^ o o o o o o o v o ^
es ^-ι Ο es i - i i — i i - i ^ c o c o i — i c o t ^ c s c n i - H c s T t ' ^ i - T r ' — i T r f o c s ^ t T j - T f T f v o i - ΐ τ ί - ι η

CS

^ ,ö

•S =c/î τΐ-ά»
Ο

i-i

Γ^ CS τ|CO v o

Os

ω
Ο
τ } · TI VO ο
i-Η
Ο
Ο
1
—
1
VO uo Tf- - Η
o"
Ο
CS
oo
Λ CS CS rs es ο « η VO
Ο
^
ο m
m o\
vo σ»
vo Ν
vo ,-vo
h os oô v?
vo r-· r- r- r*· » η V) VO OO
e
s
c
st^oooooooooor-c^ooNC^o
Λ Λ « Ό > ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο α > α ο
eo τ-*
ΐ η θ \ Η ΐ η Φ φ Ό > ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο θ Μ · > ^ > > > > > > > oo oo c^
co oo Ο m ΐmΛ
» n » n v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o v o r ^ t ^ c j \ < 3 \ O N C J \ 0 \ c ^ o \ e j \ e ^ CS CJ\ ON
ta .Cr

•S S
•Sì .fe

'g 6

670

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1978, 310
1978, 310
1978, 310
1978, 310
1978, 310
1978,311
1978,311
1978,311
1978, 310
1979, 278
1979, 278
1979, 281
1980, 319
1980, 319
1982, 219
1982, 220
1983, 266
1983, 266
1984, 262
1988, 436
1991, 377
1995, 718
1995, 718
1995, 718
1995, 718
1995, 718
1996, 239
1998, 284

Ε155
Ε201
Ε302
Ε139
Ε237
Ε406
Ε404
Ε405
Ε246
Ε68
Ε47
Ε246
Ε405
Ε406
Ε330
Ε441
Ε404
Ε411
Ε424
Ε168
Ε186
Ε495
Ε497
Ε499
Ε353
Ε356
Ε186
Ell

Tò "Εργον της εν "Αθήναις
'Εταιρείας (ΑΕ)
1966(1967)55
1969 (1970) 74-76
1973 (1974)57
1975 (1976) 80
1977(1978)65
1977 (1978) 65
1977 (1978)65

"Αρχαιολογικής

Πρακτικά της εν Αθήναις
Εταιρείας (ΠΑΕ)
1954 (1957) 167-68
1966 (1967) 61
1969 (1971) 67
1969 (1971) 64
1969 (1971)64
1973 (1975) 79-80
1975 (1977) 144-145
1976Α (1978) 133-34
1977 (1980) 136-37
1977(1980)136-37

Αρχαιολογικής

Ε71
Ε423
Ε402
Ε404
Ε406
Ε404
Ε405

Ε17
Ε71
Ε409
Ε423
Ε425
Ε402
Ε404
Ε68
Ε405
Ε406

1977(1980) 136-7
1980(1982)6
1981(1983)6
1986 (1987) 148

Ε404
Ε411
Ε424
Ε186

Supplementum Epigraphicum Graecum
3 (1927) 563
Ε177
12 (1955) 354
Ε454
12 (1955) 376
Ε169
13(1956)412
Ε408
13(1956)409
Ε222
16(1959)413
Ε17
16(1959)414
Ε386
16(1959)415
Ε84
17(1960)320
Ε18
19(1963)451
Ε447
19(1963)452
Ε464
19(1963)453
Ε459
19(1963)454
Ε471
24 (1969) 382
Ε4
24 (1969) 627
Ε62
24(1969)628
Ε71
Ε27
24(1969)629
24 (1969) 630
Ε393
24 (1969) 631
Ε395
24 (1969) 632
Ε126
24 (1969) 633
Ε391
24 (1969) 634
Ε181
24 (1969) 635
Ε207
24 (1969) 636
Ε187
24 (1969) 637
Ε215
24(1969)638
Ε304
24(1969)639
Ε141
24 (1969) 640
Ε415
24 (1969) 641
Ε437
24 (1969) 642
Ε436
24 (1969) 643
Ε438
24(1969)644
Ε444
24 (1969) 645
Ε454
24 (1969) 646
Ε479
24 (1969) 647
Ε464
24 (1969) 655
Ε109
25 (1975) 717
Ε15
26(1976-1977)821
Ε205
26(1976-1977)822
Ε247
27(1977)323
Ε47
27(1977)336
Ε155
27(1977)337
El 15
27(1977)340
E281
27(1977)341
E201

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
27 (1977) 342
27 (1977) 343
27 (1977) 344
27 (1977) 345
27 (1977) 346
27 (1977)346
27 (1977)346
27 (1977) 350
27 (1977)335
28 (1978) 558
28 (1978)587
30(1980)661
30 (1980) 686
30 (1980) 687
30 (1980) 688
30 (1980) 689
30(1980)690
30 (1980) 691
30 (1980) 692
30 (1980) 694
30(1980)695
30 (1980) 697
30 (1980) 698
30 (1980) 698
30 (1980) 699
30 (1980) 700
30 (1980) 785
32 (1982) 675
33(1983)535
33(1983)536
33 (1983) 564
33(1983)565
33(1983) 566
34 (1984) 698
34 (1984) 708
34 (1984) 709
34 (1984) 710
34 (1984) 713
35 (1985) 740
35 (1985) 765
35 (1985) 770
35 (1985) 823
37(1987)611
37 (1987) 612
38 (1988) 674
38 (1988) 722

Ε237
Ε302
Ε246
Ε248
Ε404
Ε405
Ε406
Ε80
Ε139
Ε68
Ε462
Ε49
Ε372
Ε361
Ε330
Ε322
Ε270
Ε226
Ε364
Ε179
Ε345
Ε368
Ε255
Ε375
Ε347
Ε256
Ε441
Ε411
Ε86
Ε92
EHI
Ε457
Ε424
Ε69
Ε122
Ε278
Ε402
Ε398
Ε385
Ε121
Ε89
Ε168
Ε168
Ε186
Ε146
Ε143

38 (1988)
38 (1988)
38 (1988)
39 (1989)

Ε215
Ε407
Ε465
Ε51

731
732
734
647

39 (1989)666
39(1989) 666
40 (1990) 567
40(1990)581
41(1991)598
41(1991)599
44 (1994) 590
44(1994)590
44 (1994) 590
44 (1994) 590
44 (1994) 590
44 (1994) 591
44 (1994) 592
44(1994)593
44(1994)594
44(1994)595
44 (1994) 596
44(1994)597
44(1994)598
44(1994)599
44 (1994) 600
44 (1994) 601
44 (1994) 603
44 (1994) 604
44 (1994) 607
44 (1994) 608
44(1994)611
44(1994)612
45 (1995) 839
45(1995)867
45 (1995) 881
45 (1995) 882
45 (1995) 883
46 (1996)840
46(1996)841
46 (1996) 854
46 (1996) 859
46 (1996) 860
47 (1997) 1027
47 (1997) 1028
47(1997) 1029
47(1997)1030
47(1997) 1031
47(1997) 1032
47 (1997) 1033
47 (1997)1034
47 (1997) 1035
47 (1997) 1036
47(1997)1068
47(1997)1069
47(1997) 1070

671
Ε433Α
Ε433Β
Ε73
Ε108
Ε17
Ε186
Ε347
Ε355
Ε361
Ε356
Ε346
Ε318
Ε329Α-Β
Ε321
Ε353
Ε352
Ε350
Ε349
Ε360
Ε359
Ε358
Ε268
Ε362
Ε391
Ε474
Ε475
Ε167
Ε96
Ε51
Ε186
Ε91
Ε437
Ε438
Ε33
Ε16
Ε348
Ε138
Ε449
Ell
Ε38
Ε39
Ε44
Ε40
Ε64
Ε59
Ε60
Ε43
Ε69
Ε206
Ε189
Ε200

672

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
47 (1997) 1072
47 (1997) 1073
47 (1997) 1074
47 (1997) 1103
47 (1997) 1104
47 (1997) 1105
47 (1997) 1106
48 (1998) 903
48 (1998) 904
48 (1998) 904 bis
49 (1999) 888
49 (1999)
49 (1999) 889
49 (1999) 890
49 (1999) 891
49 (1999) 892
49 (1999) 894
49 (1999) 986
49 (1999) 987
49 (1999) 988
49 (1999) 989
49 (1999) 990
49 (1999) 991
49 (1999) 1000
50 (2000) 673

Ε272
Ε354
Ε315
El 12
Ε153
Ε117
Ε137
Ε203
Ε401
Ε402
Ε185Α
Ε225
Ε313
Ε327
Ε312
Ε357
Ε402
Ε154
El 14
Ε132
Ε107
Ε123
Ε135
Ε381
Ε89

