
ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (VII)1

1
Ε. Μ. 13354. 13354 “. Στήλης λευκού μαρμάρου δΰο τεμάχια 2. Εύρέθησαν είς 

Καλλιθέαν3, έν τή όδφ Κ. Δαβάκη, προ τής οικίας τού αριθμού 79, κατά την διά- 
νοιξιν υπονόμου υπό τής ΥΔΡΕΞ, καί δή είς βάθος 3.20 μ. υπό την έπκράνειαν τού 
εδάφους. Παρεδόθησαν είς την Β' ’Αρχαιολογικήν Εφορείαν την 25ΐΐν Σεπτεμβρίου 
1962 υπό τής ώς άνω Εταιρείας καί κατεχωρίσθησαν είς τό βιβλίον εισαγωγής τής 
Εφορείας υπό τούς αριθμούς 1485 καί 1486.

Τό πρώτον των τεμαχίων έχει άποσπασθή από την κορυφήν τής στήλης λοξώς 
έκ δεξιών προς τά κάτω καί αριστερά είς σχήμα τριγώνου (πίν. 43). Μετρεϊ κατά τό μέ- 
γιστον σορζόμ. ΰψ. 0.30 μ., τό μέγιστον σωζόμ. πλάτ. 0.23 καί πάχ. 0.09. ’Ακέραιον 
είναι έν αριστερά, ώς καί άνω. Ή άνω πλευρά δεν έχει λειανθή καί παρέχει τήν έν- 
τΰπωσιν, δτι έχει άποσπασθή τεμάχιον έκεΐθεν. Ή δπισθία πλευρά έχει απλώς «κτυ- 
πηθή».Έπί τής πρόσθιας, είς τό άνω μέρος, έ'χει χαραχθή μονόστιχος επιγραφή

Ε π ί Ν ι κ ο φ ή μ [ ο άρχοντος]

καί ΰπ’ αυτήν ανάγλυφος στέφανος έκ κλάδου έλαίας μετά καρπών, σωζόμενος κατά 
τό αριστερόν του ήμισυ περίπου. Έκ τών σωζομένων καί συμπληρουμένων γραμμάτων 
συνάγεται, ότι τό πλάτος τής στήλης ήτο διπλάσιον τού μεγίστου σωζομένου πλάτους 
τού τεμαχίου τούτου, ήτοι 0.45 μ.

Τό έτερον τεμάχιον είναι ακέραιον μόνον έν δεξιά (πίν. 44). Μετρεϊ κατά τό μέγι
στον σωζόμ. ΰψ. 0.35 μ., τό μέγιστον σωζόμ. πλάτος 0.20. Έπί τούτου διετηρήθη τό 
δεξιόν τμήμα δύο ψηφισμάτων, άτινα χωρίζονται απ’ άλλήλων δΓ άγράφου καταλει- 
φθέντος χώρου ύψους 0.035 μ., ήτοι ενός καί ήμίσεος στίχου. Πόσον έλλείπει μεταξύ 
τών δύο τεμαχίων δεν είναι εΰκολον νά όρισθή, διότι δεν έχομεν τήν αρχήν τού πρώ
του ψηφίσματος. Δεν αποκλείεται δέ νά υπήρχε καί άλλο ψήφισμα προ αύτού- τό ίδιον 
δύναται νά λεχθή καί διά τό κάτω μέρος τής στήλης.

Έκ τών δύο ψηφισμάτων, άμφοτέρων τής Άκαμαντίδος φυλής, σώζεται τό δε
ξιόν τμήμα 25 στίχων, ήτοι 12 τού προότου, 13 τού δευτέρου. Τά γράμματά των έχουν 
χαραχθή κατά στοιχηδόν διάταξιν, τού πρώτου έλαφρώς αραιότερα, ώστε έκαστος στί
χος του νά έχη 34 γράμματα, ήτοι κατά έν όλιγώτερα τών στίχων τού ετέρου ψηφί
σματος. Τον αριθμόν γραμμάτων τού πρώτου ψηφίσματος συνάγομεν έκ τών στί
χων 8, 9 καί 10, ών αί συμπληρώσεις δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς ασφαλείς. Ό αρι
θμός έλλειπόντων γραμμάτων τού 20ο0 στίχου, ήτοι τού 8ου τού ετέρου ψηφίσματος, 
συνεπληρώθη κατ’ αναλογίαν όμοιων συγχρόνων ψηφισμάτων.

