
ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚ ΠΑΡΟΤ
(Π tv. 59—60)

Μεταξύ των πολυαρίθμων έπιγραφών των εύρεθεισών κατά τάς έργασίας άναπα- 
λαιώσεως τού ναού τής Κατοπολιανής έν Πάρω περιλαμβάνεται καί τό ένταϋθα δημο- 
σιευόμενον1 θραύσμα στήλης έκ λευκού, χονδροκόκκου, παριακοΰ μαρμάρου, μεγίστου 
σφζομένου ύψους 0,245 μ., πλάτους κάτω 0,26 — άνω 0,25 μ. καί πάχους περ. 0,055 μ.
(Π ί ν. 59). Ή στήλη θραυσθεΐσα άνω καί κάτω έχρησιμοποιήθη ώς οίκοδομικόν 
ύλικόν, διά τούτο δέ, παρά τόν έπιμελή καθαρισμόν της, διατηρεί είς τήν ένεπίγραφον 
αυτής πλευράν πολλαχοΰ υπολείμματα άσβέστου. Είναι τεθραυσμένη κατά τό άνώτερον 
αύτής τμήμα είς δύο μέρη, τά θραύσματα όμως προσαρμοζόμενα άκριβώς αύτόθι άφήνουν 
έλάχιστα μόνον κενά γραμμάτων. Άποκεκρουμέναι είναι έπίσης αί κάθετοι πλάγιαι 
άκμαί τής ένεπιγράφου όψεως, ούτως ώστε έκ τής άρχής καί τού τέλους έκάστου στίχου 
έλλείπουν έν έως τρία γράμματα."Υψος γραμμ. 0,005 μ., διάστιχον 0,005 μ. καί μεταγραμ- 
μάτιον 0,003 - 4 μ. Διά τήν χάραξιν τών γραμμάτων έκάστου στίχου ό χαράκτης έχρη- 
σιμοποίησε κανόνας (« όδηγούς »), ώς είναι σαφές είς τό σφζόμενον κατώτερον τμήμα 
τής έπιγραφής.

Τό κείμενον αυτής (πρβλ. καί τήν έξ έκτύπου φωτογραφίαν τού Π ί ν. 60) έν 
μεταγραφή έχει ώς έξής :

------------ °· 11Σ κ α λ οκαγαθίαν, τώ[ν] τε τ[ον β]ασ[ιλέ-

ως πρ]αγμάτω[ν] Πτολεμαίον και της άδελ[φή]ς αντ[οϋ 
βασ]ιλίσσης [Κλε]οπάτρας [κ]αλώς καί [δικ]αίως vac. 
την] διοίκησιν [ποιούμενος διατελεί άξιος τών 

5 τ]ε πιστενομ]ένων] αύτώι βασιλέων καί τής αύ-

τ]ον αναστροφή]ς τί]μια φνλάττων, πρός τε τον- 
τ]ους καί τούς άλ[λον]ς "Ελληνας ανέγκλητος 
έ]στιν, ευσεβής τε υπάρχων εις τε τούς άλλου [ς δ 
ή]μους καί εις τήν 'Εστίαν του δήμου τοϋ ήμετέρον vac.

10 σ]τεφάνην κατασκευάζει χρυσήν τώι άγάλματι

τ] ή ς 'Εστίας, όπως έπικοσμήσει τό ιερόν δαπάνην 
ύ]πομενών έκ [τ]ών ιδίων ον μικράν, υπόμνημα τής 

α]ύτοϋ εύσεβε]ί]ας θέλων καί παρ’ ήμίν καταλιπείν 

κ]αί τοϊς έξ ημών έπιγ ινομένοις. ν άνθ’ ών άγαθει 

15 τ]ύχηι δεδόχθαι έπηνήσθαι νΑγλαόν Θεοκλείους

Κ]ώιον έπί τε τέι είς τό θειον εύσεβείαι καί τέι πρός

1. Διά τήν άδειαν δημοσιεύσεως ευχαριστώ τόν καθηγητήν κ. Ά. Όρλάνδον. Ή άραίωσις 
τών γραμμάτων ώρισμένων λέξεων τοΟ κειμένου τής έπιγραφής όφείλεται άπλώς καί μόνον είς τε
χνικούς λόγους,
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τ]όν βασιλή Πτολεμαίον και την βασίλισσαν Κλε[ο- 
π]άτραν εννοίαι και επί τέι εις τον ή μ έτερον δήμον 
ύ]π’ αύτοϋ γινομένει φιλαγαθίαι, ών μνημονεύ- 

