
ΑΚΤΙΑ ΤΑ ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ

Ή παρούσα εργασία ανήκει εις σειράν άρθρων άναφερομένων εις την ιστο
ρίαν τής Ηπείρου κατά ούς Ρωμαϊκούς χρόνους. Ταΰτην κατέστησεν άναγκαίαν ή έλ- 
λειψις άρτιας μελέτης περί των Άκτίων, άν και διάφορα άρθρα έγράφησαν κατά και
ρούς άναφερόμενα εις τούς αγώνας τούτους. 1

Διά τής συγκεντρώσεως των σχετικών προς τά Άκτια αρχαίων μαρτυριών, ώς και 
τών ονομάτων τών Άκτιονικών, δυνάμεθα νά έξετάσωμεν καλύτερον ή πρότερον την 
ιστορίαν και την έξέλιξιν τών άγώνων τούτων-

Ιδιαιτέραν προσπάθειαν κατεβάλομεν προς καθορισμόν τού χρόνου, κατά τον 
όποιον ένίκησαν οί Ακτιονΐκαι. Έν τούτοις λόγω τών δυσχερειών, τάς οποίας συνηντή- 
σαμεν κατά την χρονολόγησιν, δεν κατετάξαμεν χρονολογικώς τούς Άκτιονίκας, ώς θά 
ήτο βεβαίως προτιμότερον, άλλ’ άλφαβητικώς. Ώς είναι φυσικόν, εις τούς ά?μραβητι- 
κούς τούτους πίνακας δεν περιλαμβάνονται οί ’Ακτιονΐκαι εκείνοι, τών οποίων τά ονό
ματα έχάθησαν. Τούτους κατετάξαμεν χρονολογικώς.

Όσάκις μεταβάλ?ιθμεν την χρονολογίαν τής επιγραφής, άναφέρομεν τούτο εις τάς 
υποσημειώσεις, άλλως ή διδομένη χρονολογία είναι ειλημμένη εκ τών παραπομπών.

"Οταν, ελλείψει άλλης χρονολογικής ένδείξεως, άναγκαζώμεθα νά χρονολογήσωμεν 
έκ τού ονόματος, όσους μεν φέρουν ώς nomen gentis τό Αύρήλιος, έχρονολογήσαμεν 
μετά τό έτος 212 μ.Χ., ότε έχορηγήθη εις όλους τούς ελευθέρους κατοίκους τού Ρωμαϊ
κού κράτους ή Ρωμαϊκή πολιτεία υπό τού Καρακάλλα, όσους δε δεν φέρουν τό όνομα 
τούτο, έτοποθετήσαμεν προ τού έτους τούτου. Έν τούτοις τούς φέροντας τό όνομα 
τού Μάρκου Αύρηλίου έχρονολογήσαμεν άπό τής βασιλείας τού Μάρκου Αύρηλίου 
(161-180).

Τούς έχοντας τρία nomina, δηλ. τούς Ρωμαίους πολίτας, κατετάξαμεν υπό τό no
men gentis.

"Οσοι έκ τών Άκτιονικών ήσαν καί περιοδονΐκαι σημειούνται δΓ άστερίσκου.
Οϊκοθεν νοείται ότι μόνον τούς νικητάς τών έν Νικοπόλει Άκτίων συνελέξαμεν, 

όχι δε καί τούς νικήσαντας εις τά Άκτια τών άλλων πόλεων, εις τάς οποίας έτελούντο 
τοιούτοι άγώνες. 2 * * * * * * *

1 Ε. Saglio εις λεξικόν Daremberg - Sageio I,

1877, σ. 53-54 έν λ. Actia. Ε. Oberhummer, Akarna-
nien, Amphilochien,Leukas im Altertum, Miinchen
1887, σ. 226 - 227. V. Gardthausen, Augustus und
seine Zeit, Leipzig 1891, I, 1891, σ. 393-394. II, 1891,
σ. 206-207. E. Reisch, εις RE I, 1894, σι. 1213-
1214 έν λ. Aktia. L. FriedeAnder, Darstellungen aus
Sittengeschichte Roms II,10 1922, σ. 147-148. J. Ga-
gE, Actiaca είς Melanges d’Archeol. et d’Histoire

τής Elcole Fran?aise de Rome 53, 1936, σ. 92-98. 
W. Wieeis, Athletic Contests in the Epic εις T.A. 
Ph. A. 72, 1941, σ. 404 καί 407. Brenda Tidman, On 
the Foundation of the Actian Games είς Classical 
Quarterly 44, 1950, a. 123-125. L. Moretti, Iscrizi- 
oni Agonistiche Greche, Roma 1953, σ. 150, 159, 
205-206. M. Bonaria, εις RE Suppl. X, 1965, στ. 2
έν λ. Actionicae.

2 Τοϋτο έν τούτοις δέν ήτο πάντοτε ειίκολον, ίδίςι
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Α', ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΤΙΑ

’Από παλαιών χρόνων 1 έτελεϊτο υπό τής πόλεως Άνακτορίου στεψανίτης άγών> 
τά ’Άκτια, παρά to άκρωτήριον ’Άκτιον τής ’Ακαρνανίας προς τιμήν τοΰ Άκτίου 
’Απόλλωνος.

’Από τοΰ έτους 216 (;) π·Χ. την διεξαγωγήν τοΰ άγώνος άνέλαβε τό Κοινόν των 
Άκαρνάνων κατόπιν συμφωνίας μετά τοΰ Άνακτορίου, διά τής οποίας παρεχωρεΐτο 
εις τό Κοινόν ή επιμέλεια τοΰ ίεροΰ τοΰ Άκτίου Απόλλωνος, ως πληροφορούμεθα έξ 
επιγραφής τής ’Ολυμπίας. 2

Άν τό σχετικόν προς τό ’Άκτιον λήμμα τοΰ Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου 3 άναφέρε- 
ται εις τά ’Άκτια τής προ τοΰ Αύγουστου εποχής, τότε ταΰτα περιελάμβανον αγώνας 
γυμνικούς, ιππικούς και ναυτικούς.

Επειδή ή επιγραφή τής Ολυμπίας ρητώς αναφέρει ότι τά ’Άκτια διεξήγοντο κατ’ 
έτος, ή πληροφορία τοΰ Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, ότι ταΰτα έτελοΰντο κατά διετίαν 
τήν οποίαν δέχονται οί νεώτεροι ιστορικοί,4 πρέπει, νομίζομεν, νά θεωρηθή ανακριβής,

Οί αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν παράδοξον συνήθειαν τών αγώνων: κατά τήν 
αρχήν τής εορτής, πριν ακόμη γίνουν αί επίσημοι θυσίαι εις τον Απόλλωνα, έθύετο 
βοΰς εις τά μυίας, αί όποΐαι ως έκ θαύματος παρευθύς έξηφανίζοντο δ.

Τούς τοπικούς τούτους αγώνας τών Άκαρνάνων άναδιωργάνωσεν ό Αύγουστος 
καί κατέστησε λαμπροτέρους καί πλουσιωτέρους, έπιδιώκων όπως διαιώνιση δι’ αύτών 
τήν κοσμοϊστορικήν νίκην τοΰ Άκτίου (31 π.Χ.) καί συγχρόνως τιμήση τον ’Άκτιον 
Απόλλωνα διά τήν παρασχεθεϊσαν εις αύτόν βοήθειαν6.

οσάκις δέν άνεψέρετο τό όνομα τής πόλεως, όπου διε
ξήγοντο τά ’Άκτια. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας μόνον 
εάν άνεφέροντο τά "Ακτια μετά τών μεγάλων Πανελλη
νίων άγιόνων, άπεδώσαμεν ταΰτα εις τήν Άκτίαν Νικό- 
πολιν. Τά ονόματα τών πόλεων τούτων άναφέρομεν 
κατωτέρω.

1 Πότε ακριβώς Ιδρύθησαν τά "Ακτια, δέν γνωρί- 
ξομεν. Έφ’όσον όμως ήσαν γνωστά είς τόν Ύπερείδην 
(πρβ. ΑρΠΟΚΡΑΤΙΩΝΑ και ΣΟΥΤΔΑΝ, έν λ. "Ακτια), 
έπεται ότι έτελοΰντο τουλάχιστον από τοΰ 4ου π.Χ. αί. 
Τό ιερόν τοΰ ’Ακτίου Απόλλωνος ήτο ήδη γνωστόν είς 
τόν 0ΟΥΚΥΔΙΔΗΝ (I 29 3). Μνείαν τών Άκτίων εύρί- 
σκομεν καί είς μολύβδινον έ'λασμα έκ Δωδώνης τοΰ 
4°υ π.Χ. αί., πρβ. Δ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΝ, ΠΑΕ 1952, σ. 303 

άρ. 11.
2 IG IX, I2, 2, 583. Τό "Ακτιον ήτο λιμήν τοΰ 

Άνακτορίου, πρβ. Ε. Robert, Hellenica 11-12, 1960, 
σ. 265-266.

3 ’Εν λ. "Ακτιον: ’Απόλλωνος γνμνικός αγών καί

ιππικός καί πλοίων άμιλλα διά τριετηρίδος ην. ’Επειδή έδώ 
άναφέρεται ότι τά Άκτια διεξήγοντο κατά διετίαν (διά 
τριετηρίδος), τό χωρίον γενικώς αποδίδεται είς τούς

πρό τοΰ Αύγουστου αγώνας, πρβ. W. Wieeis, έ. ά. 
σ. 405. Έν τούτοις είναι δυνατόν νά συγχέωνται ένταϋθα 
τά Άκτια τής προαυγουστείου εποχής πρός τά Άκτια 
τών μετά τόν Αύγουστον χρόνων, πβλ. J. Gag£, έ. ά. 
σ. 93, σημ. 1.

4 Καθ’ όσον γνωρίζομεν, μόνον ό J. Gage (έ. ά. σ. 93 

μετά τής σημ. 1) εγείρει τό ερώτημα, άν τά Άκτια διε
ξήγοντο κατ’ έτος ή κατά διετίαν. Ή επιγραφή τής 
’Ολυμπίας (στ. 46), τήν όποιαν βεβαίως δέν έγνώριζεν 
ό J. Gagj5, διότι δέν είχεν ακόμη εδρεθή, λύει ασφα
λώς τό πρόβλημα.

5 Ήρακλείδης ό Ποντικός παρά ΚΛΗ- 
ΜΕΝΤΙ (Προτρεπτικός 2. 34, είς FHG τόμ. Β', 

σ. 197 b), πρβ. ΑίΛΙΑΝΟΥ Περί ζφων ίδιότητος XI 8, 
ό όποιος όμως τοποθετεί τόν ναόν τοΰ Άκτίου Απόλ
λωνος είς τήν Λευκάδα!

6 Στραβών VII 7. 6, σ. 325. Suetonius Augu
stus XVIII 2. ΔΙΏΝ Καςςιος LI 1. 2. Τά υπό τοΰ 
Αύγουστου άναδιοργανωθέντα Άκτια έφεξής θά όνο- 
μάζωμεν Νέα "Ακτια πρός διάκρισιν αύτών άπά τών 
Παλαιών τής προαυγουστείου εποχής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:42:53 EEST - 54.161.213.156



AE 1965 ’Άκτια τά έν Νικοπόλει 147

Β'. ΤΑ ΝΕΑ ΑΚΤΙΑ

1. Χρόνος άναδιοργανώσεως τών Άκτίων

Πότε ακριβώς έτελέσθησαν διά πρώτην φοράν τά Νέα ’ Ακτια, δεν γνωρίζομεν. 
Ό Στράβων, ό Σουητώνιος καί ό Δίων Κάσσιος οΰδέν σχετικόν αναφέρουν, αί δε περί 
τοΰ ζητήματος τούτου πληροφορίαι προέρχονται εκ μεταγενεστέρων χρονογράφων, οί 
όποιοι μάλιστα δεν συμφωνούν ώς προς τό έτος, κατά τό όποιον ήρχισαν τελούμενα τά 
Νέα Άκτια. Ούτως ό Κασσιόδωρος 1 τοποθετεί τό γεγονός εις τούς υπάτους τοΰ έτους 
30 π.Χ., ό "Αγιος Ιερώνυμος 2 εις τό έτος 29 π.Χ. και ό Ευσέβιος 3 εις τό έτος 28 π.Χ. 
Κατά τούς χρονογράφους τούτους ή υπό τοΰ Αύγούστου άναδιοργάνωσις τών Άκτίων 
συνέπεσε μετά τής ίδρύσεως τής Νικοπόλεως, εινε όμως δυνατόν τά δύο γεγονότα νά 
συνέβησαν εις χρόνον διάφορον. Διά την διεξαγωγήν τών Νέων Άκτίων ύπήρχον ήδη 
είς τό Άκτιον οί κατάλληλοι χώροι, όπου έτελοΰντο καί πρότερον οί αγώνες, ένφ διά 
την ϊδρυσιν τής Νικοπόλεως θά άπητήθη βεβαίως αρκετός χρόνος, μέχρις ότου άνεγερ- 
θοΰν τά νέα κτίρια καί καταστή δυνατή ή μεταφορά τοΰ πληθυσμού έκ τών περιοικίδων 
πόλεων είς τήν Νικόπολιν4. Καί αύτή δέ ή άνάθεσις τής έπιμελείας τών αγώνων είς 
τούς Λακεδαιμονίους 5 υποδεικνύει, νομίζομεν, ότι, όταν άνέλαβον ούτοι τήν επιμέλειαν 
τών Άκτίων, δεν είχεν ακόμη όλοκληρωθή ή άνέγερσις τής Νικοπόλεως, καθ’ όσον άλ
λως θά ήτο άκατανόητον νά προικίση ό Αύγουστος διά τοσούτων προνομίων τήν Νικό- 
πολιν, νά μή άναθέση δέ είς τούς κατοίκους της τήν έπιμέλειαν τών ιδίων αγώνων.

