
les mois béotiens à Oropos
 parmi les 12 mois béotiens connus par ailleurs, et qui sont :

1 : Boukatios
2 : Hermaios

3 : Prostatèrios
4 : Agrionios

5 : Thyios
6 : Homoloios

7 : Theilouthios
8 : Hippodromios

9 : Panamos
10 : Pamboiôtios
11 : Damatrios

12 : Alalkoménios
12 bis : Alalkoménios-2

 (mois intercalaire rajouté certaines années 
pour que les mois lunaires ne se décalent pas

 par rapport à l'année solaire)

le dépouillement des décrets honorifiques trouvés à l'Amphiareion d'Oropos
(il y en a plus de 200)  donne les 9 mois suivants :

Hermaios suivi de Prostatèrios, 
Agriônios, Thyios suivi d'Homolôios, 

Panamos, Pamboiôtios,  
Damatrios suivi d'Alalkoménios.

Voici un florilège de décrets d'Oropos mentionnant ces mois :

HERMAIOS, 2ème mois.

Epigr. tou Oropou 196, vers 240-180 av. J.C.

ἄρχοντος ἐν κοινῶι Φιλοξένου, ἱερέως τοῦ Ἀμφιαράου
Δημαινέτου, Ἑρμαίου, Ἀρίστων Νικοστράτου εἶπεν· ἐπει-
δὴ Ἑρμογένης εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ πόλει Ὠρωπίων 

καὶ ἰδίαι τῶμ πολιτῶν ἑκάστωι παρέχεται χρείας ἐμ παν-
τὶ καιρῶι, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Ἑρμογένην Ἀ-
πολλωνίου Μυριναῖον πρόξενον εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πό-
λεως Ὠρωπίων καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτῶι γῆς
καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλ-
ειαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ πολέμου καὶ εἰρήν-
ης καὶ τἆλλα πάντα καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις κ-

αὶ εὐεργέταις τῆς πό---λεως γέγραπται.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 217,  après 150 av. J.C.

ἄ̣[ρ]χοντος Νικοβίου, ἱερέω̣[ς] δὲ τοῦ Ἀμφιαράου Τ[ι]-
μάρχου, μηνὸς Ἑρμαίου εἰκάδι, Ζώπυρος Διονυσί-
ου εἶπεν· ἐπειδὴ Χαρίδημος Μνασαίγου Χαλκι-
δεὺς εὔνους ὢν διατελεῖ τῆι τε πόλει Ὠρωπίων

καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς ἀεὶ δεομένοις χρείας παρέχε-
ται ἐμ παντὶ καιρῶι καὶ λέγων καὶ πράττων τὰ συμφέ-
ροντα σπουδῆς καὶ φιλοτιμίας οὐθὲν ἐλλείπων, δι’

ὃ καὶ δεδόχθαι τοῖς τε ἄρχουσι καὶ τοῖς συνέδροις κα[ὶ]
τῶι δήμωι Ὠρωπίων· ἐπαινέσαι Χαρίδημον Μνασαί-
γου Χαλκιδέα ἐφ’ ἧι ἔχων τυγχάνει εἰς πάντας Ὠρωπί-
ους εὐνοίαι καὶ εἶναι αὐτὸν πρόξενον καὶ εὐεργέτ̣ην τῆς
πόλεως Ὠρωπίων καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους,    ὑ̣[π]άρ̣-

χειν δὲ αὐτοῖς καὶ πρόσοδον πρός τε τὸ συνέδρ[ιον καὶ τ]ὸ̣ν
δῆμον πρώτοις μετὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ἄλλα φιλ[άνθρωπ]α
πάντα καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοι[ς καὶ εὐεργ]έ̣ταις

τῆς πόλεως Ὠρωπίων γέ̣[γραπται].

›❯›❯‹❮‹❮



Epigr. tou Oropou 213,  vers 150 av. J.C.

La restitution se fonde sur la connaissance par ailleurs du calendrier béotien :
 le mois Hermaios précède le mois Prostatèrios.

[ἄρχοντος — — — — — —, ἱερέως]
το[ῦ Ἀμφιαράου — — — — —, προ]-
ξενία [κεκυρωμένη ἐμ βουλεῖ Ἑρ]-

μαίου τρια[κάδι, ἐν δήμωι Προστα]-
τηρίου δε[κάτηι, Ὀλύνπιχος Ἑρ]-
μοδώρου εἶπ[εν· προβεβουλευμέ]-

νον αὑτῶι πρὸς [τὴν βουλὴν καὶ τὸν]
δῆμον· ἐπειδὴ [— — — — — — — —]
Μνασέου Λαοδ[ικεὺς χρήσιμος]
[ὢν] διατελεῖ τ[εῖ πόλει Ὠρω]-

[πίων] καὶ [τῶν πολιτῶν τοῖς ἀεὶ]
[δεομένοις — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]

›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮

PROSTATERIOS (3ème mois)

Epigr. tou Oropou 137,  vers 240-180 av. J.C.