Ch. Avezou-Ch. Picard, BCH 37 (1913) 117-54
αρ. 35
Ε36
άρ. 36.
Ε37
αρ. 37
Ε50
αρ. 38
Ε65
αρ. 39
Ε8
άρ. 39
Ε9
άρ. 39
Ε7
άρ. 39
Ε10
άρ. 41.
Ε48
άρ. 42
Ε21
Ε25
άρ. 43.
Ε70
άρ. 44
Ε177
άρ. 45.
άρ. 46.
Ε343
άρ. 47.
Ε274
άρ. 48.
Ε250
άρ. 49.
Ε286
146, C.
Ε280
147, σημ. 8.
Ε294
άρ. 51
Ε433Β
Κ. Clinton, Chiron 33 (2003) 379-417
379-417
Ε180
408-410
Ε168

G. Deville, AnnAssEtGrl
96, άρ. 3
97 άρ. 4
97-98, άρ. 5

(1873) 94-99
Ε210
Ε311
Ε447

Σ. Δουκάτα- Δεμερτζή, ΑΕΜΘ
[1999] 645-658
650
652
653
654

11 (1997)

Σ. Δουκατά-Δεμερτζή, ΑΕΜΘ
[2001] 15-28
17
23

13 (1999)

Ε313
Ε312
Ε225
Ε357

Ε327
Ε185Α

M. Feyel, BCH 66-67 (1942-1943) 176-99.
1
Ε28
2
Ε3
3
Ε2
4
Ε45
1
Ε258
2
Ε297
D. Hereward, AJA 67 (1963) 71-75
72, άρ. 2
E438
72, άρ. 3
E444
72, άρ. 4
Ε442
73, άρ. 5
Ε445
73, άρ. 6
Ε440
73, άρ. 8
Ε436
Michel
244-45, άρ. 325·

Ε5

M. Holleaux, BCH 38 (1914) 63-70
63-64
E10
64-70
E9
G. Kazarow, JdIAA 33 (1918) 3-64
11
E416
11
E422
42
E323
44
E351
47-48
E23
49
E70
B. B. Latischew, A M 9 (1884) 209-31
213-14
E466
214-15, άρ. 2, και 215
E467
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Manov, "Inscriptions"
5.1
5.2
5.3
13
10.2
11
13
14
15
16
17
20

Ε7
Ε8
Ε9
Ε10
Ε416
Ε422
Ε23
Ε70
Ε65
Ε323
Ε351
Ε433Β

Μελίρρυτος, Περιγραφή
19
19-20'
20
20
20
20
21
22
22
22-23
91

Ε220
Ε292
Ε291
Ε294
Ε298
Ε184
Ε276
Ε210
Ε311
Ε194
Ε456

Mottas, "Thrace"
96
98-101 και ε'ικ. 1-2
101-104
101-104
101-104

Ε395
Ε453
Ε433Α
Ε433Β
Ε447

J. A. R. Munro, JHS 16 (1896) 313-22
Ε222
318, άρ. 15
Ε172
318, άρ. 16.
Ε278
318-19, αρ. 17
Ε370
319, άρ. 18.
Ε287
319, άρ. 19
Ε299
320, άρ. 20.
320, άρ. 21.
Ε366
Ε250
320, άρ. 22
Ε280
320-21, άρ. 23
Ε219
321, άρ. 24
Ε194
321, άρ. 25
Ε220
321-22, άρ. 26
Ρ. Ν. Papageorgiu, BPhW24 (1901) 699-700
άρ. 1
Ε448
άρ. 2
Ε437

Reinach, BCH5 (1881) 87-95
88-89, άρ. 1
89-90, άρ. 2
90 άρ. 3
90, άρ. 4
91, άρ. 7
92 άρ. 9
92, άρ. 10
92, άρ. 12
92-93, άρ. 13
93, άρ. 14
93, άρ. 15
93, άρ. 16
93, άρ. 17
94, άρ. 18
Reinach, BCH8 (1884) 50-53
50 άρ. 1
50 άρ. 2
50-51, άρ. 4
51, άρ. 5
52, άρ. 6
52-53, άρ. 7
Ε. Σκαρλατίδου, HOROI14-16
1
2
3
Τερζοπούλου, "Στρύμη"
147-48
άρ. 1
άρ. 2
άρ. 3
άρ. 4
άρ. 5
άρ. 6
άρ. 8
άρ. 9
άρ. 10
άρ. 11
άρ. 12
άρ. 13
άρ. 14
άρ. 15
άρ. 16
άρ. 17
άρ. 18
άρ. 19
άρ. 20

Ε175
Ε184
Ε280
Ε290
Ε219
Ε328
Ε276
Ε291
Ε346
Ε356
Ε293
Ε194
Ε210

Ε184
Ε280
Ε194
Ε220
Ε298
Ε83
(2000-2003)
Ε33
Ε32
Ε31

Ε141
Ε109
Ε127
Ε136
EHI
Ε146
Ε165
Ε107
Ε114
Ε119
Ε110
Ε116
Ε145
Ε144
Ε140
Ε115
Ε153
Ε130
Ε129
Ε128
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άρ.
άρ.
άρ.
αρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.
άρ.

21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Θρακικά
2 (1929)89
6 (1935) 308·
6(1935)310-16, είκ. 3 και 4
6(1935)315-18
8 (1937) 15, άρ. 1
8 (1937) 18-20, άρ. 2, είκ. 2
8 (1937) 21, άρ. 4.
8 (1937) 22, άρ. 5.
8 (1937) 22, άρ. 6
8 (1937) 25-28, άρ. 7, είκ. 6
8 (1937) 29-30, άρ. 8, εικ. 7.
8 (1937) 30, άρ. 9, είκ . 8
8 (1937) 190-91
8 (1937) 197-199
8 [1937] 191
8 (1937) 197-199,
8(1937)404-407.
10(1938)199-218
10(1938)204-207,216-217
15 (1941) 129
17(1942)446

Ε150
Ε131
Ε125
Ε124
Ε155
Ε134
Ε164
Ε138
Ε137
Ε154
Ε135
Ε132
Ε156
Ε161
Ε151
Ε149
Ε167
Ε166
Ε118
Ε120
Ε122
Ε121
Ε143
Ε117
Ε159
Ε148
Ε160
Ε123

Ε468
Ε83
Ε384
Ε389
Ε85
Ε93
Ε95
Ε94
Ε96
Ε78
Ε79
Ε87
Ε463
Ε463
Ε477
Ε463
Ε478
Ε458
Ε463
Ε433Α
Ε397

17(1942)446
18 (1943) 184-186
18 (1943) 186, άρ. 2
18 (1943) 188.
18 (1943) 186-87, άρ. 3

E220
E433B
E437
E434
E433A

Wilhelm, Beiträge
199, άρ. 171

E175

Wilhelm, Hermes 63 (1928)
229-31

E9

Wilhelm, Neue Beiträge
VI 21-35

E9

Wilhelm, Neue Beiträge
VI, 22-25

E10

Wilhelm, Neue Beiträge
VI (1921) 35-36, άρ. 2

E177
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
Πίναξ 1.

Πίναξ 2.

Πίναξ 3.
Πίναξ 4.
Πίναξ 5.
Πίναξ 6.

Πίναξ 7.

Πίναξ 8.

Πίναξ 9.

Πίναξ 10.