Έκ τών νεωτέρων ιστορικών 6 οί πλεΐστοι δέχονται ότι τά Νέα Άκτια έτελέσθη- 
σαν διά πρώτην φοράν κατά τό έτος 28 π.Χ-, εσχάτως όμως ή Brenda Tidman7 είς 
άρθρον της «περί τής συστάσεως τών Άκτίων» υποστηρίζει ότι τούτο συνέβη κατά τό 
έτος 27 π.Χ.

1 Ήτοι τοΰ έτους 724 από κτίσεως Ρώμης, πρβ. 
Τη. Mommsen, Die Chronik des Cassiodorus εις 
Abhandl. der konigl. Sachs. Gesell. der Wissensch. 
8, 1861, a. 626 (πβλ. A. Degrassi, I fasti consolari 
dell’ Impero Romano, Roma 1952, σ. 8, διά τήν αντι
στοιχίαν τής χριστιαν. χρονολογίας πρός τήν Ρωμαϊκήν)·

2 R. Ηει,μ, Die Chronik des Hieronymus, Berlin 
1956, σ. 163 (245F), είς τήν σειράν τών Griech. Christl. 
Schriftsteller der ersten III Jahrh., Eusebius 
Werke, τόμ. Z'). Είς έκδ. Schoene, σ. 141, ab Abr. 
1992 n.

3 J. Karst, Die Chronik aus dem Armenischen
tibersetzt, Leipzig 1911, σ. 210 (ab Abr. 1989), είς
τήν σειράν τών Griech Christl. Schriftsteller, Euse
bius Werke, τόμ. E' (:=σ. 140, είς έκδ. Schoene). 
Ό ΕΥΣΕΒΙΟΣ βεβαίως δίδει τό πρώτον έτος τής 188ης
Όλυμπιάδος (28 π.Χ.), επειδή όμως αναφέρει δτι κατά 
τό αυτό έτος έλαβεν ό Αύγουστος τον τίτλον τοΰ Σεβα- 
στοΰ, άγει ήμάς είς τό συμπέρασμα ότι πρόκειται μάλ

λον περί τοΰ έτους 27 π. X. Ό Ευσέβιος βεβαίως 
αναφέρει μόνον τήν ϊδρυσιν τής Νικοπόλεως, άλλ’ όλοι 
οί μεταγενέστεροι χρονογράφοι, οί όποιοι πηγάζουν εξ 
αΰτοΰ, αναφέρουν ότι συνέπεσαν τά δύο ταΰτα γεγονό
τα, πρβ. καί Συγκελλον 583, 17 (είς Schoene, σ. 140).

4 Περί τής ίδρύσεως τής Νικοπόλεως, ή οποία ίδρύθη 
διά συνοικισμού τών πέριξ πόλεων, ίδέ ΣΤΡΑΒΩΝΑ
VII 7. 6, σ. 325. X 2. 2, σ. 450. Παυσανίαν V 23. 3. 

VII 18. 8-9. X 38, 4. Αιώνα Καςςιον LI 1.2-3. 
Αντίπατρον τον Θεςςαλονικεα είς Παλατ. Ανθολ. 

IX 553.

5 ΣΤΡΑΒΩΝ VII 7. 6, σ. 325 : την δ’ επιμέλειαν ε’χου- 
αιν αυτόν Λακεδαιμόνιοι.

6 Πρβ. Ε. Oberhummer, έ. ά. σ. 227. V. Gard- 
thausen, έ.ά. σ. 393. Ε· Reisch, έ.ά. στ. 1213. J.Gag£, 
ε.ά. σ. 94. Kolbe είς IG V 1, σ. XVI, στ. 5-13. 
Ό Ε. Sageio, έ. ά. σ. 54, δέχεται τό 29 π.Χ.

7 Ή ά. σ. 125, πρβ. Moretti, Iscriz. Agon., σ. 205- 
206, ό όποιος ομοίως δέχεται τό 27 π.Χ.
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Τό πρόβλημα θά έλύετο βεβαίως, αν ή συμπλήρωσις [\\mperat[or se]f>tim[um] τής 
μεγάλης άψιερωματικής επιγραφής 1 τής εΰρεθείσης εις τό Μιχαλίτσι ήτο ασφαλής, 
καθ’ όσον θά ώδήγει ημάς εις τό έτος 29 π.Χ., οπότε ό Αύγουστος ώνομάσθη τό έβδο
μον στρατηγός αΰτοκράτωρ (imperator). Είναι όμως αμφίβολον, άν τό [se]/A/«[um] 
άναφέρεται εις την στρατηγίαν (29 π.Χ.) ή την ύπατείαν (27 π.Χ.) τοΰ Αύγουστου 2, 
επί πλέον δε είναι δυνατόν ή εν λόγω επιγραφή ουδόλως νά άναφέρεται είς την άναδι- 
οργάνωσιν των Άκτίων, αλλά μόνον είς την καθιέρωσιν τοΰ επί τοΰ λόφου τοΰ ’Απόλ
λωνος ίεροΰ 3.

Τό συμπέρασμα είναι ότι ή παροΰσα κατάστασις των πηγών δεν επιτρέπει νά όρί- 
σωμεν ακριβώς τό έτος ιδρύσεως τών Νέων Άκτίων, τά όποια πάντως άναδιωργανώ- 
θησαν μεταξύ τών έτών 30 καί 27 π.Χ.

Ώς ήμέρα διεξαγοτγής τών Νέων Άκτίων λαμβάνεται όμοφώνως υπό τών ιστορι
κών ή 2α Σεπτεμβρίου 4, επέτειος ήμέρα τής ναυμαχίας τοΰ Άκτίου. Τοΰτο είναι βε
βαίως πολύ πιθανόν, ένισχΰεται δ επί πλέον υπό τής μαρτυρίας τοΰ Στατίου 5, ό 
όποιος αναφέρει ότι μετά την λήξιν τών Σεβαστών τής Νεαπόλεως οί μεν άθληταί άνε- 
χώρησαν διά τούς Άκτιακούς αγώνας, ό δέ ποιητής μετέβη είς τό Surrentum (νΰν Σορ- 
ρέντον). Επειδή δέ τά Σεβαστά τής Νεαπόλεως έτελοΰντο κατά τον Αύγουστον 6; 
άπητοΰντο δέ μερικαί ήμέραι μέχρις ότου μεταβοΰν οί άθληταί είς τήν Νικόπολιν, έπε- 
ται ότι τά Άκτια θά διεξήγοντο περί τάς άρχάς Σεπτεμβρίου.

Άξιοσημείωτον επίσης είναι τό γεγονός ότι είς πλείστας άγωνιστικάς έπιγραφάς 7 
άναφέρονται οί άγώνες κατά τήν εξής σειράν: Καπιτώλεια, Σεβαστά, Άκτια. Ή άπα- 
ρίθμησις αύτη κατά πάσαν πιθανότητα δέν είναι τυχαία. Οι άθληταί ήγωνίζοντο πρώ
τον είς τά Καπιτώλεια τής Ρώμης (’Ιούλιος;), άκολούθως μετέβαινον είς τήν Νεάπολιν 
διά τά Σεβαστά (Αύγουστος) καί τέλος μέσω Βρινδησίου έπλεον είς τήν Νικόπολιν, ΐνα 
συμμετάσχουν τών Άκτίων (Σεπτέμβριος).

1 Πρβ. J. Gag0, ε. ά. σ. 95 καί 100. A. Merlin- 
J. GagE, Annee Epigraphique είς Revue Archeol. 
1937 B', σ. 368, άρ. 114.

2 Πρβ. Dessau, άρ. 79-81, όπου Αναφέρονται παραλ- 
λήλως αί στρατηγίαι καί αί ύπατεΐαι τοΰ Αύγούστου.

3 ΣΤΡΑΒΩΝ VII 7. 6, σ. 325 Ι εν τφ νπερκειμένφ τον 

άλσους ίερφ λόφφ τον ’Απόλλωνος. ΔΙΩΝ ΚλΣΣΙΟΣ LI 
1.2: εδος τι εν αντω τοΰ ’Απόλλωνος υπαίθριον ίδρνοάμε- 

νος. ’Αντιθέτως ό Σουητωνιος (Augustus XVIII 2, 
πρβ. XCVI 2) λέγει ότι τόν τόπον, δπου έστρατοπέ- 
δευσεν, άφιέρωσεν είς τόν Ποσειδώνα καί τόν ”Αρη. Τό 
ιερόν Ανεσκάφη ύπό ιοΰ ΦίΛΑΔΕΛΦΕΩΣ (ΠΑΕ 1913, 

σ. 86-90), ό όποιος δέχεται τήν πληροφορίαν τοΰ Σουη- 
τωνίου ώς άκριβεστέραν, ένφ ό Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ (ΑΔ 9, 
1924/25, Παράρτημα 1922/25, σ. 2-3) καί ό I. ΙΐΑΠΑ- 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΑΕ 1940, σ. 28-30), οί όποιοι συνέχισαν 
τάς άνασκαφάς, υποστηρίζουν ότι τό ιερόν ήτο τοΰ 
’Απόλλωνος, έφ’ όσον ό ΣΤΡΑΒΩΝ, ό όποιος έπεσκέφθη 
τήν Νικόπολιν, λέγει δτι ό λόφος ήτο Αφιερωμένος είς 
τόν ’Απόλλωνα.

4 Εννοείται δτι τήν 2αν Σεπτεβρίου έγίνετο ή έναρ-

ξις τών άγώνων, οί όποιοι Οά διήρκουν βεβαίως επί 
άρκετάς ημέρας. Ή ΰπόθεσις τοΰ W. Tarn (JRS 21, 
1931, σ. 180), καθ’ ήν καί τά Παλαιά “Ακτια έτελοΰντο 
κατά τήν αυτήν ημερομηνίαν, είναι, νομίζομεν, απί
θανος.

5 Silvae II 2. 6-8 :
hue me post patrii laetum qninquenia lustri, 

cum stadio iam pigra quies canusque sederet 

pulvis, ad Ambracias conversa gymnade frondes.

Ό ΣΤΑΤΙΟΣ, άν καί ποιητής, είναι έν τούτοις πηγή 
λίαν Αξιόπιστος, προκειμένου τουλάχιστον περί τών Σε
βαστών τής Νεαπόλεως, έπειδή καί έγεννήθη είς τήν 
Νεάπολιν καί ό ίδιος είχεν άλλοτε νικήσει είς τούς 
αγώνας τούτους, ώστε αί επιφυλάξεις τοΰ J. GagE 

έ.ά. σ. 96, σημ. 1 ώς πρός τήν αξιοπιστίαν τοΰ Στα
τίου είναι, νομίζομεν, αδικαιολόγητοι.

6 L. FriedlAnder, I. A. II10, 1922, σ. 230 (Αύ
γουστος). J. Beloch, Campanien2, Roma 1964, σ. 58 
(’Ιούλιος ή Αύγουστος).

7 Πρβ. τούς Αριθμούς 1, 2, 9 καί 12 τών Άκτιο. 
νικών.
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2. Ποΰ έτελοΰντο τά "Ακτια;

Επειδή ούδε'ις έκ τών αρχαίων συγγραφέων αναφέρει ρητώς την αλλαγήν τοϋ τό
που διεξαγωγής τών αγώνων, εικάζει ό Kuhn 1 ότι κα'ι τά Νέα Άκτια θά έτελοΰντο 
έκεΐ όπου και τά παλαιά, δηλαδή εις τό "Ακτιον.

Κατά τά πρώτα βεβαίως έτη, οπότε δεν είχεν ακόμη συμπληρωθή ή άνέγερσις τής 
Νικοπόλεως, είναι πράγματι δυνατόν νά έτελοΰντο οί αγώνες εις τό "Ακτιον, τί συνέβη 
όμως μετά τήν ϊδρυσιν τής Νικοπόλεως κα'ι τήν άνέγερσιν είς αυτήν γυμνασίου, σταδίου 
και φδείου#; Έπ’ αΰτοΰ, νομίζομεν, ό Στράβων 1 2 είναι σαφής: οί πεντετηρικοί αγώνες 
έτελοΰντο είς τό έκτος τών τειχών τής Νικοπόλεως ευρισκόμενον τέμενος, έντός τοΰ ίε- 
ροΰ άλσους, όπου είχον κατασκευασθή προς τον σκοπόν τοΰτον τό γυμνάσιον καί τό 
στάδιον. Έπί πλέον δέ ό χαρακτηρισμός τών πεντετηρικών αγώνων ώς Άκτίων έν 
Νικοπόλει, ό όποιος συχνά άπαντα είς τάς άγωνιστικάς έπιγραφάς 3 4, ούδεμίαν αμφι
βολίαν έπιτρέπει περί τοΰ ζητήματος.

Ή ύπόθεσις τοΰ J. Gage 4 ότι άγωνίσματά τινα, ώς ή πλοίων άμιλλα, έξηκολού- 
θησαν νά τελώνται είς τό "Ακτιον καί μετά τήν μεταφοράν τών αγώνων είς τήν Νικό- 
πολιν, είναι, νομίζομεν, πολύ πιθανή. Έάν πράγματι διεξήγοντο οί ναυτικοί αγώνες είς 
τό "Ακτιον, θά ΰπενθύμιζον είς τους θεατάς τήν μεγάλην ναυμαχίαν τοΰ Αύγουστου, 
ώς καί ότι είς τον ιερόν τοΰτον χώρον έτελοΰντο παλαιότερον οί αγώνες 5.

3. Ήλικίαι καί αγωνίσματα.