[ἱερέως ․․c.8․․․]ου {[Ἀριστάνδρ]ου(?)}, μηνὸς Προστατηρίου, [․․․․]γένης
[․․․․c.12․․․․ ε]ἶπεν· ἐπειδὴ [Μ]ενέ[δημ]ος εὔνους ὢν δια[τε]-

[λεῖ τεῖ πόλει Ὠρ]ωπίων καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς χρείαν ἔχουσ[ι]
[ἐν παντὶ καιρῶι τ]ὸ συνφέρον πράττει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶ[ι]
[δήμωι· Μενέδημον] Φιλίππου Κυμαῖον πρόξενον εἶναι τῆς πόλεω[ς]
[Ὠρωπίων καὶ αὐτὸν κα]ὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας

[ἔνκτησιν καὶ ἰσοτέ]λειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν κ[αὶ] κατὰ
[γῆν καὶ κατὰ θάλαττ]αν καὶ πολέμου καὶ εἰρ[ή]νης καὶ τἆλλα πάντα

[καθάπερ τοῖς ἄλλοις] προξένοις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 181,  fin du IIIe s. av. J.C.

ἄρχοντος ἐν κοινῶι Βοιωτῶν Στράτωνος, ἱερέως δὲ τοῦ Ἀμφιαράου Ἐπικράτου,
    μηνὸς   Προστατηρίου   τριακάδι· 

Χαιρέας Λυρανίου εἶπεν· προβεβουλευμένον εἶναι αὑτῶι πρὸς τὸν δῆ-
μον· ἐπειδὴ Χαιρίτης εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ τε πόλει καὶ τῶν πολι-

τῶν ἀεὶ τοῖς δεομένοις παρέχεται χρείας ἐμ παντὶ καιρῶι καὶ λέγων καὶ
πράττων τὰ συμφέροντα, δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Χαιρίτην
Φαιδίμου Ἀθηναῖον πρόξενον εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως Ὠρω-
πίων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν

καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θά-
λατταν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὑπάρχειν αὐτοῖς καθά-

περ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις τῆς πόλεως γέγραπται.

›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮

AGRIONIOS (4ème mois)

Epigr. tou Oropou 71,  vers 240-180 av. J.C.

ἄρχοντος ἐγ κοινῶι Βοιωτῶν Φίλωνος, ἱερέως
δὲ τοῦ Ἀμφιαράου Θεοδώρου, μηνὸς Ἀγριωνίου
πέμπτει ἐπὶ δέκα, ἐπεψήφιζεν Ἀντίπατρος

Ἀρχιλόχου,       
Μείλιχος Ἀριστογείτονος εἶπεν· ἐπειδὴ
Ἡράκλειτος εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ πόλει

Ὠρωπίων καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς χρείαν ἔχου-
σιν ἐμ παντὶ καιρῶι τὸ συμφέρον πράττει,

δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Ἡράκλειτον
Εὐάνδρου Κασσανδρέα πρόξενον εἶναι καὶ
εὐεργέτην τῆς πόλεως Ὠρωπίων καὶ αὐ-
τὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς

καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφά-
λειαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ

γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ τὰ ἄλλα πάντα
ὑπάρχειν αὐτοῖς καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις
προξένοις καὶ εὐεργέταις γέγραπται.

›❯›❯‹❮‹❮



Epigr. tou Oropou 28,   vers 240-180 av. J.C.

ἱερέως Λεάρχου, μηνὸς
Ἀγριωνίου τρίτει ἀπιόν-
τος, Λυσίπονος Χαιρέου εἶ-
πεν· δεδόχθαι τῶι δήμωι·
Καλλίνουν Θέωνος Μεγα-
[ρ]έα πρόξενον εἶναι τῆς

[π]όλεως καὶ αὐτὸν καὶ ἐκ-
γόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς
γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν
καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυ-
λίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ
πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ
κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατ-
ταν καὶ τὰ ἄλλα πάντα κα-
θάπερ τοῖς ἄλλοις προξέ-

νοις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮

THYIOS (5ème mois)

Epigr. tou Oropou 108,  vers 230 av. J.C. 

Ὀλυμπίχου ἱερέως, μηνὸς Θυΐου, ἐπεψήφιζε Ἀσώπων Μικύθου, Δημήτρι-
[ο]ς Εὐφρα[ί]νοντος εἶπεν· δεδόχθαι τῶι δήμωι· Διοσκουρίδην Θεοφάνου vv

[Ἀ]θηναῖον πρόξενον εἶναι τῆς πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶ-
ναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀ-
σφάλειαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν 
καὶ τὰ ἄλλα πάντα καθάπερ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 109,  vers 230 av. J.C.

