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ΑΝΑΘΗΜΑΤι ΚΟΝ ΚΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΙΩΝ 

νπο ΓΕΩΡΓιΟΥ Π· Ο l ΚΟ ΟΜΟΥ 

Πρό τινων ετων εύρέ{)η ύπο χωρικων ?'ν τΏ κοίτη τού ποταμΟύ της άρχαίας 
, λυμ;τίας Kλα()~oυ χαλκούν κράνος, ϋ'ψους περίπου 0.2;3, (είκ. 1) , φέρον δε κατα τα. 
κράσ;τ:>δα των παραγνα{) ί()ων και τού αύΥ}νος Τ11ν έ'i:ης 

μονόστιχον καί, παρ' ελαΖίστην εν τέλει ελλε ι'ψιν, πλ11ρη 
ύ.ναΌηματικην fAlY α([11ν (είκ. 2) : 

'Εeχομένι οι άνέ{)'ειαν 10Ι ΔΙ. ΤΟι Όλυπίο ι 9 0eόνεια [ν Ι1ελ όντ ε ς] 

Το κράνος τούτο έξήτασα οτε εύρέ{)η, τότε δε 

έσχεbί(ισα οσον I]ΤΟ δυνατον ;τιστότατα και την έπιγρα

ψ1Ίν. Ί Ι διαηΊρησις το υ κρύ.νου; είναι μετριωτάτη, έiλεί-

δ ,ι Ε 1. 'A,-rιOημαHΚ(~ Ι ' κράγος 'Οgχnμε Ι 'ίω'J' 
πει ε αυτού ίκανον μερος. 'ύτυχως δμως σΦ _εται: χατα 

το πλείστον 1Ί βCΊ.σις ΤΟϋ χράνου;, (;)στε νό. εχωμεν σΖεδΟν άκέραιον Τ11ν έ;τιγραc ήν. 

"Υψο; γραμμ. 0,01 . 

Οί Όρχομένιο ι, οί ύπο της έπιγραφης άναφερόμενο ι είνα ι βεβαίως οί έν Βο ιωτίψ 
ούΖΙ δε οί' ρκάδες, διότι ε ίς εκείνους φέρε ι ή μνεία τη Κορων"ίας. 

Ό τύπος 'Ερχομένιοι καΙ Έρχομενό ς "ίναι 11δη γνωστος και εξ '~πιγραφων και 
έκ νομισμάτων τού τε Βοιωτικού καΙ τού ΆρκαδΙΧΟύ Όρχ μεν οίί. 

τα. νομίσματα της Βοιωτικης πόλεως φέρουσι το πρωτον το έπ ιγράφιον Ε ΡΧΟ 

περι το 3Η ϊ --;ιΚ4 π. Χ. ομίσματα της περιόδου 33, -3 15 π.Χ. φέρουσ ι το ';π ιγρά
φιον ΟΡΧ. Έπανέρχεται δε το έ;τιγράφιον ΕΡΧΟ κατα. 111'\1 < στ6.την περίοδον 1-:1:6 -· 27 
π. Χ. (Η ad - Σβορώνου Ίστορ. των νομισμύ.των ,-1-42 - ll ead H~ 1 ,j4U) 'Αλλα και της 
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Άρκαδικη ς πόλεως Όρχομενου τά "ο !ι ίσματα, κο;rέvτα μπα τ l)ν έν ετει 3 ί Ο π. Χ. 
γενομέ νην 'ίδ ρυσιν Τ;l ς Μεγαλοπόλεως (Ξενο(ι· Έυ. ι )". Ι\ ' ,5,11), εϊ.ουσ l το έ;τιγράφιον 
ΕΡΧΟ ΜΕΝΙΩΝ καΙ Ε=Ρ. τα b' εν αύτοχρατορ. ϊ.ρόνοις ά;τυ .... ευ11ρου μέϊ.Ρ Ι Καρα-<άλλα χο
πέντα φέρουσι τι) έπιγράcrιoν Ο ΡΧ Ο Μ!::ΝΙ \ΙΝ (IIen(! Σβορά)νου ΙΝ Α ;->G,-> έ.-IΙea d Η ι ~-li'>] ) . 

τα έπιγραφιχα μαvτύρια εϊναι: 1) JtE\..l l του Βοιωτικού 'Ορχομενού ια ΥΙΙ άπο 
άρ . :\20,-). ' 22,' -323~. Ι1ροσθ'lκας είς Τ(l; I<:i- μνημονείιει ό [3erIlteI ηίο g I·i ecll. Ι)ί η· 

le],tc Ι (1!) 21), 21:">. και δ .\ ΊΊllΙΙllυ 1I ,1II IlHICI1 (Ιι'ι' gI' I>iaIuI;:I(' (Ι!)21) 211 . Παλαιοτέραν 

συλλογην βλέ;rf ;ταρα ΙΌΙΙίlΖ 8UDI ;\i-l- - 11-1-Ι;' προσθ{)χας Ι, 3,'9 έ. - Πρβ. τα καθ α
ρως όι αΙεκτιχα χ(Λ παQα Ε. ' c'lI\\' )'ze l' l)jnle~toI'tlIn GI'aeca I'lIIn ('Xt>fηtJ I a epig I·aI>Il. 

iJoti Ol 'a ( 1 ~):23) 2:-)1 άρ. ;-)l ι' -52~. 