Καί τά δύο ψηφίσματα χρονολογούνται από τού ίδιου άρχοντος, τού Νικοφήμου·

1 Ίδέ καί ΑΔ 20, σ. 79 έξ. Β’ Άρχ. Εφορεία κατά τον χρόνον εύρέσεως τών
2 Διά τήν άδειαν δημοσιεΰσεως ευχαριστώ τήν ενεπίγραφων τεμαχίων.

§ίδα Άγγελ. ’Ανδρειωμένου, Έπιμελήτριαν παρά τή 3 Τό σημεϊον εις δ εύρέθησαν είναι εις τήνΒΑ. πα-
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Τό κείμενον τής επιγραφής έ'χει ώς ακολούθως:

[— — — Π Η · · ΟΠΑΤ . · · ■

I [— — αύτώι κα'ι έκγό;]νοις άτε'λεια[ν]

[διά τρία έτη τών εγκυκλίων ] ληαονργτών [ . ]

[— — — — ε]πιμελητει μηϋε-

5 [ν(;) — — — ^ μη δε μίαν μήτε

— — — — υναι πα[ρ]ά το δό-

[γμα τής φυλής άποτινέτω(;) /\ιλίας δραχμάς ί- 

[εράς τώι Άκάμαντι-τό δέ ψή]φίσ/<α το'ό[ε] άυα[γ]- 

[ράψαι τούς έπιμελητάς το]ϋς επί Νικοφήμο

10 [άρχοντος κα'ι στήσαι έντώ]( ίερώι τον Ακάμ

ατος προσγράψαι δέ και (;) Ά\ριστοκράτψ Θο- 

[ρίκιον και ... 7 ... . Θορίκ]ιου.

II [Έ π ί Νικοφήμο] άρχ ο ν τ ο ς

— — — — — — ο ΕΙρεσίδης εϊπε-

15 [ν επειδή 6 κοσμητής των έφ ] ήβων Αύτόλνκος κ-

[αλώς κα'ι φιλοτίμως έπεμε ] λή&η τών νεανίσκ

ον, δεδόχθαι τήι Άκαμαντίδ]ι φυλήι έπατνέσ-

[αι Ατιτόλυκον.............9. . . . Θο] ρίκιον φιλοτιμ-

[ίας ένεκα και έπιμελείας τή ]ς περί τους έφή- 

20 [βους καί στεφανώσαι θα?Αοΰ σ]τεφάνωι έπε[ ι]- 

[δάν τάς εύθύνας δώι ών έπεμελή]Λ/, αρετής κ[α]- 

[ί ανδραγαθίας ένεκα· τό δέ ψήφισ](«α τάδε άνα- 

[γράψαι τον γραμματέα τής φυλής έ ] στήλην έν 

[τώι ίερώι τοΰ Άκάμαντος, έφ’ής γέγρα] πται τό 

25 ["ψήφισμα περί τός εφήβους επί Μόλωνο(;]ς άρχο- 

[ντος ]
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Διά τον Νικόφημον είναι γνωστόν από την φιλολογικήν παράδοσιν, οτι διετβλε- 
σεν αρχών κατά τό έτος 361/60 π.Χ. (Kirchner, Ρ. Α. 11067). Είναι επί πλέον γνω
στός από την επιγραφήν έν 1G II2 1438 στίχ. 9.

Στίχ. 2/3: ατελεια[ν/διά τρία έτη], Πρβλ. κα'ι IG II2 1147 στίχ. 9 έξ. άτέλεια]ν τ[ώ/ν 
\χ\\\τουργιών τ[ών εγκυκλίων διά/δυο έ]τη (ψήφισμα Έρεχθηίδος), 1140 στίχ. 13 έξ. 
άτε\λειαν τών έκ [τώ/ν νόμων λ]ηιτοργιών [άπ/ασών έφ’ δ ά]ν ζήι (ψήφισμα Παν- 
διονίδος).

Στίχ. 8/9: άνα[γ/ράψαι τούς έπιμελητάς το]ύς έπϊ Νικοφήμο. Ίδέ καί IG II2 1157 
στίχ. 11 έξ. άναχ[ράψαι δε τόδε τό \γ\ήφι[σ\μα τους έπ[ιμε?ιητάς τούς έ]π< Χ[ρέμη]- 
τος ά'ρ[χοντος] (ψήφισμα Πανδιονίδος).

Στίχ. 10/11: έν τώ[ι ίερώιτον ’Ακάμ[/αντος]. Όρα καί IG II2 1138 στίχ. 8 έμ /Π\αν\δίο- 
νος, 1144 στίχ. 9: 1148 στίχ. 13/4, 1152 στίχ. 12/3 έν τώι ίερώι τον 77αν[δίονος], 
1149 στίχ. 5/6ι 1163 στίχ. 26 έν τώι r Ιπποϋ·ωντίωι: 1158 στίχ. 9/10 είς τ[/ό ιερόν τοΰ 
Κέκροπος], 1156 στίχ. 35 έν τώι τον Κέκροπος ίδρίώιΐ.