Ό Δίων Κάσσιος6 αναφέρει ότι τά "Ακτια ήσαν άγων γνμνικός και μουσικής 
ιπποδρομίας τε πεντετηρικός ιερός, έκ τοΰ οποίου πληροφοροΰμεθα ότι είς τά Νέα "Ακτια 
προσετέθησαν οί μουσικοί αγώνες, οί όποιοι δεν ΰπήρχον είς τά Παλαιά. Τά Νέα 
"Ακτια ήσαν άγων πεντετηρικός, δηλαδή έτελοΰντο κατά τετραετίαν, ενώ τά Παλαιά διε- 
ξήγο ντο κατ’ έτος. Όπως τά Παλαιά, οΰτω καί τά Νέα "Ακτια ήσαν άγων... ιερός τον 
3Ακτίου ’Απόλλωνος 1. Τοΰτο προφανώς σημαίνει ότι τά "Ακτια ήσαν στεφανίτης άγων

1 Uber die Entstehung der Stadte der Alten, 
Leipzig 1878, σ. 417.

2 VII 7. 6, σ. 325 : Ή μεν συν Νικόπολις εύανδρεΐ... 
χώραν τε έ'χουαα πολλήν ...τό τε κατασκενασ&εν τέμενος 
έν τφ προαστείφ το μεν είς τον αγώνα τον πεντετηρικόν έν 

άλσει ε'χοντι γυμνάσιον τε καί στάδιον...Τό στάδιον τοΰτο, 
τό όποιον αναφέρει ό ΣΤΡΑΒΩΝ, διακρίνεται καί σήμε
ρον βορείως τής πόλειος παρά τό μέγα θέατρον τής 
Νικοπόλεως, πρβ. Κ. ΡΩΜΑΙΟΝ, ΑΔ 1924-1925, Παράρ
τημα 1922-1925, σ. 3. Έσφαλμένως ό Kuhn, έ.ά. σ. 414, 
νομίζει ότι διά τής λέξεως προάατειον νοεί ό ΣΤΡΑΒΩΝ 

τό “Ακτιον, καθ’ όσον καί έκ τοΰ ανωτέρω χωρίου καί 
έκ τών άνασκαφών καθίσταται φανερόν ότι άναφέρε- 
ται είς τήν Νικόπολιν·

3 Πρβ. τούς άρ. 9, 16 καί 50 τών Άκτιονικών.
4 “Ε.ά. σ. 93.
5 Έάν ό χαρακτηρισμός τών Άκτίων ώς Μεγάλων

Καισαρειών (ή Αΰγουστείων, πρβ. Riemann, BCH 1, 
1887, σ. 294, άρ. 89 καί είς τόν κατάλογον τών Άκτιο- 
νικών τούς άρ. 42 καί 43) ύποδηλοϊ τήν ύπαρξιν καί 
Άκτίων τών Μικρών, τότε ταΰτα προφανώς θά είναι 
οί παλαιοί τοπικοί άγώνες τών Άκαρνάνων, οί όποιοι 
θά έτελοΰντο είς τό “Ακτιον. Περί αυτών όμως οΰδε- 
μίαν μαρτυρίαν έχομεν.

6 LI 1. 2.
7 Στράβων VII 7. 6, σ. 325, πβλ. Διωνα Κας- 

ΣΙΟΝ LI 1. 2 : αγώνα... πεντετηρικόν ιερόν, ΣΤΕΦΑΝΟΝ 
ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ έν λ. "Ακτιον: ... ’Απόλλωνος.. .αγών... 

Suetonius Augustus XVIII 2 : ludosque illic quin- 
quennales constituit. Επειδή οί αρχαίοι ύπελόγιζον 
κατά τήν άρίθμησιν τόν πρώτον καί τόν τελευταϊον 
άριθμόν (chronologie inclusive), διά τοΰτο άγων 
πεντετηρικός σημαίνει τόν κατά τετραετίαν τελούμενον, 
πρβ. Gag6, έ ά· σ. 94, σημ. 1.
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και δχι θεματίτης (ή χρηματίτης), δηλαδή είς τούς νικητάς προσεφέρετο στέφανος ώς 
έ'παθλον και δχι χρηματικόν ποσόν (θέμα) *.

Δεν μάς παρεδόθη δυστυχώς το δένδρον ή τό φυτόν, έκ τοΰ όποιου κατεσκευάζετο 
ό άκτιακός στέφανος, γνωρίζομεν δμως δτι είς μερικάς τουλάχιστον περιπτώσεις οί νική
τα! τών Άκτίων, οί Άκτιονΐκαι1 2, ώς έκαλοϋντο, έστέφοντο δι’ αργυρού στεφάνου 3.

Κατά τον Στράβωνα 4 ό άγων τών Άκτίων άνεγνωρίσθη ίσολΰμπιος, δι’ δ και 
οί νικήτα! τών Άκτίων έτΰγχανον τών αυτών τιμών, τάς οποίας έλάμβανον κα! οί νική
τα! τών ’Ολυμπίων. Πράγματι δε ό Δίων Κάσσιος 5 αναφέρει δτι οί νικήτα! τών 
Άκτίων έτΰγχανον σιτήσεως εν πρυτανεία) διά βίου, ώς ακριβώς κα! οί νικήτα! τών 
’Ολυμπίων.

Έφ’ δσον τά Άκτια ήσαν αγώνες καθαρώς Ελληνικού τύπου, επεται δτι δεν έδί- 
δοντο κατ’ αυτούς παραστάσεις μονομάχων, ώς έσφαλμένως ένόμισεν ό Ηαην 6.

Είς τούς άκτιακούς αγώνας έλάμβανον μέρος άνδρες, αγένειοι κα! παΐδες 7, ώς 
προς τούτο δε διέφερον τά ’Άκτια τών ’Ολυμπίων, τών οποίων μετεΐχον μόνον άνδρες 
κα! παΐδες8. Επομένως τά ’Άκτια ήσαν άγων ίσολΰμπιος μόνον ταΐς τιμαΐς, δχι δμως 
κα! ταΐς ήλικίαις9. Άν κα! ούδεμίαν πληροφορίαν έχομεν περ! τής ακριβούς αντιστοι
χίας τών ήλικιών, θά προσπαθήσωμεν έν τούτοις νά δρίσωμεν τήν ήλικίαν τών άθλη- 
τών, οί όποιοι συνηγωνίζοντο είς τά Άκτια.

Τών άνδρών ή ηλικία φαίνεται δτι ήρχιζεν από τοΰ 21ου έτους. Τούτο συνάγομεν 
έκ τού δτι ή ηλικία αΰτη καθορίζεται διά τά Σεβαστά τής Νεαπόλεως, τά όποια ήσαν 
ομοίως άγων ίσολΰμπιος κα! πεντετηρικός 10.

Τών αγενειών ή ήλικία ήτο κατά πάσαν πιθανότητα ή αυτή είς δλους τούς άγώ-

1 Περί τής διακρίσεως τών αγώνων εις στεφανίτας 
καί θεματίτας, ίδέ Ρ. MBIBR είς RE I, 1894, στ. 847- 
849 έν λ. Agones. J.Toutain είς DarembERG - SaGLIO 

III 2, 1904, σ. 1366 έν λ. ludi.
2 Ή λέξις Άκτιονίκης απαντα συχνάκις είς τάς έπι- 

γραφάς, πρβ. τούς άρ. 7. 10, 17, 28, 34, 35. τοΰ καταλό
γου τών Άκτιονικών.

3 Πρβ. τον άρ. 24 τών Άκτιονικών. Ώς γνωστόν (πβλ. 
Ρ. MBIER, έ. ά σ. 848) είς τά ’Ολύμπια οί νικηταί 
έλάμβανον κότινον στέφανον, είς τά Πύθια δάφνινον, 
είς τά Νέμεα σελίνινον, είς δέ τά "Ισθμια άρχικώς μέν 
σελίνινον, άργότερον δέ (4 π.Χ. αί. (;)) πεύκινον.

4 VII 7. 6, σ. 325: αποδέδεικται δ' δ αγών ’Ολύμπιος, 
τα ”Ακτια . . .

5 LI 1.2: αγώνα τε .. . ιερόν (ονττο γας τους την οίτη- 
αιν έχοντας δνομάζουσι) ..■’’Ακτια αυτόν προσαγορενοας. Ό 

A. Piganiol (Recherches sur les jeux romaines, 
Paris 1923, σ. 124) παρανοών τό χωρίον τούτο εξάγει 
έσφαλμένα συμπεράσματα, πρβ. Ε. Robert, Les gla- 
diateurs dans l’Orient grec, Paris 1940. σ. 268 σημ. 1.

6 Rom und Romanismus im griech. - roni. Osten.,
Leipzig 1906, σ. 103. Ό συγγραφέας έσφαλμένως πα
ραπέμπει (σημ. 6) είς ΔίΩΝΑ ΚΑΣΣΙΟΝ LI 1 καί 18,
όπου δμως οΰδέν περί αγώνων μονομαχίας άναφέρεται,

πρβ. L. Robert, έ. ά. σ. 268, σημ. 1.
7 Ίδέ τούς άρ. 2, 16, 18, 29, 48 (παΐδες). 29, 40, 43, 

44 (αγένειοι) είς τον κατάλογον τών Άκτιονικών. Μό
νον δέ είς τούς γυμνικούς άγώνας άναφέρονται παΐδες 
καί άγένειοι ώς Άκτιονΐκαι.

8 Πρβ Fr. MiE, Quaestiones Agonisticae impri
mis ad Olympia pertinentes, Rostochii 1866, σ. 49.

9 Πρβ. Τη. Klee, Zur Geschichte der gymnischen 
Agone an griech. Festen, Berlin 1918, σ. 49-50, οπού 
άναφέρονται περιπτώσεις ίσολυμπίων καί ίσοπυθίων 
άγώνων ταΐς τιμαΐς, δχι όμως καί ταΐς ήλικίαις. Έσφαλ- 
μένως, άρα, ή Brenda Tidman, έ. ά. σ. 123, εκλαμβά
νει τά Άκτια ώς άγώνα ίσολύμπιον ταΐς τε τιμαΐς καί 
ταΐς ήλικίαις.
10 W. Dittenberger - Κ. Purgold, Olympia V, 

1899, άρ. 56, στ. 12 - 13 από μεν έπτακαίδεκα μέχρι 
τής εΐκοσιν ετών ηλικίας παίδων [άθλήσεως], μετά δέ 

ταύτην άνδρών. Άντιθέτως πρός τά Άκτια τά Σεβα
στά (Augustalia) τής Νεαπόλεως ήσαν ίσολύμπια ταΐς 
τε τιμαΐς καί ήλικίαις, πρβ. R. Geer, The Greek Ga
mes at Naples, είς T.A. Ph. A. 66, 1935, σ. 209. 
Κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους έν τούτοις ή άνδρική 
ήλικία ήρχιζεν είς τά ’Ολύμπια ήδη άπό τοΰ 18ου έτους, 
πρβ. Klee, έ. ά. σ. 46.
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νας, ώς συνεπέρανεν ό L. Robert 1 εκ τοΰ γεγονότος ότι δεν ύπήρχον διάφοροι κα- 
τηγορίαι αυτών, ώς συνέβαινεν εις την περίπτωσιν των παίδων. ’Επειδή δε ή ηλικία 
των αγενειών εις τά ’Ασκληπιεία τής Κώ ήτο 17 - 201 2, έπεται ότι ή αΰτή θά ήτο κα'ι 
εις τά ”Ακτια.

Μάλλον περίπλοκον παρουσιάζεται τό ζήτημα των παίδων 3. Οί παΐδες Άκτια- 
κο'ι εμφανίζονται ώς άποτελοΰντες ιδίαν κατηγορίαν παίδων, ώς ακριβώς καί οί 
π· ’Ολυμπιακοί, π. Ίσθμικοί, π. Πυθικοί καί π. Κλαυδιανοί (Σεβαστά Νεαπόλεως), 
οί όποιοι προφανώς συνδέονται άπ’ ευθείας μετά τών αντιστοίχων αγώνων, τούτων δε 
την ηλικίαν ώφειλον νά ακολουθούν οί παΐδες οί άγωνιζόμενοι καί είς τούς άλλους 
αγώνας. Είναι δε φανερόν ότι ούτοι ώνομάζοντο ούτως ένεκα τής ακριβούς αντιστοι
χίας τού ορίου ηλικίας των προς τό όριον ηλικίας τών συνομηλίκων των, οί όποιοι 
ήγωνίζοντο είς τούς αντιστοίχους αγώνας. Γνωρίζομεν ότι τό όριον ηλικίας τών 
π. Πυθικών ήτο 12-14 καί τών π. Ίσθμικών 14-17 4, ποιον όμως ήτο τό όριον ηλι
κίας τών παίδων Άκτιακών;

Ό έξ ’Αλεξάνδρειάς Τίτος Φλάβιος Άρχίβιος άναφέρεται ώς νικήσας έν ’Αντιό
χεια ιερόν πεν[ταετηρικόν αγώνα] ’Ακτιακών παίδων παγκράτι[ο\ν καί τή εξής πεντα- 
ετηρίδι άγεν[εί(αν πάλην καί πν'{]μήν καί τή έξης άνδρών παγκράτιον 5.

Λαμβάνοντες ύπ’ όψιν ότι ή ηλικία τών αγενειών ήρχιζεν άπό τού 17ου έτους καί 
ύποθέτοντες ότι ήγωνίσθη ώς αγένειος ό ’Αρχίβιος είς την ηλικίαν ταύτην, εύρίσκομεν 
ότι κατά τήν προηγουμένην πενταετηρίδα τών Άκτίων, δηλ- προ τεσσάρων ετών, ότε 
ήγωνίσθη μεταξύ τών παίδων, θά ήγε τό 13ον έτος τής ήλικίας (17 — 4— 13). Οΰτω 
καΰορίζομεν τό 13ον έτος ώς κατώτατον όριον ήλικίας τών παίδων Άκτιακών, είναι δε 
φανερόν ότι τό άνώτατον όριον ήλικίας αυτών θά ήτο τό 160ν έτος, έφ’ όσον άπό τού 
17ου άνήκον ήδη είς τούς άγενείους.

Επί τή βάσει λοιπόν τών ανωτέρω καθορίζομεν ώς εξής τάς ήλικίας τών 
Άκτιονικών: Παΐδες Άκτιακοί 13 —16

Αγένειοι 17 — 20
Άνδρες 21 καί άνω.