ΕΙ. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5524 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ726).
Ε2. Νόμος για τήν προστασία τοϋ πολιτεύματος. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5903 (πρώην
Μουσείο Καβάλας Λ179).
Ε3. Νόμος περί αγοραπωλησίας δούλων και υποζυγίων. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5553 (πρώην
Μουσείο Καβάλας Λ184).
Ε4. Ψήφισμα των 'Αβδήρων για τήν αποδοχή τής εορτής των Σωτηρίων των Δελφών. Μουσείο
Δελφών 6377 (Α) και 2872 (Β).
Ε5. Ψήφισμα τών 'Αβδηριτών προς τιμήν Τηίων πρεσβευτών. Μουσείο Σμύρνης.
Ε6. Ψήφισμα τών 'Αβδηριτών προς τιμήν τών Τηίων. Μουσείο Σμύρνης.
Ε7-Ε10. Ψηφίσματα 'Αβδηριτών. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Σόφιας 5781.
Ε7. Ψήφισμα προξενιάς προς τιμήν τοΰ Άκανθίου Φίλωνος. Μουσείο Σόφιας 5781.
Ε8. Τιμητικό ψήφισμα γιά τον Ρωμαίο Μάρκο Ούάλλιο. Μουσείο Σόφιας 5781.
Ε9. Τιμητικό ψήφισμα γιά τον Ρωμαίο Γάϊο Άπούστιο και τον γιό του Μάρκο. Μουσείο
Σόφιας 5781.
Ε10. Τιμητικό ψήφισμα προς τιμήν τοϋ Ρωμαίου Ποπλίου Άπουστίου. Μουσείο Σόφιας
5781.
E l l . Ψήφισμα τιμητικό γιά άγνωστο δανειστή. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5905 (πρώην
Μουσείο Καβάλας Λ146).
Ε12. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5573 (πρώην Μουσείο Καβάλας A412).
Ε13. 'Αναθηματική στον Ερμή 'Αγοραίο. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5567 (πρώην Μουσείο
Καβάλας ΑΙ 117).
Ε14. 'Αναθηματική (;) στην Εστία (και τήν ;) Πυθία. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3618.
Ε15. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5595 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ672).
Ε16. 'Αναθηματική στον "Ηρωα Μεσοπολίτη Έπήνορα. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3518.
Ε17. 'Αναθηματική στον Διόνυσο. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5575 (πρώην Μουσείο Καβάλας
Λ36).
Ε18. 'Αναθηματική τοΰ άρχιβουκόλου Γ. Κασσίου Σέξτου στον Διόνυσο. 'Αναπαραγωγή τοΰ
απογράφου τοΰ Bousquet (BCH 62 [1938] 51-54 ).
Ε19. 'Αναθηματική στον Δία "Υψιστο. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3583.
Ε20. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5538 (πρώην Μουσείο Καβάλας A410).
Ε21. Τιμητική (;) άγνωστου ευεργέτη. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3496 (πρώην Μουσείο
Κομοτηνής ΑΓΚ 1775).
Ε22. Άπότμημα πλάκας. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5539 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ33).
Ε23. Τιμητική τοϋ αύτοκράτορος Άδριανοϋ. Μουσείο Σόφιας, χωρίς αριθμό ευρετηρίου.
Ε24. Άπότμημα μαρμάρινης πλάκας. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5586 (πρώην Μουσείο
Καβάλας Λ1011).
Ε25. Τιμητική γιά άγνωστο ευεργέτη. Φωτογραφία έκτύπου τής Γαλλικής Αρχαιολογικής
Σχολής τών Αθηνών (est. IH 166-167)
Ε26. Τιμητική γιά άγνωστο πρεσβευτή. Μουσείο Αβδήρων 3641.
Ε27. Άπότμημα επιτύμβιου επιγράμματος. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5582 (πρώην Μουσείο
Καβάλας Λ566).
Ε28. Άπότμημα επιτύμβιου επιγράμματος. 'Αναπαραγωγή τοΰ απογράφου τοΰ M. Feyel (BCH
66-67 (1942-1943) 179-80, άρ. 1, ε'ικ. 2).
Ε29. Άπότμημα επιτύμβιου επιγράμματος.
Ε30. 'Επιτύμβιο τοΰ εταίρου τοΰ Πείθωνος. Μουσείο Καβάλας Λ801α.
Ε31. Επιτύμβιο τοΰ Άναξιδίκου Νύμφιδος. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 3642.
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Ε32. 'Επιτύμβιο της 'Αρτεμισίας Νυμφοδώρου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3595.
Ε33. Επιτύμβιο τοΰ Ίππή Καλλιάνακτος. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3495 (πρώην Μουσείο
Κομοτηνής ΑΓΚ 6172).
Ε34. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3522 (πρώην Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1705).
Ε35. Επιτύμβιο τοϋ Πυθαγόρα Σημαγόρου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5537 (πρώην Μουσείο
Καβάλας A411).
Ε36. Άπότμημα επιτύμβιας στήλης. Φωτογραφία έκτύπου της Γαλλικής 'Αρχαιολογικής
Σχολής των 'Αθηνών (est. IH 157).
Ε37. 'Επιτύμβιο τοϋ Πόλυδος Έκατομβίου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5584 (πρώην Μουσείο
Καβάλας Λ898).
Πίναξ 12.
Ε38. 'Επιτύμβιο τοϋ Ψάμμιδος. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3582.
Ε39. 'Επιτύμβιο τής Άσποϋς. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 4000.
Ε40. 'Επιτύμβιο τοϋ Δημητρίου Πυθοδώρου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3521 (πρώην Μουσείο
Κομοτηνής ΑΓΚ 6134).
Ε41. 'Επιτύμβιο τοΰ Άρχεστράτου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5520 (πρώην Μουσείο Καβάλας
Λ900).
Ε42. 'Επιτύμβιο τής Κλεοϋς. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5583 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ181).
Πίναξ 13.
Ε43. 'Επιτύμβιο τής Νάνης Πάρμιδος. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3572.
Ε44. Βάση επιτύμβιου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3644.
Ε45. 'Επιτύμβιο τής Άρχήνασσας, συζύγου τοΰ Έρμώνακτος. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5521
(πρώην Μουσείο Καβάλας Λ901).
Ε46. 'Επιτύμβιο τής Γλυκίννης 'Απολλοδώρου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7645.
Πίναξ 14.
Ε47. 'Επιτύμβιο τής Συνέσεως, συζύγου τοϋ Διονυσίου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5578 (πρώην
Μουσείο Καβάλας Λ902).
Ε48. 'Επιτύμβιο τοΰ Μενάνδρου, γιου τοΰ Σωστράτου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5519 (πρώην
Μουσείο Καβάλας Λ897).
Ε49. Άπότμημα επιτύμβιου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3523 (πρώην Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ
1750).
Ε50. 'Επιτύμβιο τοΰ Κυδράδος. Φωτογραφία έκτύπου τής Γαλλικής 'Αρχαιολογικής Σχολής
των 'Αθηνών (est. IH 159).
Ε51. 'Επιτύμβιο τοΰ 'Απολλώνιου, γιου τοΰ Τείσιος. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3640.
Πίναξ 15.
Ε52. 'Επιτύμβιο τής Κλεονίκης, συζύγου τοΰ Μέμνονος. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3573.
Ε54. 'Επιτύμβιο τής Εύτυχίδος, συζύγου τοΰ Κράτωνος. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5569
(πρώην Μουσείο Καβάλας Λ720).
*Ε55. 'Επιτύμβιο τής Ήροδότης, συζύγου τοΰ Συμμάχου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7208.
Ε56. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7275.
Ε57. Άπότμημα βάσεως επιτύμβιου. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 7161α+β.
Πίναξ 16.
Ε58. 'Επιτύμβιο τοΰ Θαλιάρχου. Αναπαραγωγή τής φωτογραφίας πού δημοσιεύθηκε από τον
Λαζαρίδη (ΠΑΕ 1952 [1954] 277, είκ. 25).
Ε59. 'Επιτύμβιο τοΰ γιου και τής συζύγου τοΰ Άσκληπιοδώρου. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ
3577.
Ε60. 'Επιτύμβιο τοΰ Κυρηναίου Κάρνιος. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 3633.
Ε61. 'Επιτύμβιο τής συζύγου τοΰ Δημοκάδη. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5564 (πρώην Μουσείο
Καβάλας Λ180).
Ε62. 'Επιτύμβιο τοΰ Μηνοδώρου Αριστοκλέους. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5523 (πρώην
Μουσείο Καβάλας Λ565).
Πίναξ 17.
Ε63. 'Επιτύμβιο τοΰ Νικία Μέλωνος. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 5743.
Ε64. 'Επιτύμβιο τοΰ Βεισούλα Αρτεμιδώρου. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 3616.
Πίναξ 18.
Ε65. 'Επιτύμβιο με παράσταση ήρωος ίππέως. Μουσείο Σόφιας Κ21α.

Πίναξ 11.
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Πίναξ 19.

Πίναξ 20.

Πίναξ 21.

Πίναξ 22.
Πίναξ 23.

Πίναξ 24.

Πίναξ 25.