Στίχ. 15 : [ό κοσμητής τών εφ]ήβων. Κατά τον ’Αριστοτέλη, Άθην. Πολιτ. XLII, 2; έπάν 
δε δοκιμασϋώσιν οί έφηβοί, συλλεγέντες οί πατέρες αυτών κατά φνλάς, όμόσαντες αίροννται 
τρεις εκ τών φνλετών τών νπερ τετταράκοντα έτη γεγονότων, ονς αν ήγώνται βελτίστονς 
εϊνατ και έπιτηδειοτάτονς έπιμελεΐσϋαι τών έφηβων, εκ δε τούτων ό δήμος ένα της φνλής 
έκάστης χειροτονεί σωφρονιστήν και κοσμητήν έκ τών άλλων Άϋ'ηναίων επί πάντας· συλ- 
λαβόντες ά’ οντοι τούς έφηβους...

Βεβαίως θ’ άνέμενέ τις, δτι ό τιμώμενος έν προκειμένω είναι ό σωφρονιστής, δτι 
δηλαδή ή Άκαμαντίς τιμφ τον έξ αυτής χειροτονηθέντα σωφρονιστήν, διότι έπεμελήθη 
καλώς καί φιλοτίμως τών νεανίσκων, ως δηλαδή καί έν IG II2 1156 (ψήφισμα Κεκρο- 
πίδος), 1159 (ψήφισμα Πανδιονίδος). Επειδή τά περιελθόντα είς ημάς ψηφίσματα φυ
λών είναι σχετικώς ολίγα, δεν πρέπει νά άποκλείσωμεν τήν περίπτωσιν, δτι μία φυλή 
έδικαιοϋτονά τιμήση τον κοσμητήν, τον «έπί πάντας» δηλαδή τούς έφήβους. Έάν αντί 
κοσμητήν συμπληρώσοψεν σωφρονιστήν, τότε θά έ'χωμεν στίχον μέ 38, δχι μέ 35 
γράμματα. Τρία δμως έπί πλέον γράμματα είς στίχον, ούτινος τά γράμματα έχουν σκα- 
λισθή κατά στοιχηδόν διάταξιν, δεν αιτιολογούνται.

Στίχ. 17 : [δεδόχ&αι τήι Άκαμαντίδ]ι φυλήι, ως καί έν IGII2 1159 στίχ. 15/6 δεδόγβαι 
\τ\ήι Πανδιονίδι φυλ/ήι.

Στίχ. 19/20: έπιμελείας τή]ς περί τούς έ<ρ)[/βους καί στεφανώσαι θαλλοΰ σ\τεφάνωι 
ώς καί έν IG II2 1159 στίχ. 19 έξ. (ψήφισμα Πανδιονίδος).

ρυφήν τής πλατείας Δαβάκη, καί κατά τήν διασταύρω- 
σιν τής ομώνυμου όδοΰ (πρώην Δήμητρος) μέ τήν οδόν 
Έ. Βενιξέλου (πρώην Θησέως), έφ’ής αί σιδηροτροχιαί 
τών τροχιοδρόμων. Ή βαάεΐα έπίχωσις οφείλεται είς 
τό δτι έκεΐ απολήγει («σβήνει») ή δυτική πλευρά τοΰ

ύπερκειμένου λόφου, έφ’ ου έχει κτισθή τό νότιον 
τμήμα τής Ν. Σμύρνης. Είναι δηλαδή τό πρώτον ση- 
μεΐον, είς δ άπετίθεντο από αιώνων ή ιλύς καί τά χώ
ματα τά κατερχόμενα πρός τό δυτικώτερον, χθαμαλώ- 
τερον καί σχετικώς ομαλόν έδαφος.
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Στίχ. 23: [τον γραμματέα τής φυλής]. Μέ την αναγραφήν τών ψηφισμάτων των φυλών 
ήσαν επιφορτισμένοι οι έπιμεληταί, μίαν δε μόνην φοράν ή φροντ'ις αναγραφής "ψη
φίσματος ανατίθεται εις [τον γραμματ]εα τής φΐήλής], IG II2 1158 στίχ. 11. Έάν 
συμπληρώσωμεν κατά την επιγραφήν ταύτην, εύοδοΰται ό στίχος, έάν όμως αντί τούτου 
συμπληρώσωμεν ώς έπ'ι τών άλλων ψηφισμάτων φυλών [τός έπιμελητάς], ό στίχος θά 
έ'χη έν έπ'ι πλέον γράμμα.