ἱερέως Ὀλυνπίχου, Θυΐου ἕκτ̣ε̣ι ἐπὶ δέκα, Ἀριστόνικος
Εὐφήρου εἶπεν· δεδόχθαι τῶι δήμωι· Μικίωνα Εὐβίου
Πάριον πρόξενον εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως

Ὠρωπίων καὶ αὐτὸν καὶ ἐγγόνους καὶ εἶναι αὐτῶι γῆς καὶ
οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ πολέμου
καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ τἆλλα

πάντα καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮

HOMOLOIOS (6ème mois)

Epigr. tou Oropou 84,  vers 225-200 av. J.C. 

ἄρχοντος ἐν τῶι κοινῶι Βοιωτῶν Ποτιδαΐχου, ἱερέ[ως δὲ]
τοῦ Ἀμφιαράου Ὠρωποδώρου, μηνὸς Ὁμολωΐου, Ἀμφίν[ικος]

Πυθίωνος v εἶπεν· ἐπειδὴ Τελέσιππος Τιμοθέο[υ]
εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ πόλει Ὠρωπίων καὶ τοῖς δεομέ[νοις παρέχεται]
χρείας ἐν παντὶ καιρῶι, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμ[ωι· Τελέσιππον]

Τιμοθέου Ἀθηναῖον πρόξενον vvv εἶναι τῆς πόλεως α̣[ὐτὸν καὶ]
ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτῶι γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσ[οτέλειαν]
καὶ ἀσυλίαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ γῆν καὶ κ[ατὰ]

[θάλα]τταν καὶ τὰ ἄλλα πάντα καθάπερ καὶ τοῖς λοιποῖς πρ[οξένοις]
[γέγ]ραπται.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 210,  vers 240-180 av. J.C.

ἄρχοντος ἐγ κοινῶι Βοιωτῶν Ἀγαθοκλέους, ἱερέως τοῦ Ἀμφιαράου Θεοκύδου,
μηνὸς Ὁμολωΐου· προξενία· Κίττος Ἀρίστωνος εἶπεν· ἐπειδὴ Διονύσιος Ἀρίστωνος καὶ

Ἡλιόδωρος Μουσαίου εὔνους εἰσὶν καὶ εἰσαγαγόντες σῖτον ἀξιωσάντων τῶν πολεμάρχων
ἀποδόσθαι τῆι πόλει καθυπήκουσαν τῆς καλῶς ἐχούσης τιμῆς, ὅπως οὖν καὶ ἡ πόλις φαίνηται

ἀξίας χάριτας ἀποδιδοῦσα τοῖς τοιούτοις, δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Διονύσιον Ἀρίστωνος
Τύριον καὶ Ἡλιόδωρον Μουσαίου Σιδώνιον προξένους εἶναι καὶ εὐεργέτας τῆς πόλεως Ὠρωπίων
καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ κατὰ

γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ πολέμου ὄντος καὶ εἰρήνης καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὑπάρχιν {ὑπάρχειν} αὐτοῖς
καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις γέγραπται.

›❯›❯‹❮‹❮



Epigr. tou Oropou 61,  vers 240-180 av. J.C.

ἱερέως Διοδώρου, Ὁμολωΐου, Κλέαρχος
Πυρριδήμου εἶπεν· ἐπειδὴ Νουμήνιος
εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ πόλει Ὠρωπίων
καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς χρείαν ἔχουσιν

ἐν παντὶ καιρῶι τὸ συνφέρον πράτ<τ>ει,
δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι·

Νουμήνιον Διονυσίου Ἀμισηνὸν πρόξενον
εἶναι τῆς πόλειως {πόλεως} Ὠρωπίων αὐτὸν
καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας

ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν
καὶ ἀσφάλειαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατ<τ>αν

καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ τἆλλα πάντα
καθάπερ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 69,  vers 230-225 av. J.C.

ἄρχοντος ἐγ κοινῶι Βοιωτῶν Ἀπολλοδώρου
ἐπὶ δὲ πόλεως Παυσανίου, ἱερέως τοῦ Ἀμ-
φιαράου Γλαύκωνος, μηνὸς Ὁμολωΐου 

ἑβδόμει ἱσταμένου,
Ὠρωπόδωρος Θεοζότου εἶπεν· ἐπειδὴ Μενεκρά-
της εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ πόλει Ὠρωπίων
καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς χρείαν ἔχουσιν ἐμ παν-
τὶ καιρῶι τὸ συμφέρον πράττει, δεδόχθαι τεῖ v
βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Μενεκράτην Ἱππάρχου v
Ἀθηναῖον πρόξενον εἶναι τῆς πόλεως Ὠρωπί-
ων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς
καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυ-
λίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ τὰ ἄλλα
πάντα καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις

καὶ εὐεργέταις γέγραπται.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 131,  vers 240-180 av. J.C.