Πίναξ 26.
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Ε66. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3562.
Ε67. Επιτύμβιο 'Αβδηρίτη βουλευτή. Μουσείο Καβάλας Λ899.
Ε68. 'Επιτύμβιο της Κασσίας Άσκληπιοδότης και τοΰ συζύγου της. 'Αρχαιολογικός χώρος
'Αβδήρων ΜΑ 3650.
Ε69. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3591α-β.
Ε70. 'Επιτύμβιο τοΰ Κόρου. Μουσείο Σόφιας. Φωτογραφία έκτύπου της Γαλλικής
'Αρχαιολογικής Σχολής των 'Αθηνών (est. IH 168).
Ε71. 'Επιτύμβιο της Λουκίλλης. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5559 (πρώην Μουσείο Καβάλας
Λ730).
Ε72. 'Επιτύμβιο τοΰ Λουκίου Μαννηίου. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 3593.
Ε74. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5904 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ567).
Ε75. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 5541 (πρώην Μουσείο Καβάλας Λ409).
Ε76. Μουσείο 'Αβδήρων ΜΑ 7579.
Ε77. Άπότμημα βάθρου. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 3639.
Ε78. 'Οροθετική στήλη, τιμητική τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ. Αναπαραγωγή τής
φωτογραφίας πού δημοσιεύθηκε άπό τον Γ. Μπακαλάκη (Θρακικά 8 [1937] 25-28,
άρ. 7, είκ. 6).
Ε79. 'Οροθετική στήλη, τιμητική τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ. Αναπαραγωγή τής
φωτογραφίας πού δημοσιεύθηκε από τον Γ. Μπακαλάκη (Θρακικά 8 [1937] 29-30,
άρ. 8, είκ. 7).
Ε80. 'Επιτύμβιο τοΰ Παρμένοντος Άντιβίου. Μουσείο Καβάλας Λ895.
Ε81. 'Επιτύμβιο τοΰ γιου τοΰ Ποσειδωνίου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1773.
Ε82. 'Επιτύμβιο τής Γαίας Μαρωνίδος. Μουσείο Σόφιας, χωρίς αριθμό ευρετηρίου.
Ε83. Τιμητική επιγραφή για τον βασιλέα τών Θρακών 'Ροιμητάλκη Γ '. Αναπαραγωγή τοΰ
απογράφου τοΰ S. Reinach (BCH8 [1884] 52-53, άρ. 7).
Ε84. Τιμητική τοΰ επιτρόπου Θράκης Μάρκου Ούεττίου Μαρκέλλου. Μουσείο Καβάλας ΑΙ.
Ε86. 'Επιτύμβιο τοΰ Ζηκουλήση. Μουσείο Καβάλας Λ959.
Ε87.Έπιτύμβιο τών γονέων (;) τοΰ στρατηγοΰ Ζυκουλήση. Αναπαραγωγή τής φωτογραφίας
πού δημοσιεύθηκε άπό τον Γ. Μπακαλάκη (Θρακικά 8 [1937] 30, άρ. 9, είκ. 8).
Ε88. 'Επιτύμβιο τοΰ συζύγου τής Αύρηλίας Βαλεριανής. Μουσείο Καβάλας Λ872.
Ε89. 'Επιτύμβιο τοΰ Κασσίου Άχιλλέως. Μουσείο Καβάλας ΑΙ 181.
Ε90. 'Επιτύμβιο τοΰ Φίλωνος Μηνοδότου
Ε91. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Μουσείο Καβάλας Λ1399.
Ε92. Σαρκοφάγου άπότμημα. Μουσείο Καβάλας Λ960.
Ε93. 'Επιτύμβιο τής Λολλίας Τυχαροϋτος. Αναπαραγωγή τής φωτογραφίας πού
δημοσιεύθηκε άπό τον Γ. Μπακαλάκη (Θρακικά 8 [1937] 18-20, άρ. 2, είκ. 2).
Ε96. 'Επιτύμβιο τοΰ πρεσβυτέρου Παύλου.
Ε97. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 7194.
Ε98. 'Επιτύμβιου επιγράμματος άπότμημα. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 7204.
Ε99. 'Επιτύμβιου άπότμημα από τήν Κοσμητή.
Ε100. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 7205.
Ε101. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 7206.
Ε102. Επιτύμβιου άπότμημα. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 7207.
Ε103. 'Επιτύμβιο τοΰ Άβδηρείτη Δημοσθένους. Μουσείο Καβάλας Λ810.
Ε104. 'Επιτύμβιο τοΰ Αύλουζένεως, γιου τοΰ Διασένεως. Μουσείο Αβδήρων ΜΑ 7195.
Ε105. Αναθηματική επιγραφή άπό τό κάστρο τής Καλύβας. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ
11935.
Ε107. Όρος τοΰ τεμένους τής Αθηνάς και τοΰ Διός 'Ορίου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ
10074.
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ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε108. Όρος (;) ίεροϋ θεών ιατρών και της 'Αθηνάς. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3903.
Ε109. 'Επιτύμβιο επίγραμμα για την Ήράϊννα Άνταγόρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 5.
Ε110. 'Επιτύμβιο τοΰ Νιοστράτου (;). Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11345.
EHI. 'Επιτύμβιο τοΰ Άριστάρχου Πυθωνύμου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2243.
Ε112. Επιτύμβιο τοΰ [Β]ιτίωνος 'Αριστομένους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6130.
*Ε113. 'Επιτύμβιο τοΰ Ζήνωνος Ποσιδηίου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 127.
Ε114. 'Επιτύμβιο τής Μητροφάντης Νέστιος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10079.
Ε115. Επιτύμβιο τοΰ Μητροφώντος Μητροδότου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 289.
Ε116. 'Επιτύμβιο τής Νικαρέτης Σίμου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11516.
Ε117. 'Επιτύμβιο τοΰ γιου τοΰ Σιβυρτίου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6129.
*Ε118. 'Επιτύμβιο τοΰ Ήρονέστου Ίπποκρίτου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 117.
Ε119. 'Επιτύμβιο τοΰ Άριστα Ήροβούλου. Μουσείο Κομοτηνής 11344.
Ε120. 'Επιτύμβιο τοΰ 'Αριστοβούλου Νουμηνίου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 321.
Ε121. 'Επιτύμβιο τοΰ Διονυσοφάνους Θεοκλέους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3629.
Ε122. Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2208.
Ε123. 'Επιτύμβιο τής Σίμης Νυμή. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10075.
Ε124. 'Επιτύμβιο τοΰ Δ(ι)ονυσοθέμιδος (;). Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 290.
Ε125. Το ανώτερο τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 236.
*Ε126. 'Επιτύμβιο τοΰ 'Απολλοδώρου Άντιφάνους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 124. Μουσείο
Κομοτηνής ΑΓΚ 236.
Ε127. 'Επιτύμβιο τής Ήραΐννης Άρτέμωνος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 8.
Ε128. 'Επιτύμβιο τοΰ Μητροδότου Ήράνδρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6.
Ε129. 'Επιτύμβιο τοΰ Διοσκορίδη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4720.
Ε130. 'Επιτύμβιο τοΰ Πρωτοφάου Ήρ(ο)στράτου (;). Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 249.
*Ε131.Έπιτύμβιο τοΰ Διογείτονος Εκαταίου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 116.
Ε132. Το ανώτερο τμήμα επιτύμβιας στήλης. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10080.
Ε134.Έπιτύμβιο τοΰ Άριστα Κωμαίου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 319.
Ε135. 'Επιτύμβιο τής Άθηναΐδος Προκλέους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10077.
Ε136. Επιτύμβιο τοΰ Έχεδήμου Άπελλοΰ. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 91.
Ε137. Επιτύμβιο τοΰ Πατροκλέους Διονυσοφάνους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10070.
Ε138. 'Επιτύμβιο τοΰ Πατροκλέους Παυσανία. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6165.
*Ε139. 'Επιτύμβιο τής Άρκεσίλης 'Ηρακλείου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 303.
Ε140. 'Επιτύμβιο τής Άσποΰς Μητροδότου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 279.
Ε141. 'Επιτύμβιο τοΰ Έρμωνος Πολυαρήτου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 157.
*Ε142. 'Επιτύμβιο τής Εύβούλης Άριστομάχου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4268.
Ε143. 'Επιτύμβιο τής Ήραϊδος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3676.
Ε144. 'Επιτύμβιο τοΰ Μητροφώντος 'Ηροφίλου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1754.
Ε145. 'Επιτύμβιο τοΰ Πρώτιος Ήρονέστου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4.
Ε146. 'Επιτύμβιο τοΰ Άβδηρίωνος Ξενοφώντος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3675.
*Ε147. Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 123.
Ε148. Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 9173.
Ε149. 'Επιτύμβιο τοΰ Άνταγόρα Άστου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11515.
Ε150. 'Επιτύμβιο τοΰ Άντιόχου Άριγνώτου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 7.
Ε151. Επιτύμβιο τής Άρτεμοΰς Ήγησιππίδη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11393.
*Ε152. 'Επιτύμβιο τοΰ Δημητρίου Άπολλωνίδη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 224.
Ε153. 'Επιτύμβιο τοΰ Δημητρίου Δάδου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6131.
Ε154. 'Επιτύμβιο τής Κλεοπάτρας. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10073.
