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ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑ 

(BUCAKKÖY, ΣΥΝΕΤΑ)*

1. Ή άφορμή γιά τήν ερευνά: Τό άνάθημα στον Δία Σννετηνό.

Ή Μικρά Άσία άνταμείβει πάντοτε πλουσιοπάροχα γεωγράφους, άρχαιο- 
λόγους, έπιγραφικούς, νομισματικούς καί Ιστορικούς πού τήν περιηγούνται. 
’Από τά χρόνια τού πατέρα τής επιγραφικής, τού Κυριάκου τής ’Αγκώνας 
(1444-1445),' μέχρι σήμερα συστηματικές επιφανειακές έρευνες (surveys), 
άλλά και άπλά ταξίδια, όδηγούν σέ νέες ανακαλύψεις, τόσο έπιμέρους μνη
μείων όσο καί όλόκληρων οικιστικών συνόλων. Γενεές όλόκληρες έρευ- 
νητών άπό διάφορες χώρες, κατά κύριο λόγο (γιά γνωστούς πολιτικούς λό
γους) άπό τήν Αύστρία καί τή Γερμανία, άλλα καί άπό τή Γαλλία, τή Βρε
τανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τήν Όλλανδία, τήν Ελλάδα (στις άρχές 
τού αιώνα μας) καί —ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες— τήν Τουρκία, 
έχουν οικοδομήσει ένα μνημειώδες έργο συλλογής καί μελέτης τών κατα
λοίπων τού βίου τών Ελλήνων, τών Ρωμαίων, τών προελληνικών καί τών 
εξελληνισμένων πληθυσμών τής Μικρός ’Ασίας. Παρά τις έκτεταμένες καί 
πολύχρονες έρευνες —μόνο στήν Αύστρία ύφίσταται γιά πάνω άπό 100 
χρόνια ειδική έπιτροπή γιά τήν έρευνα τής Μικρός ’Ασίας στήν ’Ακαδημία 
τών Επιστημών* I. 2— κάθε χρόνος φέρνει νέες σημαντικές άνακαλύψεις. Άπό

* Χρησιμοποιούνται ot παρακάτω συντομογραφίες:
Bull, épigr.: Bulletin épigraphique, στή Revue des Études Grecques.
I. Hadrianoi: E. Schwertheim, Die Inschriften von Hadrianoi und Hadrianeia, Βόννη 1987. 
SEG: Supplementum Epigraphicum Graecum.
ΤΑΜ: Tituli Asiae Minoris.
1. Γιά τό ταξίδι τού Κυριάκου τής ’Αγκώνας στήν Προποντίδα βλ. E.W. Bodnar - Ch. 

Mitchell, Cyriacus of Ancona’s Journey in the Propontis and the Northern Aegean, 1444-1445, 
Φιλαδέλφεια 1976.

2. Πρόκειται γιά τήν Kleinasiatische Kommission, πού έκδίδει μεταξύ άλλων ένα άπό 
τά βασικά συντάγματα έπιγραφών (Tituli Asiae Minons). Γιά τίς αυστριακές έρευνες στή 
Μικρά ’Ασία βλ. τά πρακτικά τού συνεδρίου πού πραγματοποιήθηκε στή Βιέννη τό 1990:
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τά πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρω μόνο δύο. Ή 
γερμανική άρχαιογνωστική όμάδα πού υπό τή διεύθυνση τού Frank Kolb 
(Πανεπιστήμιο τής Τυβίγγης) έρευνα τά τελευταία χρόνια τή Λυκία, και ιδι
αίτερα τήν περιοχή τών Κυανεών, έχει εντοπίσει δεκάδες θέσεων καί έχει 
πλουτίσει σημαντικά τις γνώσεις μας γιά τήν οικιστική οργάνωση καί τήν 
οικονομία στήν ελληνιστική εποχή καί κυρίως στα αύτοκρατορικά χρόνια.3 
Τό δεύτερο παράδειγμα είναι τού τούρκου επιγραφικού Μ. Η. Sayar, ό 
όποιος σέ ερευνητικό ταξίδι στήν ανατολική Κιλικία τό 1990 εντόπισε 301 
νέες επιγραφές, άνάμεσά τους μια σημαντικότατη επιγραφή πού περιέχει 
δύο επιστολές ρωμαίων άξιωματούχων (τού Λουκούλλου καί μάλλον τού 
Σύλλα) μέ τις όποιες παραχωρεΐται τό προνόμιο τής άσυλίας στο Ιερό τής 
Ίσιδας καί τού Σάραπη στή Μοψουεστία.4

"Ενα ακόμα παράδειγμα γιά τις απρόσμενες άνακαλύψεις πού έπιφυλάσ- 
σει ή Μικρά ’Ασία παρουσιάζεται (γιά πρώτη φορά) στό άρθρο αυτό. Πρό
κειται γιά τήν ανακάλυψη τόν Αύγουστο τού 1996 μιας άγνωστης ελληνι
στικής πόλης στήν Καρία από όμάδα έρευνητών τής άνασκαφής τής Άφρο- 
δισιάδας, πού έπί 35 καί πλέον χρόνια πραγματοποιεί τό New York 
University. Ή όμάδα αυτή άποτελοΰνταν από τόν Christopher Ratté, καθη
γητή κλασικής αρχαιολογίας στό New York University καί διευθυντή τών

G. Dobesch - G. Rehrenböck (έκδ.), Die Epigraphische und altertumskundliche Erforschung 
Kleinasiens: Hundert Jahre Kleinasiatische Kommission der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. Akten des Symposiums vom 23. bis 25. Oktober 1990, Βιέννη 1993. Πέρα 
από τις μονογραφίες καί τά περιοδικά (κυρίως Anatolian Studies καί Epigraphica Ana- 
tolicä) πού παρουσιάζουν τακτικά νέα επιγραφικά ευρήματα, βασικές σειρές πού έκδί- 
δονται ακόμα είναι τά Monumenta Asiae Minoris Antiqua (Manchester κ.ά. 1928-), όργανο 
τής American Society for Archaeological Research in Asia Minor, τό σύνταγμα τών έπι- 
γραφών τών πόλεων τής Μικρός ’Ασίας πού εκδίδει ό R. Merkelbach καί οί μαθητές του 
μέ τήν υποστήριξη τής Αύστριακής ’Ακαδημίας τών Επιστημών καί τού Πανεπιστημίου 
τής Κολωνίας (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, Βόννη 1972-) καί ή σειρά 
Asia Minor Studien (Βόννη 1990-) πού εκδίδει τό ’Ερευνητικό Κέντρο Μικρός ’Ασίας 
(Forschungsstelle Asia Minor) τού Πανεπιστημίου τού Münster υπό τή διεύθυνση τού Ε. 
Schwertheim.

3. Πρώτη παρουσίαση τών άποτελεσμάτων: F. Kold (έκδ.), Die Siedlungskammer von 
Kyaneai in Lykien (Asia Minor Studien, 9), Βόννη 1990· F. Kolb - M. Zimmermann, «Neue 
Inschriften aus Kyaneai und Umgebung». Epigraphica Anatolica 16 (1990), σσ. 115-138· M. 
Zimmermann, Untersuchungen zur historischen Landeskunde Zentrallykiens, Βόννη 1992· F. 
Kolb (έκδ.), Forschungen auf dem Gebiet der Polis Kyaneai in Zentrallykien, Bericht Uber die 
Kampagne 1991 (Asia Minor Studien, 18), Βόννη 1995· F. Kolb (έκδ.), Die Siedlungskammer 
von Kyaneai in Lykien. Bericht Uber Feldforschungen im Yavu-Bergland im Sommer 1992 
(Asia Minor Studien, 24), Βόννη 1996.

4. Μ. H. Sayar, «Epigraphische Forschungen in Ostkilikien 1990. Ein Reisebericht», στών 
Dobesch-Rehrenböck (έκδ.), δ.π., σσ. 319-327. Ή έπιγραφή τής Μοψουεστίας δημοσιεύτη
κε ήδη: Μ. Η. Sayar - P. Siewert - Η. Taeuber, «Asylie-Erklärungen des Sulla und des Lucullus 
für das Isis- und Sarapisheiligtum von Mopsuhestia (Ostkilikien)», Tyche 9 (1994), σσ. 113-130.
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άνασκαφών τής Άφροδισιάδας, τόν Lionel Bier, καθηγητή ιστορίας τής τέ
χνης στο Brooklyn College του City University of New York καί τοπογράφο 
τής άνασκαφής, καί τον ύπογράφοντα, καθηγητή αρχαίας ιστορίας στο New 
York University καί υπεύθυνο άπό το 1995 γιά τή δημοσίευση νέων επιγρα
φικών ευρημάτων άπό τήν Άφροδισιάδα. Στο άρθρο αυτό δέν είναι δυνατό 
νά δημοσιευτούν μέ λεπτομέρειες τα επιγραφικά ευρήματα άπό τή νέα πό
λη· παρουσιάζεται μόνο τό χρονικό τής ανακάλυψης, πού έχει άπό μόνο 
του ενδιαφέρον καί γιά τό ευρύτερο κοινό. Θά ήθελα νά εύχαριστήσω τούς 
δύο συναδέλφους πού συμφώνησαν νά παρουσιάσω γιά πρώτη φορά στό 
Δελτίο τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τό νέο εύρημα. Επίσης θά 
ήθελα νά εύχαριστήσω τόν γενικό διευθυντή τού ερευνητικού προγράμμα
τος τής Άφροδισιάδας R.R.R. Smith, καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τής ’Οξ
φόρδης, πού μού έπισήμανε τό επιγραφικό εύρημα πού άποτέλεσε τό έναυ- 
σμα γιά τήν έρευνα.