[ἱ]ερέως Ἀθηνοδώρου, μηνὸς Ὁμολωΐου, Πίργης Ἀρχιππίδου εἶπεν· ἐπειδὴ Δημήτριος εὔνους ἐστὶ κοινεῖ τε
τεῖ πολεῖ Ὠρωπίων καὶ ἰδίαι τοῖς χρείαν ἔχουσιν τῶν πολιτῶν διατελεῖ βοηθῶν καὶ λέγων καὶ πράττων ὑπὲρ αὐτῶ[ν]
ἐν παντὶ καιρῶι τὰ συνφέροντα, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Δημήτριον Οὐλιάδου Βαργυλιήτην πρόξενον
εἶνα<ι> τῆς πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν
καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ τἆλλα πάντα

[καθά]περ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮

Il nous manque des attestations pour les deux mois suivants. 
Nous passons directement à :

PANAMOS (9ème mois)

Epigr. tou Oropou 45,  vers 240-180 av. J.C.

Χαροπίνω ἄρχοντος, μειν[ὸ]-
ς Πανάμω πέμπτη ἱσταμέ[ν]-

[ω, ἐπιψαφ]ίδδοντος Δι[δύμωνος]
[Ἐπαρμόσστω Ὀ]ποεν[τίω — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 35,  vers 240-180 av. J.C.

Παμπιρίχω ἄρχοντος, μειν-
ὸς Πανάμω, ἐπεψάφιδδε Λύσα-
νδρος Μειλίχω Ὠρώπιος· Πα-
νάρμοστος Φιλοβότω Ὠρώπ-
ιος ἔλεξε· δεδόχθη τοῖ δάμ-
οι· πρόξενον εἶμεν κὴ εὐερ-

[γ]έταν τῶ κοινῶ Βοιωτῶν Ἀν-
άχαρσιν Προξένω Ἀθηνῆον

κὴ αὐτὸν κὴ ἐγγόνως κὴ ε[ἶ]μ-
εν αὐτοῖς γ[ᾶ]ς κὴ οἰκίας ἔμ-
πασιν κὴ ἰσ[οτ]έλιαν κὴ ἀσφ-
άλιαν κὴ ἀσ[ο]υλίαν κὴ πολέ-



μω κὴ ἰράν[ας] ἐώσας κὴ [κ]ατὰ
γᾶν κὴ κ[ατὰ θ]άλαττα[ν] κὴ τὰ

ἄλλα πάν[τα κ]αθάπερ [κ]ὴ τοῖς ἄ-
λλοι[ς πρ]ο[ξέ]νοις κὴ εὐεργέ-

[της].

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 44,  vers 240-180 av. J.C.

Χαροπίνω ἄρχοντος, μεινὸς Πανάμω,
ἐπεψάφιδε Διδύμμων Ἐπαρμόσστω Ὀπο-
έντιος· Δαμόκριτος Τιμογένιος Ὠρώπιος̣
ἔλεξε· δεδόχθη τῦ δάμυ· πρόξενον εἶμεν̣

κὴ εὐεργέταν τῶ κυνῶ Βοιωτῶν Κλεόφαντο[ν]
Κλεοφῶντος Χαλκιδεῖα κὴ αὐτὸν κὴ

ἐγγόνως κὴ εἶμεν αὐτοῖ κὴ γᾶς κὴ ὐκίας
ἔππασιν κὴ ϝισοτέλιαν κὴ ἀσφάλιαν

κὴ ἀσουλίαν κὴ πολέμω κὴ ἰράνας ἰώσας
κὴ κατὰ γᾶν κὴ κατὰ θά<λα>τταν κὴ τὰ ἄλλα πάντα

κ̣αθάπερ κὴ τῦς ἄλλυς προξένυς κὴ εὐ-
[ε]ργέτης.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 197,  vers 240-180 av. J.C.

Φιλοξένω ἄρχοντος, μεινὸς Πανάμω, ἐπεψάφιδδε
Κλέων Εὐμάρωνος Ταναγρῆος· Ὀλουμπίων Ἀρχελαΐ-
δαο Ταναγρῆος ἔλεξε· δεδόχθη τῦ δάμυ· πρόξενον

εἶμεν κὴ εὐεργέταν   
      

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 67,  vers 240-180 av. J.C.

ἱερέως Αἰσχίνου, Πανάμου, Ἀρκεσίλαος Φιλοβότου εἶπεν· ἐπειδὴ Φίλιππος εὔνους ὢν διατελεῖ
[τ]εῖ πόλει καὶ τοῖς δεομένοις ἀεὶ τῶν πολιτῶν παρέχεται χρείας ἐν παντὶ καιρῶι, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ
[τ]ῶι δήμωι· Φίλιππον Μίλα Μάγνητα πρόξενον εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως Ὀρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγό-

[ν]ους καὶ εἶναι αὐτῶι γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κα-
[τὰ] θάλατταν καὶ πολέμου ὄντος καὶ εἰρήνης καὶ τἆλλα πάντα ὑπάρχειν αὐτῶι καθάπερ τοῖς ἄλλοις προξέ-

[νο]ις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 66,  vers 240-180 av. J.C. 