Ε155. 'Επιτύμβιο τής Λαμπυρίδος Παγχάρμου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 314.
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Ε156. Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11391.
*Ε157. Άπότμημα επιτύμβιας στήλης. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 120.
*Ε158. Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 119.
Ε159. Άπότμημα μαρμάρινης επιτύμβιας πλάκας. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6167.
Ε160. Κορμός επιτύμβιας στήλης. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10071.
Ε161. 'Επιτύμβιο των γιων τοΰ Άντιπατρίδη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11392.
*Ε162. 'Επιτύμβιο των δύο γιων τοΰ Φανίππου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 125.
*Ε163. 'Επιτύμβιο τοΰ γιου τοΰ Ήροδώρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 221.
Ε164. 'Επιτύμβιο τοΰ Μητροδότου Άρτέμωνος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 320.
Ε165. 'Επιτύμβιο τοΰ Αιγινήτη Κίκου Φρασιδήμου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4255.
Ε166. Επιτύμβιο δύο Άμφιπολιτών. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 9.
Ε167. 'Επιτύμβιο τοΰ φητιαρίου 'Υακίνθου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 355.
Ε170. Τιμητικοΰ ψηφίσματος άπότμημα. Μουσείο Κομοτηνής, χωρίς αριθμό καταλόγου.
Ε171. Τιμητικού ψηφίσματος άπότμημα. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας, χωρίς αριθμό
καταλόγου.
Ε168. Συνθήκη Ρωμαίων καί Μαρωνιτών. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1712.
Ε172. Άπότμημα τιμητικού ψηφίσματος για τον Αθηναίο Ηράκλειτο. Αναπαραγωγή τοΰ
απογράφου τοΰ J. A. R. Munro (JHS 16 [1896] 318, άρ. 16).
Ε173. Άπότμημα ψηφίσματος. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 587.
Ε174. Τιμητικού ψηφίσματος άπότμημα. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 79.
Ε175. Ψήφισμα τιμητικό για δύο σιτώνες. Μουσείο Λούβρου, άρ. καταλόγου ΜΝΒ 3040.
Ε176. Τιμητικό ψήφισμα για άγνωστο ευεργέτη. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 78.
Ε177. Ψήφισμα προξενιάς για τον Παυσίμαχο, γιο τοΰ Διείου. Φωτογραφία έκτύπου τής
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών (est. IH 169).
Ε178. Τιμητικό ψήφισμα για τον Ρωμαίο Μάρκο, γιο τοΰ Ποπλίου. Άρχ. Συλλογή
Μαρώνειας ΑΚΜ 446.
Ε179. Ψηφίσματος άπότμημα. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 413.
Ε180Α-Β. Ψήφισμα τών Μαρωνιτών για τήν διασφάλιση τής ελευθερίας καί αυτονομίας τής
πόλεως. Μουσείο Σαμοθράκης, αριθ. καταλόγου 88.594 καί 86.1181.
Ε180Α. Ψήφισμα τών Μαρωνιτών για τήν διασφάλιση τής ελευθερίας καί αυτονομίας τής
πόλεως. Μουσείο Σαμοθράκης, αριθ. καταλόγου 88.594.
Ε180Β. Ψήφισμα τών Μαρωνιτών για τήν διασφάλιση τής ελευθερίας καί αυτονομίας τής
πόλεως. Μουσείο Σαμοθράκης, αριθ. καταλόγου 86.1181.
Ε181. Ψήφισμα αποδόσεως επιτάφιων τιμών για τον Κορνήλιο Ηρακλείδη. Μουσείο
Κομοτηνής ΑΓΚ 960 = ΑΚΜ 166.
Ε181α. Ψήφισμα αποσπασματικό. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 10486.
Ε182.Ψήφισμα τών θεραπευτών τοΰ Σαράπιδος προς τιμήν τοΰ ιερέως Παραμόνου Άτταλου.
Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 146.
Ε183. Ψήφισμα τών θεραπευτών τοΰ Σαράπιδος προς τιμήν τοΰ Σωκλείους Θεοξενίδη.
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 966.
Ε184. Ψήφισμα με άδιάγνωστο περιεχόμενο. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 92.
Ε185Α-Β. Διάταγμα τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ. Βυζαντινή Συλλογή Κομοτηνής.
Ε186. Αναθηματική στον Δία καί τον βασιλέα Φίλιππο. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ
605.
Ε187. Αναθηματικός βωμίσκος στον Δία καί τήν Ρώμη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 957.
Ε188. Αναθηματικός βωμίσκος άγνωστου ιερέως.
Ε189. Άπότμημα αναθηματικού βωμίσκου τοΰ ιερέως Κέλσου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ
6170.
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Ε190. 'Αναθηματικός βωμίσκος τοΰ ιερέως Τίτου (;) Καισίου Καικιλιανοϋ. Μουσείο
Κομοτηνής ΑΓΚ 930 = ΑΚΜ 15.
Ε191. 'Αναθηματικός βωμίσκος τοΰ Ιερέως 'Απολλοδώρου. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ
66.
Ε193. 'Αναθηματικός βωμίσκος τοΰ Ιερέως Αυρηλίου Άλβανοΰ. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας
ΑΚΜ 592.
Ε194. 'Αναθηματικός βωμίσκος τοΰ ιερέως Αυρηλίου Τάρσα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 928
= ΑΚΜ 8+21.
Ε195. 'Αναθηματικός βωμίσκος τοΰ ιερέως Διονυσίου Θεοδότου. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας
ΑΚΜ 76.
Ε196. 'Απότμημα αναθηματικού βωμίσκου ιερέως. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 284.
Ε197. 'Αναθηματικός βωμίσκος ιερέως. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 590.
Ε198. 'Απότμημα αναθηματικοΰ βωμίσκου ιερέως. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 642.
Ε199. 'Αναθηματική στους Αιγυπτίους θεούς. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 589.
Ε200. 'Αναθηματική τοΰ Άκέστορος στους Αιγυπτίους θεούς. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ
8155.
Ε201. 'Αναθηματική τριηράρχου στους Αιγυπτίους θεούς. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ
450.
Ε202. 'Αναθηματική της Μαρκίας Άβράτιδος. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 278.
Ε203. 'Αναθηματική τοΰ άγωνοθέτη 'Απολλώνιου στους Αιγυπτίους θεούς. Μουσείο
Κομοτηνής ΑΓΚ 961.
Ε204. 'Αναθηματική στην Νεικονέμεσιν. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 585.
Ε206. Τιμητική τοΰ Πτολεμαίου Στ ' (;). Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 9007.
Ε205. Άρεταλογία της "Ισιδος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 963.
Ε207. Τιμητική θράκας βασιλέως. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 137.
Ε208. Τιμητική των αυτοκρατόρων Βεσπασιανού και Τίτου. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ
644.
Ε209. Τιμητική τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 65.
Ε210. Τιμητική τοΰ αύτοκράτορος 'Αδριανού. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1359 (= ΑΓΚ 629)
Ε211. 'Απότμημα τιμητικής (;) επιγραφής τοΰ δήμου Σαμοθράκων. 'Αρχ. Συλλογή
Μαρωνείας ΑΚΜ 387.
Ε212. Κατάλογος θεραπευτών της "Ισιδος καί τοΰ Σαράπιδος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ
10487+ ΑΓΚ 977 = ΑΚΜ 219.
Ε213. Κατάλογος θεραπευτών τών Αιγυπτίων θεών (;). Μουσείο Κομοτηνής.
Ε214. 'Αποσπασματικό επιτύμβιο επίγραμμα (;). 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 643.
Ε215. 'Επιτύμβιο επίγραμμα για τον Γαλάτη Βρίκκωνα, γιο τοΰ Άτευρίστου. Μουσείο
Κομοτηνής ΑΓΚ456.
Ε216. 'Επιτύμβιο επίγραμμα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4264.
Ε217. 'Επιτύμβιο επίγραμμα. Παλαιοχριστιανική βασιλική, Παληόχωρα Μαρωνείας.
Ε218. Επιτύμβιο επίγραμμα για τον Δεινία, γιο τοΰ Εύρυνόμου. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας
ΑΚΜ 583.
Ε219. 'Επιτύμβιο επίγραμμα τής Τυλλίας Πρόκλας. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 69.
Ε221. 'Επιτύμβιο επίγραμμα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 938.
Ε222. 'Επιτύμβιο τοΰ γιου τοΰ Θεοξενίδη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 85.
Ε220. 'Αποσπασματικό επιτύμβιο επίγραμμα.
Ε223. 'Επιτύμβιο τής Ήραΐδος Παντακλέους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 965 (= ΑΚΜ 283).
Ε224. 'Επιτύμβιο τοΰ Ήροβούλου Πόσιδος. 'Αρχ. Συλλογή Μαρωνείας.
Ε225. Επιτύμβιο τοΰ Μητροφάνους Ήρογείτονος
Ε226. 'Επιτύμβιο τής Μητρώνασσας, συζύγου τοΰ Σωπολίδη
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Ε227. Επιτύμβιο τοΰ Άνδρωνος Διφιλίδη. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 632.
Ε228. 'Επιτύμβιο της Κλειτοϋς. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ11514.
Ε229. Επιτύμβιο της Σωσιπάτρας Κανθαρίωνος. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 634.
Ε230Α-Β. Επιτύμβιο τοΰ Ήρα Σατύρου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΛΙΘ.132.