Τόν χειμώνα τού 1995 παραδόθηκε στό αρχαιολογικό μουσείο τής Άφρο- 
δισιάδας ενεπίγραφη στήλη προερχόμενη άπό τό χωριό Bucakköy, στις βο
ρειοδυτικές παρυφές τού όρους Babadag, περίπου 22 χιλιόμετρα βορείως 
τής Άφροδισιάδας (είκ. 1). Ή στήλη είχε βρεθεί κατά τή διάνοιξη αγροτι
κού δρόμου καί, δεδομένου ότι τό πλησιέστερο μουσείο τής περιοχής είναι 
έκεΐνο τής Άφροδισιάδας, παραδόθηκε σ’ αύτό καί φυλάσσεται στή συλλο
γή του. Ό R.R.R. Smith μέ πληροφόρησε γιά τό νέο εύρημα καί φρόντισε 
νά μού δοθεί ή άδεια μελέτης καί δημοσίευσης τής επιγραφής μέσα στά 
πλαίσια τών ερευνών μου στήν Άφροδισιάδα.

Ή στήλη (είκ. 2), σμιλευμένη σέ λευκό μάρμαρο έχει ύψος 1,23 μ., πλά
τος πού κυμαίνεται μεταξύ 57,5 καί 61,5 εκ. καί πάχος 14,5-19 έκ. Εκτός 
άπό ασήμαντες άποκρούσεις στις γωνίες καί επιφανειακή φθορά πού προ- 
κλήθηκε άπό τόν εκσκαφέα στήν αριστερή παρυφή τής ενεπίγραφης επιφά
νειας, ή στήλη είναι ακέραιη καί ή επιγραφή διαβάζεται χωρίς δυσκολία. 
Στήν κύρια όψη της φέρει αναθηματική επιγραφή, πού απευθύνεται στό Δία 
Συνετηνό (Δα Συνετηνφ), καί τα ονόματα καί πατρώνυμα 122 άνδρών 
γραμμένα σέ δύο στήλες· οί λέξεις Διί Συνετηνφ επαναλαμβάνονται καί 
στήν πίσω όψη τής στήλης. Ή επιγραφή δέν δίνει άλλες πληροφορίες γιά 
τήν ταυτότητα τών 122 άνδρών, τό είδος τού αφιερώματος (άγαλμα ή άλλο 
αντικείμενο) καί τήν άφορμή γιά τήν άνάθεσή του (βλ. παρακάτω § 3). Μό
νο πάνω άπό τό πρώτο όνομα (τής αριστερής στήλης) αναγράφεται ή λέξη 
ίερεύς, πού κατά πάσα πιθανότητα άναφέρεται στήν ιδιότητα τού πρώτου 
άνδρα πού ακολουθεί (Μητρόδωρος Μενίππου).

Τό τεράστιο αύτό ονομαστικό ύλικό παρουσιάζει καί άπό μόνο του με
γάλο ενδιαφέρον (βλ. παρακάτω § 3). Τήν προσοχή μου μονοπώλησε όμως 
στήν άρχή τό όνομα τής θεότητας, στήν όποια ήταν άφιερωμένη ή στήλη: 
Ζευς Σννετηνός. Στή Μικρά Άσία (κυρίως στή γειτονική περιοχή τής Φρυ
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γίας) οί επικλήσεις θεών μέ τήν κατάληξη -ηνός είναι πολύ διαδεδομένες 
(π.χ. Μής Άξιοττηνός, Μής Τουιτηνός, ’Απόλλων Κισαυλοδδηνός, ’Α
πόλλων Λα(ι)ρβηνός, ’Άρτεμις Βορειτηνή, Θεά Μανιτηνή x.ä.).s Πρόκειται 
κατά κανόνα γιά τοπικές θεότητες πού ταυτίστηκαν μέ κάποιον συγγενικό 
ελληνικό θεό, τόν ’Απόλλωνα, τήν λΑρτεμη, τόν Δία κ.λπ. ’Ανάλογες έπι- 
κλήσεις τού Δία είναι γνωστές άπό κάθε περιοχή τής Μικρός ’Ασίας: στή 
Λυδία γνωρίζουμε π.χ. τόν Δία Βατηνό, Βευδηνό, Μασφαλατηνό καί Όγ- 
μηνό, στή Γαλατία τόν Δία Ναρηνό καί Σαρνενδηνό, στή Βιθυνία τόν Δία 
Διμενηνό καί Κιμιστηνό, στή Μυσία τόν Δία Άναβατηνό, Θιμηνό καί Κιμι- 
στηνό, στήν Παμφυλία τόν Δία Καρζηνό καί Κιμιστηνό, στή Φρυγία τόν 
Δία Άβοζηνό, Βονιτηνό, Μεληνό καί Πεταρηνό, στή Λυκαονία τόν Δία 
Ζημρουτηνό κ.ά.5 6

Γνωρίζοντας ότι τίς περισσότερες φορές οί έπικλήσεις αύτοΰ τού τύπου 
προέρχονται άπό τοπωνύμια7 8 ήταν φυσικό νά ύποθέσω δτι ή επίκληση Συ- 
νετηνός παράγεται άπό κάποια τοποθεσία (όχι άπαραίτητα πόλη) μέ τή 
μορφή Σύνετα, Σύνετον, Συνετοί κ.λπ. (βλ. παρακάτω § 3).

Άπό τήν πρόχειρη έρευνα πού ήταν δυνατή στήν έπιστημονική βιβλιοθή
κη τής άνασκαφής τής Άφροδισιάδας διαπίστωσα ότι τό έπίθετο Συνετηνός 
ήταν μάλλον άμάρτυρο, αλλά —κάτι πολύ σημαντικότερο— ή κωμόπολη 
όπου είχε βρεθεί ή στήλη δέν ήταν άγνωστη στήν έρευνα. Τό Bucakköy εί
χαν έπισκεφθεΐ τόν ’Οκτώβριο τού 1946 οί Jeanne καί Louis Robert, τό κλα
σικό σύγγραμμα τών όποιων γιά τήν Καρία βρισκόταν στή βιβλιοθήκη μας 
καί παρουσίαζε συνοπτικά τίς προηγούμενες έρευνες στήν περιοχή καί τά 
άποτελέσματα τής δικής τους έπίσκεψης.*

5. Βλ. π.χ. Α. Laumonier, Les cultes indigènes en Carie, Παρίσι 1954, σ. 418 (’Απόλλων 
Κισαυλοδδηνός στή Σμύρνη), 510 (’Απόλλων Δαιρβηνός στή Φρυγία καί Καρία)· L. 
Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen, Χαϊδελβέργη 1984, σ. 125 (Άρτεμις Βορειτηνή), 365 
(θεά Μανιτηνή στή Φρυγία), 614 (Μής Τουιτηνός).

6. Βατηνός: SEG XXXV 1232· Βευδηνός: SEGXL 1062· Μασφαλατηνός: Laumonier, 
δ.π., σ. 122 (Καππαδοκία)· Zgusta, δ.π., σ. 374 (Λυδία)· Όγμηνός: Laumonier, δ.π., σ. 
549· Ναρηνός: SEGXXVII 413· Σαρνενδηνός: 5EGXXVI1 413· Διμενηνός: SEGXXXI 1069· 
Κιμιστηνός: SEG XXVII 413· ΧΧΧΙ11 1099· Άναβατηνός: I. Hadrìanoi 9· Θιμηνός: SEG 
XXXV 1277· Κιμιστηνός: G. Mendel, «Inscriptions de Bithynie», Bulletin de Correspondence 
Hellénique 25 (1901), σ. 24· άρ. 161· Καρζηνός: SEG XXXIV 1270· Άβοζηνός: SEGXL 
1226· Βονιτηνός: Zgusta, δ.π., σ. 124· Μεληνός: SEGXXVIII 1194· Πεταρηνός: SEGXXXIII 
1541· Ζημρουτηνός: Zgusta, δ.π., σ. 178. Γιά τήν πιθανή λατρεία του Διός Δαγουτηνοΰ 
στή Μυσία βλ. Α. Chaniotis, «Kleinasiatische Inschriften zur griechischen Religion», Epigra- 
phica Anatolica 15 (1990), σ. 133 (SEGXXXVII 1012).

7. Βλ. Zgusta, δ.π., σ. 12. Άπό τίς 86 έπικλήσεις σέ -ηνός πού συνέλεξε στή βόρεια 
βαλκανική (Θράκη, Μοισία καί Δακία) καί διαπραγματεύτηκε πρόσφατα δ I. Duridanov 
(«Probleme der thrakischen Sprache III», Linguistique balkanique 32 (1989), σσ. 85-112) τά 
67 παράγονται μέ βεβαιότητα άπό τοπωνύμια.

8. L. Robert - J. Robert, La Carie, Histoire et géographie historique avec le recueil des
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ΟΙ πρώτοι ερευνητές της περιοχής ήταν οι αυστριακοί Wilhelm Kubit- 
schek καί Wolfgang Reichel, πού έφτασαν στο Bucakköy («Budschakkiöi») 
κατά τη διάρκεια τού έρευνητικοΰ τους ταξιδιού τό 1893 έρχόμενοι άπό τή 
Λαοδίκεια καί κατευθυνόμενοι προς τήν ’Αντιόχεια τού Μαιάνδρου. Στο 
χωριό είδαν μιά επιγραφή, τήν όποια δημοσίευσαν τήν ίδια χρονιά:9 10 11

[Ήβουλ]ή καί ό δήμος έτίμησ[αν]
[πάσ\αις ταίς μεγίσταις καί κα[Α-] 
λίοταις τίμαΐς Απολλώνων [ Α-] 
θηναγόρου Παπίαν άνδρα ά[γα-]

5 θόν καί φιλόπατριν γενόμε[νον] 
καί διά γένους πάση άρετή [διε-] 
νηνοχότα.