Μεγάλην ποικιλίαν παρουσιάζουν οί γυμνικοί αγώνες τών Άκτίων 6. Περιελάμ- 
βανον καί τά έλαφρά καί τά βαρέα αγωνίσματα. Έκ τών ελαφρών αγωνισμάτων μαρ- 
τυρούνται τό στάδιον, ό δίαυλος, ό δόλιχος καί ό οπλίτης δρόμος. Τό άλμα καί τό άκόν- 
τιον δεν μαρτυρούνται μέν ώς χωριστά αγωνίσματα, έπειδή όμως άνήκον είς τό πέντα-

1 Anatolian Studies Presented to W.H. Buckler, 
1939, σ 242, σημ. 6.

2 Πρβ. Klee, έ. ά σ. 48.
3 Περί παίδων έν γένει, ίδέ L Robert, Revue Phi- 

lol. 56, 1930, σ. 46, σημ. 1. Etudes Epi graph iques 
et Philologiques Paris 1938, σ. 56. Anatolian Studi
es... Buckler, 1939, σ. 242. Moretti, Iscriz. Agon., 
σ. 158-159.

4 Πρβ. Klee, έ ά. σ. 48, Moretti, Iscriz. Agon., 
σ. 158-159.

5 IG XIV, 747, 23 -25, πρβ. Moretti, Iscriz.
Agon., άρ. 68. Ό Άρχίβιος άναφέρεται (στ. 27-28) ώς

παϊς Άκτιακός καί είς τούς έν Άλεξανδρείφ αγώνας, 
όπόθεν μετά μίαν πενταετηρίδα μεταπηδά άπ’ ευθείας 
είς τούς άνδρας, πράγμα διά τό όποιον άπορε! ό Mo
retti (αυτόθι σ. 190). Έν τούτοις τοΰτο δεν είναι 
άξιον απορίας, καθ’ όσον, έάν ήγωνίσθη είς ήλικίαν 
16 έτών εις τούς παΐδας, είναι δυνατόν κατά τήν έπομέ- 
νην πενταετηρίδα νά άνήκεν ήδη είς τούς άνδρας. Ό 
Άρχίβιος ένίκησεν έπίσης είς τά Ακτια τά έν Νικο- 
πόλει, πρβ. άρ. 40 τών Άκτιονικών.

6 Τάς σχετικάς προς τά διάφορα άγωνίσματα μαρ
τυρίας, ίδέ είς τόν κατάλογον τών Άκτιονικών.
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θλον, πρέπει νά θεωρηθούν ώς περιλαμβανόμενα εις τά ’Άκτια. Έκ των βαρέων 
αγωνισμάτων μαρτυροΰνται ή πάλη, ή πυγμή καί τό παγκράτιον, δχι μόνον διά τούς 
άνδρας, άλλα καί διά τούς άγενείους καί τούς παΐδας. Ό δίσκος δεν άνεφέρεται μέν ώς 
χωριστόν αγώνισμα, περιελαμβάνετο όμως εις τό πένταθλον. Τό πένταθλον τέλος, τό 
όποιον είχε καί ελαφρά (άλμα, δρόμος άκόντιον) καί βαρέα αγωνίσματα (δίσκος) 
πάλη) ή μαρτυρείται εις τά ’Άκτια διά τούς άνδρας καί τούς άγενείους.

Μουσικοί άγώνες, ώς ήδη έλέχθη, δεν έτελοΰντο εις τά Παλαιά ’Άκτια, εμφα
νίζονται δέ τό πρώτον εις τά Νέα. 'Ως δεικνύουν οί κατάλογοι των Άκτιονικών, τά 
Άκτια περιελάμβανον ευρύ πρόγραμμα φιλολογικών καί μουσικών άγωνισμάτων. 
Οΰτω μαρτυροΰνται εις αυτά άγώνες ποιητών, σοφιστών, τραγφδών, κωμωδών1 2, κη- 
ρΰκων, σαλπιγκτών, κιθαρωδών, φωνασκών 3, αυλητών4 καί παντομίμων.

Ιππικοί άγώνες, ώς εϊδομεν, έτελοΰντο ήδη εις τά Παλαιά ’Άκτια, ό δέ Δίων 
Κάσσιος άναφέρει ότι έτελοΰντο καί εις τά Νέα. Περί αυτών έν τούτοις μίαν μόνον 
μαρτυρίαν έ'χομεν. Μεταξύ τών διαφόρων νικών, τάς όποιας ήρεν είς τήν Ελλάδα ό 
Νέρων, άναφέρεται ότι ένίκησεν αρματι πωλικώ και τω τελείω και δεκαττώλω... είς τά 
’Ίσθμια, τά Πύθια, τά ’Ολύμπια καί τά ’Άκτια 5.

Τέλος ή πλοίων άμιλλα, τήν οποίαν μόνον ό Στέφανος ό Βυζάντιος άναφέρει, 
ούδεμία δέ άλλη φιλολογική ή έπιγραφική πηγή μαρτυρεί, περιελαμβάνετο έπίσης είς 
τά ’Άκτια, ώς δεικνύουν αί έπί τών νομισμάτων τής Νικοπόλεως άπεικονίσεις πλοίων. 
’Επί τών νομισμάτων δέ τούτων τής Νικοπόλεως άπεικονίζονται πλοία μετά στρατιω
τών μαχομένων ή μετά κωπηλατών έλαυνόντων, τούτο δέ πιθανόν σημαίνει ότι είς τά 
’Άκτια διεξήγοντο άμφότερα τά είδη τών ναυτικών άγώνων, δηλαδή καί αί λεμβοδρο- 
μίαι (ή πλοίων άμιλλα) καί αί είκονικαί ναυμαχίαι6 * * *.

1 Πρβ. ΣίΜΩΝΙΔΗΝ 153 : άλμα, ποδωκείην, διάκον, 

άκοντα, πάλην.
2 Αρριανου Επίκτητου διατριβαί III 4. 1.
3 Οί φωνασκοί άναφέρονται βεβαίως όμοΰ μετά τών 

κηρύκων καί τών κιθαρωδών, τών οποίων ή σαν κατά 
τινα τρόπον οί διδάσκαλοι. Έκ τής επιγραφής όμως 
τοΰ Σπεδίου Σατύρου (άρ. 37) συνάγομεν ότι υπήρχε 
καί αυτοτελής αγών φωνασκών. Περί φωνασκών, ίδέ 
L. Robert, Ijtudes EJpigraphiques et Philologiques, 
Paris 1938, σ. 94-95.

4 Οί αύληταί είτε συνώδευον τόν χορόν διά τοΰ αύλοϋ 
(χορανλης ή κύκλιος ανλητης) είτε απλώς έ’παιζον τόν 
αυλόν (πυϋχκοι ανληταί ή πνΰανλαί), πρβ. R. ROBERT, 
Revue Philol. 56, 1930. σ. 54-55. Moretti, Iscriz. 
Agon., σ. 238. Άμφοτέρων μαρτυρείται ή παρουσία είς 
τά “Ακτια.

5 Ίδέ τόν άρ. 31 τών Άκτιονικών. Σημειωτέον ότι
άγώνες ιππικοί μαρτυροΰνται εις τά Καπιτώλεια τής
Ρώμης καί τά Σεβαστά τής Νεαπόλεως, τά όποια ομοί
ως ήσαν άγώνες ΐσολύμπιοι καί πεντετηρικοί, πρβ. Μο-
RETTi, Iscriz. Agon., σ. 168-169. Περί τών αθλητών

τών ιππικών άγώνων, cbc καί τής διακρίσεως αυτών άπό 
τών ίπποτρόφων, ίδέ L. Robert, Melanges Rene Dus- 
saud, σ. 734 (Bibliotheque Archeol. et Historique 
en Syrie, x. 30, 1939).

6 Πρβ. P. Gardner, Boat-races among the Greeks 
είς JHS 2, 1881/2, a. 93 καί 96 (είς σ. 90 τό σχε
τικόν πρός τούς ναυτικούς άγώνας νόμισμα). Τάε νομι
σματικός μαρτυρίας ίδέ είς Gardthausen, έ'.ά. II, 
σ. 205, σημ. 15 καί σ. 206, σημ. 18. Ό Gardner 
(σ. 93) υποστηρίζει ότι μόνον λεμβοδρομίαι θά διεξή
γοντο, έφ’ όσον ή πλοίων άμιλλα διεξήγετο ήδη είς τά 
Παλαιά "Ακτια καί επομένως ύπό τήν αυτήν μορφήν 
θά έξηκολούθησε τελούμενη καί είς τά Νέα, πρβ. καί 
W. Willis, έ. ά. σ. 405, όστις υποστηρίζει τά αυτά. 
Τά νομίσματα έν τούτοις τής Νικοπόλεως υποδεικνύουν 
ότι είσήχθησαν καί αί τόσον προσφιλείς είς τούς θεα- 
τάς τής εποχής είκονικαί ναυμαχίαι, αί όποΐαι άλλωστε 
θά ύπενθύμιζον είς αυτούς τήν μεγάλην ναυμαχίαν τοΰ 
Άκτίου. Περί τών ναυμαχιών έν γένει, ίδέ I,. Fried- 
EandEr, ε. ά. II10, 1922, σ. 92-94.
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4. Άκτιακή βουλή, άγωνοθέται, ξυστάρχαι και συνθύται των Άκτίων

"Οπως είς την ’Ολυμπίαν ή ’Ολυμπιακή βουλή ή οΰτω καί εις την Νικόπολιν ή 
Άκτιακή βουλή έπεμελεΐτο, όπως πάντα τά άφορώντα είς τάς θρησκευτικός τελετάς 
καί τους αγώνας τελώνται συμφώνως προς τούς νόμους. Άναφέρεται αρχών τής 
ίεράς ’Ακτιακής βουλής ό εκ Νικοπόλεως Τιβέριος Κλαΰδιος Κλεόμαχος, ό όποιος 
επίσης ήτο άρχιερεύς των Σ\ε$ο\στών και επιμελητής τον Κοινον των Άμφικ[τ\.ό\νων 1 2

Γνωρίζομεν επίσης δυο άγωνοθέτας των Άκτίων. Τον φιλόσοφον ΓΙόπλιον Μέμ-. 
μιον Λέοντα, ό όποιος ήτο ίερευς Σεβαστών και άγιον οϋέχης μεγάλων Άκτίων Καισα- 
ρήων 3 κατά τήν 68Τ'ν άκτιάδα (244 - 248 μ.Χ.) καί κατά πάσαν πιθτχνότητα κατήγετο 
εκ Νικοπόλεως. Καί τόν.,.αιου Τιμοκράτονς υιόν Κυρείνα Φλαβιανον [Ν]εικοπο[λίτην], ό 
όποιος άνέλαβε διάφορα στρατιωτικά αξιώματα είς τον Ρωμαϊκόν στρατόν, άργότερον 
δέ έγινεν [ίερευς] των Σεβαστών καί αγωνοθέτης μεγάλων Άκ[τίων Καισαρήων] 4.

Άξιοσημείωιον είναι ότι καί ό αρχών τής ίεράς Ακτιακής βουλής καί οί δΰο άγω- 
νοθέται, τούς όποιους γνωρίζομεν, κατήγοντο έκ Νικοπόλεως. Τούτο πιθανόν σημαίνει 
ότι είς τήν αρχήν μόνον εΐχον τήν επιμέλειαν των Άκτίων οί Λακεδαιμόνιοι, μετά δέ 
τήν ΐδρυσιν καί άνάπτυξιν τής Νικοπόλεως άνέλαβον πλέον οί ίδιοι οί Νικοπολΐται τήν 
επιμέλειαν τών Άκτίων.

Αλλά, εάν άπώλεσαν οί Λακεδαιμόνιοι τήν επιστασίαν τών Άκτίων, διετήρησαν 
όμως τούς παλαιούς προς τά Άκτια δεσμούς των. Τούτο τούλάχιστον μαρτυρεί τό 
γεγονός ότι οί Άκτίων συνθύται, τούς οποίους γνωρίζομεν, προήρχοντο έκ Λακεδαί- 
μονος5, έκ τής όποιας κατήγοντο έπίσης οί Άκτιονΐκαι Μένιππος ΙΊολυ[κ]λέους καί 
Δαμόνικ[ος Δαμονίκου (;)].

Οί ξυστάρχαι, οί όποιοι, ως γνωστόν, προΐσταντο τού ξυστού, διωρίζοντο υπό τού 
αύτοκράτορος, ό όποιος συνήθως έπέλεγεν αυτούς μεταξύ τών αρίστων αθλητών. Μαρ- 
τυρεϊται δέ ως ξυστάρχης τών Άκτίων ό Μάρκος Λύρήλιος Έρμαγόρας, ό όποιος 
συγχρόνως άναφέρεται καί ως Άκτιονίκης 6.

5. Τά Άκτια ώς άγων τής περιόδου.

Τον τίτλον τού περιοδονίκου, ώς γνωστόν, έλάμβανον οί άθληταί οί νικώντες καί

1 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ V 23. 1, 24. 1 καί 9. Sylls.878. 887.
2 F.D. III 3, 181 (=Syll3, 813 A3).
3 Ο. Riemann, BCH 1, 1877, σ. 294, άρ. 89, πρβ. 