Ή έπιγραφή έχει κατά τούτο ιδιαιτέραν σημασίαν, ότι 1) αναφέρει ιερόν τού 
έπωνΰμου τής Άκαμαντίδος φυλής. Τούτου τήν ΰπαρξιν ήτο λογικόν νά ΰποθέσωμεν, 
μεμαρτυρημένος όμως ήτο βωμός μόνον τού ήρωος εις τό Δίπυλον τού Κεραμεικοΰ *■ 
2) Τά ψηφίσματα είναι τής Άκαμαντίδος φυλής, ή δέ προβάλλουσα φυσικωτέρα σκέ- 
ψις είναι, ότι ή στήλη ϊστατο είς περιοχήν έλεγχομένην από τήν έν λόγω φυλήν. Εις 
τήν περιοχήν όμως, είς ήν αύτη εύρέθη, δεν έντοπίζεται υπό τών έρευνητών τής αττι
κής τοπογραφίας δήμος τής φυλής ταύτης, τούτο δέ, διότι δεν υπήρξαν αί σχετικαί 
προϋποθέσεις έκ τής φιλολογικής παραδόσεως ή αρχαιολογικών ευρημάτων.

Καί όσον μέν αφορά είς τό ιερόν τού έπωνύμου τής φυ?νής, θά ήτο φυσικόν, 
έάν τούτο ήτο ίδρυμένον είς δήμον τής φυλής. Βεβαίως δεν είναι υπέρ τής άπό- 
ψεως ταύτης ή ΰπαρξις έπί τής Άκροπόλεως τών Αθηνών ιερών τών έπωνύμων τριών 
άλλων τών αττικών φυλών, Έρεχθηίδος, Κεκροπίδος, Πανδιονίδος. Αλλά τούς τρεις 
τούτους παλαιούς βασιλείς είναι αδύνατον νά άποχωρήσωμεν τής Άκροπόλεως, είς ήν 
άπήλαυον λατρείας πολύ πριν ή ό Κλεισθένης ποιήση έπωνύμους τών φυλών έκ τών 
προκρτ&έντων εκατόν άρχηγετών καί προσαγορεύση τούς δήμους τονς μεν από τών 
τόπων, τονς όέ άπό τών κτισάντων2. Τά ιερά ταϋτα, ένφ συνδέονται μέ τήν παλαιαν 
κατοίκησιν3, δεν αποκλείουν ομώνυμα ιερά καί είς τούς δήμους τών αντιστοίχων φυ
λών ή καί έκτος τούτων, όπως ή ϋπαρξις βωμού τού Άκάμαντος είς τον Κεραμεικόν, 
έντός τής πόλεως (είς άντικατάστασιν πιθανώς παλαιοτέρου), δέν ΰπήρξεν έμπόδιον διά 
τήν λατρείαν τού ήρωος καί έκτος ταύτης (καί αντιστρόφους).

Διά τον σχετικώς ακριβή τοπογραφικόν προσδιορισμόν πλείστων έκ τών αττικών 
δήμων υπάρχει, ώς είναι φυσικόν, άμφισβήτησις. Έκεΐ, ένθα ή παράδοσις διετήρησε 
τό άρχαΐον όνομα (Πειραιεύς, Άλιμοϋς, Φάληρον, Μαραθών κλπ.), δυνάμεθα νά προσ- 
βλέψωμεν μετά σχετικής έμπιστοσύνης. Τό ίδιον δύναται νά λεχθή καί διά τούς δή
μους, ών ή ταύτισις έπιτυγχάνεται έπί τή βάσει φιλολογικών ή αρχαιολογικών δεδο
μένων, αν καί είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν, ούχί σπανίως, ή ώς βεβαία θεω
ρού μένη θέσις δήμου μετατίθεται, όρθώς ή έσφαλμένως, προσκαίρως ή μονίμως, είς 
άλλην περιοχήν τής Αττικής. Είναι τούτο άπό τά δυσκολώτερα προβλήματα είς τήν 
έρευναν τής άρχαιότητος, είς τινα μάλιστα σημεϊά του όσον έντονώτερον έπιδιώκεται 
ή λύσις του, κατά τοσοϋτον περιπλέκεται καί δυσχεραίνεται αύτη. Ασφαλώς δέν δοκι
μάζει χαράν ό έρευνητής, όταν έξ ανάγκης έπιλαμβάνεται σχετικού θέματος. 1