20 ω]ν ό δήμος ό Παρίων καί νϋν αυτόν τιμάι προς vac. 
τ]αϊς νπαρχούσαις τιμαϊς χρυσώι στεφάνωι κα[ί 

ε]1κόνι τετραπήχει λυχνέως λίθου ώς καλλίστε[ι, 
δ]πως πάσι φανερά Ιι ή ήμετέρα προαίρεσις καί [έ 

κ]τένεια εις τούς ευεργε τ ο ϋντας ημάς ου λει[πο- 
25 μ]ένους έν χάριτος άποδόσει, ήν στήσει ό δήμος [6 Παρί

ων έν τώι Ιερώι τής 'Εστίας, ουπερ καί ή ΣΜ\----------°· 6—8
.ώι άνακειμένη υπάρξει, παραστήα[αι δε ταύ-

τηι] καί στήλην λιθίνην έχουσ α ν [τάδε τό ψήφισμα
.... η σαν την------------------------------------------------------

30-------- ■"----τ-----------------------------------------------------------

Ή έπιγραφή περιέχει ψήφισμα τοϋ δήμου των Παρίων πρός τιμήν τοϋ Άγλάου 
Θεοκλείους Κφου, προσώπου τό όποιον μδς είναι ήδη γνωστόν έξ έπιγραφής τίνος τής 
Δήλου 2 3.

Πρόκειται καί ένταΰθα περί τιμητικοΟ ψηφίσματος, τό όποιον καί διά τήν άκριβή 
χρονολόγησίν του, κυρίως δμως διά τάς πληροφορίας, τάς όποιας μας παρέχει, είναι 
σημαντικότατο ν καί βοηθεΐ όχι μόνον είς πολλά ζητήματα τής νέας έπιγραφής, άλλά 
καί είς τήν προσπάθειαν σκιαγραφήσεως τής πολιτικής δραστηριότητος τοϋ Άγλάου, 
τήν όποίαν κατωτέρω θά έπιχειρήσωμεν.

Διά τοϋ ψηφίσματος τούτου των έξαπεσταλμένων εις ’Αλεξάνδρειαν υπό τοϋ κοι
νού των Κρηταιέων συμμάχων3 έπαινεΐται ό παρά τφ βασιλεί Πτολεμαίω τω πρεσβυ
τέριο τής μεγίστης τιμής καί προαγωγής ήξιωμένος Αγλαός Θεοκλέους Κφος, στεφα- 
νοϋται διά χρυσοϋ στεφάνου καί τιμαται διά δύο χαλκών άνδριάντων, έξ ών ό εις θέλει 
στηθή έν τή Ιδιαιτέρμ αύτοϋ πατρίδι Κώ, ό δέ έτερος έν Δήλω. Ό έν τή έπιγραφή άνα- 
φερόμενος Πτολεμαίος ό πρεσβύτερος ταυτίζεται πρός τόν Πτολεμαίον τον VI τον 
Φιλομήτορα ( 180- 145 π.Χ.), φέροντα τήν προσωνυμίαν ταύτην πρός άντιδιαστολήν 
άπό τοϋ Πτολεμαίου τοϋ VIII τοϋ II Εύεργέτου, τοϋ έπικαλουμένου Φύσκωνος καί νεω- 
τέρου 4. Διά τήν άκριβεστέραν χρονολόγησίν τής έπιγραφής βοηθεΐ ό έν στ. 8 κ.έ. άνα- 
φερόμενος πόλεμος τών δύο άδελφών καί δη καί νϋν έν τήι γινομένηι κατά Κύπρον στρα- 
τείαι, διά τόν όποιον είναι σήμερον γενικώς άποδεκτόν τό έτος 154 π.Χ.5. Τό ψήφισμα

2. F. Durrbach, Choix d’inscriptions de D61os I ( 1921), 154 κ.έ. άριθ. 92. Inscriptions de 
D61os, άριθ. 1517. J. Pouilloux, Choix d’inscriptions grecques ( 1960), άριθ. 17.