Ε231. 'Επιτύμβιο τοΰ Αριστοβούλου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 70.
Ε232. Επιτύμβιο τοΰ Εκαταίου Διονυσίου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας.
Ε233. 'Επιτύμβιο της Ήραΐδος, συζύγου τοΰ Αρμοδίου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ11510.
Ε234. Επιτύμβιο τής Μητρώνασσας Άθηνοκλέους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6180.
Ε235. 'Επιτύμβιο τοΰ Μοσχίωνος Χαρικλέους. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 154.
Ε236. 'Επιτύμβιο τοΰ γιου τοΰ Λευκίππου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 11511.
Ε237. Επιτύμβιο τοΰ Λεπτίνη. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 412.
Ε238. 'Επιτύμβιο τοΰ Ξεναίου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 385.
Ε239. Αποσπασματικό επιτύμβιο. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 73.
Ε240. 'Επιτύμβιο τής Άφροδεισίας Δημοκρίτου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 631.
Ε241. 'Επιτύμβιο τής Μοσχίνης. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 282.
Ε242Α-Β. Επιτύμβιο τής Βερενίκης Ηρακλείδη. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 214.
Ε243. 'Επιτύμβιο τοΰ Διονυσίου Απολλώνιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 588.
Ε244. Άπότμημα βάσεως. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 216.
Ε245. 'Επιτύμβιο τοΰ Μητροδότου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 368.
Ε246. 'Επιτύμβιο τοΰ Δημοχάρους. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 452.
Ε248. Άπότμημα επιτύμβιας στήλης. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 411.
Ε249. Άπότμημα επιτύμβιας στήλης. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 153.
Ε250. 'Επιτύμβιο τοΰ Σωσιφιλου Διονυσίου. Αναπαραγωγή τοΰ απογράφου τοΰ. J. A. R.
Munro (JHS 16 [1896] 320, άρ. 22).
Ε252. Επιτύμβιο τοΰ Ήγησίππου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας.
Ε253. Άπότμημα μαρμάρινης βάσεως. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 144.
Ε255. 'Επιτύμβιο τοΰ Σεύθου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 569.
Ε256. Στήλη επιτύμβια. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 577.
Ε257. 'Επιτύμβιο τών γιων και τών εγγονών τοΰ Δικαίου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ
234.
Ε258. Επιτύμβιο τοΰ οίκου τοΰ Απολλοδώρου ΑΊαντίδη. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ
119.
Ε259. 'Επιτύμβιο τοΰ οίκου τοΰ Διογένους Σωτηρίχου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 449.
Ε260. 'Επιτύμβιο τριών αδελφών (;). Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας
Ε261. Άπότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΓΚ 11513
Ε262. Άπότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 280.
Ε263. 'Επιτύμβιο τοϋ Σωτάδα Δίωνος, από τήν Κρήτη. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 117.
Ε264. 'Επιτύμβιο τοϋ Φιλιππέως Πτολέμα Φιλίππου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 458.
Ε265. 'Επιτύμβιο δύο Λυσιμαχέων. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 235.
Ε266. Άπότμημα μαρμάρινης βάσεως. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 414.
Ε267. Επιτύμβιο τοΰ Εύβίου Μητροδώρου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 281.
Ε268. Επιτύμβιο τής Βενδίδος Μητροφάνους. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 218.
Ε269. 'Επιτύμβιο τοΰ Καλλιστράτου Μενεκλέους. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 408.
Ε270. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 434.
Ε271. 'Επιτύμβιο τοΰ γιου τοΰ Σεύθου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 77.
Ε272. Επιτύμβιο τοΰ Ήρακλα Απολλοδώρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10485.
Ε273. 'Επιτύμβιο τοΰ Δίαντος. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 148.
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Πίναξ 71.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε274. Ε π ι τ ύ μ β ι ο τοΰ γιου τοϋ Κέρδωνος. Φωτογραφία έκτύπου της Γαλλικής
'Αρχαιολογικής Σχολής 'Αθηνών (est. IH 171-172).
Ε275. 'Επιτύμβιο τής Άτερίας 'Ελπίδος. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 172.
Ε277. Επιτύμβιου άπότμημα. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας,
Ε278. Επιτύμβιο τής Ηδείας Διονυσίου. Αναπαραγωγή τοΰ απογράφου τοΰ J. Α. R. Munro
(JHS 16 [1896] 318-9, αρ. 17).
Ε279. 'Επιτύμβιο τής Βενδίδος και τοΰ Μηνοδότου. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 121.
Ε280. Επιτύμβιο τής Όρφιδίας 'Ικεσίας και τής Φλαβίας Ρηγίλλης. Μουσείο Κομοτηνής
ΑΓΚ 1718.
Ε281. Μαρμάρινος ορθοστάτης ; Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 555.
Ε282. Άπότμημα μαρμάρινου βάθρου.
Ε283. Άπότμημα βάσεως. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 640.
Ε284. Άπότμημα πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 377.
Ε285. Άπότμημα βάθρου. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας.
Ε286. Επιτύμβιο τοΰ οίκου τοΰ Διονυσίου 'Ιέρωνος. Φωτογραφία έκτύπου τής Γαλλικής
Αρχαιολογικής Σχολής (est. IH 173).
Ε287. Επιτύμβιο τοϋ Άρτέμωνος Διογένους. Αναπαραγωγή τοΰ απογράφου τοΰ J. Α. R.
Munro (JHS 16 [1896] 319, άρ. 19).
Ε288. 'Επιτύμβιο τοΰ οίκου τοϋ 'Ηρακλείδη Άμυνάνδρου. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ
5.
Ε290. Επιτύμβιο τοΰ Μητροδώρου Φιλόμουσου. Φωτογραφία έκτύπου τής Γαλλικής
Αρχαιολογικής Σχολής (est. IH 179).
Ε292. 'Επιτύμβιο τοΰ Φάσιδος Έπαφροδείτου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 953 = ΑΚΜ 118.
Ε295. 'Επιτύμβιο τοΰ Καρτοΰ. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 285.
Ε296. Επιτύμβιο τοΰ Ρωμαίου Ποπλίου Κυιντιλίου. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 635.
Ε297. 'Επιτύμβιο τοΰ Πυθογένους και τής συζύγου του. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 13.
Ε298. 'Επιτύμβιο τοΰ Γαΐου Ούαλερίου Σευήρου καί τής 'Ηδείας Τάρσου. Άρχ. Συλλογή
Μαρωνείας ΑΚΜ 14.
Ε299. Άπότμημα βάσεως. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 26.
Ε300. Άπότμημα πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 71.
Ε302. Επιτύμβιο τοΰ Διονυσίου Δωρίωνος, και τής συζύγου του. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ
971.
Ε303. 'Επιτύμβιο τής Βερονείκης Φιλέρωτος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 926 = ΑΚΜ 1.
Ε304. 'Επιτύμβιο τής Ευφροσύνης. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 136.
Ε305. Επιτύμβιο τοΰ Αλεξάνδρου Φιδία. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 231.
Ε306. 'Επιτύμβιο τοΰ Μαξίμου. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 239.
Ε307. 'Επιτύμβιο τοΰ Ούλπίου Έπαφροδείτου. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 23.
Ε308. 'Επιτύμβιο τοΰ Λουκίου Πάρδου. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 582.
Ε309. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας.
Ε310. 'Επιτύμβιο τοΰ Φλαβίου Άλύπου. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 138.
Ε311. 'Επιτύμβιο τοΰ Βρουττίου Έπινείκου. Αναπαραγωγή τοΰ απογράφου τοΰ G. Deville
(AnnAssEtGr 7 [ 1873] 97 αρ. 4).
Ε312.'Επιτύμβιο τής οικογενείας τοΰ Φλαβίου Σμαράγδου.
Ε313. 'Επιτύμβιο αυτοκρατορικού απελεύθερου.
Ε314. Άπότμημα πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 160.
Ε315. 'Επιτύμβια στήλη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6166 καί 6169.
Ε316. Άπότμημα σαρκοφάγου. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 6.
Ε317. Άπότμημα επιτύμβιας στήλης. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 591.
Ε318. Άπότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρωνείας ΑΚΜ 131.
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Ε320. 'Απότμημα επιτύμβιου. 'Αρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 233.
Ε321. 'Απότμημα επιτύμβιου. 'Αρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 68.
Ε322. 'Απότμημα επιτύμβιου. 'Αρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 415.
Ε323. 'Απότμημα επιτύμβιου. Μουσείο Σόφιας.