Τήν ίδια επιγραφή, εντοιχισμένη στον τοίχο τού τοπικού τζαμιού, είδε λίγο 
αργότερα καί ό J.C. G. Anderson, πού έπισκέφθηκε τό Bucakköy τό 1897· 
εκτός άπό τό κείμενο ό Anderson δημοσίευσε καί σχέδιό της (είκ. 3).'° Τό 
τιμητικό αύτό ψήφισμα γιά κάποιον διακεκριμένο πολίτη, τον ’Απολλώνιο, 
τόν επικαλούμενο Παπία, έχει ξεχωριστή σημασία γιατί μαρτυρεί τήν ύπαρ
ξη βουλής καί δήμου (στ. 1)· δέν υπάρχει συνεπώς αμφιβολία ότι ή κοινό
τητα πού τίμησε τόν ’Απολλώνιο, καί προφανώς βρισκόταν κοντά στό 
Bucakköy, είχε τή νομική θέση αυτόνομης πόλεως, κι όχι εξαρτημένου οικι
σμού (κώμης)." Ή μορφή τών γραμμάτων χρονολογεί τήν επιγραφή μάλλον 
στον Ιο μ.Χ. αιώνα.12

Οί παλιότεροι περιηγητές είχαν έπισημάνει τήν ύπαρξη καί άλλων 
άρχαιοτήτων στήν περιοχή. Έκτος άπό τήν παρουσία πολλών αρχαίων λί
θων στό ίδιο τό χωριό, ό J. C. G. Anderson είχε διακρίνει ίχνη κατοίκησης 
στα νότια τού Bucakköy —άνάμεσά τους λείψανα αμυντικού περίβολου, έ- 
ρείπια κτιρίων τής ύστερης ρωμαϊκής ή βυζαντινής έποχής, τα θεμέλια ναού

inscriptions antiques. Tome II. Le plateau de Tabai et ses environs, Παρίσι 1954, σσ. 351-353 
(πρβ. L. Robert, Villes d’Asie Mineure. Études de géographie antique, Παρίσι 1935, σσ. 208- 
210).

9. «Bericht Uber eine Reise in Karten und Phrygien», Anzeiger der Kaiserlichen Akademie 
in Wien, Jahrgang 1893. Nr. 24, Βιέννη 1893, σ. 96.

10. «A Summer in Phrygia», Journal ot Hellenic Studies 17 (1897), σ. 397. Τήν έπιγραφή 
είδαν έπίσης δ Karl Buresch τό 1895 (Aus Lydien, Λιψία 1898, σ. 176), πού δημοσίευσε 
μόνο τόν πρώτο στίχο, καί τό ζεύγος Robert (δ.π., σ. 352), πού τή φωτογράφησε, αλλά 
δέν δημοσίευσε τή φωτογραφία.

11. Robert-Robert, δ.π., σ. 352: «l’inscription..., qui attestait en ce lieu l’existence, à 
l’époque romaine, d’une ville, et non d’un simple village».

12. Τό ζεύγος Robert (δ.π., o. 352) τή χρονολογεί στήν προχωρημένη αύτοκρατορική 
περίοδο· πρβ. Buresch, δ.π., σ. 176 (2ος μ.Χ. αί.). Κατά τή γνώμη μου ή παλαιογραφία 
μάλλον όδηγεϊ σέ πρωιμότερη χρονολόγηση.



18 ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ

βυζαντινής εποχής καί τάφους. Ό Anderson είχε διατυπώσει τήν άποψη δτι 
πρόκειται για τήν πόλη Κίδραμο η Κίδραμα.13

"Ενας άλλος σημαντικός μελετητής τής Μικράς ’Ασίας, ό Karl Buresch, 
έπισκέφθηκε τό χωριό τό 1895, αλλά ή περιγραφή τοΰ ταξιδιού του δημοσι
εύτηκε τό 1898, μετά τό θάνατό του. Καί ό Buresch είδε τάφους καί λείψα
να οικισμού τής ρωμαϊκής εποχής στα βορειοανατολικά καί στά νοτιοδυ
τικά τού χωριού (στή θέση μέ τό χαρακτηριστικό όνομα Alanevi, «τό μέρος 
με τά σπίτια»), ’Αντίθετα όμως άπό τόν Anderson υπέθεσε ότι πρόκειται 
γιά τήν πόλη Ίτώανα, γνωστή μόνον άπό τό γεωγράφο Πτολεμαίο.14

’Αργότερα οι έρευνες των Jeanne καί Louis Robert απέδειξαν ότι καί οί 
δύο ταυτίσεις είναι εσφαλμένες. Τά Κίδραμα πρέπει νά τοποθετηθούν πολύ 
νοτιοανατολικότερα (στό όρος Bozdag, είκ. 13)· πόλη μέ τό όνομα Ίτώανα 
δέν υπήρξε ποτέ· —τήν «δημιούργησε» μια εσφαλμένη γραφή στό χειρόγρα
φο τού Πτολεμαίου.15 Κατά τή σύντομη παραμονή τους στό Bucakköy τόν 
’Οκτώβριο τού 1946 οί γάλλοι ερευνητές μπόρεσαν νά εντοπίσουν δύο θα
λαμωτούς τάφους στά δυτικά τού χωριού, ίχνη κεραμικής καί κομμάτια 
μαρμάρου σ’ ένα λόφο στά βόρειο-βορειοδυτικά, άρχαίους δόμους εντοιχι
σμένους στό τζαμί, ένα ανάγλυφο μέ παράσταση θεότητας (μάλλον κάποιας 
Μητέρας), μια επιτύμβια επιγραφή τής ύστερης ελληνιστικής εποχής'6 καί 
ένα νόμισμα τής Πριήνης.17 Δυστυχώς δέν μπόρεσαν νά βρούν στοιχεία γιά 
τό όνομα τής αρχαίας πόλης. ’Έτσι κατέληγαν στή διασταύρωση ότι ή 
αρχαία πόλη στό Bucakköy θά πρέπει νά ήταν ένας μικρός καί ασήμαντος 
οικισμός, τό όνομα τού όποιου είναι άγνωστο.

Ή νέα αναθηματική επιγραφή γιά τόν Δία Σννετηνό παρείχε πλέον μια 
ένδειξη γιά τήν πιθανή ονομασία αυτής τής πόλης. Ή μορφολογία τοΰ επι
θέτου Συνετηνός μέ οδηγούσε στήν υπόθεση ότι προέρχεται άπό κάποιο το
πωνύμιο πού ενδέχεται νά είναι τό όνομα τής πόλης κοντά στό Bucakköy. 
Αυτές οί υποθέσεις, άλλά καί οί πληροφορίες τών παλαιότερων έρευνητών, 
δικαιολογούσαν μιά έπίσκεψη στό χώρο πού είχε βρεθεί τό αφιέρωμα στον 
Δία Συνετηνό. Οί συνάδελφοι Christopher Ratté καί Lionel Bier συμφώνη
σαν νά πραγματοποιήσουμε μιά σύντομη αύτοψία τήν 7η Αύγούστου 1996.

13. Anderson, δ.π., σ. 397.
14. Buresch, δ.π.,σσ. 175-179.
15. Robert-Robert, δ.π. (σημ. 8), σσ. 355-358.
16. Robert-Robert, δ.π., σ. 354: Πελλή Μητροδώρου χαΐρε. Τό ζεύγος Robert άντέ- 

γραψε καί μιάν άλλη έπιτύμβια έπιγραφή τής ύστερης έλληνιστικής έποχής κοντά στήν 
κωμόπολη Yamalak, άνατολικά τού Bucakköy: Λιόδοτος Διοκράτον, ’Ελπίς, γυνή δέ Διο- 
δότον χαΐρε.

17. Robert-Robert, δ.π., ο. 354.
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2. Ή επιφανειακή ερευνά στο Bucakköy

Φτάσαμε στο Bucakköy τό πρωί, ακολουθώντας τό σύγχρονο αυτοκινητό
δρομο κατά μήκος τού Μαιάνδρου (είκ. 1, 13). Τό χωριό είναι κτισμένο 
στην ανατολική απόληξη τής εύφορης πεδιάδας τού Μαιάνδρου (Menderez) 
στις παρυφές τού όρους Babadag, σέ υψόμετρο περίπου 200 μ. ’Απέχει άπό 
τό ποτάμι περίπου 4,5 χιλ. Τό χωριό είχε καεί κατά τήν υποχώρηση τού 
ελληνικού στρατού τό 1922 καί σήμερα άποτελειται άπό λίγες συστάδες 
σπιτιών. Παραθέτω εδώ σέ μετάφραση τήν περιγραφή τού παλαιότερου πε
ριηγητή τής περιοχής, τού Karl Buresch, πού δίνει μέ ένάργεια τήν εντύπω
ση πού άφηνε σ’ έναν επισκέπτη στά τέλη τού περασμένου αιώνα (1895):'8

«Στο ταξίδι αυτό άνταμείφθηκα αναπάντεχα για τις στερήσεις πού προ- 
ανέφερα, μέ τήν άνακάλυψη μιας νέας καρικής πόλης. "Ήδη όταν βρισκό
μουν στό Bulladan πληροφορήθηκα κατά τύχη τήν ύπαρξη αρχαίων ερει
πίων στό χωριό Budshakjöi, πού έλεγαν ότι βρίσκεται κοντά στό σιδηρο
δρομικό σταθμό τού Ortakdshé [Ortakci], ανάμεσα στό Seraikjöi καί τό 
Nazilli. Αυτή τήν πληροφορία μοΰ τήν επιβεβαίωσαν στό Nazilli, όπου επι
πλέον μοΰ έδωσαν τις εντελώς εσφαλμένες οδηγίες ότι τό χωριό βρίσκεται 
πέρα άπό τόν ποταμό Menderez (Μαίανδρο) στή ρίζα τού βουνού, σέ από
σταση μόλις μιας ώρας. Μολονότι ούτε οδηγό βρήκα ούτε κι είχα χάρτη 
γι’ αυτή τήν περιοχή, ξεκίνησα στηριζόμενος στις ελπίδες μου, πέρασα τόν 
κοντινό Μαίανδρο, πού αποτελεί τό σύνορο Λυδίας καί Καρίας, καί μετά 
άπό αρκετή περιπλάνηση καί πορεία δυόμισυ ώρών βρήκα τό Budshakjöi 
άρκετά ψηλά στό βουνό (περίπου 250 μέτρα πάνω από τόν Μαίανδρο), στά 
νοτιοδυτικά τού σταθμού Ortakshdé. Ή θέση τού χωριού, σ’ ένα μαγευτικό 
όρεινό τοπίο, στήν άνω παρυφή μιας μικρής κοιλάδας πού κατηφορίζει 
ομαλά στά νοτιοδυτικά προς τήν πεδιάδα τού Μαιάνδρου, μέ πανοραμική 
εικόνα όλης τής πεδιάδας, είναι χαρακτηριστική για μια αρχαία πόλη».