3. Περί τού κοινού τών Κρηταιέων βλ. κυρίως Μ. van der Mijnsbrugge, The Cretan Koinon 
(1931 ) καί H. van Effenterre, La Grfete et le monde grec, 127 κ.έ. Περί τής έννοιας τής λέξεως 
σύμμαχοι πρβλ. Holleaux, Etudes III, 81.

4. W. Otto, Zur Geschichte der Zeit des 6. Ptolemaers, έν Abh Ak Miinchen, N.F. XI, 1934, 
70 καί 100. Πρβλ. έπίσης W. Otto - H. Bengtson, Abh Ak Miinchen XVII, 1938, 100 κ.έ. H. Volk- 
mann, RE XXIII 2, 1703. Holleaux, Etudes III, 80 καί σημ. 2.

5. W. Otto έ,ά. 9 σημ. 3, διά τήν έκστρατείαν τού Εύεργέτου κατά τής Κύπρου αύτ. 116 κ.έ·, διά
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τής Δήλου κατά ταύτα άνάγεται μεταξύ τών ετών 154 καί 145 π.Χ. και πιθανώτατα όλί- 
γον μετά τό 154, διότι ή έκστρατεία κατά τής Κύπρου άναγράφεται ώς σύγχρονόν τι 
συμβάν. Κατά τόν πόλεμον τούτον ό Φιλομήτωρ ένισχύθη ύπό Κ ρητών συμμάχων, 
οί όποιοι πλήν τών διά τού ψηφίσματος τούτου είς τόν 'Αγλαόν άποδιδομένων τιμών, 
έτίμησαν και αυτόν τόν βασιλέα Πτολεμαίον, ώς μάς πληροφορεί έτερον σύγχρονον 
πρός τό άνωτέρω ψήφισμα αυτών έκ Δήλου 6.

Επανερχόμενοι τώρα είς τήν έπιγραφήν τής Πάρου καί άφήνοντες πρός τό παρόν 
κατά μέρος τόν Ιστορικόν και άρχαιολογικόν αυτής υπομνηματισμόν, παραθέτομεν όλίγα 
τινά άφορώντα είς έπϊ μέρους σχετικά, έπιγραφικά κυρίως, ζητήματα.

Τήν έλλείπουσαν άρχήν τού ψηφίσματος δυνάμεθα μετά πιθανότητος νά άποκατα- 
στήσωμεν κατ’ άναλογίαν έτέρου IG XII 5, 129 περί τό 150 π.Χ.7 τιμητικού ψηφίσματος 
έκ Πάρου :

Τύχη ’Αγαθή
’Έδοξε τέι βουλέι καί τώι δήμων ό δείνα τοϋ δεινός
είπεν έπειδή "Αγλαός Θεοκλείους Κώιος-------

στ. 1. καλοκαγαθίαν. 'Ομοίως καί είς τό ψήφισμα τής Δήλου 1517. ίο κ.έ. βονλό- 
μενός πάσι φανεράν καθιστάναι τήν εαυτού καλοκαγαθίαν.

τώ[ν] τε τ[ον β]ασ[ιλέως πρ]αγμάτω[ν. Πρβλ. AM 72, 1957, 233 άριθ. 64. 27 είς 
τα τοϋ βα[σιλέ]ως Πτολεμαίου πράγματα. OGIS 102. 5 κ.έ. ίνεκεν τής είχεν καλο[κα- 
γα]θίας είς τε τούς στρατιώτας κα[ί τ]ήν πάλιν καί τά τοϋ βασιλέως [πρ]άγματα. 
OGIS 329. 3ΐ κ.έ. καί διά τό είς τά τοϋ βασιλέως πράγματα [καλώς] καί δικαίως άνε- 
στράφθαι. Πολλάκις διαχωρίζονται τά πράγματα τού προσώπου τού βασιλέως π.χ. OGIS 
231. 19 (τήν εύνοιαν) εις τε ήμάς καί τά πράγματα. Preisigke, SB I, 3941 έννοιας 
ίνεκεν εις τόν βασιλέα Πτολεμαίον καί βασιλέα Πτολεμαίον τόν αδελφόν. .. καί τά 
πράγματα αυτών. Έτερα παραδείγματα παρά Wilcken, UPZ I, 110 Kommentar Ζ. 4. 
Διά τήν σημασίαν τού όρου βλ. Μ. Holleaux, Etudes III, 225 κ.έ. Welles, Royal 
Correspondence in the Hellenistic Period, 182. E. Bickermann, Gnomon 8, 1932, 
429. L. Robert, Hellenica VII, 23 σημ. 7. Chr. Habicht, AM 72, 1957, 237 καί σημ. 
102. Πρβλ. έπίσης καί W. Otto, Abb Ak Miinchen XI, 1934, 105.