1 IG II2 4983 (=ΑΜ 1942 σ. 73, Ν° 127) : Διάς Έρ- 2 Αριςτοτ. ΆΟην. Πολιτ. XXI, 5-6.
κείου. / "Ερμου. Άκάμαντος. 3°?π.Χ. αιών: JudeiCH, 3 0ΟΥΚΥΔ. II 15. 6.
Topogr.2, σ. 136.
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Τεσσάρων έκ των δήμων τής Άκαμαντίδος φυλής αγνοείται ή θέσις έν τή Ατ
τική. Είναι δέ οΰτοι οί Είτεαΐοι, Κικυννεΐς, Κυρτεΐδαι και οί Πόριοι. Οί Εΐτεαιοι1 θά 
πρέπει ϊσως νά άναζητηθώσιν εις περιοχήν ευνοϊκήν διά τήν άνάπτυξιν τοΰ ομωνύμου 
δένδρου (όχθαι χειμάρρου, Loper, Die Trittyen und Demen Attikas έν AM 17, 
1892, σ. 396 και σημ. 1). Σήμερον δι’ άνάλογον αιτίαν καλείται Τζιτζιφιές πε
ριοχή, δχι μακράν τοΰ μέρους, ένθα εΰρέθη ή έπιγραφή. Οί Κικυννεΐς τοποθετούν
ται εις τά περί τον Υμηττόν, ενώ οί Πόριοι έλαβον πιθανώς τδ όνομά των έκ χαρα
κτηριστικής διαμορφώσεως τοϋ εδάφους, εις δ ήτο ό δήμος. Πέραμα καλείται σήμερον 
ή περιοχή Β.Δ. τοϋ Πειραιώς, άφ’ής διαπεραιοϋνται εις Σαλαμίνα, καί ώς πόρος 1 2, ακόμη 
καί σήμερον, χαρακτηρίζεται εις Χίον ή στενή λωρίς εδάφους, δι’ ής άπδ τής όδοϋ διά 
μέσου ξένου κτήματος φθάνει ό γεωργός εις τό ίδικόν του. ’Ανάλογος είναι ή σκέψις 
τοϋ Milchhofer, Untersuchungen iiber die Demenordnung des Kleisthenes (Abh- 
konigl. Akad. Wiss. Berlin 1892) σ. 25, π?ιήν άφορώσα είς τον Κηφισόν. Διά τούς 
Κυρτείδας δεν υπάρχουν ένδείξεις, έκτος τοϋ δτι ό ασήμαντος οΰτος δήμος (ούδεμία 
επιτύμβια έπιγραφή με τό δημοτικόν τοϋτο έχει εύρεθή) θά ήτο έγγύς τής ακτής, έάν 
τό όνομά του έχει σχέσιν με τήν λέξιν κυρτός. ’Αλλά καί έν τή περιπτώσει ταΰτη ή έγ- 
γυτέρα ακτή δεν προσφέρεται διά τό είδος τοϋτο αλιείας. Ή θέσις τοϋ δήμου θά πρέ
πει νά άναζητηθή είς βραχώδη κατά τό πλεΐστον ακτήν, με άγονον καί πενιχράν ένδοχώ- 
ραν,μή έπαρκοϋσαν διά τήν διατροφήν πολλών άνθριοπων. Έάν τό μέρος, είς δ εύρέθη ή 
έπιγραφή, είναι περιοχή δήμου τής Άκαμαντίδος, οί Είτεαΐοι ώς δήμος άστεως συγκεν
τρώνουν τάς περισσοτέρας πιθανότητας. ’Αλλά έάν δεχθώμεν τήν ΰπαρξιν δήμου εκεί 
ανακύπτει άλλη δυσχέρεια, δτι δηλαδή ή εδαφική έκτασις τών μεταξύ άστεως καί τοϋ 
σημείου τούτου (είς δ εύρέθη ή έπιγραφή) δήμων θά ήτο πολύ περιορισμένη, οίονεί 
λωρίδες έδάφους, άφοϋ αμέσως έκεΐθεν προς Βορράν εντοπίζεται ό δήμος τών Ξυπε- 
ταιώνων καί έκεΐθεν προς τό άστυ άλλος δήμος.