Τα βουνά πού δεσπόζουν στά ανατολικά καί νότια (Çibukdag, Babadag) 
καί οί λόφοι στις παρυφές τους καλύπτονται καί σήμερα άπό δάση πεύκων 
καί άλλων κωνοφόρων δέντρων. "Οταν τό ζεύγος Robert έπισκέφθηκε τό 
Bucakköy τό 1946, οί κάτοικοί του καλλιεργούσαν βαμβάκι, καλαμπόκι καί 
σουσάμι στήν πεδιάδα τού Μαιάνδρου καί σιτάρι καί κριθάρι πιό ψηλά, 
στούς λόφους.19

Σταματήσαμε στή μικρή πλατεία, κοντά στό τζαμί όπου σύμφωνα μέ τις 
πληροφορίες τού ζεύγους Robert ήταν εντοιχισμένη ή τιμητική επιγραφή 
για. τόν ’Απολλώνιο. Στό τεϊοποιείο τού χωριού, όπου ή άφιξη ξένων φαι
νόταν άσυνήθιστο γεγονός, ό καλύτερος γνώστης τής τουρκικής άνάμεσά 18 19

18. Buresch, δ.π., σ. 175.
19. Robert-Robert, δ.π.,σ. 354.
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μας, ô Christopher Ratté, προσπάθησε νά συλλέξει κάποιες πληροφορίες γιά 
τό σημείο πού βρέθηκε τό ανάθημα στον Δία Συνετηνό καί γιά τήν ύπαρξη 
άλλων άρχαιοτήτων στην περιοχή. Ή μέθοδος είναι λίγο-πολύ ή ίδια σέ 
όλες τις γωνιές τής Μεσογείου: Ή περιέργεια των ντόπιων νά μάθουν τί 
φέρνει τούς ξένους στο χωριό τους οδηγεί στις πρώτες συστάσεις καί ερω
τήσεις, άκολουθοΰν τά κεράσματα αναψυκτικών καί τσαγιών (ή καφέδων) 
καί, μέ λίγη τύχη, σέ λίγη ώρα όλο τό χωριό είναι μαζεμένο δίνοντας χεί
μαρρο πληροφοριών. Είχα ζήσει αρκετές φορές αύτή τήν έμπειρία, κυρίως 
στην Κρήτη. Ή κατάσταση στο Bucakköy εξελίχθηκε όμως πολύ διαφορετι
κά. Μόλις ακόυσαν ότι είμαστε όμάδα αρχαιολόγων οί λίγοι θαμώνες τού 
τεϊοποιείου φάνηκαν μάλλον θορυβημένοι. Μόνο δύο άντρες ήταν κάπως 
όμιλητικότεροι, άλλά έδιναν ασαφείς καί αντιφατικές πληροφορίες γιά τόν 
τόπο πού είχε βρεθεί ή επιγραφή καί καμιά άπολύτως πληροφορία γιά άλ
λες αρχαιότητες στην περιοχή. ’Ισχυρίζονταν ότι δέν γνωρίζουν τίποτα γιά 
τήν ύπαρξη έπιγραφής στό τζαμί καί γενικά μάς παρέπεμπαν στον κοινο
τάρχη (muhtar), πού έλειπε όμως στό Άϊδίνιο, πρωτεύουσα τής επαρχίας, 
καί θά έπέστρεφε τό απόγευμα. ’Αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι ύπήρχαν 
λόγοι γιά αύτή τήν έπιφυλακτικότητα: Ή επιγραφή είχε βρεθεί κατά τή διά
νοιξη δρόμου καί αύτό είχε δημιουργήσει προβλήματα στον κοινοτάρχη, 
πού είχε κατηγορηθει άπό τις αρχές γιά καταστροφή αρχαιοτήτων.

'Η πρώτη αύτή απογοήτευση δέν μείωσε, εύτυχώς, τήν έπιμονή μας. Δί
πλα ακριβώς στό τεϊοποιεΐο ήταν τό κοινοτικό κατάστημα, στό προαύλιο 
τού όποιου προσέξαμε μια μεγάλη μαρμάρινη βάση άγάλματος ή άλλου 
αναθήματος (ύψ. 56 εκ., πλ. 48,5-54 έκ., είκ. 4). Ένας άπό τούς συνομιλη
τές μας μάς πληροφόρησε ότι ή βάση είχε βρεθεί μαζί μέ τήν αναθηματική 
επιγραφή γιά τόν Δία Συνετηνό· ίσως νά ήταν ή βάση τού αναθήματος τών 
122 άνδρών. Μήν έχοντας άλλη επιλογή καί μέ βάση τις πληροφορίες τού 
ζεύγους Robert γιά έπιφανειακώς ορατές άρχαιότητες στό χωριό, αποφασί
σαμε νά ρίξουμε μια ματιά πρώτα στήν περιοχή κοντά στήν πλατεία. Δυ
στυχώς, τό τζαμί είχε σοβατισθεΐ πρόσφατα κι έτσι οί άρχαίοι δόμοι, ή επι
γραφή καί τό ανάγλυφο δέν ήταν πλέον όρατά. Κοντά στό τζαμί είδαμε 
όμως τμήμα μαρμάρινου δοχείου (ΰψ. 61 έκ., είκ. 5). ’Αρκετά άπό τά σπί
τια ήταν έπίσης κτισμένα μέ άρχαιο οικοδομικό υλικό.

Σύμφωνα μέ τούς πληροφοριοδότες μας ή άναθηματική επιγραφή είχε 
βρεθεί στά ύψώματα στά νότια τού χωριού, κατά τή διάνοιξη δρόμου. ’Α
ποφασίσαμε λοιπόν νά περιμένουμε τόν κοινοτάρχη κάνοντας μιά μικρή 
έπιφανειακή έρευνα στήν περιοχή. Προχωρώντας προς τήν κατεύθυνση πού 
μάς είχαν ύποδείξει, είδαμε αρκετούς δρόμους πού είχαν άνοιχθεί πρόσφα
τα, γιά λόγους δασοπροστασίας. Ή όδοιπορία τριών περίπου ώρών στά 
ύψώματα στά νότια καί άνατολικά δέν έφερε δμως κανένα άλλο άποτέλε- 
σμα, έκτος άπό τό νά εξαντλήσει τά άποθέματά μας σέ νερό, όχι όμως καί 
τήν έπιμονή μας. Κατά περιοχές παρατηρήσαμε όστρακα χρηστικής κερά-
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μικής απροσδιόριστης χρονολογίας καί άπολεπίσματα μαρμάρου, πού κι
νούσαν την ύποψία αρχαίας κατοίκησης η χρήσης τού χώρου· δέν μπορέσα
με όμως να εντοπίσουμε κατά μήκος τών νέων δρόμων τό σκάμμα άπό τό 
όποιο είχαν άνασυρθεΐ ή στήλη καί τό βάθρο.

Έπιστρέφοντας στό Bucakköy διασχίζαμε μέ τό αύτοκίνητο ένα άπό τά 
στενοσόκακα τού χωριού έχοντας τήν πρόθεση να κατευθυνθούμε στούς λό
φους στα νοτιοδυτικά τού χωριού, όταν στην παρυφή τού δρόμου είδα ένα 
κομμάτι αρχαίας μαρμάρινης κολόνας (ΰψ. 56 εκ., διάμ. 29 εκ.) καί σταματή
σαμε γιά νά τή φωτογραφήσω. Τότε πρόσεξα εντοιχισμένο σέ ένα διώροφο 
σπίτι, σέ απόσταση λίγων βημάτων, ένα κομμάτι ενεπίγραφης στήλης άπό 
άσπρο μάρμαρο, πού πραγματικά ξεχώριζε σαν τή μύγα μέσ’ στό γάλα (είκ. 
6). Τό σπίτι, πού όπως πληροφορηθήκαμε άνήκει στον χότζα τού χωριού, 
ήταν έν μέρει κτισμένο, όπως καί άλλα σπίτια τής γειτονιάς, μέ αρχαίο οικο
δομικό ύλικό (λαξευμένους δόμους, κομμάτια μαρμάρου), πού ξεχωρίζουν εύ
κολα άπό τό σύγχρονο οικοδομικό ύλικό (άκατέργαστες πέτρες καί πλίνθους).

Ή μελέτη τής έπιγραφής έπιτόπου δέν ήταν εύκολη υπόθεση, δεδομένου 
ότι ήταν έντοιχισμένη σέ ύψος τριών περίπου μέτρων καί άπαιτήθηκαν 
άκροβατικοί αύτοσχεδιασμοί —εναλλάξ άπό τόν Christopher Ratté καί εμέ
να— γιά νά μετρηθεί καί φωτογραφηθεί ή στήλη καί νά άντιγραφεΐ τό κεί
μενο, όσο ήταν δυνατό λόγψ τής επιφανειακής φθοράς. Τό κείμενο (πού θά 
δημοσιευθεΐ σύντομα μόλις όλοκληρωθεΐ ή μελέτη του) δέν σώζεται άκέραιο 
(είκ. 7). Είναι όμως σαφές ότι πρόκειται γιά τούς τελευταίους εννέα στί
χους τιμητικού ψηφίσματος γιά κάποιον εύεργέτη. Σώζεται τό όνομα τής 
θεάς "Αρτεμης στή γενική (στ. 2) καί μέρος μιας άπό τις τυπικές εκφράσεις 
τών ελληνικών τιμητικών ψηφισμάτων, ό λεγόμενος «εύκτικός τύπος» (hor
tatory formula, Hortativformel, formule hortative), μέ τις όποιες ή κοινότητα 
εκφράζει τήν επιθυμία της νά πληροφορηθοΰν όλοι τήν εύγνωμοσύνη της 
προς τούς εύεργέτες, ώστε νά παρακινηθούν κι άλλοι νά άκολουθήσουν τό 
παράδειγμά τους.20 Τό άπόσπασμα αύτό (στ. 2-4) έχει ώς εξής —χωρίς προ
σπάθεια πλήρους συμπλήρωσης τών άγνώστου έκτασης κενών:

... όπως φανε- 
[ρόν γίγνη]ται καί τοϊς δ.λλοις ότι ΣΥ- 
[.............. ] I νφ’ώνανεύεργετηθώσιν

20. Βλ. π.χ. Jean Pouilloux, Choix d’inscriptions grecques, Παρίσι 1960, άρ. 3 στ. 52-54: 
όπως οΰν καί ήμεϊς φαινώμεθα τιμώντ[ες] / τούς άγαθούς άνδρας καί πολλούς τών πο
λιτών έπί τήν όμοίαν προ[τρεπόμε]νοι προαίρεσιν- άρ. 3 στ. 22-23: δπως ούν ό δήμος 
φαίνηται τοίς εύχρηστοϋ/σιν άξίας άποδιδούς χάριτας άρ. 7 στ. 14-17: όπως ούν είδώσι 
πάντες ότι ό δήμος ό τών Ίσ/τιαίων έπίσταται τιμάν τούς εύεργετοϋντας αύτόν, / καί 
πλείους άγωνιστai γίνωνται ύπέρ τών συμφερόντων / τήι πόλει όρώντες τούς άξιους 
τιμ[ω]μένους. Μ. Wörsle, «Antiochos I., Achaios der Ältere und die galater», Chiron 5 (1975), 
σ. 60 στ. 30-33: δτι Νεοτ[εί]/χείται και Κι[δ]διοκωμϊται ύφ’ ώ[ν] άν τι πάθωσι άγαθ[ό]ν 
άπισταν/ται τιμάς άντιδιδόναι.
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Tò νόημα είναι περίπου: «Για να γίνει φανερό καί στους άλλους ότι [οι 
δείνα τιμούν ή ευχαριστούν εκείνους] άπό τούς οποίους έχουν δεχθεί ευερ
γεσίες». Ή πέτρα είναι σπασμένη άκριβώς στο σημείο όπου περιμένουμε τό 
υποκείμενο τού ρήματος, δηλαδή τούς αποδέκτες τής ευεργεσίας καί εκδό
τες τού ψηφίσματος· συνήθως στό σημείο αυτό χρησιμοποιείται είτε κάποια 
αντωνυμία (π.χ. ημείς, αυτοί), είτε ή λέξη ό δήμος είτε ένα εθνικό όνομα, 
μέ ή χωρίς άρθρο (βλ. μερικά παραδείγματα στή σημ. 20). Έδώ βρίσκουμε 
μια λέξη πού αρχίζει μέ τά γράμματα ΣΥ, συνεπώς ένα εθνικό. Είναι εύλο
γο να υποθέσουμε ότι πρόκειται γιά τό εθνικό Συνετηνοί. Τό νέο αυτό 
εύρημα επιβεβαιώνει λοιπόν τήν υποψία ότι ή επίκληση Συνετηνός έκρυβε 
τό άγνωστο όνομα τής αρχαίας πόλης στό Bucakköy.

"Εμενε άκόμα τό ερώτημα πού ακριβώς βρισκόταν αυτή ή πόλη. Τό πρό
βλημα είναι ότι τόσο τό ανάθημα στον Δία Συνετηνό όσο καί τό νέο τιμη
τικό ψήφισμα χρονολογούνται, μέ βάση τή μορφή τών γραμμάτων, στην 
ελληνιστική εποχή, ενώ οί επιτόπιες έρευνες τών προηγούμενων μελετητών 
είχαν έπισημάνει μόνο άσήμαντα ίχνη κατοίκησης τών ρωμαϊκών καί βυ
ζαντινών χρόνων κοντά στό χωριό. Ή επιστροφή τού κοινοτάρχη άπό τό 
Άϊδίνιο έμελλε να δώσει απάντηση καί σ’ αυτό τό έρώτημα.

Τόν συναντήσαμε τό απόγευμα στό τεϊοποιεϊο τού χωριού. Στήν αρχή 
άρνήθηκε κατηγορηματικά να μάς δώσει όποιαδήποτε πληροφορία γιά τό 
πού άκριβώς είχαν βρεθεί τό βάθρο καί ή στήλη. Ή αξιοθαύμαστη επιμονή 
τού Christopher Ratté, έσωσε τήν κατάσταση. Μετά άπό πολύ ώρα, άφού 
καταναλώθηκαν άρκετά τσάγια καί, κυρίως άφού ό Christopher είχε τήν έμ
πνευση νά δείξει τήν ταυτότητα πού τού έχει παραχωρήσει τό Μουσείο τής 
Άφροδισιάδας, πείθοντας τόν κοινοτάρχη ότι είμαστε ομάδα αρχαιολόγων 
κι όχι κυνηγοί θησαυρών, τελικά ό κοινοτάρχης μάς ρώτησε τί άκριβώς θά 
κάναμε στό μέρος πού βρέθηκαν τά άρχαΐα, άν μάς τό έδειχνε τελικά. Τού 
εξηγήσαμε ότι θέλαμε μόνο νά δούμε τήν τοποθεσία καί νά καταγράψουμε 
τις γεωγραφικές της συντεταγμένες. Μετά τις εξηγήσεις αυτές ό κοινοτάρ
χης δέχτηκε νά μάς όδηγήσει στήν τοποθεσία.

Μόλις μπήκαμε στό αυτοκίνητο καί μάς έδωσε τις πρώτες όδηγίες γιά 
τήν κατεύθυνση, καταλάβαμε ότι όλο τό πρωί οί συνομιλητές μας μάς έδι
ναν παραπλανητικές πληροφορίες. Ή τοποθεσία δέν βρισκόταν στά νότια 
τού χωριού όπου μας είχαν κατευθύνει αρχικά, άλλά ούτε καί στά βορειο
δυτικά, όπου τό ζεύγος Robert είχε παρατηρήσει ίχνη κατοίκησης, άλλα στά 
άνατολικά, καί μάλιστα σέ άρκετά μεγάλη άπόσταση (4,5 χιλ. χωματόδρο
μου) άπό τό τζαμί. Αύτός ήταν μάλλον καί ένας άπό τούς λόγους πού οί 
παλαιότεροι έρευνητές δέν τήν είχαν έπισημάνει· ένας άλλος λόγος είναι 
ότι όλη ή περιοχή καλύπτεται άπό δάση πεύκων καί άλλων κωνοφόρων 
δέντρων.

Ό λόφος Tolag Tepe (είκ. 8) βρίσκεται σέ ύψόμετρο 595-631 μέτρων 
(συντεταγμένες: βορ. 37° 54 05-03. άνατ. 28° 43 30). ’Έχει μήκος (άπό άνα-
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χολή πρός δύση) περίπου 300 μέτρων καί πλάτος (από βορρά προς νότο) 
περίπου 150 μέτρων. Ό τοπογράφος της ομάδας Lionel Bier έκανε ένα πρό
χειρο τοπογραφικό σχέδιο στό λίγο χρόνο πού είχαμε στή διάθεσή μας (είκ. 
9). Ή πρόσβαση είναι εύκολη άπό τα δυτικά, όπου ένας αγροτικός δρόμος 
όδηγεί στό Bucakköy, άλλα πιό άπότομη άπό τή νότια καί κυρίως τή βό
ρεια καί ανατολική πλευρά. Ή δυτική του πλαγιά άνηφορίζει ομαλά πρός 
μια κορυφή, στό μέσο περίπου τού λόφου. Ή στήλη καί τό βάθρο βρέθηκαν 
κατά τή διάνοιξη δρόμου στή νότια πλευρά τού λόφου, περίπου στό νοτιο
δυτικό άκρο του (είκ. 9 καί 10), κοντά στό ψηλότερο σημείο τού λόφου. 
Εκεί βρισκόταν ίσως τό Ιερό τού επώνυμου θεού τής πόλης· μια σειρά 
ευρύχωρων άνδήρων στή δυτική πλευρά τού λόφου δικαιολογούσε ίσως τήν 
επιλογή του ως χώρου άνέγερσης δημοσίων κτηρίων. Επειδή τα δέντρα 
στήν κορυφή τού λόφου είχαν κοπεί πρόσφατα, ήταν εύκολο νά διακρίνου
με λείψανα οικιών καί άλλα ίχνη άνθρώπινης παρουσίας, κυρίως στή δυ
τική πλευρά. Κατά τή σύντομη αυτοψία μπορέσαμε νά διαπιστώσουμε ότι 
τό μεγαλύτερο μέρος τής έκτασης τού λόφου κάλυπταν οίκοδομές μέ λιθό
κτιστα θεμέλια. Συστάδες άκατέργαστων, άλλά κατάλληλων για ξερολιθιά, 
λίθων υποδείκνυαν τή θέση τών οίκοδομών, μάλλον οίκιών λίγων δωμα
τίων. Δέν διακρίναμε ίχνη μεγαλύτερων (δημοσίων) κτηρίων, εντοπίσαμε 
όμως, πάλι στή νότια παρυφή τού λόφου, ένα κομμάτι άπό μαρμάρινο κά
λυμμα σαρκοφάγου (είκ. 9 καί είκ. 11). Στή νότια παρυφή τού λόφου, πού 
είχε σκαφεΐ εν μέρει κατά τή διάνοιξη τού δρόμου διακρίνονταν στήν τομή 
τού σκάμματος ίχνη θεμελίων οίκοδομών (είκ. 12). Στή βόρεια παρυφή τού 
λόφου διακρίνεται τοίχος —άναλημματικός ή οχυρωματικός— κτισμένος 
άπό μεγάλους δόμους (είκ. 9.2).21

Κατά τή σύντομη επίσκεψή μας, στό τέλος τής άνασκαφικής περιόδου 
καί κάτω άπό αυτές τις συνθήκες, δέν ήταν δυνατό νά προχωρήσουμε σέ 
λεπτομερέστερη έρευνα τού χώρου. Ήταν όμως σαφές ότι ό λόφος Tola§