στ. 2. Περί τών ένταύθα καί κατωτέρω στ. 17 -18 άναφερομένων βασιλέων Πτολε
μαίου καί Κλεοπάτρας, τούς όποιους ταυτίζομεν πρός τόν Πτολεμαίον VI τόν Φιλομή- 
τορα ( RE XXIII 2, 1702 κ.έ.) καί Κλεοπάτραν τήν II ( RE XI 1, 740 κ.έ. ) βλ. κατω
τέρω σελ. 127.

τό έτος 154 αύτ. 112 σημ. 4. Περαιτέρω Holleaux, Etudes III, 85 κ.έ., διά τό έτος 154 αύτ. 87 σημ 3. 
Bengtson, Griechische Geschichte* 488, Volkmann, RE XXIII 2, 1724 έν λ. Ptolemaios VIII 
Evergetes II.

6. Inscriptions de D61os 1518, τελευταίως δέ παρά J. Pouilloux, Choix d’ inscriptions 
grecques, άριθ. 18. Καί είς τά δύο ψηφίσματα άναφέρεται πολλαχοΟ ό Μ. Launey, Recherches sur IeS 
arm6es helMnistiques, 39, 270 καί σημ. 5, 904 καί σημ. 6, 1060 - 61. Τά δύο κείμενα συνεδύασε πρώ
τος καί έσχολίασεν έξόχως ό Holleaux, Archiv fiir Papyrusforschung VI, 1913-20, 9 κ.έ, 
( = Etudes III, 77 κ.έ.).

7, Διά τήν χρονολόγηση» βλ. Rubensohn, RE XVIII 4, 1826,
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καί τής άδελ[φή]ς αύτ[οϋ. Επιγραφικός μαρτυρίας περί τής Κλεοπάτρας ώς 
άδελφής τοϋ Φιλομήτορος βλ. OGIS 107 σημ. 1 καί W. Otto, Abh Ak Munchen XI, 
1934, 14 καί 100 σημ. 5. ’Αλλά καί τοϋ διαδόχου τοϋ Φιλομήτορος Πτολεμαίου τοϋ II 
Ευεργέτου ύπήρξεν ή Κλεοπάτρα ή II άδελφή καί σύζυγος (βλ. κατωτέρω σελ. 127 κ.έ.).

στ. 3. βασ]ιλίσσης. Διά τον τύπον βλ. Ε. Schweizer, Grammatik der Pergame- 
nischen Inschriften, 140. C. B. Welles, RCHP Appendix ένλ.

στ. 4. τήν] διοικήσω [ποιούμενος. Ή περίφρασις καί παρά Syll3 569.18 διοι
κήσω ποιησάμενος.