2) ΠερΙ τού Άvκαοικου Ορχομενου μέχρι μεν τού 1 !)23 10 y~ . σ . Ιϊ ~ έ. άρ . 
343 - 3:'>0 , μετα ταύ τα οε έν IH'II ,' Χ.ΤΙΧ Ι ~)1,\ .-)3 έ: πρβ . ;\l ir]leI Hecl1I,iI 8 1 -Ι άρ . 

101!)έ. -= Ber!JteI Ω ίο g I·. ])iίι! . Ι, i\l.-)έ. Πρβ. καΙ St;Il\\' j'zeI' l) ia luct. GI·aec. ΟΧθιιιμ Ιι 321 

άρ. άρ . (; (j4 - υ ϋ 7. 
, Αφού ι ο ι ;τον ό τύπος Έρχομενος ά;ωντιι. οι' άμφοτέρας τας πόλε ις, τ11ν τε 

ΒοιωτικιΊ ν καΙ ηΊν ' ρκαδΙΧ11ν, δ~ν -Βα ήτο δυνατον ούτος να Ζρη σιμεύσιι ώς χαραχτη ρι
στικuν άποκλειστικον της έτέρας εξ αύτων και να κα80ρίση αύ τος μόνος περι τίνος 
πόλεως εν Τ'Π έπ ιγραφn του κράνους πρόκειται. 

ΤΟ άλφάβητον της fiILYQa<rii; του κράνους ~!ϊ.ει τύπους γραμμάτων κο ινΟ'υς εις τε 
το Βοιωτικον καΙ ιο ί ; το Ί\ρχαδικόν άλφάβητον Ψ _ Χ, [1= Π, ο = Κ προ Ο κλπ. τα δύο 
άλφάβη τα εχουσιν, ώ; γνωστόν, διάφορον σχημα προς διν ωσι ν του Λ' το μεν Βοιωτικον 
δηλοϊ το Λ δια το υ ι-, το ()ε Άρκι:.ι.δικΟν δια του Γ KiI'CItIlOff Stntlien ΖΙ ΙΙ ' GesclJ. (Ie 

gI' iecIt . ΑlρΙl abeΙ 4 πίν. ΙΙ) . Ή έ;τιγραφΙ1 τού κράνους εχουσα άναμcrισβ'lτητον το 
Βοιωτικον \..- ε ν τη λ. ' Ολ υπ ίφ αγει TI)V ερευναν προ; Τ11ν ΒοιωΤΙΚ1)ν πόλιν, προς ην 
ηχθη μεν καΙ δ ια τ;)ς μνε ίας της Κορωνείας. ΤΟ θητα εχει ά'\'τΙ τού συνή80υς σταυρού 
η της στιγ μη ; των Βοιωτικων έ;τιγρα ων (KiI'cllIlofE 1'*2) όρ ιζόντιον γραμμην εν rq) 
μέσφ εφαπτομένην έκατέρωθεν. τού κύκl ου. 

'Ωσαύτως προς τον Βο ιωτ ικον Όρχομενον φέρει μαι λον καΙ ό τύπος του ρηματος 
άνέ~ειαν, τού όπο ίου πάντα τα γράμματα σφ ονται ευκρινέστατα. "Αι λοι τύποι τού 
αύτού ίnιματος, άριt) μού καΙ προσώπου, εν ταϊς Βοιωτικαϊς επιγραφαϊς τού Όρχομενού 
είναι: άνέ~ια'v, άνέ~6αν καΙ άνέ~εικαν κλπ. Παραδείγματα άναφέρει συνοπτικως μεν 
ό TllU1l1b Randuuclt (le1' gTiecII. Dia le](te ~ :~o , εκτενέστερον δε 'νεωστι ό Becl1teI Όί θ 
griec)l . Dialelcte Ι (1!)21) 2Η3 § 105' πρβ. καθ' όλου περΙ της Βοιωτικη και της Άρ
κα ικης διαλέκτου καΙ Γ. 'Α ναγνωστοπούλου Σύντο μο'\' ίστορίαν των Έι ληνικων διαλέ-

κτων (1 924) [)9 έ. G2 έ . 
'Εν τη ' Αρκαδικη διαλέκτφ ό τύπος του ρήματος συνΎ){) ως είνα ι άνέ"'εν, άλλ' 

άπαντ~ και ό τύπος άνέ~εαν εν Β Η ΧΧ 1!)lG, 11!) έ . άρ.7 (TI1tJll1b αύτ. 277 . Becll tel 

<Χ1Η . Ι 2 6!) , 103). 
'Ως προς Τ11ν γραφην ' Ολυπίοι άντΙ 'Ολυμπίο ι άναιγέρω τρία αλι α παραδ ίγματα 

έξ άνα&η ματικων επιγραφων αυτης τϊι ς Όλυμπίας εν OIY ln pia ;V , Dittenbel'ger'+Pul' old 

Die 1 η cJlI'iften σελ. 71 5 άρ. 6!)ί,6Η (έπι λογχων χαικων) ' σελ. 71 άρ. 703 (ε πΙ χνη-
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μίδος χαλκης) . Άνάλο ος εκπτωσις του ερρίνου απαντ~ και l-v άλλαις λέξεσι π. χ, 
Άταλά(ν)τη , ' Ολυ(μ)πιόδωρος, νύ(μ)φη, Έ(γ)κέλαδος Νίκα(ν)δρος κτλ. πρβ. Kl'e t
chnl el' G l·iecll . Vaseni l1 CI1L·. Ι 6 Ι G ΜθΥθ Ι' Gl'i ech G ι· aΏ1Ώ1. 3 3 Ι DUl1 iel. οη E l'anos Ι · 

146 Bl'u c]cιn ann G l'i eclt G l'a mll1 . ~ ~1. 

Ζητείται νύν ή ίστορ ικη κατάταξις της νέας επιγραφης και η εξακρίβωσις τού 

γεγονότος, επι τφ όποίφ ανετέ-θη ύπο των 'Ορχο μενίων το κράνος είς τον εν Όλυμπίq. 