'Υπάρχουν κατά ταϋτα αί εξής δυνατότητες διά τήν ένταξιν τής περιοχής είς τά

1 Αί επιτύμβιοι έπιγραφαί μέ ονόματα Είτεαίων, 
σπουδαίος σύμμαχος είς άλλας περιπτώσεις, δέν μας
βοηθούν έν προκειμένη)- διότι περισυνελέγησαν κατά 
τό πλεΐστον είς παλαιοτέρας έποχάς καί ώς τόπος εύ- 
ρέσεώς των άναφέρεται συνήθως εκείνος, είς δν τάς 
εΐδον οί μελετηταί. Είς έκείνας, δι’ ας άναφέρεται έν 
IG II2 τό μέρος ένθα εύρέθη σαν (Κεραμεικός), άς 
προστεθή καί ή έν IG II2 6005 (άνω ήμισυ εύμεγέθους 
κιονίσκου), δι’ ήν σημειοϋται έν τφ εύρετηρίφ τοΰ 
’Επιγραφικού Μουσείου (Ε.Μ. 5374), δτι προέρχεται 
έκ τής Λεωφόρου Συγγροΰ (έγγύς έργοστασίου Φιξ). Τό 
ίδιον ισχύει καί διά τάς έπιτυμβίους έπιγραφάς τών 
Ξυπεταιώνων. ’Εν προκειμένω σημειοΰμεν, δτι ή στήλη 
μέ τήν έπιγραφήν έν IG II2 6940 (=Ε.Μ. 206) προέρ
χεται έκ τοΰ χώρου τοΰ Όλυμπιείου καί παρεδόθη είς 
τήν υπηρεσίαν υπό Γ. Νικολαΐδου. ’Επ’ ευκαιρία καί 
τοΰ λόγου δντος περί μή άναγραφομένου ή ούχί όρ- 
θώς άναγραφομένου τόπου εόρέσεως ένεπιγράφων λί
θων, ας σημειωθούν τά έξης : Διά τόν κιονίσκον έφ’ού

ή έν IG II2 8849 (II 2991) έπιγραφή, άναγράφεταιύπό 
Koehler καί Kirchner, «Piraei». 'Ο Κουμανουδης 

(άρ. 1810) σημειοΐ : «’Αθήναι βορείως άγ. Τριάδος, 
οικία Χρ. Βούλγαρη». Είς τό ’Επιγραφικόν Μουσεΐον 
φυλάσσεται ήμερολόγιον τών έν τφ Κεραμεικφ έν έτει 
1870 διενεργηθεισών άνασκαφών, συνταχθέν προφανώς 
ύπό φύλακός τίνος, έν άρχή δέ τούτου γίνεται λόγος 
διά τυχαίως άνευρισκομένας άρχαιότητας. Διά τον άνω- 
τέρω κιονίσκον σημειοϋνται έν αύτφ : *’Επί τής όδοϋ 
’Ελαιοτριβείου—πιθανώς ή σημερινή οδός Κλεομβρό- 
του—καί έπί τής οικίας Χρήστου Βούλγαρη λιθοτό
μου». Ό αύτός συντάκτης τοΰ ημερολογίου σημειοΐ 
διά τούς κιονίσκους, έφ’ ών αί έπιγραφαί έν IG II2 
6507 καί 6921, δτι άμφότεροι ήσαν έπί τής οικίας τοϋ 
Δημητρίου Ίωάνν. Βασίλη, γεωργού, κάτωθεν τοΰ 
•Αρείου Πάγου.

2 Ίδέ καί IG I2 40 στίχ. 20 έάν δ]έ τις έχς Όροπο 

ε[ς] θΕσ[τιαίαν, το μέν κα/τ] ’Οροπόν πόρο με[δ]έν 
πρ[αττέσθο].
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πλαίσια των τριττΰων κα'ι δήμων τής αθηναϊκής διοικήσεως: 1) "Οτι ήτο έκεϊ εις 
των δήμων τής Άκαμαντίδος, έν τή περιπτώσει ταΰτη πιθανώς ό τών Είτεαίων. 
2) "Οτι ήτο έκεϊ τό ιερόν τοΰ Άκάμαντος, εις δ έφυλάσσοντο έπίσημα έ'γγραφα τής 
ψυλής. Τό ιερόν θά ήτο ίδρυμένον εις δήμον τής φυλής ή καί όχι. Εις την τελευταίαν 
ταύτην περίπτωσιν, την ΰπαρξιν δηλαδή τοΰ ίεροΰ είς δήμον όχι τής Άκαμαντίδος, 
τάς περισσοτέρας πιθανότητας συγκεντρώνει ό τών Ξυπεταιώνων, άνήκων είς την Κε- 
κροπίδα φυλήν.