21. ’Ανάλογοι μικροί οικισμοί έχουν μελετηθεί πρόσφατα στήν περιοχή τών Κυανεών 
τής Λυκίας (βλ. πάνω σημ. 3). ’Αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, τον οικισμό πού εντοπί
στηκε στή θέση Düzkale Tepesi, σέ υψόμετρο 640 μ. ’Αρχικά έδρα τοπικού δυνάστη τής 
Λυκίας, ή άκρόπολη αυτή, πού είναι αρκετά μεγαλύτερη άπό τήν ακρόπολη στό Tolaç 
Tepe, διέθετε (όπως ό οικισμός στό Tola$ Tepe) Ιερό, οχύρωση καί νεκροταφεία. Στήν 
έλληνιστική εποχή εξελίχθηκε σέ οικισμό έξαρτημένο πολιτικά άπό τις Κυανεές. Οικονο
μικούς 6 οικισμός στηριζόταν στήν άγροτική εκμετάλλευση τής γύρω περιοχής. Σχετικά 
βλ. κυρίως V. Höhfeld, «Der Höhenzug von Tiise als Siedlungsraum», ατού F. Kolb (έκδ.), 
Forschungen auf dem Gebiet der Polis Kyaneai in Zentrallykien. Bericht Uber die Kampagne 
1991 (Asia Minor Studien, 18), Βόννη 1995, σ. 117- I. Akyel - F. Kolb, «The Settlement on 
Düzkale Tepesi and its Tombs», στοϋ Kolb (έκδ.), δ.π., σσ. 119-150. Οί κώμες καί μικρές 
πόλεις τής έλληνιστικής καί ρωμαιοκρατούμενης Μικρός ’Ασίας άποτελούν τό άντικείμε- 
νο τής άδημοσίευτης διδακτορικής διατριβής τού Α. Gregory (Village Society in Hellenistic 
and Roman Asia Minor, Πανεπιστήμιο Columbia, 1997).
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Tepe είναι ή θέση μιας μικρής, μάλλον οχυρωμένης, ελληνιστικής ακρόπο
λης, πού όπως έδειχναν τα επιγραφικά ευρήματα είχε το νομικό καθεστώς 
ανεξάρτητης πόλης (τουλάχιστον στην ελληνιστική εποχή) καί μάλλον έφερε 
τό όνομα Σύνετα.

3. Πρώτα συμπεράσματα γίά τήν πόλη Σύνετα

Οί παλαιότερες έρευνες στην περιοχή καί τά νέα ευρήματα επιτρέπουν κά
ποια πρώτα συμπεράσματα για τή νέα πόλη. Κατ’ άρχήν τό όνομά της, άν 
όντως κρύβεται στήν επίκληση Συνετηνός, άνήκει σέ ένα γνωστό τύπο ντό
πιων τοπωνυμίων πού οί "Ελληνες άπέδωσαν ώς ονόματα ούδέτερου γέ
νους στον πληθυντικό άριθμό. Τό πλησιέστερο παράλληλο είναι τό τοπω
νύμιο ’Avivera, όνομα πόλης πού τοποθετείται στά βόρεια τού Μαιάνδρου 
(βορειοδυτικά τού Bucakköy, είκ. 13).22 'Ο Ladislav Zgusta συνέλεξε 42 μι
κρασιατικά τοπωνύμια άνάλογου τύπου, δηλαδή ούδέτερα πληθυντικού 
άριθμού μέ τήν κατάληξη -τα (ό τονισμός όρισμένων δέν είναι γνωστός):23 

Καρία: Κορριτα, Κότα, Σινδατα
Λυδία: "Αδρουτα, Αζιτα, Βορειτα, Μασφαλατα, Ορμοιτα 
Βιθυνία: Ατα, Δάγουτα, Μανετα 
Γαλατία: Ούάνωτα
Φρυγία: Βόνιτα, Μάλκαιτα, Μουρματα, Πασσιτα, Πεπροζετα, Πίτα, Πο

τά, Σιούατα (ή στή Λυκία), Σκαλατα, Ταναιτα, Τουιτα 
Πισιδία: Βατα, Μαμουτα, Μαραλλιτα, Ναραζιτα, Ταλιμετα, Τάτα, Τευι- 

τα, Τιτα
Παμφυλία: Λυρβωτα 
Αυκία: Κεδρέβατα, Σεροιατα 
Λυκαονία: Βάρατα, Ζημρουτα, Κοοτα 
Κιλικία: Μωδριβετα 
Καππαδοκία: Ούάδατα 
Παφλαγονία: Κιμίατα, Τόβατα 
"Αγνωστη περιοχή: "Αβλατα
Σ’αύτά μπορούν να προστεθούν άλλα 18 τοπωνύμια άνάλογου τύπου

22. Robert-Robert, δ.π. (σημ. 8), σ. 353· πρβ. Zgusta, δ.π. (σημ. 5), σ. 77 (Άνίνητον).
23. Βλ. τό άντίστροφο λεξικό στόν Zgusta, δ.π. (σημ. 5), σ. 686. Τό τοπωνύμιο Σίν- 

διτα, πού ό Zgusta τοποθετεί στήν Καρία (Zgusta, δ.π., σ. 572 μέ λάθος παραπομπή στόν 
Πτολεμαίο, 5, 6, 23), βρίσκεται στή Μικρά ’Αρμενία (Πτολεμ. 5,7,8). Δύο άκόμα έθνι- 
κά ίσως να παράγονται άπό τοπωνύμια τού ίδιου τύπου: Ηειτινός (<Ξεΐτα) στήν Παμφυ
λία (SEGXXXII 1260· πρβ. Bull, épigr. 1983, σ. 426) καί Τρικναιτηνός (<Τρίκναιτα) στή 
Βιθυνία (ΤΑΜ IV 1, 381)· τό τελευταίο έθνικό θεωρείται θρακικό άπό τόν Zgusta, δ.π., σ. 
634.
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μέ τήν κατάληξη -ττα (όπως Βάρεττα, Ατεττα, Άξίοττα κ.ά.).24 Θά πρέπει 
συνεπώς να υποθέσουμε ou ή πόλη λεγόταν Σννετa (όχι Συνετόν, Συνετοί 
κ.λπ.)' φυσικά τό όνομα αυτό δέν είναι ελληνικό καί ή ετυμολογία του δέν 
έχει καμιά σχέση μέ τό επίθετο συνετός. "Ας σημειωθεί ότι στην Άντίφελλο 
τής Λυκίας μαρτυρειται τό άνθρωπωνύμιο Snneta,25 ενώ στή γειτονική Φρυ
γία γνωρίζουμε τά τοπωνύμια Συναός, Συνεων κώμη καί Σύνναδα.26

Ό βασικός οικισμός, όπως έδειξε ή επιφανειακή έρευνα, βρισκόταν στό 
Tola§ Tepe, πού προσφερόταν λόγω τής στρατηγικής του θέσης στά σύνορα 
Φρυγίας καί Καρίας, σέ ένα φυσικά προστατευμένο ύψωμα. Ωστόσο, ή πα
ρουσία αρχαίου υλικού σέ διάφορα σημεία στό κοντινό Bucakköy δείχνει 
δτι ό οικισμός στό Tola§ Tepe έλεγχε μιά εύρύτερη περιοχή στην ανατολική 
πλευρά τής πεδιάδας τού Μαιάνδρου.

Ή αρχαιότερη μαρτυρία για τά Σύνετα είναι ή άναθηματική επιγραφή, 
πού παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγψ τού ονομαστικού υλικού. 
’Από μιά πρώτη έρευνα τής μορφής τών γραμμάτων συμπεραίνω ότι χρο
νολογείται στά τέλη τού 3ου ή τις αρχές τού 2ου π.Χ. αιώνα. Άναθέτες 
τής επιγραφής, καί ίσως καί τού βάθρου πού βρέθηκε δίπλα της καί θά 
στήριζε κάποιο άφιέρωμα, ήταν ό ιερέας τού Δία Συνετηνού καί άλλοι 121 
άνδρες. Ή επιγραφή δέν δίνει καμιά πληροφορία γιά τήν ιδιότητα τών 
άνδρών καί τό λόγο τής ανάθεσης. Οί 122 άνδρες σίγουρα δέν είναι μέλη 
λατρευτικού συλλόγου, αφού λείπει ένας τέτοιος χαρακτηρισμός. Επίσης, 
άν έκπροσωπούσαν μόνο κάποια συγκεκριμένη όμάδα τού σώματος τών 
πολιτών (τά μέλη τής βουλής, τούς έφηβους, τούς δωρητές κ.λπ.), πάλι θά 
άναμέναμε ρητή αναφορά στήν ιδιότητά τους. Δέν άποκλείεται λοιπόν οί 
122 άνδρες να είναι τό σύνολο τών πολιτών άν συμπεράνουμε άπό τήν 
έκτασή του, ό μικρός οικισμός στό Tola§ Tepe θά είχε πληθυσμό λίγων εκα
τοντάδων κατοίκων (συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών καί δού
λων). "Αν οί 122 άνδρες ήταν οί πολίτες μιας πόλης πού ύφίστατο γιά με

24. Zgusta, δ.π. (σημ. 5), σ. 686. Σ’ αυτά μπορεί τώρα να προστεθεί τό τοπωνύμιο 
Κερδάνεττα: D. Feissel, «Kerdanetta: une localité de Lydie d’après l’épigraphie et les Actes 
conciliaires», Tyche 11 (1996), σσ. 107-111. Στήν Καρία υπάρχει πλήθος ντόπιων τοπωνύ
μιων πού στήν έξελληνισμένη τους μορφή είναι ουδέτερου γένους καί πληθυντικού αριθ
μού (π.χ. Άθυμβρα, Άλινδα, Άλάβανδα, Άττουδα, Βάργασα, Βαργύλια, "Ιδυμα, Κίβυ- 
ρα, Κίδραμα, Κίλδαρα, Λαβράουνδα, Λόρυμα, Μέταβα, Μόβολλα, Πανάμαρα, Ύλλάριμα 
κ.ά.). Γιά τις θέσεις αυτές πρβλ. Laumonier, δ.π. (σημ. 5), σσ. 45-57 (Λαβράουνδα), 221 - 
343 (Πανάμαρα), 409-411 (Κίβυρα), 431-433 (Άλινδα), 433-445 (Άλάβανδα), 474-478 
(Άττουδα), 506 (Άθυμβρα), 518-520 (Κίδραμα), 553 (Άρύασα?), 599-607 (Βαργύλια)· 
Robert-Robert, δ.π. (σημ. 8), σσ. 91-92 (Μόβολλα), 94 (Ίδυμα), 334 (Μέταβα), 336 (Βάρ
γασα), 337-375 (Κίδραμα), 353-355 (Άττουδα, Ύλλάριμα).