ναον τού \ιος ώς εύχαριστήριον. 

'Εν τΏ επιγραφu αναφέρεται οτι οί 'Ορχομένιοι ανέ-&εσαν το κράνος είς τον 
Όλύμπιον ία, δια δε την cί.πώλε ιαν μέρους μικρου τού κράνους δεν εχομεν την τελευ

ταίαν λέξιν η τας Μο 'ίσως τελευτα ίας λέξε ις τας σημαντικας της αιτίας της αναθ έσεως 

ητοι τας χαρακτηριστικας τού μετα της Κορωνε ίας συνδεο μένου γεγονότος. 'Ότι το γεγο 

νος ή το πο/ εμικον δεικνύε ι 1Ί εκλογη τοϋ κράνους ώς άναθήματος. \ ια τούτο και συνε

πλήρωσα :"ν τέλει της επ ιγραφης Κορώνεια[ν hελόντες] πιστεύων δη ούτω ούχι μόνον 
τον νοϋν, άλλα και την λέξιν ίσως αποκα{) ιστω. 

, Αναμιμν ΙΊ σκω παραδείγματά τινα άναΟηματικ(ί)ν ;τολε μικων έπιγραιrων, 'ίνα δε ΙΧ{)Ώ 

ή επικρατουσα εν αύτοίς λιτη καΙ μεγαλόγραμμος διατύπωσις. 
Ταραντίνοι άπα Μεσσανίων έλόντες δεκάταν. 'Εν ..1ελΙ(Οίς. ΩίΙΙ ρ nl). Sy ll . Ι 2 1 

2. Ά1}εναίοι Άπόλλονι Πυ{} ί οι άκρο{}ίνια τες Μαρα{}ωνι μάχες άνέ{}εσαν άπα 

Μέδον. Έν !\ελφοϊς (+~)( ) ;τ. Χ.). nίttenb. Sy ll. Ι. 23. 

3. Ά{}εναίοι άνέί}εσαν τεν στοαν και τα hόπλα και τάκροτέΡ'ια hελόντες τον 

πολεμίον. Έν Λελιroίς (.J.xO ;τ. Χ). /)jtt. S}·I J. [ . :Ν 

4. Ηιάρον δ Δεινομένεος Ι και το ι Συρακόσιοι τ οι Δ ι Τυράν ' άπο Κύμας. Έπι 

κράν()υς εξ 'Ολυμ;τίας εν λονδ ίνφ, ";'7+ π. Χ. [) ίι tC11 1). Syll. ] ;35. 

- Τάργείοι άνέ{}εν τω ι ΔLF ι τ~ν ο ορι νί}όί}εν. ΈπΙ χαλΚΟύ κράνους εξ 'Ολυμπίας 

εν ηρ Ηρεττανικφ Μουσείφ ΟI.Υl1ψίn Υ f l1s('111 'iftoll (1(1. ~.) () . Hi (' I{s Βίll G ι ' Hi s tol' 

[11 :-: ( 'Ι'ίι>Ι ί οω; αρ . ;~l, των μέσων περίπου τοϋ :","U ;τ.Χ. αίωνος. 

(j. Καφυες άνέί}εν Τόπόλλονι δεκάταν hελόντες τον πολεμίον. Έν ΛελφΟίς Ditten b. 

~'II Ι άρ . .. ΙΧ l1ερΙ της παραλείψεως της άπο ;τροθέσεως (άπο των πολεμίων) 

Bnllll iC l' HlI Cill ~lll s L XX 1915, 3 ! ΙΓ) κέ. 

7. Κορτύνιο ι δεκάταν πολεμίον. Έν ~ελφoίς. D ittcllrl. ),1 1. Ι . 49. 

~. Άδ-εναίοι άπο Πελοποννεσίον ναυμαχία ι νικέσαντες άνέ{}εσαν . 'Εκ ωδώνης 

εν Βερολίνφ. D ίΙ Ιen b. )' 11, Ι 73. 

9. Βασιλευς Άντίγονος βασιλέως Δημητρίου και Μακεδόνες και οί σύμμαχο ι 

άπο της περι Σελλασίαν μάχης Άπόλλωνι. 'Εν ήλφ, τοϋ 222 π. Χ. IG ΧΙ 

3, 1097. ])j t. tenb. Sy ll. Ι ;-) 1R. 

10. Σκύλα άπο Θουριων Ταραντϊνοι 

'Ολυμπίας έν Βερολίνφ, χαλκη 

30 π. Χ. 

ιlνέ{}ηκαν Διι Όλυμπίωι δεκάταν. Έξ. 