Υπάρχουν δέ λόγοι μη άποκλείοντες τοιοΰτο ένδεχόμενον, λόγοι πηγάζοντες 
άπό παράδοσιν άναφερομένην είς ήρωικάς πράξεις τής παλαιοτάτης ιστορίας τής πό- 
λεως τών ’Αθηνών. Κατά ταύτην ό Άκάμας (υιός τοΰ Θησέως;), όμοϋ μετά τοΰ «δελ- 
φοΰ Δημοφώντος έπανέφερον τό Παλλάδιον εκ Τροίας λ Είς ποιον μέρος τής ’Αττικής 
άπέθεσαν τοΰτο δεν παραδίδεται· δΰναται δμως νά ήτο τοΰτο ή Ξυπετή κατά τον εύ- 
φυά συνδυασμόν τοΰ Gruppe 1 2, στηριζόμενον είς τήν ενεργόν συμμετοχήν τών δύο 
αδελφών είς τον τρωικόν πόλεμον άφ’ ενός και τούς δεσμούς τοΰ Τεύκρου προς την 
Ξυπετήν άφ’ ετέρου3. Δεν διστάζει μάλιστα ούτος, καίτοι δεν μαρτυρεΐται, νά δεχθή, 
δτι υπό τοΰ Τεύκρου είχε μεταφερθή τό Παλλάδιον είς Τροίαν.

Έάν είς τήν θέσιν εύρέσεως τής στήλης ΰπήρχεν όντως τό ιερόν τοΰ επωνύμου τής 
Άκαμαντίδος, τοΰτο δεν θά ήτο εξ αρχής ίδρυμένον επ’ όνόματί του, αλλά ή παλαιο- 
τέρα λατρεία, τοΰ Παλλαδίου, ύπεχώρησεν είς τήν λατρείαν τοΰ ήρωος σύν τή παρόδω 
τοΰ χρόνου και μετά τον άφηρωισμόν του, δπως άντιθέτως είς τήν ’Ελευσίνα, είς τήν 
θέσιν λατρείας τοΰ Δημοφώντος, ύπεισήλθεν ή λατρεία τοΰ Τριπτολέμου.

Ώς συνέπεια τοΰ ανωτέρω προβάλλει ό ακριβέστερος εντοπισμός τοΰ δήμου τών 
Ξυπεταιώνων, ώς θέσις τοΰ οποίου έθεωρεΐτο ή κατά τον λόφον τής Σικελίας ή ή κατά 
τό μέσον τής άπ’ Αθηνών είς Πειραιά αμαξιτής ή ή κατά τον λόφον τοΰ Άγ. Σοόστη 
περιοχή 4. Ότι ό δήμος ήτο κατά τό μέρος τοΰτο τοΰ αθηναϊκού λεκανοπεδίου συνή- 
γετο έκ τοΰ ότι άνήκεν ούτος είς τούς τετρακώμους, όμοΰ μετά τοΰ Πειραιέων (Τππο- 
θωντίδος), Φαληρέων (Αίαντίδος) και Θυμοιταδών (Τπποθωντίδος).

Δεν αποκλείεται λοιπόν τό κεντρικόν τοΰτο τμήμα τής σημερινής Καλλιθέας νά 
κατελάμβανεν ό δήμος τής Ξυπετής.

1 Τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν παρά Solders, 
Ausserstadtische Kulte, σ. 74, 1 καί 10, 9.

2 Griech. Mythol. und Religionswiss., σ. 22.
3 Ευχαριστώ τόν ερευνητήν τής αττικής τοπογρα

φίας, καθηγητήν κ. Eliot, διά σχετικήν ώς πρός τοΰτο

ύπόδειξίν του.
4 Ε. Kirsten, Der Gegenwartige Stand der at- 

tischen Demenforschung (έν Atti del terzo eon- 
gresso Internationale di Epigrafia greea e latina 
Roma 1957) σ. 156.
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2