καί σ. 155, σημ. 5.
4 IGR IV, 964 (=DessaU, 8865). Ή συμπλήρωσις

(στ. 5): μεγάλων Άκ[τιακών αγώνων], τήν όποιαν δίδουν 
οί έκδόται τής επιγραφής, είναι, νομίζομεν, εσφαλμένη, 
επειδή ούδαμοϋ τά "Ακτια ονομάζονται «Άκτιακοί 
αγώνες». Άντ’ αυτής προετιμήσαμεν νά συμπληρώσω·
μεν: μεγάλων Άκ[τίων Καισαρήων], ή οποία άπαν
τα έπανειλημμένως, πρβ. σ. 149, σημ. 5. Περί τής 
στρατιωτικής δράσεως τοΰ Φλαβιανοΰ, ϊδέ Η. Pfladm, 
Les Carrieres Procuratoriennes Equestres, Paris

1960, τόμ. A', σ. 312.
5 Οίίτοι ή σαν ό [Ίσοχρ]ι>σοί Ίαοχρναον (A. Wood

ward, BSA 26,1923/5, σ. 165 A 12, 5-6, καί σ. 182 
καί 188) καί ό [Νει]κάρων Ζήλου (αυτόθι σ. 166 
Β9. 167 καί 188, πβλ. ϊ,. Robert, Hellenica 1, 1940, 
σ. 109-112), όμφότεροι δράσαντες μεταξύ τών έτών 
125 καί 150 μ.Χ. Οί συνθύται κατά τον Μοΐριν (185) 
ήσαν: Θεωροί οί τάς ϋνοίας άπάγοντες είς τά κοινά ιερά 
καί τά μαντεία.

6 Πρβ. τόν άρ. 13 τών Άκτιονικών. Περί ξυσταρχών, 
ίδέ G. Geotz είς Daremberg-Saglio V, σ. 1029_ 
1031 έν λ. xystos. L. Robert, Revue Philol. 55,1929 
σ. 154-155.
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είς τούς τέσσαρας μεγάλους Πανελληνίους αγώνας, ασχέτως τοΰ χρόνου και τής σειράς, 
καθ’ ήν ένίκων είς αυτούς. Ό κύκλος δέ οΰτος τών τεσσάρων Πανελληνίων αγώνων 
ώνομάζετο περίοδος'.

Οί άσχοληθέντες με τούς αγώνας δέχονται μεν ότι κατά τούς αΰτοκρατορικούς 
χρόνους προσετέθησαν τά ’Άκτια ώς πέμπτος άγων είς την περίοδον, δεν καθορίζουν 
όμως καί την εποχήν, κατά την οποίαν τούτο συνέβη2.

Χρησιμοποιοΰντες έπιγραφικάς πηγάς θά προσπαθήσωμεν νά εΰρωμεν πότε περι- 
ελήφθησαν τά ’Άκτια μεταξύ τών αγώνων τής περιόδου.

Ό ΖΓαγ[κ]λγς ΖΖαγ[κ]λέους (Τήνιος (;)), ό όποιος έζησε κατά τον Ιον μ.Χ. αιώνα, 
ονομάζεται ά[χ\τιονείκης ό . . . [κ]αΐ π\ε\ριοδο\\ΐ\ίκηςζ.

Έάν τά ’Άκτια περιελαμβάνοντο ήδη είς την περίοδον, θά ήρκει, νομίζομεν, ό 
δεύτερος μόνον χαρακτηρισμός. Είς επιγραφήν τής ’Ολυμπίας4 άναφέρεται ότι περιο- 
δονίκης, τοΰ οποίου δεν διεσώθη τό όνομα, ένίκησεν είς τά ’Ολύμπια και τήν λοιπήν 
περίοδον συν ’Ακκτίοισι. Άγνοούμεν τον ακριβή χρόνον τής επιγραφής, άλλ’ εκ τών 
γραμμάτων χρονολογουμένη τοποθετείται είς τον Ιον μ.Χ. αιώνα επίσης. Καί έκ ταύτης 
προκύπτει ότι την έποχήν, κατά τήν οποίαν έγράφη, δεν ειχον ακόμη περιληφθή τά 
’Άκτια είς τήν περίοδον, έφ’ όσον ταΰτα άναφέρονται κεχωρισμένως.

’Άξιον παρατηρήσεως είναι ότι καί ό Festus δεν αναφέρει τά ’Άκτια μεταξύ τών 
αγώνων τής περιόδου. Ό Festus βεβαίως έ'ζησε κατά τον 2ον μ.Χ. αιώνα, τό έ'ργον 
του όμως είναι επιτομή τών de significatu verborum βιβλίων τοΰ Μ. Verrius Flaccus, 
τά οποία επίσης έγράφησαν κατά τον Ιον μ.Χ. αιώνα 5.

Αφ ετέρου μεταξύ τών αγώνων, είς τούς οποίους ένίκησεν ό Αύρήλιος Σεπτίμιος 
Ειρηναίος, άναφέρεται καί νίκη αυτού είς τά Αύγουστου "Ακτια έν Νεικοπόλει της περι
όδου 6. Ή επιγραφή, είς τήν οποίαν άναφέρεται ή άθλητική δράσις τοΰ Ειρηναίου, 
προέρχεται έκ τών άρχών τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος (περί τό έτος 221 μ.Χ.) καί σαφώς δει
κνύει ότι, τήν έποχήν κατά τήν όποιαν έγράφη, τά ’Άκτια περιελαμβάνοντο ήδη είς τούς 
άγώνας τής περιόδου.

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει ότι τά ’Άκτια είσήλθον είς τούς άγώνας τής περιό-

όμως τοποθετείται είς τά τέλη τοΰ 1ου μ.Χ. ή είς τον 2ον μ.Χ. αιώνα. Ό κύκλος δέ τών

1 Festus σ. 236 (έκδ. Lindsay): et in gymnicis 
certaminibus periodon vicisse dicitnr, qui Pythia, Isthmia, 
Nemea, Olympia vicit... Τούς περιοδονίκας συνέλεξεν 
ό R. Knab (Die Periodoniken, Giessen 1934), ό 
όποιος έμελέτησε καί τά συναφή προβλήματα,πρβ. επί
σης Η. Montgomery είς RE XIX, 1937, στ. 813-816 
έν τή λ. περιοδονίκης καί L. Moretti, Athenaeum 
32, 1954, σ. 115-120.

2 "Ολως περιέργως τό σημαντικώτατον τούτο διά 
τούς περιοδονίκας ζήτημα ούδόλως έρευνάται ύπό τοΰ 
Κναβ (ε. ά). Ύπό τού Montgomery (έ.ά. σ. 813) άνα- 
κριβώς άναφέρεται ότι ό Αύγουστος προσέθεσε τά 
■Άκτια είς τού; άγώνας τής περιόδου. Τό θέμα πρα
γματεύεται διά μακρών ό L. Robert (Bull. 1954, άρ. 57,

πρβ. Hellenica 11-12, 1960, σ. 455-456), δέν καθο
ρίζει όμως καί τόν χρόνον, καθ1 δν περιελήφθησαν τά 
"Ακτια είς τήν περίοδον. Κατά τόν L. Robert όχι 
μόνον τά "Ακτια, άλλά καί τά Καπιτώλεια τής Ρώμης, 
τά 'Ηραία τοΰ "Αργους, πιθανόν δέ καί τά Σεβαστά 
τής Νεαπόλεως, είσήχθησαν είς τούς άγώνας τής περι
όδου κατά τούς αΰτοκρατορικούς χρόνους.

3 Πρβ. τόν άρ. 34 τών Άκτιονικών.
4 Πρβ τόν άρ. 45 τών Άκτιονικών.
5 Πρβ. Μ. Schanz - C. Hosics, Geschichte der 

rom. Literatur*, Miinchen 1959, μέρος B', σ. 361 - 366 
έν Handb. der Altertumswiss. VII, 2.

6 Πρβ. τόν άρ. 16 τών Άκτιονικών.
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τεσσάρων Πανελληνίων αγώνων παρέστη τώρα ανάγκη να χαρακτηρισθή ώς αρχαία 
περίοδος προς διάκρισιν από τής νέας περιόδου, ή οποία επί πλέον περιελάμβανε τά 
’Άκτια, τά Καπιτώλεια, τά Ηραία, πιθανόν δε καί τά Σεβαστά τής Νεαπόλεως '.

6. Σημασία τών Άκτίων

Ή μεγάλη σημασία, την οποίαν απέκτησαν τά ’Άκτια εις τον Ελληνικόν κόσμον, 
φαίνεται ακριβώς εκ τούτου, ότι άθληταί καί μουσικοί έξ όλων τών περί την Μεσόγειον 
Ελληνικών χωρών μετείχον τών αγώνων. Έπιγραφικαί πράγματι μαρτυρίαι δει

κνύουν ότι άθληταί καί μουσικοί έκ τής ηπειρωτικής Ελλάδος (Σπάρτη, ’Άργος, Nl- 
κόπολις) καί τών νήσων (Μυτιλήνη, Τήνος, Κρήτη, Κύπρος, Κώς), τής Συρίας (Αντιό
χεια, Λαοδίκεια) καί τής Αίγύπτου (Αλεξάνδρεια, Έρμούπολις), μάλιστα δέ τής Μι- 
κράς Ασίας (Σμύρνη, ’Άδανα,’Έφεσος, Κίβυρα, Μίλητος, Νικομήδεια, Ξάνθος, Μα
γνησία, Σινώπη, Σάρδεις, Λαοδίκεια, Φιλαδέλφεια) προσέτρεχον είς τήν Νικόπολιν 
φιλοδοξοϋντες νά τύχουν τοΰ αργυρού άκτιακοΰ στεφάνου, ό όποιος έθεωρείτο ισό
τιμος προς τον κότινον τής ’Ολυμπίας καί τον δάφνινον τών Δελφών.

Αί έπιγραφαί δεικνύουν επίσης ότι τά ’Άκτια έξηκολούθησαν τελούμενα μέχρι 
τέλους τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος, πλήν ίσως μικράς τίνος διακοπής κατά τούς χρόνους τοΰ 
αύτοκράτορος Καλιγούλα (3 7"41 μ.Χ.) 1 2. Όταν άνήλθεν είς τον θρόνον ό αύτοκράτωρ 
Ίουλιανός (360_363), ειχον ήδη παύσει νά διεξάγωνται, άλλ’ό φιλέλλην ούτος αύτοκρά
τωρ έπανέφερεν αυτά είς τήν ζωήν3, άγνοοΰμεν όμως επί πόσον ακόμη χρόνον διετη- 
ρήθησαν.

Επειδή ό άγων τών Άκτίων άνεγνωρίσθη ίσολύμπιος, ή κατ’ άκτιάδας χρονο- 
λόγησις έχρησιμοποιήθη εις τινας τουλάχιστον περιοχάς έκ παραλλήλου προς τήν κατ’ 
ολυμπιάδας. ’Εάν πάντως έ'γινεν εύρεία χρήσις τών άκτιάδων, δεν γνωρίζομεν, επειδή 
δύο μόνον περιπτώσεις μάς είναι γνωσταί, έκ τών οποίων ή μία προέρχεται έκ φιλολο
γικής 4 * καί ή άλλη έξ έπιγραφικής6 * * * πηγής.

Τά ’Άκτια απέκτησαν τοιαύτην φήμην, ώστε έχρησίμευσαν ώς υπόδειγμα καί είς

1 CIG, 4472, 17 (περί τό έτος 221 μ.Χ.): τής άρ/αίας 

περιόδου Σεβάσμια Νέμια. .πρβ. R. ROBERT, Helleni- 
ca 2, 1946, a. 70-71. Bull. 1954, άρ. 57.

2 Suetonius Caligula XXIII 1: Actiacas Siculas- 

que victorias..., vetuit sollemnibus feriis celebrari, 
πρβ. FriedlAndER, ε. ά. II10, σ. 148, σημ. 8.

3 Mamertinus Gratiarum actio IX 3 (Panegyrici 
Ratin’, III): Certamen ludicrum lustris omnibus solitum 

frequentari intermiserat, temporis maesti deforme iu- 
sti\ci\um.

4 ΙΩΣΗΠΟΣ Ίουδ. πόλεμος I 20. 4 (398) : μετά δε
την πρώτην άκτιάδα. Έσφαλμένως ή BrENDA TlDMAN

(ε. ά σ 123) νομίζει ότι δέν χρησιμοποιεί εδώ ό συγ
γραφέας τήν άκτιάδα πρός καθορισμόν τής χρονολογί
ας, επειδή ούδαμοϋ άλλου ό ΙΩΣΗΠΟΣ χρονολογεί διά
τών άκτιάδων ή τών ολυμπιάδων. Είναι όμως φανερόν
ότι ό ΙΩΣΗΠΟΣ χρονολογεί διά τής πρώτης άκτιάδος

τήν παραχώρησιν περιοχών τινων (Τράχωνος κ.ά.) είς 
τόν Ήρώδην, πρβ. W. Otto, RE, Suppl. II, 1913, 
στ. 68 έν λ. Herodes.

5 Riemann, BCH 1, 1877, σ. 291, άρ. 89: άκτιά

δος ξη (=68). "Ο Riemann χρονολογεί τήν επιγρα
φήν είς τό 304 μ.Χ., επειδή έσφαλμένως πολλαπλασιά
ζει τό 68 επί 5, ένφ πρέπει επί 4, ήτοι 68X4=272— 
28(;) =244 μ.Χ., πρβ. J. GagE, έ.ά. σ. 94, σημ. 1. 
Ή κατ’ άκτιάδας χρονολόγησις δέν πρέπει βεβαίως νά 
συγχέεται πρός τήν άκτιακήν λεγομένην χρονολογίαν, ή 
οποία ήρχιζεν από τοΰ έ'τους 31 π.Χ. (ναυμαχία ’Α- 
κτίου) καί έχρησιμοποιεϊτο είς πολλάς επαρχίας, πβλ. 
Ε. Bickermann, Chronologie, Berlin 1933, σ. 33 είς 
Gercke - Norden, Einleitung in die Altertums- 
wissenschaft III, 5. R. Robert, Hellenica 9, 1950, 
a. 28 καί 30.
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άλλας έκτος τής Νικοπόλ,εως περιοχάς τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οΰτως είς την 
Ρώμην κατά τον εορτασμόν τοΰ τοκετού τής Ποππαίας (63 μ.Χ.) έδόθη αγών ad exem
plar Adiacae religionis \ ίσακτιοι δέ αγώνες άναφέρονται είς ’Αντιόχειαν 1 2, Ήρά- 
κλειαν Ποντικήν 3, Αύγούσταν Καισαρείαν 4 κα'ι είς Μακεδονίαν 5.