Ι όγχη . OIY nl pia V. Ι11 Chl'. 2[)</.· τού .J..J.O 

] 1. Βασιλευς 'Άτταλος νικήσας μ άχTl Τολιστοαγίους Γαλάτας περι πηγας Και'κου 

ποταμού χαριστήριον ' Α1}ηναι. l<' l' a llkel 111 clll·. \'ο η P et'g a l11 o l\ 20. Ii chel 

Recuei l 1203 πρβ . Iicll el 1214. 12 ι .) κέ. 

12 
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Συναγωγην διαφ6ρων πολεμικων άναθημαηκων έπιγραφων εχει καΙ ό i\1icIleI έν 
Recu ίl (Ι'ίn f' 1· . ~Tef'q. σ. 814 άπο άρ. 1021 κέ. 

'Εξ αύτης της 'Ολυμπίας άναθήματα όπλων 11 άλλων εΙδων της πολεμικης σκευης 
είναι γνωστ(λ τα έξης: 

1. Κράνος χαλκοϋν είιρεθεν έν τφ Άλφειφ καΙ άποκείμενον έν Λονδίνφ, φέρον δε την 
έπιγραφην Ζηνος 'Ολυνπίο. ()l~'nφί:ι \' Oir> Ins('I1I'iftell ϊ 14 άρ. 6~ .~). 

'2 . Κράνος χαλκοϋν έξ 'Ολυμπίας άποκείμενον έν Βιέννη παρα τφ ~Ί' 'l'ι'ΠΙΙ, φέρον δε 

την έπιγραφην Ιίερζαν Γράβωνος Fέρζαντός ειμι ΟIΥnφίη V 714 άρ . 69.>' 
:\. Λόγχαι χαλκαί=ΟI)'llψίη Υ 715, (Η)ί. ϋ~) . f)!)!) ψέρουσαι τ<χς έπιγραφας α καΙ β) 

Διός Όλυπίο γ) Διός 'Ολυμπίου 

4. Κνημις χακλη =ΟI)' nψίn γ 718 άρ. 70:~ φέρουσα τι]ν έπιγραφην Ζευς 'Ολύπιος. 

Μεμονωμένος τις πόλεμος μεταξυ ΌΡϊ.ομενου καΙ Κορωνείας δεν εΙνα ι γνωστο' 
έκ της γραπτης παραδόσεως, δια τούτο 11 ύπ() της έπιγραφης τού Όρ/.oμενί~υ κράνους 

μνημονευομένη αλωσις της Κορωνείας όφείλει να άναζητηθϋ μεταξυ άλλης σειρας πολε

μικων γεγονότων, έν τοίς όποίοις ησαν άνιιμεμιγμένοι μετ' άλλων οί 'Ορχομένιοι μαχό 

μενοι κατα της Κορωνείας έν άντιπάλφ όμάδι εύρισκομένης. 

Γνωστοτάτη εΙναι f] έν ετει 447 π . .J. • παρ(! Τ1]ν Κορώνειαν γενομένη κραταια 

μάχη , κα&' ην ήττιΊθη ύπ() των Βοιωτων ό κατέχων τΥιν Κορώνειαν 'Αθηναίος στρα

τηγος Τολμίδης καΙ διελύθη 1] έπΙ βραχυ κρατ{ισασα Ά ττικι] ίσχυς έν Βοιωτίq.. Ή μάχη 

αϋτη, την όποίαν ό Ξενοφων έν Άπομνημ. ΠΙ, 5, 4 καλεί συμφοραν, δεν εΙχε τΎιν σημα

σίαν άπλης τινος στρατιωτικης άτυχίας, αλλα κυρίως έγένετο σημαντικωτ(ί.τη ηθ,ικως, 

δι6τι μετυ. της έπι ηλίφ l]ττης τφ 42:3 απετέλεσε τα γεγονότα, έκ των όποίων « τετα

πείνωται μεν ή των Άi}ηναίων δόςα Π/20ς τους Βοιωτούς . επηρται δε το των 

Θηβαίων φρόνημα προς τους Άi}ηναίους' ωστε Βοιωτοι μέν, οί πρόσi}εv ουδ ' εν 

τfj έαυτων τολμωντες Αi}ηναίοις ανευ Αακεδαιμονίων τε και των αλλων Πελο

ποννησίων άντιτάττεσi}αι, νt;v άΠΒιλούσιν αυτοι καi}' έαυτους εμβαλείν εις τήν 

Άττικήν, Άi}ηναίοι δέ, οί πρότερον πορi}~ύντες την Βοιωτίαν, φοβούνται μη Βοιω

τοι δΥώσωσι τήν Άττικήν (Ξενοφ. εν&' άνωτ,). την σημασίαν δε ταύτην τονίζουσιν 

οί ΒοιωτοΙ πρέσβεις τψ 427 προς τους Λακεδαιμονίους λέγον τες ... εΙ μαχόμενοι εν 

Κορωνείq. και νικήσαντες αυτους (δηλ. τους Ά&ηναίους) ήλευi}ερώσαμεν την Βοιω 

τίαν κλπ. (Θουκυδ. ΠΙ , 62, 4). 
Οί έπελθόντες κατα τοϋ έν ΚορωνείQ. Τολμίδου Βοιωτοl. ήσαν ~ξόριστo ι, έκβλη

δέντες έκ διαφόρων βοιωτικων πόλεων ύπο των κρατούντων' Αθηναίων, ησαν άρα έξέ

χοντες ΒοιωτοΙ πατριωται εχοντες καΙ κϋρος καΙ Ισχυν παρα τοίς συμπολίταις αύτων. 