Ε. Μ. 13352. Ή έν πίνακι 4·'& ένεπίγραφος στήλη προέρχεται έκ τής περιοχής 
Σπάτων ’Αττικής (εγγύς κτήματος Καμπά) κα'ι έκομίσθη εις το Έπιγραορικόν Μου- 
σεΐον την 8/1/1966 υπό τοΰ έφόρου κ. Φ. Σταυροπούλλου, τον όποιον εύχαριστώ διά 
την άδειαν δημοσιεύσεως. Είναι ακέραια άνω ώς επίσης καί δεξιά. Μετρεΐ κατά τό 
μέγιστον σωζόμ. νψ. 0.225 μ., τό μέγιστον σωζόμ. πλατ. 0.14 καί πάχ. 0.052. Έπί ταΰτης 
αναγιγνώσκεται τό δεξιόν 14 στίχων επιγραφής, ήτις, εάν κρίνωμεν έκ τής μορφής των 
γραμμάτων, δΰναται νά χρονολογηθή έκ τής τελευταίας δεκαετίας τοΰ πρώτου ήμίσεος 
τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος. Είναι χαραγμένη στοιχηδόν καί ό τεχνίτης έτήρησε την διάταξιν 
ταΰτην μετά περισσής σχολαστικότητος, καταλείπων έκεΐ, ένθα τοΰτο ήτο άναγκαιον 
(στίχ. 4. 7. 11. 13), κενόν χώρον μείζονα τοΰ κανονικού μεταξύ δυο γραμμάτων, διά 
νά έπιτύχη ώσιε νά συμπίπτη ό άξων ύπερκειμένου γράμματος προς τον άξονα τοΰ 
αντιστοίχου γράμματος τοΰ υποκειμένου στίχου. Ή λήξις παραγράφου, ώς έν στίχω 

6 καί 10, δηλοΰται διά τριών έν κατακορύφω διατάξει στιγμών. ’Αλλά καί έν προ
κειμένη), ϊνα μή ταραχθή ή στοιχηδόν διάταξις, ή στίξις δεν καταλαμβάνει πλήρη 
χώρον γράμματος. Ή δίκην γράμματος ιώτα, με τάς τρεις κατ’ϊσας αποστάσεις έπί 
τοΰ άξονός του μικράς κοιλότητας, στίξις, παρεμβάλλεται συμμετρικώς εις τον χώρον 
μεταξύ δύο γραμμάτων. Τό οΰτω περιελθόν εις ημάς τμήμα τής στήλης κατελάμβανε 
τό ήμισυ περίπου τοΰ πλάτους της· έξ έκάστου στίχου έχομεν 9 κατά μέσον όρον 
γράμματα, έκ τών 20 έν συνόλω ώς τοΰτο έξάγεται έκ τών στίχων 6, 11 καί 12.

Τό κείμενον τής έπιγραφής έχει ώς εξής:

..........................................αντ.................................

.......................................... χρ] εμά [ το]ν με ε-

....................................................... ν με δε δοοι

[....................... μ ε δ’ ] έ π t δ ι α λ ε" χ-

5 [ σ ε ι...................... ] ι τ έ χ ν ε ι μ ε-

[ δέ μεχανε ι μϊ]δ ε μ ι α ι: έ ά ν

[ δέ..................................] μ ε κ α τ α λ ί π-

[ει..................................\ ε ν α ς κ λ ε ρ ο -

........................................................ α ι τον κο .

10................... ............................ .... τ ι δ ο ν ■ έ ά ν

[δέ τ ις έπιφσεφ]ί£ει α λ λ\α\

[παρά τά νΰν ζ φ α\~ε φ l σ μ έ ν α

[..............................................ε]νϋ'ννέοϋ'-

[ο χιλίαισιν δ ρ α χ με σ ι;]τ.
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Πρόκειται περί ψηφίσματος γένους ή φρατρίας, τό όποιον ρυθμίζει περιουσιακά 
θέματα.
Στίχ. 1. Τά σωζόμενα τρία γράμματα τούτου είναι δυνατόν να ανήκουν εις τό πρώτον 
μέρος τοΰ ονόματος τοϋ γένους, φρατρίας (στίχ. 10) ή νά προέρχωνται από φραστικήν 
διατύπωσιν οΐα ή

[..................όπως ] αν τ[ά κοινά σ] -
[ ά έι................................................... ]

Στίχ. 4/5 επί άίαλ?χ[/σει]. Έάν είναι ορθός ό διαχωρισμός των λέξεων, τότε έ'χομεν τό 
ουσιαστικόν διάληξις (διαλαγχάνω). 'Αρποκρ. διαλήξεις· διαιρέσεις κλήρου: Σουΐδας: 
Άντιφώντος άηόσπ. 64.

Στίχ. 7. Εις τό έλλεΐπον πρώτον τμήμα του δύναται νά συμπληρωθή:
[ δέ κ’ άποθανον]

Στίχ. 8. Επίσης θά ήδΰνατο νά συμπληρωθή ώς:
[ ει παϊδας άρσ]ενας

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ· ΜΙΤΣΟΣ
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Τό οίνο) μέρος τής στήλης έκ τής όδοϋ Δαβάκη.
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Τό κάτω μέρος τής στήλης έκ τής όδοϋ Δαβάκη.
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Ενεπίγραφος στήλη εκ Σπάτων ’Αττικής
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