’Αγώνες δέ Άκτίων μαρτυροΰνται κα'ι είς πλείστας άλλας πόλεις, 6 αί όποΐαι 
πιθανόν έψήψισαν αυτούς, όπως κολακεύσουν τον Αύγουστον διά την μεγάλην παρά 
τό ’Άκτιον νίκην του. Οί αγώνες ούτοι, ευρισκόμενοι έκτος τοΰ σκοπού τής παρούσης 
εργασίας, θά άποτελέσουν τό θέμα ειδικής μελέτης μας.

Ενταύθα άρκούμεθα νά παραθέσωμεν 
πόλει Άκτιονικών 7.

1 Tacitds Annales XV 23. Ευθύς μετά τήν νίκην 
τοΰ Άκτίου έψήφισεν ή Σύγκλητος τήν τέλεσιν αγώ
νων, οί όποιοι έωρτάσθησαν άμα τη επιστροφή τοΰ 
Αύγουστου είς τήν Ρώμην (28 π.Χ.), ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ 
UII 1. 4, πρβ. Τη. Mommsen, Res Gestae divi Au
gust!, Berlin 1883, σ. 41-43. Περί τών αγώνων τού
των, οι όποιοι ήσαν Ρωμαϊκού τύπου, ως καί τής δια
φοράς αυτών από τών Άκτίων τών έν Νικοπόλει, ίδέ 
J. Gag6, ε.ά. σ. 96-97.

2 L. Robert, Hellenica 11-12, 1960, σ. 444.
3 P.Paris-M. Holleaux, BCH 9,1885, σ. 68, στ. 18.
4 CIG 4472, 11.
5 Α. Ορλανδος, ΑΔ 2, 1916, σ. 148. L. Robert,

Revue Philol. 65, 1939, σ. 131-132. Έφ’ όσον οί

έν συνεχεία τον κατάλογον τών έν Νικο-

άγώνες ούτοι άναφέρονται ως ταλαντιαΐοι (=χρηματϊ- 
ται), επεται ότι ήσαν ίσακτιοι μόνον ταϊς ήλικίαις, όχι 
όμως καί ταϊς τιμαΐς (τά Άκτια, ως έλέχθη ανωτέρω, 
ήσαν αγών Ιερός).

6 ’Αγώνες Άκτίων, άναφέρονται είς τάς έξης πόλεις: 
Άγκυραν, Αλεξάνδρειαν, Αντιόχειαν, Βόστραν, Δαμα
σκόν, Θεσσαλονίκην, Ίεράπολιν Φρυγίας, Κών, Νεο- 
καισάρειαν, Νικομήδειαν, Πέρινθον, Σάρδεις, Τύρον, 
πρβ. Reisch, ε.ά. στ. 1214. Gardthausen, ε.ά. σ. 394, 
σημ. 21, ένθα ίδέ καί τάς άρχαίας μαρτυρίας. Τούς 
πεντετηρικούς άγώνας τής Αλεξάνδρειάς ιδρυσεν ό 
ίδιος ό Αύγουστος, πρβ. ΔίΩΝΑ ΚΑΣΣΙΟΝ LI 18. 1.

7 Πρβ. άνωτ. σ. 145.
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A Κ Τ I Ο Ν I Κ A I

1) * Π ( 6 π λ t ο ς ) Αΐλι[ος Αί]λιανός 
Κύπριος.

πυλλαύλης [π?θ\\οδονΕίκης— νεικηαας Ρώμην 
Νέαν πόλιν, Ακτια---, Ολύμπια τά εν ,Αλλη
ν αις πρώτως άχλλέντα υπό λλεον Άδριανοϋ
F. D. Ill 1, 547, 3-7. 9-11. L. Robert, 

Revue Philol. 56, 1930, σ. 54-55- 
Μετά τό 138 μ. X.1 2

2) *Π(<5πλιος) ΑΙλιος Άριστόμαχος 
Μάγνης ά π ό Μαιάνδρου. 
περιοδονείκης --- νεικηαας ’Ολύμπια παίδων 
παγκράτιον Όλνμπιάδι οκδ και κατά τό έξης 
Καπετώ λεία εν Ρώμη, Σεβαστά εν Νέα πόλει> 
’ Ακτια, ΙΙαναλλήναια τά πρώτα δολλέντα είσε
λαστικά υπό λλεοϋ ’Αδριανοϋ
Ο. Kern, Die Inschriften vom Magnesia 
am Maeander, Berlin 1900, άρ. 180, στ. 4-10 
(πρβ. άρ. 181, στ. 8). Moretti, Iscriz. Agon., 
άρ. 71. Knab, Periodoniken, άρ. 61 
Μεταξύ των έτών 117 και 130 μ. X.’

3) *Π(όπλιος) Αΐλιος Άρτεμάς Ααο- 
S ικεύς
[ ν ική ] σας Όλνμπιάδι σκι)' ’ Ολύ(μ)πια κη- 
ρυ[κας και--] ’ Ακτια— υπό φωναακόν Λ(ού- 
κιον) Τνρρώνιον Λόνγον Είκονι[έ]α-- και τά 
πρώτως Πανελλήνια άχλλέντα εν Άλληναις

1 Έφ’ δσον δ Άδριανός άναφέρεται ώς θεός, έπεται δτι 
ή επιγραφή έγράφη μετά τον θάνατον αυτού.

2 Έχρονολογήσαμεν ούτως, επειδή τά Άκτια άναφέρον- 
ται μεταξύ τής 224ης Όλυμπιάδος (117 π.Χ.. πβλ. Μο" 
RETTI, Olympionikai, άρ. 838) χαιτών Παναθηναίων 
τά δποΐα άναδιωργανώθησαν τό 130 υπό του ’Αδριανοϋ, 
κατά τόν Ρ. Graindor (Athenes sous Hadrien, Le 
Caire 1934, σ. 48), πβλ. Moretti, Iscriz. Agon., σ.202,
δ δποΐος όμως τοποθετεί την άναδιοργάνωσιν των Πανα
θηναίων είς τό 119 μ. X.

3 Τό 132 συνεστήθησαν τά Πανελλήνια υπό του Άδρια- 

νού (πβλ. Ρ. GRAINDOR, ε.ά. σ. 53), κατά δέ τό έτος 
137 (=229ή ’Ολυμπίάς) ένίκησεν εν ’Ολυμπία, ώς άνα- 

φέρεται εις την επιγραφήν.

4 Τά έν Θυατείροις Τυρίμνεια (πβλ. J. Schmidt, RE) 
έν λ. Tyrimneia) υποδεικνύουν δτι ή έπιγραφή έγράφη
μετά τά μέσα του 2ου μ.Χ. αίώνος. Επειδή δέ τά έν Περ- 

γάμω ’Ασκληπιεία δεν άναφέρονται ώς ’Ασκληπιεία Κομμό-

Dittenberger - Purgold, Olympia V 
άρ. 237. Knab, Periodoniken, άρ. 44. Mo
retti, Iscriz. Agon., άρ. 70.
Περί τά ετη 132 καί 137 μ. X. 3

4) Τ(ίτος) Αϊλ ι ο ς Α ύ ρ η λ ι ( α ν ) ο ς Θεό- 
δοτος Νικομηδεύς
ατεφανωϋεις— τό β' Ακτια κατά τό πυλλαν- 
λας και χωραύλας— νπό διδασκάλ.φ και μελο
ποιώ τφ ίδιω πατρι Ρούφοτ Φιλαδέλ.φον 
F. D. III 6, 143, στ. 6. 11-12. 17-18.
Μετά τό 138 μ. X.

5) ’Ανε£κητος Άνεικήτου (Μυτιλη- 
ν αΐ ο ς)
δις δολιχαδρύμος, νεικηαας εν Περγάμφ Ά- 
ακληπεια β' κ(αΐ) εν Θεατείροις Τυρίμνεια— 
άγωνισάμενος Νέαν πόλιν, ’Άκτια.
IG XII 2, 388.
Μεταξύ τών έτών 150-180 μ.Χ.4

6) Γ(άϊος) Άντ(ώνιθς) Σεπτίμιος Π6- 
πλιος Περγαμηνός
κιλλαρφδός-—νικηοας τους υπογεγραμμένους 
αγώνας— ’Άκτια β , — υπό φωναακόν Π(ό- 
πλιον) Αΐλ(ιον) Άγαλλημερον ’Εφέσιον
CIG 3208, 3-4. 8. (= IGR IV, 1432). 
L. Robert, Revue Philol. 56,1930, σ. 37-38. 
Μεταξύ των ετών 193-211 5

δεια, έπεται ότι ή έπιγραφή είναι προγενεστέρα τού Κομμό* 
δου (180-192). Έν στ. 8 μετά τήν λέξιν Νέαν πόλιν έθέ- 
σαμεν κόμμα, διότι ά'λλως θά έσήμαινεν δτι τά Άκτια έτε- 
λούντο έν Νεαπόλεκ

5 Έφ’ δσον έν στ. 13 άναφέρονται τά 3Ασκλήπεια Κο- 
μόδεια τής Περγάμου, δεν εΤναι δυνατόν νά είναι ή έπι
γραφή προγενεστέρα τού Κομμόδου (180-192). Επειδή δέ δ 
Π(όπλιος) Α’ίλ(ιος) Άγαθήμερος εδρασεν (πβλ. CIG 6829, 
18) έπί Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211), έλάβομεν υπ’ ό'ψιν 
και τά ετη τής βασιλείας τού αύτοκράτορος τούτου. Έ έν 
στ. 7 άναφερομένη 16η ’Ολυμπίάς τής Σμύρνης θά ήδύνατο 
βεβαίως νά υποβοηθήση ημάς δπως χρονολογήσωμεν ακρι
βέστερος εάν έγνωρίζομεν, πότε ακριβώς συνεστήθησαν τά 
εν Σμύρνη ’Ολύμπια. ’Εάν πάντως ίδρύθησαν υπό τού 
Άδριανοϋ (πβλ. Moretti, Iscriz. Agon., σ. 225). 
καί δή κατά τά τελευταΤα αυτού έτη, δ Γάιος ’Αντώνιος
θά έδρασε περί τά έτη 200—202μ.Χ. (16χ4=64-+-138= 
202).
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7) Μάρ(κος) Α[ύρ(ήλιος)...]ος Τιμο- 
κλέους "Αφροδισιεύς 
δολιχαδρόμος—-’ Ακτιονείκης παρά[δοξ]ος 
Monumenta Asiae Min. Antiqua VIII, 521, 
στ. 6-8. Moretti, Iscriz. Agon., άρ. 80. 
Άρχαί του 301) μ.Χ. αί.

8) [Μ]αρ(κος) Αύρ (ήλιος) ’Αντώνιος 
Λούκιος Ζμυρναΐος

νεικήσας τούς υπογεγραμμένους αγώνας— 
"Ακτια
L. Robert, Hellenica, VII, 1949, σ. 105, 
στ. 6-7. 15.
Περί τά έτη 160-180 μ.Χ.

9) * Μάρκος Αύρήλιος Άσκληπιάδης 
δ καί Έρμόδωρος Άλεξανδρεύς 
νεικησας αγώνας τους υπογεγραμμένους πάν- 
τας πανγκρατίου—"Ακτια εν Νικοπόλει δίς, τδ 
δεύτερον στήσας τούς άνταγωνιστάς
IG XIV, 1102,4-5.18-19. 24-25. Moretti, 

Iscriz. Agon., άρ. 79. Knab, Periodoniken, 
άρ. 51.
178 καί 182 μ.Χ.

10) Μ(άρκος) Αύρ (ήλιος) Γλυκωνια- 
νός Έφέσιος
κύκλι] ος αν\λη\τ]ής, Πνϋτονείκης Άκτιο- 
ν[είκ\ης, πλει\στ\ονείκης
CIG 4081 (=IGR III, 231).
’Από τής βασιλείας τοΰ Μάρκου Αύρηλίου 
(161 180) καί έξης.

11) Μ(άρκος) [Αύρή(λιος) Δαμ]άς 
Σ α ρδ ι α ν ά ς
πανγκρατιαστής-— πύκτης-- [νεικησας---] ’Ά- 

κτια εν 7νε[ικοπόλει]1 *
F.D. III 1, 557. L. Robert, Revue Philo 1.
56, 1930. σ. 44-49
Πρά των μέσων τοΰ 3ου μ.Χ. αί.

1 Κατά συμπλήρωσιν του R. ROBERT, ε. ά. σ. 45, αντί
τοΰ : * Ακτια εν Δ^απόλει ;]. Ουτος ήτο υιός τοΰ περίοδο·
νίκου Μάρκου Αύρηλίου Δημοστράτου Δαμά, εκ τοΰ όποίου 
και συνεπληρώσαμεν το προωνύμιον, πβλ. L,. ROBERT^ 

ε.ά., 6 οποίος όμως συμπληροΤ τό δνομα τοΰ Δημοστράτου 

και εις F.D. III 1, 557.

12) *Μαρκος Αύρήλιος Δημόστρατος 
Δ α μα ς Σαρδιανός
νεικησας—“Ακτια β'—πυγμής3 
Buckler-Robinson, Sardis VII, 1932, 
άρ. 79, Α10· C9. Moretti, Iscriz. Agon., 
άρ. 84. Knab, Periodoniken, άρ. 52.
212- 217 μ.Χ.

13) Μ(άρκος) Αύρ (ήλιος) Έρμαγό- 
ρας Μάγνης (άπό)Σιπύλου 
παλαιστής, ξυστάρχης ’ Ακτίων---νεικήσας-— 
’Ολύμπια εν Πείση Ιερόν, αλλας ίεράς3 ιη — 
"Ακτια β ---
IGXIV, 739. L. Robert, Revue Philol. 
56, 1930, σ. 43-44. Moretti, Iscriz. Agon., 
άρ. 77.
Μέσα τοΰ 2ου μ.Χ. αί.