Ε324. 'Απότμημα επιτύμβιου.
Ε325. 'Απότμημα επιτύμβιου. 'Αρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 64.
Ε326. 'Απότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 9.
Ε327. 'Επιτύμβιου απότμημα
Ε328. 'Επιτύμβιο της Καρτουζας. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 937 = ΑΚΜ 33.
Ε329Α-Β. 'Επιτύμβια πλάκα. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 223.
Ε330. 'Επιτύμβιο τοΰ προβοκάτορος Ίακλάτορος. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 449.
Ε331. Απότμημα βάσεως. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 429.
Ε332. Απότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 286.
Ε333. Απότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 230.
Ε334. Απότμημα βάθρου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας.
Ε335. Απότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 10.
Ε336. 'Επιτύμβια στήλη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 951 = ΑΚΜ 114.
Ε337. Δίγλωσσο επιτύμβιο. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 173.
Ε338. Απότμημα στήλης. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 645.
Ε339. Απότμημα κιονίσκου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας.
Ε340. Απότμημα ενεπίγραφης πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 19.
Ε341. Απότμημα ενεπίγραφης πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 82.
Ε342. Απότμημα μαρμάρινης πλάκας.
Ε343. Όρος. Φωτογραφία εκτύπου της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής (est. IH 170).
Ε344. 'Επιτύμβιο τής Γλυκερίας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 636.
Ε345. Απότμημα ενεπίγραφης πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 581.
Ε346. 'Επιτύμβιο τοΰ Άπολλιναρίου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 7.
Ε347. 'Επιτύμβιο τής Γεωργίας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 575.
Ε348. 'Επιτύμβιο τοΰ Διονυσίου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6180.
Ε349. 'Επιτύμβιο τής Θεοδώρας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 46.
Ε350. 'Επιτύμβιο τής Ματρόνας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 53.
Ε351. 'Επιτύμβιο τής Νονώσας. Αρχαιολογικό Μουσείο Σόφιας.
Ε352. 'Επιτύμβιο τής Κυριακής. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 244.
Ε353. 'Επιτύμβιο τοΰ 'Ιωάννου Λαχανά. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 391.
Ε354. 'Επιτύμβιο τοΰ ίατροΰ Θαλασσίου. Μουσείο Κομοτηνής 8157.
Ε355. Επιτύμβιο τοΰ εργολάβου Θεοδοσίου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 279.
Ε357. 'Επιτύμβιο τής Παγχαρίας. Βυζαντινή Συλλογή Κομοτηνής.
Ε358. Απότμημα μαρμάρινης στήλης. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 227.
Ε359. Απότμημα επιτύμβιας πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 593.
Ε360. Απότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 213.
Ε361. Απότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 380.
Ε362. Απότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 456.
Ε362α. Απότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 584.
Ε363. Βάση αναθήματος. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 145.
Ε364. Απότμημα γνώμονος ήλιακοΰ ωρολογίου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 451.
Ε365. Απότμημα μαρμάρινης στήλης. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 459.
Ε366. Τμήμα μαρμάρινης ενεπίγραφης πλάκας. Αναπαραγωγή τοΰ απογράφου τοΰ J. Α. R.
Munro (MS 16 [1896] 320, αρ. 21).
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ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε367. Άποτμημα μαρμάρινης επιτύμβιας πλάκας. 'Αρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 72.
Ε368. Άποτμημα τετράπλευρου βάθρου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 565.
Ε369. Άποτμημα σχιστολιθικής πλάκας. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 96.
Ε370. Άποτμημα μαρμάρινου βάθρου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 25. Αναπαραγωγή
τοϋ απογράφου τοϋ J. A. R. Munro (JHS 16 [1896] 320, άρ. 18).
Ε371. Άποτμημα μαρμάρινου βάθρου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας.
Ε372. Άποτμημα μαρμάρινης πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 410.
Ε373. Άποτμημα μαρμάρινης πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας.
Ε374. Άποτμημα μαρμάρινου βάθρου. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 74.
Ε376. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 586.
Ε377. Άποτμημα άμφίγραφης πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΓΚ 11512. Όψη Α.
Ε378. Άποτμημα αμφίγραφης πλάκας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΓΚ 11512. Όψη Β.
Ε380. 'Επιτύμβιο του Σωκλέους Μικύθου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10078.
Ε381. 'Επιτύμβιο των τέκνων τοϋ Έρμοφάντου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 10076.
Ε382. 'Οροθετικός κιονίσκος τής Τετραρχίας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 324.
Ε383. 'Οροθετικός κιονίσκος τής Τετραρχίας. Άρχ. Συλλογή Μαρώνειας ΑΚΜ 325.
Ε384. Ανάθημα τοϋ 'Ηρακλείδη στον Δία Ζβελθίουρδο. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 45.
Ε385.Έπιτύμβιο του Ίάσωνος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3082.
Ε386. 'Επιτύμβια στήλη για τήν πενθερά τοϋ 'Ιουλιανού. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 30.
Ε387. 'Επιτύμβιο τοϋ στρατηγού Ροιμητάλκη Διασένεως. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11.
Ε388. 'Επιτύμβιο επίγραμμα τοϋ Στράτωνος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 88.
Ε389. Αναθηματική στον Δία Παισουληνό. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 66 = ΑΓΚ 1359
Ε390. Άποτμημα μαρμάρινης πλάκας. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 172.
Ε391. 'Επιτύμβιο τοϋ Ζωτικού. Μουσείο Κομοτηνής.
Ε393. Φαλλόσχημος βωμίσκος όλων των θεών. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 147.
Ε394. 'Επιτύμβιο τοϋ Αυρηλίου Διονυσίου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4273.
Ε396. 'Επιτύμβιο τοϋ Αυρηλίου Κρονίωνος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 322.
Ε395. Μιλιοδείκτης τής Τοπείρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 144.
Ε397. 'Ηλιακό ωρολόγιο. Μουσείο Κομοτηνής 1-2.
Ε398. 'Οροθετική επιγραφή των Τετραρχών. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2212.
Ε400. Ψήφισμα τών Δρυϊτών προς τιμήν τοϋ Πολυαράτου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 711.
Ε399. Αναθηματική στον Απόλλωνα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 250.1 και 250.2.
Ε401. Αναθηματική τελωνών στην Αφροδίτη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 12241.
Ε402. Αναθηματική τής Άρχήνασσας Κεφάλου στην Δήμητρα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ
1618.
Ε403. Αναθηματική τών αρχόντων Πόλλιδος και Άρχικλέους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ
4453.
Ε404. 'Επιγραφή τοϋ Αδάμαντος Βοστάδος ("Πύργος Μυρσίνης").
Ε405. 'Επιτύμβιο τής Μυρσίνης Άλκεβιάδου ("Πύργος Μυρσίνης").
Ε406. 'Επιτύμβιο τής Μυρσίνης Άλκεβιάδου ("Πύργος Μυρσίνης").
Ε407. 'Επιτύμβιο τοϋ Ήγησιλάου Άλκιβιάδου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3307.
Ε408. 'Επιτύμβιο τοϋ Κλεοστράτου Δαναού. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1356.
Ε409. 'Επιτύμβιο τοϋ Πυθοδώρου Θεογένους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 361.
Ε410. 'Επιτύμβιου άποτμημα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 360.
Ε411. 'Επιτύμβιο τής Άδας Βοστάδος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3625.
*Ε412. 'Επιτύμβιο τοϋ Απολλοδώρου Βοσταδος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2231.
Ε413. 'Επιτύμβιο τής Άρτεμίστης Θράσωνος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 126.
Ε414. 'Επιτύμβιο τοϋ Εύκρατους Πολυχάρους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 365.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ
Πίναξ 87.