στ. 5. των [τ]ε πιστενομ[ένων] αντώι βασιλέων. Πρβλ. Syll3 709.2 κ.έ. πιστευό- 
μενος δε κα[ί τιμώμενος ού]θενός ήσσον υπό βασιλέως καί τήν έπιγραφήν έκ Τυάνων 
Roth, Kleinasiatische Denkmaler 370, άριθ. 78.2 κ.έ. των πρώτων φίλων βασιλέως 
Άριοβαρζάνον φιλορωμαίον και μάλιστα πιστενομένων και τιμωμένων παρ’ αύτώ. Όμοίαν 
σημασίαν έχει καί τό ουσιαστικόν πίστις ( βλ. Welles, RCHP 182 σημ. 2 - 3 ), ώς π.χ. 
Welles, έ.ά. 44.ι κ.έ. άδελφώι γεγενημένωι έν τιμήι καί πίστει. Πρβλ. Holleaux, Etudes 
111,224.9. 'Ομοίως A. Wilhelm, Neue Beitrage IV, σελ. 21 στ. 6 καί τής πιστέ]ως καί 
τιμής τυγχάνων καί αύτ. VI, σελ. 39 στ. 3 κ.έ. γενόμενον έν τ]ήι πρώτηι προαγωγήι καί 
πίσ[τει.

στ. 5. κ.έ. καί τής αύ[τ]ον άναστροφή[ς. Πρβλ. είς τό σύγχρονον περίπου παρια- 
κόν ψήφισμα IG XII 5, 129.23 κ.έ. καί τήι τον βίου άναστροφέι. ’Επίσης IGV 1, 1432.35 
έπιγνόντες αντοϋ τάν άναστροφάν. IG IX2 1, 209.6 καί τάν άναστροφάν έποιήσατο άξίως 
μεν αυτοσαντοϋ. Syll3 660.5 κ.έ. καί τάν άναστροφάν [έ]ποιήσαντο αξίαν αντοσαυτών τε... 
Παραδείγματα βλ. Syll3 IV,2 έν λ. καί W. Peek, AM 59, 1934, 69. Διά τήν έννοιαν 
τής λέξεως είς τιμητικά ψηφίσματα γενικώς, Larfeld, Griech. Epigraphik3, 361, διά 
δέ τό ρήμα άναστρέφομαι καί τά παράγωγα αύτοϋ Welles, RCHP Appendix έν λ.

τί]μια φυλάττων. 'Η συμπλήρωσις είναι, νομίζομεν, άσφαλής, διότι αί σιρζόμεναι 
κεραίαι τοϋ πρώτου μετά τό κενόν γράμματος μόνον είς έν Μ δύνανται νά άνήκουν. 
Τό τίμια κατά τήν γνώμην μας πρέπει νά νοηθή ώς κατηγορούμενον είς τό πράγματα : 
φνλάττων (τά πράγματα) τίμια. Πρός τό φυλάττων άνάλογα καί τά OGIS 229.19 
( ό δήμος ) αντώι (τώι βασιλεί ) τά πράγματα διατηρειν καί αύτ. στ. 13 σπενδοντες δια- 
μένειν τώι βασιλεί τά πράγματα συμφερόντως. Μία δευτέρα δυνατότης είναι ή έρμη- 
νεία τής λέξεως τίμια ώς τιμαί ( βλ. Welles, RCHP Appendix έν λ.) : καί τής αν
τοϋ αναστροφής (τά) τίμια φυλάττων, τήν πρώτην όμως άποψιν εύρίσκομεν περισσό
τερον Ικανοποιητικήν.

στ. 10. σ[τεφάνην κατασκευάζει χρυσήν τώι άγάλματι [τ]ής'Εστίας. Πρβλ. IG Π - III2, 
1126.31 τά πορπάματα καί ά στεφάνα (τοϋ άγάλματος ) χρνσεα έόντων. Lindos Π, 2 C. 2 

καί τώι άγάλματι στεφάναν χρυσέαν. αύτ. 2 C. 81 τάν τε χρυσέαν στεφάναν καί τούς δρ- 
μονς καί τον άλλου κόσμου, δν είχε τό άγαλμα κατεσκευάξαντο τον πλειστόν. Διά τήν 
λέξιν βλ. C. Blinkenberg, L’image d’Athana Lindia έν Historisk - filologiske Med- 
delelser I2 ( 1917), σελ. 19 καί 32 καί περαιτέρω Daremberg - Saglio έν λ. stifane. 
Προκειμένου περί άγαλμάτων γίνεται σαφής διάκρισις μεταξύ στεφάνης καί στεφάνου 
ώς π.χ. IG I2 268.ιο9 κέ. πρβλ. Liddell - Scott - Jones έν λ.
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στ. 11. όπως επικοαμηαει τό Ιερόν, πρβλ. SGDI 3569.8 κ.έ. προαιρενμενος τό ιερόν 
τον ’Απόλλωνος τον Δαλίον έπικοσμεΐν.