ἄρχοντος ἐν κοινῶι Βοιωτῶν Ἑρμαίου, ἱερέως δὲ τοῦ Ἀμφιαράου Αἰσχίνου, μηνὸς Πανάμου ἑβδόμει
ἱσταμένου, Εὔβουλος Ἀμύντου εἶπεν· ἐπειδὴ Τί[μ]ων εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ πόλει καὶ τοῖς δεομέ-

νοις ἀεὶ τῶν πολιτῶν παρέχεται χρείας ἐμ παντὶ καιρῶι, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Τίμωνα
Τιμώνακτος Θάσιον πρόξενον εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶ-
ναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησι[ν] καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κα-
τὰ θάλατταν καὶ πολέμου ὄντος καὶ εἰρήνης καὶ τἆλλα πάντα ὑπάρχειν αὐτοῖς καθάπερ τοῖς ἄλλοις

προξένοις καὶ εὐεργέταις γέγραπται.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 92,  vers 240-180 av. J.C. 

           ἐπ’ ἱερέως Ἐπικράτου·
Δαμοφίλω ἄρχοντος, Πανάμω, ἐπεψάφιδδε Ξενέας Ἐμ-

μόνω Θεισπιεύς, Νίκων Νίκωνος Ταναγρῆος ἔλεξε· δεδόχθη τοῖ
δάμοι· πρόξενον εἶμεν κὴ εὐεργέταν τῶ κοινῶ Βοιωτῶν Σω-
σίπατρον Ἀγεστρότω Καλούμνιον αὐτὸν καὶ ἐκγόνως κὴ εἶμεν

αὐτοῖ γᾶς κὴ ϝυκίας ἔππασιν κὴ ϝισοτέλιαν κὴ ἀσφάλιαν κὴ πο-
λέμω κὴ ἰράνας ἰώσας κὴ κατὰ γᾶν κὴ κατὰ θάλ{λ}ατταν {²⁶θάλατταν}²⁶ κὴ τὰ ἄλλα

πάντα καθάπερ κὴ τοῖς ἄλλοις προξένοις κὴ εὐεργέτης τῶ κοινῶ
Βοιωτῶν.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 21,  287-245 av. J.C. 

[Α]ἰσχρίωνος ἄρχοντος Βοιωτοῖς, βοιωταρχούντων Καφισοδώρου Χάρητος Θηβαίου, Μηλίου
[Ἀ]ριστοδήμου Ὀπουντίου, Εὐαρχίδου Πτωϊοτίμου Ἀκραιφιέως, Λυσάνδρου Φανοστράτου Ὠρωπίου,
[Θηβ]ανγέλου Ἰσμηνίου Θεσπιέως, Διογένου Οἰνίωνος Ταναγραίου, Θύρρωνος Λυσίνου Ὀρχομενίου,

[Τι]μοκρίτου Θεο[πόμ]που Θισβέως, γραμματεύοντος Εὐρυφάοντος Καλλι[έ]ρωνος Χαιρωνέως,
[μην]ὸς Πανάμου, ἐπεψήφι[ζ]ε Κηφισόδωρος Χάρητος, Λύσανδρος Φανοστράτου ἔλεξεν· δεδό-

[χθαι] τῶι δήμωι· Ὀφέλ[α]ν Φιλή[μ]ονος Ἀμφιπολίτην πρόξενον εἶναι καὶ εὐεργέτην τοῦ κοινοῦ Βοιωτῶ[ν]
[κα]ὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσφάλειαν

καὶ ἀσυλία[γ(?)] καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ τὰ ἄλλα πάντα καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ
εὐεργέταις τοῦ κοινοῦ Βοιωτῶν.



›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮

PAMBOIOTIOS (10e mois)

Epigr. tou Oropou 215,  vers 151 av. J.C.

(La restitution est fondée sur la connaissance par ailleurs du calendrier béotien : 
le mois de Panamos précède le mois Pamboiôtios). 

[ἄρχοντος] Εὐθυδίκ[ου, ἱερέως δὲ τοῦ Ἀμφιαράου Εὐθυδήμου, προξενία κεκυρωμένη ἐν βουλεῖ μη]-
[νὸς Πανά]μου τριακάδι, ἐν [δήμωι Παμβοιωτίου δευτέραι, — — — — — — — — — εἶπεν· προβεβουλευ]-
[μένον εἶνα]ι αὑτῶι πρὸς τ[ὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· ἐπειδὴ — — — — — — — — — — — — — — — — —]

[․․ εὔνους] ὢν διατ[ελεῖ τεῖ τε πόλει Ὠρωπίων καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς ἀεὶ δεομένοις παρέχεται χρείας]
[ἐν παντὶ] καιρῶ[ι 

›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮

DAMATRIOS (11ème mois)

Epigr. tou Oropou 58,  239-229 av. J.C.