Ό Θουκυδίδης Ι , 11 3, 2 ώς έξης διηγείται τα τοϋ κατορθώματος τούτου: Και χρόνου 
εγγενομένου μετα ταύτα 'Αi}ηναίοι Βοιωτών των φευγόντων εχόντων 'Ορχομενον 

και Χαιρώνειαν και αλλ' ατrα χωρία της Βοιωτίας εστράτευσαν έαυτων μεν χιλίοις 

όπλίταις των δε 'ξυμμάχων ώς έκάστοις επι τα χωρία ταύτα, πολέμια οντα, Τολ

μίδου τού Τολμαίου στρατηγούντος. Και Χαιρώνειαν έλόντες [και άνδραποδίσαν

τες] άνεχώρουν φυλακήν καταστήσαντες. Πορευομένοις δ ' αυτοίς εν Κορωνείq. επιτί

i}ενται οϊ τε εκ της 'Ορχομενο ύ φυγάδες Βοιωτών και Αοκροι μετ ' αυτων και Εύ

βοέων φυγάδες και οσοι της αυτης γνώμης ήσαν και μάΧΥ κρατήσαντες τους μεν 
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διέφ,'}ειραν των ' Α ί1-ηναίων τους δε ζώντας έλαβαν. Και την Βοιωτίαν εςέλιπον 

Αί1-ηναίοι πάσαν, σπονδας ποιησάμενοι εφ' Φ τους ανδρας κομιοϋνται. Και οι 
φεύγοντες Βοιωτών κατελiJιόντες και οι αλλοι πάντες αύτόνομοι .πάλιν εγένοντο. 

Σημειωτέον δτι ή μά.χη αϋτη παρα τοίς πλείστοις τών συγγραφέων άναφέρεται 

ώς μάχη της Κορωνείας , παρα τcρ Ξενοφώντι εν8.' άνωτ. καλείται ή παρα τΊιν Λεβά
δειαν συμφορά, παρα δε τcρ Παυσανί<t Ι , 27 , 6 μνημονεύεται ώς έν τΏ , λιαρτίι.ι χώρ<t 

γενομένη (πορ1}ήσας δε (ό Τολμίδης) της γης την πολλην και παραστησάμενος 

πολιορκείq.. Χαιρώνειαν ώς (ές) την Άλιαρτίαν πρoηλiJιεν, αύτός τε μαχόμενος άπέ

θανε και το παν ηδη στράτευμα ήττατο) Ό ΡίθΒ)<θ έν PaLlly RE ~ X I ,~, ι .J.2~ στ. 

29 παραπέμπει κατα παραδρομην είς τον Παυσανίαν ΠΙ 9, 1 Η , εν&α πρόκειται περΙ 

της έπι τού Ά γησιλCΊ.oυ τcρ 394 π. Χ. γενομένης έν Κορωνεί<t μιίχης. 
ΕΙναι δε γνωστΟν . έκ τού Πλουτύ,ρχου β. Περικλ. l ' δτι ό Περικλης ήναντιώ8η 

είς την είς Βοιωτίαν είσβολην του Τολμίδου « δρων αύτΟν ... . συν ούδενι καιρφ 

παρασκευαζόμενον είς Βοιωτίαν έμβαλεΤν και πεπεικότα των εν ήλικίq.. τους άρί

στους και φιλοτιμοτάτους έ-ι?ιελρντι στρατεύεσθαι χιλίους γενομένους ανευ της 

αλλης δυνάμεως, φέρεται δε « ΤΟ μνημονευόμενον είπων (τcρ δήμΟ)) ώς εί μη πεί

iJιoιτo ΠερικλεΤ, τόν γε σοφώτατον ούχ άμαρτήσεται σύμβουλον άναμείνας χρόνον » . 

'Ι-Ι έν Κορωνείct καταστροφη τοϋ Τολμίδου καΙ τών μετ' αύτού « μεγάλην τφ ΠερικλεΤ 

μετ' εύνοίας δόςαν ηνεγκεν ώς άνδρι φρονίμιρ και φιλοπολίΤΥ » . 
Ό Διόδωρος ΧΠ , G παραδίδει τα fξης: ... . . Τολμίδης δε ό των 'Α iJιηναίων 

στρατηγος εΤλε Χαιρώνειαν. Τών δε Βοιωτών συστραφέντων και τοΤς περι τον Τολ

μίδην ενεδρευσάντων εγένετο μάχη καρτερα περι την Κορώνειαν, κα1J. ' ην Τολμί

μίδης μεν μαxόμε~ ος άV'[lρέ1J.η, τών δε αλλων Ά 1J.ηναίων οι μεν κατεκόπηι1αν, οι 

δε ζώντες ελήφθησαν. Τηλικαύτης δε συrιφoρας γενομένης ΤιJίς Ά1J.ηναίοις, ήναγ

κάι11}ησαν άφείναι τας πόλεις άπάσας τας κατα την Βοιωτίαν αύτονόμους εΙναι, 

εαν τους αίχμαλώτους άπολάβωσιν. 