14) [ Α ύ ρ (ή λ ι ο ς ); Π]ολυκράτης Κιβυ- 
ράτης
\πε]νταβλος--- νεικησας τούς υπογεγραμμέ
νου^] αγώνας--- [“Ακτια έν Νεικοπ;]όλε«
Ν. Buckler, JHS 37, 1917, σ. 89, άρ. 1, 
στ. 3. 20-21. Moretti, Iscriz. Agon., 
άρ. 82.
Περί τό έτος 210-212 μ X.

15) *Μ(άρκος) Αύρή[λι]ος <Πτ)ο<Τ>ε- 
μαΤος ’Αργείος
ποιητής περιοδονείκης γ — νεικησας— "Ακτια 
πρώτος
F.D. III 1, 89. L. Robert, Revue Philol. 
56, 1930, σ. 54. Μ. ΜίΤΣΟΣ, Άργολική προ
σωπογραφία, σ. 52 (έν λ. «Αύρήλιος», άρ. 1) 
Τέλη τοΰ 2ου μ.Χ. αί.

16) Αύρήλιος Σ επτίμιος Ειρηναίος 
Λαοδικεύς Μητροπολίτης 
νεικησας τούς υποτεταγμένους αγώνας— Αν- 
γούστου "Ακτια έν Νεικοπόλει τής περιόδου 
παίδων πυγμήν

2 ~Ητο επίσης παγκρατιαστής, F.D. III 1, 556, πβλ. 

L· Robert, ε.ά. σ 45.
3 Έχ της λέξεως ταύτης συνάγεται ότι δ Έρμαγόρας δεν 

ήτο βεβαίως Άκτιονίκης, έφ’ οσον εξήλθεν ισόπαλος προς 
τοίις άνταγωνιστάς, πβλ. ROBERT, ε.ά., περί τής σημα
σίας τής λ. «ίερά».
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CIG 4472, 10-11. Moretti, Iscriz. Agon., 
άρ. 85.
Περί τό έτος 221 μ.Χ.

17) Μ:άρκος Αύρήλιος Σιλβανος Έ ρ- 
μουπολίτης

οαλπικτής-'-δωδεκαακτιονείκης1 
Berlin Griech. Urkunden, IV (1895), 1074 
(=Sammelbuch, 5225, στ. 22-23). Morettd 

Olympionikai, άρ. 995-1004.
Περί τό έτος 275 μ. X.

18) Αύρ(ήλιος) Τ ο ά λ ι ο ς (Οΐνοανδεΰς;) 
νεικηοας παίδων παγκράι:ιον—’Ολύμπια, ΤΙν- 
■&ια, Ακτια, ’Ολύμπια, ”Ακτια (ένιάς στεφά
νων)

Μ. Holleaux-P. Paris, BCH 10, 1886, 
σ. 233 - 234, άρ. 13. Moretti, Olympioni
kai, άρ. 1005-1006.
Βασιλεία Σεβήρου ’Αλεξάνδρου (222-235 π.Χ.).

19) — * Α ύ ρ ( ή λ ι ο ς) Χάρμος Φιλαδελ- 
φεύς
[κιθαρ]φ<5ός παράδοξος, περιοδοντικής, στε. 
φανοοϋεις ιερούς αγώνας τους από τής οικου
μένης πάν[τ]ας από Καπετωλείων έως ’Αντιό
χειας τής Συρίας2
CIG 3425. Knab, Periodoniken, σ. 82, άρ. 2- 
Μετά τό έτος 212 μ.Χ

20) Δαμόνικ[ος Δαμονίκου;] (Λακέ- 
δαιμόνιος)
[νικάσας] "Ακτια τα έ[ν Νικοπόλει] ανδρας 

π[αγκράτιον;]
A. Woodward, BSA 29, 1927/8, σ. 41, 
άρ. 63. SEG 11, 1954, 828.
Τέλη τού Ι™ μ.Χ. αί.

1 ’Άν και δ Σιλβανος προήρχετο εξ Αίγυπτου, δπου ο
μοίως ετελοΰντο Άκτιακοί αγώνες, εν τούτοις νομίζομεν δτι 
ούτος ενίκησεν είς τά έν Νικοπόλει ’Άκτια, διότι άναφέρονται 

(στ. 22 - 23) τά ’Άκτια μετά των Καπιτωλείων, Πυθίων, 

’Ολυμπίων και Νεμεών, δηλαδή των μεγάλων αγώνων τής 
περιόδου.

2 Ό Χάρμος δεν άναφέρεται μεν ρητώς ως Άκτιονίκης, 
εΤναι όμως ασφαλές δτι υπήρξε τοιοΰτος/ έφ’ όσον ενίκησεν 
είς δλους τους Ιερούς αγώνας τούς τελούμενους από τής Ρώ

μης (Καπιτώλεια) μέχρι τής επί Δάφνη ’Αντιόχειας.

3 ’Εάν ό Φίλιππος Γλυκών ενίκησεν είς τό παγκράτιον

21) *[Δημο]κράτης Δημοκράτους Μ ά- 
γνης άπό Μαιάνδρου
ν[ικήσ]ας την περίοδο[ν] άν[δρΰ>ν π]νγμήν 

'Ακτια τρις
Ο· Kern, I. Magnesia, 149. Knab, Perio
doniken, άρ. 33. Moretti, Iscriz. Agon., 
άρ. 62.
Μετά τά Ιτος 25 μ-Χ.

22) *Έρμάς Ίσίω [ ν] ως Άντιοχεύς 
άπό Δάφνης
νεικηοας Ολύμπια δ'ις και την λοιπήν περίο
δον έν τή [πε]ριόδφ συν δ[ΐ]ς Νεμείοις [και] 
’ Ακτίοις--- ανδρας πανγκράτιον 
Dittenberger - Purgold, Olympia V, 
231. Knab, Periodoniken, άρ. 35. Moretti, 
Olympionikai, άρ. 754 καί 757.
Μεταξύ των έτών 24 καί 15 π.Χ.3

23) *Ήράς Λαοδικεύς
or Σμύρνα και δρυς Περγάμου κατέστεφεν, 
Δελφοί, Κόριν&ος, ~ Ηλις, "Αργος, ”Ακτιον 
παμμάχος (= παγκρατιαστής)
Φίλιππος ο Θεςςαλονικευς, Παλατ. Άν- 
Θολ. XVI, 52. Knab, Periodoniken, άρ. 36. 
30—60 μ.Χ.

24) *Τιβ(έριος) Ιούλιο ς’Απόλαυστος 
Έ φ έσιο ς
τ[ρ«γικής έν\ρνϋμον κινήοεως νποκριτή[ς 
περιοδονί]κης, Ιερονίκης. [Υ\ειμηύλέντα και 
ανδριάντων άναστάσεσιν εν Έφέσφ--- έν Νει- 
κοπόλει, στεφύλέντα δε και άργυρέφ στεφάνφ 
’Ακτιακφ έν Νεικοπόλει τειμής χάριν 
FD III 1, 551, 1-3. Forschungen in Ephe- 
sos vom...Osterr. Arch.Institut, II, 70, 9-16. 
L. Robert, Hermes 65, 1930, σ. 106- 1144. 
Βασιλεία Κομμόδου (180-192 μ.Χ.)

κατά την πρώτην άκτιάδα (28 ή 27 π.Χ.), τότε ή πρώτη νίκη 
του Έρμα είς τό αυτό αγώνισμα δεν θά εΤναι προγενέστερα 
του έτους 24 (ή 23), δτε ετελέσθη ή δεύτερα άκτιάς, οπότε 

ή δεύτερα νίκη του Έρμα θά έκερδήθη κατά τό έτος 20 

(ή 19).Έάν πάλιν δ Φίλιππος Γλυκών ένίκησε κατά την 
δευτέραν άκτιάδα (24 ή 23 π.Χ), τότε αΐ δυο νΐκαι του Έρ

μα δεν θά είναι προγενέστεραι τών ετών 20 (ή 19) κα* 
16 (ή 15π.Χ), δτε διεξήχθησαν ή τρίτη καί ή τετάρτη άκτιάς· 

Ταΰτα εξηγούν διατί ελήφθησαν ώς χρονικά δρια τά έτη 
24 καί 15 π. X.

4 Τάς δύο έπιγραφάς, έκ τών όποιων ή μία προέρχετα
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25) Γάϊος ’Ιούλιος Ίουλίανδς (Σ μ υ ρ - 
ν αΐο ς )
νεικησας τραγφδονς Ούρανιάδα γ και Πν&ια 
και ’Άκτια—
IG V 1, 662. G. Cadoux, Ancient Smyr. 
na, Oxford 1938, σ. 234, σημ. 2.
Βασιλεία Αύγουστου (;).

26) Μ ( α ρ κ ο ς) Είού{σ)τιος Μ α ρ κ ι α - 
ν ό ς Ροΰφος Σ ι ν ω π ε ύ ς
πνκτης— ’Άκτια β πρώτος και μόνος Σινω- 
πέοον
Moretti, Iscriz. Agon., άρ. 69. Olympio- 
nikai, άρ. 1012. G. Bean, Belleten 17,1953; 
σ. 175-176, άρ. 12. SEG 13, 1956, 540. 
Βασιλεία ΤραϊανοΟ (98-117) ή Άδριανοΰ 
(117 - 138).

27) ---* Κ α λ λ ί μ ο ρ φ ο ς [Κλαυ]δίου 'Α
γαθάγγελου υ ί ό ς
περιοδονίκης πρώτος καί μόνος των απ’ αίώ- 
νος κύκλιων αυλητών νικησας ιερούς αγώνας 
τους υπογεγραμμένους· Πν&ια, ’Άκτια---
CIG 2810, 1-5,
Μετά τδ 138 μ.Χ.1

28) Τ ι ( β έ ρ ιο ς) Κλαύδίοζ Γλαφυρός 
Choraula, Actionica, Sebastonicci
CIL VI, 10120 (=Dessau, 5232). Fried- 

lander, £.ά. II10, 201.
Βασιλεία Δομιτιανοΰ 81-96 2.

29) Λήναιος Πρυτάν[εως] (Έ ρ υ θ ρ α ΐ ο ς;)

εκ των Δελφών και ή άλλη εκ της Εφέσου, εταύτισεν 6 

Ιν. ROBERT, ε.ά. σ. 114. Κατ' αυτόν επί της βασιλείαί του 
Κομμόδου είσήχθη τδ πρώτον ή συνήθεια νά συναγωνίζων. 
ται μεταξύ των οί παντόμιμοι, εϊς εκ τών οποίων ήτο καί δ 
Άπόλαυστος, ενώ πρότερον εδιδον μόνον παραστάσεις (αυ

τόθι σ. 121). Έκ παραδρομής ’ίσως δ L,. ROBERT (ε.ά. 
σ. 114) αναγράφει: Τιβ. Κλαύδιος Άπόλαυστος (αντί τού 

ορθού: Τιβ. ’Ιούλιος Άπόλαυστος).

1 Χρονολογούμεν εκ τής μνείας τών εν Έφέσω Άδρια- 
νών ’Ολυμπίων, τα όποια ΐδρύθησαν μετά τον θάνατον τού 
t Αδριανοΰ.

2 Ό V. GardTHAUSEN ε.ά. II, σ. 207, σημ. 21) τοπο
θετεί την επιγραφήν είς την εποχήν τών Κλαυδίων. Κατά 

τον Μ. BONARIA (RE Suppl. X, 1965, στ. 2) ή

[νικησας πν\γμην παίδας ’7σ#[μια], [άγεν]- 
είονς δε 'Ακτια—
Le Bas-WAddington, Inscriptions III, 
1540 L. Robert, Revue Philol. 55,1929, 
σ. 148-149
Περί τάς άρχάς τού 1ου μ.Χ. αί.

30) Μ έ ν ι π π ο ς Πολυ[κ]λέους (Λακε
δαιμόνιος)
\ν\ικήσας ’Άκτια
IG V ι, 661 Α·
Βασιλεία Αύγουστου3.

31) * Ν έ ρ ω ν (ό αύτοκράχωρ)
Νερών—επί τοντοις κι&αρωδίαις καί τραγφ- 
δίαις κατά τε Ρώμην καί την Ελλάδα πομ
πεύω)·, Ίοϋμίοις καί Πυ&ίοις καί Ήλείοις καί 
Άκτίοις εστεφανοΰτο κηρνξιν, αρματι πηλικφ 
καί τφ τελεία) καί δεκαπώλφ--- 
ΕΥΣΕΒΙΟΥ Χρονικά, σ. 156 (Ικδ. Schone )4. 
Moretti, Olympionikai, άρ. 790-795.
66 μ.Χ.

32) * [Ο ύα]λέριος Εκλεκτός Σινωπεύς 
κήρυξ δισπερίοδος—νεικησας άγώνας ιερούς 
οίκομενικονς τους υπογεγραμμένους-— ’Άκτια 
έν Νεικοπόλει— υπό φωνασκόν Μ( αρκον) 
Ανρ(ηλιον) Μουσαίον τον καί 'Εορτάσιον
IG II2, 3169/70,8-9. 17. 32-33. Knab, Pe- 
riodoniken, άρ.54. Moretti, Iscriz. Agon., 
άρ. 90.
Περί χά ετη 253-257 μ.Χ.

CIL VI, 10120 είναι ή μοναδική Λατινική επιγραφή, ή 
οποία, άναφέρει τα 'Άκτια, τούτο όμως δεν είναι ορθόν, 
διότι ταΰτα άναφέρονται καί είς τήν CIL, XIV, 474 

{Actia aput Bostram).
3 Έφ’ οσον ό Πολυκλής Γοργίππου, ό πατήρ τού Μενίπ- 

που, εζησε κατά τον Ιον π.Χ. αιώνα (IG VI, 135), δ υιός 
θά εζησε κατά τα τέλη τού Ιου π.Χ. αί. ή τάς άρχάς τού 
Ιου μ.Χ. αίώνος, δηλ. επί τής βασιλείας τού Αύγούστου.