ἱερέως Σπινθάρου, μηνὸς Δαματρίου, ἐπεψήφιζεν Ἀριστόνικος
[Ε]ὐ̣φήρου· Κτησιφῶν Ἀνφινίκου εἶπεν· δεδόχθαι τῶι δήμωι· Ἡρόδοτον
καὶ Τληπόλεμον Ἀριστολόχο[υ] Ἐφεσίους προξένους εἶναι τῆς πόλεως

Ὠρωπίων αὐτοὺς καὶ ἐγγόνου[ς] καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν
καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν κα[ὶ] ἀσφάλειαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης

καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ τὰ <ἄ>λλα πάντα καθάπερ τοῖς ἄλλοις
προξένοις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 177,  221-204 av. J.C.

[ἄρχοντος] ἐ̣ν κοινῶι Βοιωτῶν Διονυσίου, 
[ἐπὶ δὲ πό]λ̣εως Νικοκλέους, ἱερέως δὲ τοῦ 

[Ἀμφιαρ]άου Δημοκράτου,   μηνὸς Δαματρίου 
[ἕκτηι] ἀπιόντος, ἐπεψήφιζεν Ἡγήσιππος, 

[Μείλ]ιχος Ἀριστογείτονος εἶπεν· ἐπειδὴ Ἀριστό-
[ν]ικος εὔνους ἐστὶν τῆι πόλει καὶ τῶν πολιτῶν
ἀ̣εὶ τῶι χρείαν ἔχοντι τὸ συμφέρον πράττει, δεδό-
χθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Ἀριστόνικον Διο-
φάντου Ζακύνθιον πρόξενον εἶναι τῆς πόλεως

Ὠρωπίων καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς
γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσφά-
λειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ
κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ τὰ ἄλλα πάντα
ὅσαπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέ-

[τ]αις τῆς πόλεως γέγραπται.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 110, vers 230 av. J.C.
 

Ce décret permet d'établir que le mois Damatrios se place avant le mois Alalkoménios.

ἄρχοντος Καλλικλέους, ἱερέως δὲ τοῦ̣ Ἀ̣[μφιαράου Ὀλυνπ]ίχ[ου]· π[ροξενί]α [κ]εκυρ[ωμένη]
ἐμ βουλεῖ Δαματρίου τριακάδι, ἐν δήμ[ω]ι Ἀ[λαλκομ]εν[είου δευ]τ[έρα]ι, Δ[α]μά[ρε]τος Φίλω[ν]ος
εἶπεν· προβεβουλευμένον εἶναι αὑτῶι πρὸς τὴν βου[λὴν καὶ τὸν δ]ῆ[μο]ν· ἐπειδὴ Ζώπυρος [Δι]ον[υ]-
[σ]ίου Χαλκιδεὺς εὔνους ὢ<ν> διατελεῖ τεῖ τε πόλει Ὠρωπίω[ν κα]ὶ τῶν πολιτῶν τοῖς ἀεὶ δεο[μέ]-

[ν]οις παρέχεται χρείας ἐμ παντὶ καιρῶι καὶ λέγων καὶ πρά[τ]των τὰ συμφέρον[τα, δ]εδ[όχθαι]
τῇ βουλῇ καὶ τῶι δήμωι· Ζώπυρον Διονυσίου Χαλκιδῆ πρόξε[ν]ον εἶναι καὶ εὐεργέτη[ν τῆς πόλεως]

[Ὠρ]ωπίων καὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν κ[αὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλί]-
[αν κ]αὶ ἀσφάλειαν καὶ πο[λέμ]ου καὶ ἰρήνης καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν [καὶ] τἆλλα πάντα ὑπάρ[χειν] αὐτ[ῶι]

[καθάπερ καὶ τ]οῖς ἄλλ[οις π]ροξένοις καὶ εὐεργέταις [τῆς πόλ]εως γέγραπται· ἐπεψήφιζεν Μενεκλ[ῆς]
[Δ]ιονυσίου.

›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮›❯›❯‹❮‹❮

ALALKOMENEIOS (12ème mois)

Epigr. tou Oropou 59,  239-229 av. J.C.

ἱερέως Σπινθάρου, μη[ν]ὸς Ἀλ[αλκο]μενείου, Ἀ[ριστομένης Μειλίχου(?)]
εἶπεν· δεδόχθαι τῶι δήμωι· Μ[․․․․]ομένην καὶ Ελι̣[— — — — — — ——]

Ἀθηναίους προξένους τῆς πόλεως Ὠρωπίων εἶναι αὐτοὺ[ς καὶ ἐκγόνους]
καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυ[λίαν]

καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ τἆλλ[α πάντα]
καθάπερ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις.



›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 134, vers 240-180 av. J.C. 