25. L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Πράγα 1964, σ. 471 άρ. 1448 (ΤΑΜ I, 
58: Sb[e]limi Snnete[h]).

26. Zgusta, δ.π. (σημ. 5), σσ. 591-592.
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ρικές γενιές, θά περιμέναμε πολλά άπό τα άτομα του καταλόγου να συνδέ
ονται μέ σχέσεις συγγένειας· άντίθετα, σέ μια πρώτη ανάλυση του καταλό
γου διαπιστώνουμε ελάχιστες σχέσεις συγγένειας (6 πιθανά ζεύγη άδελφών, 
2 πιθανά ζεύγη πατέρα-γιοΰ). Αύτές οί σκέψεις οδηγούν στην υπόθεση ότι 
πρόκειται για τούς πρώτους οικιστές της πόλης, μιά υπόθεση πού διατυπώ
νεται όμως μέ μεγάλη επιφύλαξη καί χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Ή στήλη είχε άρχικά τά ονόματα 244 προσώπων (122 άναθέτες καί 122 
πατρώνυμα), άπό τά όποια διαβάζονται ή άποκαθίστανται 220 ονόματα. 
Πόση σημασία έχει τό εύρημα αυτό φαίνεται καί μόνο άν άναλογιστεΐ κα
νείς ότι άπό τις άλλες τρεις επιγραφές τής περιοχής (βλ. πάνω σελ. 18 καί 
σημ. 16) γνωρίζαμε μέχρι σήμερα μόνον οκτώ ονόματα: Άθηναγόρας, ’Α
πολλώνιος, Διόδοτος, Διοκράτης, Μητρόδωρος, Παπίας, Πελλής καί Ελ
πίς· τά περισσότερα άπό αυτά (Άθηναγόρας, ’Απολλώνιος, Διόδοτος, Μη
τρόδωρος καί Παπίας) εμφανίζονται καί στή νέα επιγραφή. Τό ονομαστικό 
αυτό υλικό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καί πρόκειται νά άναλυθει 
στήν τελική δημοσίευση τής επιγραφής. Έδώ παρουσιάζω μερικά πρώτα 
συμπεράσματα.

Γνωρίζουμε συνολικά 85 ονόματα (οί άριθμοί σέ παρένθεση δηλώνουν 
πόσες φορές μαρτυρειται κάθε όνομα): Άδραστος (6), Άθηναγόρας (15), 
Αθηνόδωρος (2), Ανδρόνικος (7), Άντίοχος (1), Απολλόδωρος (1), Απολ
λώνιος (11), Άριστέας (2), Άριστεύς (2), Αρίστων (1), Άρκεσίλαος (1), 
Αρμόδιος (1), Άρτεμίδωρος (9), Άρτέμων (1), Άρχίας (4), Άτταλος (5), 
Βάκχιος (1), Δαμάς (1), Δημέας (1), Δημήτριος (6), Δήμος (1), Διαγόρας (1), 
Διογένης (3), Διόδοτος (1), Διονύσιος (8), Επαινετός (2), Έρμογένης (1), 
Εύμένης (1), Έστιαΐος (1), Ζήνων (11), Ζιήλας (1), [Ζώ?]πυρος (1), Ήραΐος 
(3), Ήρακλείδης (2), Ήρώ(ι)δης (3), Ηφαιστίων (1), Θεόφιλος (1), Θερσα- 
γόρας (1), 'Ιεροκλής (2), 'Ιππίας (2), Καλλικράτης (1), Κράτιππος (1), 
Κώκος (2), Λεωνίδης (1), Μαύσωλλος (1), Μελέαγρος (1), Μέμνων (1), Μέ
νανδρος (11), Μενεκράτης (5), Μενέλαος (1), Μενεσθεύς (2), Μένιππος 
(17), Μήνις (3), Μηνογένης (3), Μηνόδοτος (5), Μηνοφάνης (1), Μητρόδω
ρος (1), Μοσχίων (1), Μουσαίος (1), Νίκανδρος (1), Νικόμαχος (1), Νούιος 
(1), Πα[μ]μένης (1), Παπίας (2), [Π]απύλος (1), Παυσανίας (2), ΙΓεισίστρα- 
τος (1), Πλουτίων (I), Ποτάμων (1), Πρωτέας (1), Πυθαγόρας (2), Σέλευκος 
(1), Σεραπίων (1), Σίμων (3), Σόλων (2), Στάνις (1), Στράτων (1), Στρόμβι- 
χος (1), Σωσιγένης (1), Τήρης (1), Τιμοκλής (1), Τιμοκράτης (1), Φίλιππος 
(1), Χαρικλής (1), Χαρμίδης (5).

Αύτό πού εντυπωσιάζει είναι 6 πολύ μικρός άριθμός τών ντόπιων, μή 
ελληνικών ονομάτων. Μόνο δύο ονόματα είναι ιθαγενή: τό καρικό Μαύ
σωλλος καί τό διαδεδομένο σ’ όλη τή Μικρά Άσία όνομα Παπίας (τού τύ
που τών λεγομένων Lallnamen).27 Τό όνομα Κώκος, πού παλαιότερα θεω

27. Μαύσωλλος (μαρτυρούμενο κυρίως στήν Καρία, άλλα καί στή Λυκία καί Φρυ-
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ρούνταν επίσης επιχώριο, μικρασιατικό δνομα, πιθανότατα έχει ελληνική 
ρίζα.28 Ή τόσο μικρή παρουσία ιθαγενών ονομάτων είναι άσυνήθιστη για 
αυτή τήν περιοχή καί αυτή τήν εποχή. 'Ένα όνομα (Νούιος) εχει ύποστηρι- 
χθει ότι είναι ή εξελληνισμένη μορφή ρωμαϊκού ονόματος (Novius),29 κάτι 
τέτοιο είναι όμως πολύ αμφίβολο. 'Ένα άλλο όνομα (Στάνις) φαίνεται να 
μαρτυρειται εδώ για πρώτη φορά. Τά υπόλοιπα ονόματα μαρτυροΰνται 
ευρύτατα στίς ιωνικές πόλεις, π.χ. στή Μαγνησία τού Μαιάνδρου καί τήν 
Πριήνη, καί πολλά από αυτά είναι παλιά, χαρακτηριστικά Ιωνικά ονόματα 
(π.χ. 'Αρμόδιος, Έστιαιος, Πεισίστρατος, Πυθαγόρας, Σόλων κ.ά.). Χαρα
κτηριστικό γιά τό συντηρητικό χαρακτήρα τού ονομαστικού ύλικοΰ τών 
Συνετών είναι καί ή μικρή παρουσία «δυναστικών» ονομάτων, δηλαδή ονο
μάτων επηρεασμένων άπό τούς ελληνιστικούς βασιλείς. Έχουμε άπό έναν 
Άντίοχο, Εύμένη καί Σέλευκο καί πέντε Άττάλους· τά ονόματα αύτά μαρ- 
τυροΰνται όμως καί πριν άπό τήν ελληνιστική εποχή καί δέν είναι απαραί
τητα εμπνευσμένα άπό μονάρχες. Περίπου 40% τών άνδρών φέρει «θεοφό
ρα ονόματα», δηλαδή όνόματα πού ετυμολογικά συνδέονται μέ θεότητες. 
Στίς περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται γιά παραδοσιακές ελληνικές θεό
τητες: τήν Άθηνά (Άθηναγόρας, ’Αθηνόδωρος, 17 άτομα), τόν Δία (Ζήνων, 
11 περιπτώσεις· πρβλ. Διαγόρας, Διόδοτος καί Διογένης, 5 άντρες), τόν 
’Απόλλωνα (’Απολλόδωρος, ’Απολλώνιος, 12 περιπτώσεις· πρβλ. Πυθαγό
ρας, 2 άτομα), τήν "Αρτεμη (Άρτεμόδωρος, ’Αρτέμιον, 10 άτομα), τόν Διό
νυσο (Βάκχιος, Διονύσιος, 9 άτομα), τή Δήμητρα (Δημήτριος, 6 άτομα), τήν 
'Ήρα (Ήραιος, Ήρώιδης, 8 άτομα), τόν 'Ήφαιστο (Ηφαιστίων, 1 άτομο), 
τόν Ηρακλή (Ήρακλείδης, 2 άτομα), τόν Έρμη (Έρμογένης, 1 άτομο), τήν 
Εστία (Έστιαιος, 1 άτομο) καί τις Μούσες (Μουσαίος, 1 άτομο). ’Ελάχι
στα είναι τά θεοφόρα όνόματα πού συνδέονται μέ μικρασιατικές λατρείες, 
όπως τού δημοφιλούς στή Φρυγία καί Λυδία θεού Μήνα (Μηνόδοτος, Μη- 
νογένης, Μηνοφάνης, 9 περιπτώσεις) καί τή Μητέρα τών Θεών (Μητρόδω- 
ρος, 1 άτομο)· έπίσης μόνο ένα άτομο φέρει όνομα σχετιζόμενο μέ τις αι
γυπτιακές λατρείες (Σεραπίων). Τέλος, σχεδόν τά μισά όνόματα συνδέονται

για): Zgusta, δ.π. (σημ. 25), σ. 305 άρ. 885. Παπίας: Zgusta, δ.π., σσ. 406-408 άρ. 1199-5· 
L. Robert, Noms indigènes dans l’Asie Mineure gréco-romaine (Bibliothèque archéologique et 
historique de l’Institut Française d’Archéologie d’Istanbul, 13), Παρίσι 1963, σ. 348.