Πίναξ 89.

Πίναξ 90.

Πίναξ 91.

Πίναξ 92.

Πίναξ 93.

Πίναξ 94.

685

Ε415. 'Επιτύμβιο (;) τού Όρφέως Κιληβύζου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 115. '
Ε416. 'Επιτύμβιο τής Τόδης Μητροδότου. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Σόφιας άρ. κατ. 5768.
'Αναπαραγωγή του απογράφου τού G. Kazarow (JdIAA 33 ( 1918) 11, ε'ικ. 8).
Ε417. 'Επιτύμβιο τής Σχινείσης Δρόσωνος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 114.
Ε418. 'Επιτύμβιο τοΰ Άρχεπόλιδος Σωκλέους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 357.
Ε419. Επιτύμβιου άπότμημα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2230.
Ε420. 'Επιτύμβιο τής Κλεοπάτρας Πολυκράτους. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11936.
Ε421. 'Επιτύμβιο τοΰ Μενάνδρου 'Αντιπάτρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 6163.
Ε422. 'Επιτύμβιο τής Μαιανδρίας Σατύρου. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Σόφιας άρ. κατ. 5795.
Ε423. Επιτύμβιο τοΰ Μύλλου 'Απολλοδώρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 359.
Ε424. 'Επιτύμβιο τοΰ Προκλέους 'Απολλοδώρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4290.
Ε425. 'Επιτύμβιο τού Σωκλέους Πάγκαλου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 358.
Ε426. 'Επιτύμβιο τοΰ Διονυσίου Τελεσφόρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 233.
Ε427. 'Επιτύμβιο τοΰ Μενάνδρου (;). Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1707.
Ε428. Μαρμάρινη βάση. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11937.
Ε429. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1702.
Ε430. Άπότμημα ψηφίσματος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2238.
Ε431. 'Αναθηματική τοϋ Κλαυδίου Φιλόμουσου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1753.
Ε432. 'Επιτύμβιο τής 'Ιουλίας Λογγίνης. 'Αναπαραγωγή τής φωτογραφίας πού δημοσιεύθηκε
από τον Π. Πάντο (ΑΔ 31 [1976] [1984] "Χρονικά" 316, πίν. 256β).
Ε433Α. Καταμερισμός έργων οδοποιίας. Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως.
'Αναπαραγωγή των σχεδιασμάτων των Ε. Kaiinka (ÖJA 28 [1933] 110-12, άρ. 91)
και Γ. Λαμπουσιάδη (Θρακικά 15 [1941] 129).
Ε433Β. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Σόφιας, άρ. κατ. 5776.
Ε434. Όρος ιερής χώρας. 'Αναπαραγωγή τοΰ σχεδίου τοΰ G. Seure (BCH 24 [1900] 147).
Ε435. 'Αναθηματική τοΰ χρυσοχόου Αυρηλίου Κάρπου στους θεούς 'Ασκληπιό καί Ύγιεία.
Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 11704.
Ε436. 'Ενεπίγραφο ηλιακό ώρολόγιο-ανάθημα στις 'Εννέα Μοΰσες. Μουσείο Κομοτηνής
ΑΓΚ 1358.
Ε437. Τιμητική τοΰ αύτοκράτορος Μάρκου Αυρηλίου. 'Ακρόπολις Τραϊανουπόλεως.
Ε438. 'Επιτύμβιο τοΰ οϊκου τής Διογενείας Βακχίου. Τραϊανούπολις (Χάνα).
*Ε439. Άπότμημα επιτύμβιου. Άρχ. Συλλογή Τραϊανουπόλεως (Χάνα).
Ε440. Άπότμημα επιτύμβιου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 141.
Ε441. 'Επιτύμβιο τοΰ Εύδοξί(ου;). Άρχ. Συλλογή Τραϊανουπόλεως (Χάνα).
Ε442. Επιτύμβιο τοΰ Πέτρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 138.
*Ε443. Άπότμημα ορθογώνιου μαρμάρινου δόμου (;)
Ε444. Μαρμάρινης πλάκας άπότμημα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 121.
Ε445. Αποσπασματική στήλη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 143.
*Ε446. 'Επιστολή Ρωμαίου αύτοκράτορος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 1357.
*Ε447. Καταμερισμός έργων οδοποιίας. Αναπαραγωγή τοΰ απογράφου τοΰ G. Deville
(AnnAssEtGrl [1873] 97-98, άρ. 5).
Ε448. Όρος τής χώρας τοΰ ίεροΰ τής Σαμοθράκης. Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως, άρ. κατ.
μαρμάρων 1029. Αναπαραγωγή τής φωτογραφίας πού δημοσιεύθηκε από τήν Cole
(17 καί σημ. 131, Appendix Ι άρ. 15, πίν. V a).
Ε450. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 339.
Ε451. Ψήφισμα προς τιμήν οικονόμου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 128.
Ε452. Μιλιοδείκτης. Άρχ. Συλλογή Τραϊανουπόλεως (Χάνα).
Ε453. Μιλιοδείκτης λατινικός τοΰ αύτοκράτορος Νέρωνος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2245.
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Ε454. Μιλιοδείκτης τιμητικός τοϋ αύτοκράτορος Μαξιμίνου τοϋ Θρακος καί τοϋ γιου του
Καίσαρος Μαξίμου. 'Αναπαραγωγή σχεδίου τοϋ Γ. Ευθυμίου (ΑΕ 1965 [1967]
'"Αρχαιολογικά Χρονικά" 21-22).
Ε455. 'Επιστολή άγνωστου αυτοκρατορικού επιτρόπου τής επαρχίας Θράκης. 'Αρχ. Συλλογή
'Αλεξανδρουπόλεως ΑΚ 190.
Ε457. 'Αναθηματική τοΰ Άπελλα Δορζίνθου στον (Απόλλωνα;) Σιρηνό. Μουσείο
Κομοτηνής ΑΓΚ 3023.
Ε458. 'Αναθηματική τοϋ βασιλέως τών Θρακών Κότυος στον Ηρακλή. Συλλογή
Διδυμοτείχου (Τζαμί) ΑΚ 66.
Πίναξ 95.
Ε459. 'Αναθηματική στον 'Απόλλωνα Κερσηνό. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2178.
*Ε460. 'Αναθηματική στον Κύριο Κερσηνό. Συλλογή Διδυμοτείχου (Τζαμί) ΑΚ 64.
*Ε461. 'Αναθηματική στον Δία "Υψιστο. Συλλογή Διδυμοτείχου (Τζαμί).
Ε462. Τιμητική τοϋ αύτοκράτορος Ούήρου. Λόφος 'Αγίας Πέτρας.
Ε463. Τιμητική τοΰ αύτοκράτορος Φιλίππου τοΰ "Αραβος. Συλλογή Διδυμοτείχου ΑΚ 91.
Ε464. Τιμητική τοϋ Καίσαρος Ούαλεριανοΰ. Συλλογή Διδυμοτείχου (Γυμνάσιο) ΑΚ 90.
Πίναξ 96.
Ε465. 'Επιτύμβιο επίγραμμα τοΰ 'Απολλώνιου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 12228.
Ε466. 'Επιτύμβιο επίγραμμα μονομάχου. 'Αγία Πετρούπολις, Hermitage.
*Ε467. 'Επιτύμβιο τοΰ οίκου τοΰ Ποτάμωνος. 'Αγία Πετρούπολις, Hermitage.
*Ε470. Άπότμημα σαρκοφάγου ; Συλλογή Διδυμοτείχου 17
Πίναξ 97.
Ε472. Άπότμημα μαρμάρινης στήλης (;)
*Ε473. 'Επιτύμβιου άπότμημα. Συλλογή Διδυμοτείχου (Τζαμί), άκατάγραφη.
Ε474. 'Επιτύμβιο τοΰ Διογένους. Συλλογή Διδυμοτείχου ΑΚ 120.
Ε475. 'Επιτύμβιο τής Βριττανίας. Συλλογή Διδυμοτείχου ΑΚ 33.
Ε476. 'Αναθηματική τοϋ Αύλουζένεος (;). Συλλογή Διδυμοτείχου (Τζαμί).
Ε477. 'Αναθηματική στον θεό Έβρο. 'Αναπαραγωγή τής φωτογραφίας πού δημοσιεύθηκε από
τον Π. Πετρίδη (ΑΕ 1925-1926, 189-90).
Ε478. 'Αναθηματική τοΰ Αύλουζένεος στον 'Απόλλωνα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 2240.
Πίναξ 98.
Ε479. 'Αναθηματική στον 'Απόλλωνα (;). Συλλογή Διδυμοτείχου ΑΚ 65.
Ε480. Άπότμημα επιτύμβιου
Ε481. Αναθηματική στον Απόλλωνα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 57.
Ε482. Αναθηματική στον ήρωα ιππέα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 83.
Ε483. Αναθηματική επιμελητού. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 67+68.
Πίναξ 99.
Ε484. Βάσις συντάγματος μονομάχων. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 435.
Ε485. 'Επιτύμβιου επιγράμματος (;) απόσπασμα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 4266.
*Ε488. 'Επιτύμβιο τής Ζωσαροΰς Κέρδωνος. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 3.
Ε489. Επιτύμβιο ναυκλήρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 58.
Ε490. Άπότμημα επιτύμβιου ; Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 56.
Ε491. Άπότμημα επιτύμβιου ; Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 26.
Πίναξ 100. Ε493. 'Επιτύμβιο λατινικό. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 206β.
Ε494. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 13.
Ε495. Κτητορική επιγραφή. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 59.
Ε497. 'Επιτύμβιο επίγραμμα. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 63.
Ε498. 'Επιτύμβια στήλη. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 52.
Ε499. 'Επιτύμβιο πρεσβυτέρου. Μουσείο Κομοτηνής ΑΓΚ 61.

687

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Χάρτης 1. Θέσεις προϊστορικών ευρημάτων στην Θράκη τοΰ Αιγαίου
(Σύνθεση δεδομένων: Δρ Ί . 'Ασλάνης, Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής
'Αρχαιότητος, Έθνικόν "Ιδρυμα Ερευνών).

Σελίς 125

Χάρτης 2. Ή Θράκη τοΰ Αιγαίου κατά την αρχαϊκή και τήν κλασσική περίοδο.

Σελις 133
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Σελίς 135
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Σελίς 141

Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τών 'Αβδήρων (ΙΘ ' Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων).

Σελίς 177

Τοπογραφικός χάρτης τής περιοχής τής Τοπείρου (αναπαραγωγή από τό άρθρο
τής Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Θρακική 'Επετηρίδα 7 [1987-1990] 82).

*

Τοπογραφικό διάγραμμα τής χερσονήσου τής Μολυβωτής. 'Αντίγραφο από τον
γεω-αεροπορικό χάρτη τής Γεωργικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, φύλλο 36,50, 56 (Μπακαλάκης, Στρύμηπίν. 1, αναπαραγωγή).

*

Τοπογραφικός χάρτης τής περιοχής τής Μαρώνειας καί τοΰ λόφου τοΰ 'Αγίου
Γεωργίου (ΙΘ ' 'Εφορεία Προϊστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων).

Σελις 337

Τοπογραφικό διάγραμμα τής Ζώνης (ΙΘ' 'Εφορεία Προϊστορικών καί
Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων).

Σελίς 507

Τοπογραφικό διάγραμμα τής περιοχής τής Τραϊανουπόλεως. 'Αναπαραγωγή
από Antigoni Zournatzi, "A Goldsmith's Dedication from St. George (Loutra): New
Evidence for the Cult of Asclepius in Trajanopolis", Ancient West & East 2. 2
(2003) 325-47.

Σελίς 533

Τοπογραφικό διάγραμμα τής περιοχής τής Πλωτινοπόλεως. 'Αναπαραγωγή από
Π. Πάντος, ΑΑ 29 (1973-74) [1980] 824, σχ. 1.

Σελί

ζ

573

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Tò ανά χείρας έργο ήταν ήδη στο τυπογραφείο, όταν περιήλθαν σε γνώση μας τα ακόλουθα
σημαντικά δημοσιεύματα —ενα βιβλίο και δύο εκτενή άρθρα— τα όποια δεν ήταν πλέον δυνατόν
να ληφθούν υπ' οψη:
Χρυσούλα Βεληγιάννη, OL ελληνίδες πόλεις και το βασίλειο των Οδρυσών. Από Αβδήρων πόλεως
μέχρι Ίστρου ποταμού, Αθήνα 2004.
Kevin Clinton, "Two Decrees of Maroneia from Samothrace: Further Thoughts", Chiron 34 (2004)
145-48.
Michael Wörrle, " Maroneia im Umbruch. Von der hellenistischen zur kaiserzeitlichen Polis",
Chiron 34 (2004) 149-67.
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