ἐπὶ ἱερέως Ἀριστάνδρου, Ἀλαλκομεν[εί]-
ου, Πίργης Ἀρχιππίδου εἶπεν· ἐπειδὴ Πύ[λ]-
λος εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ πόλει Ὠρω-
πίων καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς χρείαν ἔχου-
σιν ἐμ παντὶ καιρῶι τὸ συμφέρον πράτ-
τει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι·
Πύ[λ]λον Δάζου Ἀλ[ί]νιον πρόξενον εἶναι
τῆς πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγό-
νους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγ-
κτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ

ἀσφάλειαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατ-
ταν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ τἆλ-
λα πάντα καθάπερ τοῖς ἄλλοις προξέ-

νοις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 135, vers 240-180 av. J.C.

ἐπὶ ἱερέως Ἀριστάνδρου, Ἀλαλκομενείου,
Ὠρωπόδωρος Θεοζότου [εἶπ]εν· ἐπειδὴ Πλά-
τυρ εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ πόλει Ὠρωπί-
ων καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς χρείαν ἔχουσιν
ἐμ παντὶ καιρῶι τὸ συμφέρον πράττει,
δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Πλά-
τυρα Δάζου Ἀλίνιον πρόξενον εἶναι τῆς
πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους
καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν
καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλει-
αν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ
πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ τἆλλα πάντα
καθάπερ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐ-

εργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 216, après 150 av. J.C.

ἄρχοντος Φίλωνος, ἱερέω̣ς δὲ τοῦ Ἀμφ̣ι̣α̣ρ̣ά̣ο̣υ̣
Ἑρμοδώρου, μηνὸς Ἀλαλκομενείου τριακάδι,
Σωσθένης Εὐθυδήμου εἶπεν· προβεβουλευ-

μένον εἶναι πρός τε τὸ συνέδριον καὶ τὸν δῆμον·
ἐπειδὴ Πάτρων Πρωτάρχου Χαλκιδεὺς εὔνους
ὢν διατελεῖ τεῖ τε πόλει καὶ τοῖς ἀεὶ δεομένοις
τῶν πολιτῶν παρέχεται χρείας ἐμ παντὶ καιρῶι
καὶ λέγων καὶ πράττων, δεδόχθαι τῶι συνεδρίωι 

καὶ τῆι πόλει· Πάτρωνα Πρωτάρχου Χαλκιδῆ πρόξε-
νον εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως Ὠρωπίων καὶ

[α]ὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς ἀσφάλειαν καὶ
ἀσυλίαν καὶ τὰ ἄλλ’ αὐτοῖς ὑπάρχειν ὅσαπερ καὶ τοῖς

ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις γέγραπται τῆς
πόλεως Ὠρωπίων· ἐπεψήφιζεν Σωσθένης 

Εὐθυδήμου.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 132, vers 240-180 av. J.C.

ἱερέως Ἀθηνοδώρου, μηνὸς Ἀλαλκομενείου, Διονυσόδωρος Σίμου ε[ἶπε]ν·
ἐπειδὴ Φίλιππος Ἀλκιμάχου Μακεδὼν εὔνους ἐστὶ κοινεῖ τε τεῖ πό[λ]ει

Ὠρωπίων καὶ ἰδίαι τοῖς χρείαν ἔχουσι τῶν πολιτῶν διατελεῖ βοηθῶ[ν καὶ λέγ]ων
καὶ πράττων ὑπὲρ αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῶι τ[ὰ συμφ]έροντα, δεδόχ[θαι τ]εῖ βουλεῖ
καὶ τῶι δήμωι· Φίλιππον Ἀλκιμάχου Μακε[δόν]α αὐτὸν καὶ ἐκγόνους προξένους

εἶναι καὶ εὐεργέτας τῆς πόλεως Ὠρωπίων κ[αὶ] εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησ-
ιν καὶ ἀσφάλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κα[τ]ὰ θάλατταν καθάπερ τοῖς ἄλλοις
προξένοις καὶ εὐεργέταις, ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀνφιαρά-

ου ἐν τόπωι ὡς καλλίστωι.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 53, vers 230 av. J.C. 

ἱερέως Ἀσώπωνος, Ἀλαλκομενείου, Σώφιλος Δημητρίου εἶπεν· [ἐπει]-
δὴ Πολύζαλος εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ πόλει Ὠρωπίων καὶ τῶν πολ[ι]-
τῶν τοῖς χρείαν ἔχουσιν ἐμ παντὶ καιρῶι τὸ συμφέρον πράττει, δεδ[ό]-
χθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Πολύζαλον Αὐτοκλοῦ Μεγαρέα πρόξε-

νον εἶναι τῆς πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς
καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ κατὰ γῆν κα[ὶ]
κατὰ θάλατταν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ τὰ ἄλλα πάντα καθάπερ τοῖς ἄλλοις



προξένοις καὶ εὐεργέταις γέγραπται.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 116,  vers 240-180 av. J.C.