28. Γιά τό δνομα Κώκος καί συγγενικά όνόματα βλ. Robert, δ.π., σσ. 312-316· 
Zgusta, δ.π., σσ. 689-690 (όπου αναθεωρεί τήν άποψή του (σ. 262 άρ. 778-2) δτι πρόκει
ται γιά Ιθαγενές δνομα (μαρτυρειται στή Μυσία, Φρυγία, καί Λυδία). Καί τό δνομα Ζιή- 
λας είναι ίσως ελληνικό· βλ. W. Pape - G.E. Benseler, Wörterbuch dr griechischen 
Eigennamen, Braunschweig 1863-1870, λ. Ζίήλας, πού τό συνδέουν έτυμολογικά μέ τή λέ
ξη διήλας (άπατεώνας). Ενδέχεται δμως να συνδέεται μέ τό δνομα Ζηΐλας πού επιχω
ριάζει στή Βιθυνία.

29. Pape-Benseler, δ.π., λ. Νούιος.
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ετυμολογικά μέ παραδοσιακές αξίες τών πολιτών των έλληνικών πόλεων, 
όπως ή πολεμική αρετή (’Ανδρόνικος, Νίκανδρος, Νικόμαχος, Μενέλαος, 
Μενεσθεΰς), τό θάρρος (Θερσαγόρας), χαρίσματα πολιτικής καί στρατιωτι
κής ηγεσίας (Άρχίας, Πεισίστρατος, Άρκεσίλαος), ή ’ιδιότητα του ιππέα 
('Ιππίας, Κράτιππος, Μένιππος, Φίλιππος), τό κλέος καί ή τιμή (Χαρικλής, 
'Ιεροκλής, Τιμοκλής, Τιμοκράτης) κ.ά.

Τό ονομαστικό υλικό δέν άφήνει καμιά αμφιβολία ότι οί πολίτες τών 
Συνέτων δέν ήταν έξελληνισμένος πληθυσμός, άλλα προερχόταν στήν πλει- 
οψηφία του από παλιές Ιωνικές πόλεις. Καί αυτό τό στοιχείο ενισχύει τήν 
υπόθεση ότι Ισως πρόκειται γιά τούς πρώτους οικιστές μιας νέας πόλης, 
μιας από τις αποικίες πού ίδρυσαν οί Σελευκίδες καί Άτταλίδες βασιλείς 
στήν Καρία.30 Ποικίλοι λόγοι οδήγησαν ελληνιστικούς βασιλείς στήν ίδρυση 
νέων πόλεων ή τήν άνοικοδόμηση καί ενίσχυση παλαιών: ή εγκατάσταση 
άποστράτων, ή γειτνίαση μέ κάποιο σημαντικό Ιερό, ή προστασία καί ό 
έλεγχος οδών, ή άμυνα θέσεων στρατηγικής σημασίας, ή εκμετάλλευση οι
κονομικών πόρων καί ό έξελληνισμός.31 Ειδικά στήν περίπτωση τής Καρίας 
οί Σελευκίδες μονάρχες έπιδίωκαν επίσης να άντιμετωπίσουν τη διείσδυση 
τών αντιπάλων τους, τών Πτολεμαίων τής Αίγύπτου.32 Πριν όλοκληρωθει ή 
μελέτη τής επιγραφής δέν είναι δυνατόν νά διατυπωθούν υποθέσεις σχετικά 
μέ τό πότε καί άπό ποιους προήλθε ή πρωτοβουλία γιά τήν 'ίδρυση τής πό
λης. Ή παλαιογραφία τής επιγραφής όδηγεί σε μια χρονολόγηση στά τέλη 
τού 3ου ή τις αρχές τού 2ου αιώνα, μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων 
καί έναλλαγών στον έλεγχο μικρασιατικών περιοχών έτσι είναι άνοικτά τα 
ενδεχόμενα ή πρωτοβουλία νά προερχόταν είτε άπό τούς Σελευκίδες είτε 
άπό τούς Άτταλίδες. Μέ τήν υπόθεση ότι ή εγκατάσταση τών έποίκων 
οφείλεται σέ κάποιο Σελευκίδη μονάρχη στά τέλη τού 3ου αί. συνηγορούν 
πολλά παράλληλα στήν ίδια περιοχή· σελευκιδικές άποικίες είναι π.χ. ή γει
τονική ’Αντιόχεια τού Μαιάνδρου καί ή Στρατονίκεια. Άπό τήν άλλη όμως 
πλευρά στό ονομαστικό υλικό είναι πολύ ισχυρότερη ή παρουσία ονομά
των επηρεασμένων άπό τόν οίκο τών Άτταλιδών (ένας Εύμένης, πέντε Άτ- 
ταλοι) έναντι τών «σελευκιδικών» όνομάτων (ένας Άντίοχος καί ένας Σέ
λευκος). Κανένα άπό αυτά τα κριτήρια δέν έχει όμως άποφασιστική σημα
σία κι έτσι τό ερώτημα θά πρέπει νά μείνει προς τό παρόν άναπάντητο.

Μέ βάση τά πρώτα στοιχεία, φαίνεται πιθανό ότι στά τέλη τού 3ου ή

30. Γιά τίς νεο- ή έπανιδρυμένες πόλεις τής έλληνιστικής Μικρός ’Ασίας βλ. πιό 
πρόσφατα G. Μ. Cohen, The Hellenistic Settlements in Europe, the Islands, and Asia Minor, 
Μπέρκλεϋ-Λός Άντζελες-’Οξφόρδτι 1995, σσ. 52-54, 243-273 (Καρία: ’Αντιόχεια τοϋ 
Μαιάνδρου, Στρατονίκεια, Νΰσα, Σελεΰκεια/Τράλλεις, ’Αντιόχεια/’Αλάβανδα, ’Απολλωνία 
Σαλβακή κ.ά.)· πρβλ. σσ. 42-49 (Φρυγία καί Λυδία).

31. Cohen, ö.n., σσ. 63-71.
32. Cohen, δ.π., σ. 53.
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τις άρχές τού 2ου αιώνα μικρός αριθμός οίκιστών, κυρίως άπό παλιές ιω
νικές πόλεις, εγκαταστάθηκε στο Tola§ Tepe. Ό οικισμός, πού πιθανότατα 
έφερε τό όνομα Σύνετα, είχε τό νομικό καθεστώς αυτόνομης πόλης. Ή θέ
ση της ήταν προσεκτικά επιλεγμένη, κοντά στά σύνορα Καρίας, Λυδίας καί 
Φρυγίας, στην κρίσιμη τόσο γιά τήν οικονομία όσο καί για τίς έπικοινω- 
νίες πεδιάδα τού Μαιάνδρου, πού χαρακτηρίζεται από τήν πυκνότητα τών 
οικισμών στην ελληνιστική καί κυρίως τή ρωμαϊκή έποχή (είκ. 13). Ή νέα 
πόλη βρίσκεται πάνω σέ μιά βασική οδό, πού αρχίζει στή Λαοδίκεια τής 
Κατακεκαυμένης, συνδέει τήν Άπάμεια (Κελαινές) μέ τή Λαοδίκεια τού 
Λύκου στή Φρυγία καί περνώντας άπό τήν ’Αντιόχεια τού Μαιάνδρου, τή 
Νύσα καί τή Σελεύκεια τής Καρίας καταλήγει στήν ’Έφεσο.33 "Ενας ακόμα 
λόγος γιά τήν επιλογή τής θέσης Ισως ήταν ή ύπαρξη ενός ιερού τού Δία 
Συνετηνού, δηλαδή μιας τοπικής θεότητας πού ταυτίστηκε μέ τόν Δία. 'Η 
νέα πόλη θά άντλοΰσε τούς οικονομικούς πόρους της άπό τήν εκμετάλλευ
ση τού άνατολικοΰ άκρου τής πεδιάδας τού Μαιάνδρου καί ίσως τού δασι
κού πλούτου. "Οπως δείχνει τό τιμητικό ψήφισμα γιά τόν ’Απολλώνιο, ή 
νέα πόλη διατήρησε τό νομικό της καθεστώς τουλάχιστον ως τήν αύτοκρα- 
τορική εποχή. Ή γεωγραφική της θέση, στήν ακρόπολη τού Tolaj Tepe, καί 
ή μικρή της σημασία, κοντά σέ τόσο ισχυρότερους γείτονες όπως ή ’Αντιό
χεια στά δυτικά, ή Άφροδισιάδα στά νότια, ή Λαοδίκεια στά νοτιοανατο
λικά καί ή φρυγική Τεράπολη στά ανατολικά —όλες σέ άπόσταση 25-40 χι
λιομέτρων— έξηγεΐ γιατί κανένας αρχαίος γεωγράφος ή περιηγητής δέν 
αναφέρει τό όνομά της. Τό άνέσυρε όμως άπό τή λήθη ένα απρόσμενο επι
γραφικό εύρημα.

33.. Γιά τό δρόμο αυτό βλ. Cohen, δ.π., χάρτες 7-9.
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Είκ. 2: Ή αναθηματική επιγραφή άπό το Bucakköy (Tola§ Tepe) 
μέ αφιέρωση στον Δία Συνετηνό καί κατάλογο 122 ατόμων
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Είκ. 3: Σχέδιο τιμητικής επιγραφής εντοιχισμένης 
στο τζαμί του Bucakköy (σχέδιο του J. C. G. Anderson, 1897)



Είκ. 4: Μαρμάρινη βάση άναθήματος από το Bucakköy (Tola§ Tepe)

Ε’ικ. 5: Μαρμάρινο δοχείο κοντά στο τζαμί τοΰ Bucakköy



Είκ. 6: Επιγραφή (τιμητικό ψήφισμα) έντοιχισμένη σέ σπίτι στο Bucakköy
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Είκ. 10: Ό άρχαιολόγος Christopher Ratté καί ό κοινοτάρχης 
τού Bucakköy στο σημείο πού βρέθηκε τό ανάθημα στον Δία Συνετηνό



Είκ. 11: Κομμάτι καλύμματος σαρκοφάγου στον λόφο Tola§ Tepe (Σύνετα;)
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