4 ΙΙβλ. αυτόθι τήν Άρμενικήν μετάφρασιν (a. Abr. 
2084c): rursum Neron fin) Isthmus et Pythiis it Actus et 

musicos et tragoedos et citharistas dedi.t et coronavit. 
rO Νέρων έπευφημήθη ώς περιοδονίκης κατά τήν επιστρο

φήν του είς τήν Ρώμην, πβλ.ΔίΩΝΑ ΚΑΣΣΙΟΝ ΕΧΠΙ 8. 3 
10.1, 20. 5.
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33) *Μ(άρκος) 0 ύ λ π ι ο ς 'Ηλιόδωρος 
(’Αργείος;)
νεικησας--- ’Άκτια β'--- καί τούς κατ έπαρ- 
χείαν αγώνας, δσονς ούδεις των προ αντοϋ κι- 
ΰαροτδών, υπό φωναακδν Μ(άρκον) Ονλπιον 
Θεόδωρον, τον ίδιον αδελφόν 
IG IV, 591. Μ. ΜίΤΣΟΣ, Άργολ. Προσω
πογραφία, σ. 141.
Άπο της βασιλείας το0 ΤραϊανοΟ (98-117) καί 
έξης1·

34) *Παγ[κ]λής 1Ιαγ[κ]λέους (Τήνιος;) 
ά[κ]τ ιονείκης, [ά]πό συνόδου ΐερας, <5 [κ]αί

περιοδο\ν\ίκης
IG XII 5, 909. Moretti, Olympionikai, 
άρ. 823.
l°s μ.Χ. αί. (προκεχωρημένος).

35) Π ι ξ ώ δ α ρ ο ς Άπολωνίδου Ξάνθιος 
Ά κ τ ι ω ν ί κ η ς
Tituli Asiae Minoris II, 376. 
Αύτοκρατορικοί χρόνοι (πρό του έτους 212 μ.Χ.)2

36) Τιβ(έριος) Σκανδιλι[α]νος Ζώσι- 
μος (Κρής άπό Γόρτυνος)
Ρώμην πυΰανλας, ’Άκτια χοραύλας
CIG 1719. G. Daux, BCH 68-69, 1944/5»
σ. 123-126, άρ. 36.
Τέλη τοΰ 1ου μ.Χ. ή άρχαί τοΰ 2ου μ.Χ. αϊ.

37) Σπέδιος3 Σάτυρος Νεικοπολίτης 
φωνασκδς4— ""Ακτια (έντός στέφανου)
L· Robert, Etudes epigr. et philol., Pa

1 Έφ’ οσον 6 Ηλιόδωρος φέρει ώς nomen gentis τό 
Ulpius, ή επιγραφή είναι μεταγενέστερα τοΰ αύτοκράτορος 
Τραϊανού (Μ. Ulpius TrajatlUS). Ό Ηλιόδωρος θά ήτο 
περιοδονίκης, Ιφ’ οσον άναφέρεται οτι ένίκησεν εις τά Νέμεα, 
’Ολύμπια, Πύθια, Ίσθμια και ’Άκτια. "Ολως περιέργως ο! 
δύο αδελφοί φέρουν το αυτό praenomen (Μάρκος).

2 Έφ’ οσον ό Πιξώδαρος δεν φέρει ώς nomen gentis 
τό Αύρήλιος, ή επιγραφή είναι προγενέστερα τοΰ έτους 
212 μ. X.

3 Ή επιγραφή έχει ΣΠΕΛΙΟΣ, εις τό όποιον ό μέν
L,. Robert, έ.ά., φρονεί οτι πρέπει να άναγνωρίσωμεν τό
όνομα Σπέδιος, ό δέ CORMACK, ε.ά., προτείνει μέν τά 
Σ. Πέδιος, αλλά, επειδή τά έκ τοΰ S άρχόμενα Ρωμαϊκά 
ονόματα γράφονται ώς Ser., Sex. καί Sp., διστάζει νά

ris 1938, σ. 95-96. J. Cormack, BSA 4h 
1945, σ. 107-108.
Αύτοκρατορικοί χρόνοι (πρό τοΰ έτους 212 μ.Χ.)

38) *[Φίλι]ππος Γ λ ύ κ ω [ ν ] Περγαμη- 
ν ό ς
[νικήσας] --- 5Άκτια άνδρα[ς πάλην, πυγμήν 
και] 0 παγκράτιον
Μ. Fraenkel, Pergamon VIII, 535. 
Knab, Periodoniken, άρ. 34. Moretti, 
Iscriz. Agon., άρ. 58.
Περί τά έτη 28-20 π.Χ.

39) * Τ (ί τ ο ς) Φλαούϊος Άρτεμίδωρος 
Άρτεμιδώρου Άδανεύς
"Ακτια, Νέαν πάλιν άνδρών παγκράτιον 
IG XIV, 746, 7. Knab, Periodoniken, άρ. 40. 
Moretti, Iscriz. Agon., άρ. 67.
Περί τό έτος 90 μ.Χ.

40) * Τ(Ετος) Φλαούϊος Άρχίβιος 5 Α λ ε
ξ ανδ ρ ε ύς
— "Ακτια αγενειών πάλη(ν) παγκράτ\ιον καί 
τρις; κατά] το έξης άνδρών παγκράτιον πρτη- 
τον άνύλρώπων
IG XIV, 747, 18-19. Knab, Periodoniken, 
άρ. 42. Moretti, Iscriz. Agon., άρ. 68.
Περί τό έτος 110 μ.Χ.

41) Τ(ίτος) Φ(λάβιος) Άσκληπ[ι·--ό 
καί(;) Εύδ]οξος(;) (Μιλήσιος) 
νικησας--- πάλη [καί παγκρα]πφ~- "Ακτ[ια 
τά μεγάλα Καισάρηα---]
Τη. Wiegand, Milet I 9, άρ. 371.
Περί τό έτος 100 μ.Χ.

υιοθέτηση τό όνομα Σπ. Πέδιος. Νομιζομεν οτι τό τελευ. 
ταΐον όνομα ήδύνατο κάλλιστα νά ύποστηριχθή, εάν ύπεθέ- 
τομεν οτι τό ΣΠΕΛΙΟΣ προήλθεν έξ απλογραφίας έκ τοΰ 
ΣΠΠΕΛΙΟΣ.

4 Περί των φωνασκών, οί όποιοι ύπεβοήθουν τους άθλη- 
τάς των μουσικών αγώνων, ώς ό άλείπτης και ό παιδοτρί- 
βης τούς άθλητάς των γυμνικών, ίοέ L,. ROBERT, ε.ά. 
σ 94-95. Είναι έν τούτοις πιθανόν οτι δ Σπέδιος ένίκησε 
ιδίαν μάλλον νίκην ή ώς βοηθός άλλου άθλητοΰ.

5 Ή συμπλήρωσή αυτή είναι ή τοΰ MORETTI, έ.ά. σ. 149, 

αντί τοΰ ανδρα[ς παγκράτιον, παΐδας] παγκράτιον τοΰ 
FRANKEE (είς Pergamon VIII, άρ. 535). Διά τήν χρονο- 
λόγησιν τής έπιγραφής, ίδέ MORETTI, ε.ά. σ. 150.

21
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ΑΚΤΙΟΝΙΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ

42) Περί το έτος 20 π.Χ.
* [--κράτους Μιλήσιος]1 2 
"Ακτια τά μεγάλα [Και]σάρηα ανδρας στάδιον, 
δίαυλον, οπλίτην εν τη [αύ}τη ημέρα πρώτος 
πάντων
Τη. Wiegand, Milet I, 9, άρ. 369, στ. 9-11. 
L. Robert, REA 31, 1929, σ. 14-20. Helle- 
nica VII, 1949, σ. 118 καί 121. Moretti, 

Iscriz. Agon., άρ. 59.

43) Περί το έτος 5 μ.Χ.
- - - Κ ω ο ς
[νΑκ]«α τά μεγάλα Καισάρηα άχενεί[ους] 
πενταπλόν πρατον Κωΐων 
Paton-Hicks, Inscriptions of Cos, 104. 
Syll3· 1065. Moretti, Iscriz. Agon., άρ. 60.

44) Περί τά μέσα τοΰ 1ου μ.Χ. αί.
— * Ά ρ σ [ τ ] έ ο υ (;)2 * (Στρατονικεύς) 
παγκράτιον ίε[οόν;] άχ[ώ]ν[α] "Ακτια άγ[ε- 
νεία)]ν
CIG 2723, 5. Knab, Periodoniken, άρ. 38. 
Moretti, Olympionikai, άρ. 780.

45) * Πιθανόν 1ου μ.Χ. αΖ.
[νική]σ[α]ς 3 * * Ολ\ν\μ[π]ι[α δίαυλ]ον άπαξ καί 
δπλείτην τρις, κατά τδ έξης καί την λοιπήν 
περίοδον συν ’ Ακκτίοισι
Dittenberger - Purgold, Olympia V, 
230. Knab, Periodoniken, άρ. 37. Fried- 
lander, SA II10, σ. 148, σημ. 3.

46) 1ου μ.Χ. a! - 2ου μ.Χ αϊ.
"Ακτια έν Νεικοπόλει β', , Επίδαν\ρον] πν- 
γμ(ν)ήν a
L. Moretti, Bull. Comm. Arch. Roma 75, 
1953/δ, σ. 80-81, άρ. 3. SEG 16, 1959, 596.

1 "Αν καί δεν άναφέρεται ώς περιοδονίκης, θά ήτο 1ν 
τοότοις τοιοΰτος, εφ’ οσον Ινίκησεν εις τά 'Ολύμπια, Πύθια 
"Ισθμια, Νέμεα καί τά ’Άκτια.

2 Ο Moretti, ε.ά., δεν ευρίσκει δρθήν την συμπλή-
ρωσιν. Έάν πάντως είναι δρθή, φαίνεται ότι πρόκειται μάλ
λον περί τοΰ υίοϋ τοΰ Άριστέου ενταύθα, διο'τι δ Άριστέας

ό Στρατονικεύς εδρασε (πβλ. ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ V 21. 10) κατά

την 178τΐ ’Ολυμπιάδα (64 π.Χ), δτε τά Νέα ’Άκτια δεν
εΤχον ακόμη συσταθή, Ή χρονολογία της επιγραφές (35-
41), την όποιαν δίδει ό Κναβ, έ.ά., δεν είναι, νομίζομεν,

ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ

47) Βασιλεία Άδριανοΰ (117-138) καί έξης3 
έν Νεικοπόλει αγενειών "Ακτια— Ζμνρναν-- 
Όλύμπια της συνόδου, Άδριανά ’Ολύμπια αν 
όρων πυγμήν
Br. Mus· Gr. Inscr. Ill 1, 615, 9 καί 16.

48) Δεύτερον ήμισυ τού 2ου μ.Χ. αί.
[νεικήσας] —- ττ[αίδων ’Άκτια] έν Νεικοπόλει-— 
πένταέλλος ’Εφεσηονε[ίκχ\ζ\
Forschungen in Ephesos II, 72, 4-5.23-24. 
Moretti, Iscriz. Agon., άρ. 75.

49) Μετά τό 180 μ.Χ.
[---Τριαλλια;]νός καί Έ φ έ σ ι ο ς 
νικησας αγώνας Ιερούς τους ϋπογεγραμ (μ)έ- 
νους-— ’Ά[χ]τια άνδρών δόλιχον

Edhem Bey, BCH 28, 1904, σ. 87- 89, 
άρ. 10. Moretti, Iscriz. Agon., άρ. 78.

50) * Άρχαί τοΰ 3ου μ.Χ. αί.
πυϋτκδς α[ύλητής νεικήσας/ την περίοδο[ν 
έν ττ) περιόδφ;]--- νε[ικήσας αγώνας ιερούς] 
τους ϋπογεγραμίμίνους]— "Ακτια έν Νεικο- 
πόλει
FD III 1, 550, 1-2. 5-6. 10. L. Robert, 

Revue Philol. 56, 1930, σ·53-54. Moretti’ 
Iscriz. Agon., άρ. 81.

51) Περί τά μέσα τοΰ 3°« μ.Χ. αΖ.
"Ακτια έν Νεικοπόλει κατά τδ έξης β —
FD III 1, 555, 74. L. Robert, Revue 
Philol. 56, 1930, σ. 51 - 53. Moretti, 

Iscriz. Agon., άρ.87. Olympionikai, άρ. 1027.

52) * Δεύτερον ήμισυ τού 30,u μ.Χ. αί·
"Ακτια έν Νεικοπόλει β'
IG VII, 49, 16. L. Robert, REA 31, 1929, 
σ. 15, σημ. 1. Knab, Periodoniken, άρ. 49. 
Moretti, Iscriz. Agon·, άρ. 88.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ· ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ

δρθή, καθ’ οσον επί Καλιγούλα (37-41) είχεν άπαγορευθή 
ή διεξαγωγή των Άκτίων (πβλ. SUETONIUS Caligula
23, 1).

3 Έχρονολογήσαμεν εκ τής μνείας των Άδριανών ’Ολυμ
πίων, τά όποια κατά πασαν πιθανο'τητα ίδρύθησαν υπό του 
Ίδιου τοΰ Άδριανοΰ, πβλ. Moretti, Iscriz. Agon., σ. 225.

4 Ή προτεινομένη ένταΰθα ταύτισις τοΰ ήμετέρου άθλη- 
τοΰ προς τόν Π(όπλιον) Α’ίλ(ιον) Αυρ(ήλιον) Σεραπίωνα 
Έφέσιον (F.D. III 1, 554) είναι, κατά τόν L,. ROBERT 
(ε.ά. σ. 53), εσφαλμένη.
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