τα αύτα άναφέρουσι καΙ αί ύπόλοιποι περΙ της μάχης ταύτης της Κορωνεία." 

άρχαίαι πηγαί, άλλαι γλισχu6τερον καΙ άλλαι πληρέστερ()ν, ητοι ... ουκυδ. ΠΙ 6~> 5 . 6 7, 3. 
ι V !)2 , (;. Πλάτ. ' λκιβ. 112 c. Ίσοκρατ. χ V 1 2 λ I (~.\, θ Ι· Tlt eopoιnp ' Hellenilca 36 έ. 

Πρβ. J:> aul y R ~ 2 ΠΙ (Η:Ι έ. (1<' . CJ aueη . XI :l, 1428 29 έ ( Ρί θ ke), συντόμως δε καΙ ό ΕιΙ 
ΜθΥθ Ι' (;esch. < Ι. ΑΙΙ [[ι Ό 1 9 και ό 13eloc I1 Gt'i eCll. aCS l'!1i (~ I)t e ΠΙ 1, 73. 

την λεπτομερεστάτην περΙ τών περΙ την μάχην της Κορωνείας γεγονότων πηγην 

αποτελεί ό Θουκυδί 'lς εν τcρ αναγραφέντι ανωτέρω χωρίφ Ι, 113, 2. Παρ' αύτού μαν
&άνομεν δτι οι Βοιωτοι φυγά.δες κατείχον τον Όρχομενον καΙ την Χαιρώνειαν, δτι ό 

Τολμίδης κατέλαβε την Χαιρώνειαν, έξ o{j συνάγομεν δτι δεν εΙχε προφ8ύ.σει να. κυρι

εύσΊl τον 'Ορχομενόν, δτι δε έδέχ8η την έπί&εσιν τών Βοιωτών φυγάδων όρμωμένων 

έκ της 'Ορχομενού χώρας καΙ ήττήθη παρα την Κορώνειαν. 

'Ότι έν τcρ στρατεύματι τών Βοιωτών ησαν καΙ 'Ορχομένιοι δεν μνημονεύεται μεν 
ρητώς, άλλ' είναι προφανώς πι&ανον να ύπο&έσωμεν, αφοί" οι ΒοιωτοΙ εξόριστοι ησαν έγκα

τεστημένοι έν 'OρχoμενCΡ, ό Όρχομενος δε ητο το όρμητήριον της κινήσεως αύτών. σ.σφαλώς 
δε καΙ εΙς των κυριωτ6.των , αν μη ό κυριώτατος τόπος της όργανώσεως καΙ πρ()παρασκευης 

της έναντίον τού Τολμί ου καΙ της Ά&ηνα'ίκης κυριαρχίας έξεγέρσεως των Βοιωτων. 
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Είναι άρα JTι{}αν(;nατον ΟΤΙ τ() έν Όλυμπί~ άνευρεθεν κράνος (lνεΤft)η υπο των 
Όρχομενίων είς άν(ίηνησιν Τ1ις άλώσεως ταίιτης της Κορωνείας, είς ί\ν καΙ αύτοΙ συνε
τ€λεσαν διαδραματίσαντες, ώς επιβάλλεται να συμπερ(ί.νωμεν έκ της έπιγραφης, ουχι δευ
τερεϋόν τι, αλλ&.. σημαντικον πρόσωπον. 

Άλλυ. και άλλη τι' {λλωσις της Κορωνείιις, είς 1]ν φfρονται άναμεμιγμfνοι οί 'Ορχο
μένιοι, είναι εκ της ίστορίας γνωσΤ11. ΕΤναι ιΊ εν ετει ;Ι!ι-! :r. Χ. ί,πο της στρατιας τού 
Βασιλέως της ΣΠ(Lρτης Ά γησιϊ.άου επελOoίJπα. 

Ό ΞενΟ(f(t)ν 'Ελι.ην. ΙΥ il, 15 f. λ,"γει ΤΗσαν οί μεν άντιτεταγμένοι τιΡ Αγη
σιλάιΡ Βοιωτοί, Ά{}ηναίαι, Άργείοι, ΚΟΡΙV1Jιοι, ΑΙνιανες, Εύβοείς, Λοκροι άμφό
τεροι' συν ΆγησιλάιΡ δε Λακεδαιμονίων μέν μόρα η έκ Κορίν{}ου διαβασα, ημισυ 
δε μόρας της ές Όρχομενού, έτι δε οί έκ Λακεδαίμονος νεοδαμώδεις συστρατευ
σάμενο ι αύτφ, προς δε τούτοις o-D Ήριππίδας έςενάγει ξενικού, έτι δε οί απο τών 
έν τfj Άσί~ πόλεων Έλληνίδων, και άπο τών έν τfj ΕύρώΠΥ σσας διιών παρέΛαβεν. 
αύτό{}εν δε προσεγένοντο δπλίται Ορχομέ ιιιοι και Φωκείς. Κατωτέρω δε εν τφ 
περι της μάχης λόγφ (§ 1 Ii): συVΙlεσαν μεν γαρ είς το κατα Κορώνειαν πεδίον οί μεν 
συν ΆγησιλάιΡ απο τού Κηφισού, οί δε συν Θηβαίοις άπό Έλικώιιος ΕΙχε δ ' 'Αγησί. 
λαος μεν δεξιόν τού μετ αύτού, Όρ χομένιοι δ' αύτφ έσχατοι ήσαν τού εύωνύμου. 
Και κατωτέρω (§ 1Η) Κάνταύ{}α οί μέν τινες τών ςένων έστεφάνουν ηδη τον 'Αγη. 
σίλαον, άγγΞλλει δέ τις αύτφ στι οί Θηβαίοι τους Όρχομενίους διακόψαντες εν τοίς 
σκευοφόροις εϊησαν κλπ. 