ἐπὶ ἱερέως Μολοττοῦ, Ἀλαλκομε-
νείου, Πύθων Καλλιγείτονος εἶπεν·
δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι·

Εὐβουλίδην Καλλιάδου Ἀθηναῖον πρόξε-
νον εἶναι τῆς πόλεως Ὠρωπίων καὶ ἐγγό-

νους καὶ αὐτὸν καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας
ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ κατὰ
γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης
καὶ τὰ ἄλλα πάντα καθάπερ καὶ [τ]οῖς ἄλλοις

προξένοις καὶ εὐεργέταις γέγραπται.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 129,  vers 240-180 av. J.C.

ἄρχοντος ἐν κοινῶι Βοιωτῶν Ν[ικ]ασαρέτου, ἐπὶ πόλεως δὲ
Μητροδώρου, ἱερέως τοῦ Ἀμφιαράου Φαινίου, μηνὸς Ἀλαλκο-

μενείου, Ἄσωπος Δέρκωνος εἶπεν· προβεβουλευμένον
αὑτῶι εἶναι πρὸς τὸν δῆμον· ἐπειδὴ Ῥόδων εὔνους ὢν
διατελεῖ τῆι τε πόλει κοινεῖ καὶ ἰδίαι τοῖς δεομένοις
τῶν πολιτῶν παρέχεται χρείας ἐμ παντὶ καιρῶι,

δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Ῥόδωνα Ῥοδοκλέ-
ους Ἀθηναῖον πρόξενον εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς

πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς
γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἀσφάλειαν καὶ ἀσυλίαν
καὶ κ[α]τὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ πολέμου
ὄντος καὶ εἰρήνης καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὑπάρχειν

αὐτοῖς καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐερ-
γέταις γέγραπται.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 165,  avant 202 av. J.C.

ἱερέως Ἑρμοκράτου, Ἀλαλκομενείου, ἐπεψήφιζεν Σῖμος Νικιάδου· 
Ἑρμόδωρος Ἑρμοκράτου εἶπεν· δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Παντακλῆ Σωκράτου
Ἀθηναῖον πρόξενον εἶναι τῆς πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐ-
τῶι γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ πο-

λέμου καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ τἆλλα πάντα
καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 166,  avant 202 av. J.C.

ἱερέως Ἑρμοκράτου, Ἀλαλκομενείου, ἐπεψήφιζεν Σῖμος Νικιάδου·
Θεοτέλης Ἑρμοκράτου εἶπεν· δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι·

Πανίταν Θαλησικλέου Μεσσήνιον πρόξενον εἶναι τῆς πόλεως Ὠρωπίων
αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτῶι γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ
ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατ-

ταν καὶ τἆλλα πάντα καθάπερ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 170,  fin du IIIe s. av. J.C.

ἱερέως Κλεάρχου, μηνὸς Ἀλαλκομενείου ἕκτει
ἐπὶ δέκα, ἐπεψήφιζε Πολέμαρχος -- ανος· Πλουταρχίδης Φι-

λιστίδου εἶπεν· δεδόχθαι τῶι δήμωι· Δηΐμαχον Ἀρίστωνος Φαση-
[λί]την πρόξενον εἶναι τῆς πόλεως Ὠρωπίων αὐτὸν καὶ ἐγγόνους
καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλί-

αν καὶ ἀσφάλειαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης καὶ κα<τὰ> γῆν καὶ κατὰ θάλ-
ατταν καὶ τὰ ἄλλα πάντα καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις.

›❯›❯‹❮‹❮

Epigr. tou Oropou 147,  vers 240-180 av. J.C.

ἄρχοντος ἐν τῶι κοινῶι Εὐαγγέλου, ἐπὶ δὲ πόλεως Εὐφήρου, μηνὸς Ἀλαλκομενείου τετράδι ἐπὶ δέκα,
ἐπεψήφιζε Κλέαρχος· Ἀριστόνικος Εὐφήρου εἶπεν· ἐπειδὴ Μενεκλῆς εὔνους ὢν διατελεῖ τῆι πόλει τῆι Ὠρωπίων

ἔν τε τῶι πρότερον χρόνωι παντὶ καὶ ἐν τῶι νῦν καὶ κοινῆι τῆι πόλει καὶ ἰδίαι ἑκάστωι τῶν πολιτῶν εἰς ἃ ἂν ἕκαστος
παρακαλεῖ, δεδόχθαι τῶι δήμωι· Μενεκλῆν Πυθοδώρου Ἀθηναῖον πρόξενον εἶναι τῆς πόλεως Ὠρωπίων καὶ αὐτὸν

καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήν[ης]
καὶ κατ<ὰ> γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καθάπερ τοῖς ἄλλοις προξένοις.