Σημειωτέον δε δη τους Όρχομενίους είχε προσεταιρισθη ήδη ό Λύσανδρος <ί)ς 
διηγείται ό Ξενοφών 'Ελλην. ΠΙ, 3, Η: Και ό μεν t1ύσανδρος τά τε ιϊλλα τα κελευό
μεν α έπραττε και προσέτι Όρχομενίους άπέστησε Θηβαίων . Πρβ. καΙ ~ 17-21, 
Πλουτ. Λύσανδρ. 28. ~9 . \ιοδώρ. ΧΙ", 1. Παυσαν. ΠΙ 5, 3-2' ΙΧ, :12, 5. Περι τοϋ 
'Ορχομενου και δ Άνδοκίδης ΠερΙ είρ. 20. Πρβ. Ecl. ΜθΥθΓ Gesc]}. ι!. AItel·t. ν, ~;37. 
BeIocI1 (jl·iecll. Gρsrlι. ΠΙ 1, rj '. 

Ό αύτος Ξενοφών έν τφ Άγησιλύφ 11. 5 ώς έξης άφηγείται τυ άμέσως προηγη
θ'έντα της μάχης τfj δ ' ύστεραίq. ύπερβάλλων τα 'Λχαϊκα της ΦfJ>ίας 5ρη την λοι
πην ηδη πάσαν δια φιλίας έπορεύ{}η εΙς τα Βοιωτών σρια. § 6. 'Ενταυ{}α δη 
άντιτεταγμένους εύρων Θηβαίους, Ά{}ηναίους, Άργείους, Koριν1J>ίoυς, ΑΙνιανας, Εύ
βοέας και Λοκρους άμφοτέρους, ούδεν, έμέλλησεν, άλλ' έκ τού φανερού άντιπαρέ. 
ταττε Λακεδαιμονίων μεν έχων μόραν και ημισυ, τών δ' αύτό{}εν συμμάχων Φωκέας 
και Όρχομενίους μόνους, το τ' ιϊλλο στράτευμα, σπερ ήγάγετο αύτός. 

Άπ() της ~9-~1 ϊιΊ περιγραφη της μάχης διατυποϋται φραστικώς κατα το πλείστον 
ώς και :~ν τοίς Έλληνικοίς μεΗί. τινων έξάρπεων της διαγωγης τοϋ 'Αγησιλάου έπι πλέον. 

Ό Πολύαινος Στρατηγημ. Π 1, :~. [) άναψι:'ρει δτι (1, :J): 'Λγησίλαος περι Κορώ
νειαν σσον οϋπω παρετάσσετο' ηκέν τις άγγέλλων τέ{}νηκε Πείσανδρος δ ναύαρ
χος Λακεδαιμονίων ηττηθεις ύπο Φαρναβάζου . 'Όπως ο-Ον ά{}υμία και φόβος 
μηδαμώς έμπέσοι τφ στρατεύματι, 'Αγησίλαος προστάσσει τοίς άγγέλοις «τάναντία 
προς τους στρατιώτας άγγέλλετε' Λακεδαιμόνιοι νικώσιν έν τfj {}αλάσσΥ ') , άλλα μην 
και αύτος προηλθεν έστεφανωμένος, έ{}υσεν εύαγγέλια, διέπεμψε τοίς φίλοις μερί-



ΑΕ 1925-1926 r. Π. ΟΙκονόμου : Άνα{}ηματικον κράνος τών Όρχομενίων. 93 

δας άπο των ίερείων. Οί στρατιωται ταυτα άκούσαντες και ορωντες, πλείον i}ae
σήσαντες μετ α μείζονος προi}υμίας εν τfj Κορωνείq. παρετάςαντο . Πρβ. Ξενοφ. 

ΈΙΙην. 1\' , 3, 10. 
Το δεύτερον άνfκδοτον, το όποίο ν διηγείται ό Πολύαινος εκ της εν Koρωνεί~, 

μάχης είναι (ΤΙ 1, 5) δτι δτε άνηγγέλθη εις τον Άγησίλαον δη πολλοι τών έχθρων κατέ
φυγον εις τον ναόν, ούτος « προσέτα'ξεν εαν αυτους άπιέναι οΊ και βούλοιντο, ώς αρα 

εϊη σφαλερον συμπλέκεσi}αι τοίς ε'ξ άπονοίας άναμαχομένοις » . 

Ό ΙΙαυσανίας ΙΧ G, 4 δεν είναι δαψιλr'ις, άρκείται δε εις μόνα τα έξης: διαπο

λεμηi}f.ντος δε τού πολέμου (τοϋ IJ ελοποννησιακοϋ δηλ). και Άi}ηναίοις καταλυ{}έν 

τος τού ναυτικού, μετ ' ου πολυ Θηβαίοι μετα Κορινi}ίων εις τον προς Αακεδαιμο 

νίους πόλεμον προήχi}ησαν. Κρατηi}έντες δε μάxrι περι Κόρινi}όν τε και εν Κορω

νείf!- ν ικωσιν α·δ{J.ις εν Αεύκτροις επιφανεστάτην νίκην κλπ. 

Ό Πλούταρχος εν β. Άγησιλάου 1? ούδεν νέον προσθέτει, ή δε δ Ι11γησις αύτοϋ 
στηρίζεται εξ δλοκλ{ιρου εις τον Ξενοφώντα. 'Επαναλαμβάνει καΙ ο{;τος δη οί ΘηβαίΟι 

ταχυ τους Όρχομενίους ετρέψαντο και τους Άργείους ό 'Αγησίλαος. 

Ό !\ιόbωρος χιν, 4 λέγει τα έξης: 'Αγησίλαος δε προσλαβόμενος εκ Πελοπον

νήσου στρατιώτας, επειδη μετα της δυνάμεως επέβαινεν εις Βοιωτίαν ευi}υς οί Βοιω

τοι μετα των συμιιάχων άπήντησαν εις Κορώνειαν. Γενομένης δε παρατά'ξεως Θη

βαίοι μεv το καi} ' αυτους μέρος τρεψάμενοι μέχρι της παρεμβολης κατεδίω'ξαν, οί 

δ ' αλλοι μικροv άντισχόvτες χρόvον υπ' 'Αγησιλάου και των αλλων φυγείν ήναγκά 

σi}ησαν. Διο και νενικηκέναι τfj μάχrι Λακεδαιμόνιοι διαλαβόντες εστησαν τρό

παιον και τους νεκρους τοίς πολεμίοις ύποσπόνδους άπέδωκαν . . Απέi}ανον δε των 
Βοιωτων και των συμμάχων πλείους των έ'ξακοσίων, Αακεδαιμονίων δε και των 

συναγωνισαμένων τριακόσιοι πsντήκοντα' και αυτος 'Αγησίλαος πολλοίς περι

πεπτωκως τραύμασιν εις Δελφους εκομίσi}η κάκεί την επιμέλειαν τού σώματος 

εποιείτο. 

Ό Κορνήλιος Νέπως εν Ag'es ilaus 4, 5 καΙ ό l~l'Ontin us Π, 6, G βραχύτατα άνα

φέρουσι τα κατυ. την μ(ίχην ταύτην της Κορωνείας, καΙ τα έλάχιστα ταυτα παρα του Ξενο

φώντος, άμέσως 11 εμμέσως, συμπιλοϋντες. 

, λπομένει αρα κυριωτάτη πηγll ό Ξενοφών, οστις εύλόγως είναι ό άκρ ιβέστατος 

πά.ντων διότι « παρην τφ Άγησιλάφ συναγωνιζόμενος, ες Άσίας διαβεβηκώς .. , δπως 
λέγει ό Πλούταρχος. Τον « 'Αγησίλαον» τοϋ Ξενοφα)ντος εχων ύπ' δψε ι αύτου ό Col'neli us 

Γi'eIJos λέγει άρχόμενος της βιογραφίας τοϋ Άγησιλύ.ου: Agesilaus LacθιlaθlΏοn ίlιs CU 111 

a cetel'is SCI'iptOl'ilHlS tUI11 <,Χίηιίθ a Χ nopllOnte OCl'ntico collaudatns est: θΟ θnίll1 U UR 

est faΙl1 ίΙίnι·ί ssiιηe. 

Έκ των δύο μεγ<1.λων τούτων μαχα)ν της Κορωνείας, της τε έν ετε ι 447 ltαΙ της έν 
ετει 39-1: γενομhνης, είς ας άμφοτέρας παρέστησαν άγωνιζόμενοι οί π<1.λαι ενδοξοι Όρχομf
νιοι, νομίζω δη μάλλον ή προτέρα εδωκεν άφορμην είς το άνάθ'Τ)μα της 'Ο) υμπίας, διόη 

κατα Τ11ν δευτέραν περι την Κορώνειαν μάχην τοϋ ;394 οί Όρχομένιοι, ώς μαρτυρεί ό Ξενο
φών , έκύ.μφθησαν ύπο το βάρος της έπι&έσεως τών Θηβαίων καΙ διεσπάσ&ησαν , ωστε 6ί 

ΘηβαίΟι i1δυν{lθησαν ν(Ί. φθ(1.σωσ ι μέχρι τών μεταγωγικών, τοϋτο δε έκλόνησεν όλίγον τον 
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• γησίλαον νικωντα 11δη κατα το δεξιον κέρας καΙ τρέψαντα εις φυγην προς τον 'Ελι
κωνα τους άντιπάλους • ργείους. εν φαίνεται άρα πι&ανον ΟΤΙ οί Όρχομένιοι καίπερ 
εύρ"aέντες μεταξυ των νικητών ητο δυνατον να ιατυπώσωσιν οϋτως εγω·ίπτικην ανα&ημα-

\ >, 3 , 

τικην επινικειον επιγραφην. 

Εις την προτέραν μάλλον τών μαχών της Κορωνείας την εν 447 π. Χ. γενο
μένην, φέρει τέλος, νομίζω, και 11δ' δΑης της έπιγραφης διήκουσα άρχαιοτέρα όρΒογραφία. 

Γεώργιος Π. Οί"cνόμος 