στ. 12. ύπόμνημα----- καταλιπεϊν. Πρβλ. IG XII Suppl. Eret. 553.2 κ.έ. βονλό-
μενος... [άθάνα]τον ύπόμνημα καταλιπεϊν. Hellenica VII, 172.22 κ.έ. ϊνα δε και τοΐς 
έπιγινομένοις ύπόμνημα καταλείπηται τής των προειρημένων άνδρών αρετής. OGIS 56.19 

νπομνημα καταλειποντες τοΐς τε ννν ούσιν και τοΐς έπιγινομένοις. IG II, 626.6 κ.έ.
όπως----- ύπάρχηι ύπόμνημα τοις έπιγινομένο[ις. Milet I, 9 ( Thermen u. Palaestren )
307.13 κ.έ. ( βουλόμενος ) και τής έα[ν]τον προς τό πλήθος αίρέσεως καλόν ύπόμ[νη]μα(ι) 
αξιον τής Ιδίας άρετής και τοΐς έπιγινομ[έ]νοις ύπολιπέσθαι.

στ. 14. κ]αί τοΐς εξ ημών έπιγινομένοις. Πρβλ. τήν άνωτέρω σημειωθεΐσαν έπι- 
γραφήν έκ Καύνου L. Robert, Hellenica Vil, 172 στ. 22 και αύτ. σελ. 182. "Ετερα πα
ραδείγματα L. Robert, BCH 48, 1924, 334.

άγαθέι [τ]νχηι. Σημειωτέα ένταϋθα ή γραφή διά ε καί η. 'Ομοίως Inschriften 
von Pergamon (Pergamon VIII, 1) 160 B. 25 ’Αγαθέι τνχηι. Εις τό ψήφισμά μας έχομεν 
κατά κανόνα τήν γραφήν διά ε, ώς π.χ. στ. 16 έπί τε τέι εις τό θειον ενσεβείαι κα'ι τέι
προς........ . στ. 18 και έπ'ι τει.. . γινομένει φιλαγαθίαι, στ. 22 ώς καλλίστει, στ. 23 όπως
πάσι φανερά έι. Τό περίπου σύγχρονον παριακόν ψήφισμα IG XII 5, 129 παρέχει έπί” 
σης πολλά άνάλογα παραδείγματα, δπου δμως ή άνάμειξις τύπων διά ε καί η είναι συ- 
χνοτέρα άπό δσον είς τό ψήφισμα τού Άγλάου (τής γραφής διά η άπαξ μόνον άνευ- 
ρισκομένης : άγαθέι τύχηι). Πιθανόν λοιπόν τό ψήφισμα IG XII 5, 129 είναι όλίγον τι 
μεταγενέστερον τού ήμετέρου, δηλ. όλίγον μετά τό 150 π.Χ.

στ. 15. “Αγλαόν. Εις τινας δημοσιεύσεις τής έπιγραφής τής Δήλου, π.χ. Delos 1517 
τό δνομα τονίζεται είς τήν λήγουσαν : ’Αγλαός, πρβλ. Pape-Benseler2 έν λ., Dornseiff- 
Hansen, Riicklaufiges Worterbuch der griechischen Eigennamen έν λ. κ.ά. ’Ορθότε
ρος δμως φαίνεται ό τονισμός 'Αγλαός ( πρβλ. Fick, Die griechischen Personennamen 
nach ihrer Bildung erklart, 5 καί Bechtel HP έν λ.) κατά τά κρατερός - Κράτερος, 
γλαυκός - Γλαύκος, φαιδρός - Φαιδρός, πυρρός - Πύρρος κτλ. Τό δνομα είναι άρ- 
κετά κοινόν έν Κφ π.χ. Μ. Segre, ASAtene 22/23, 1944/45, 79 A 6 καί s ή 
OGIS 416. 4( = Α. Maiuri, Nuova silloge epigrafica di Rodi e Cos 456.4 ), μαρτυ- 
ρεΐται δμως καί άλλαχόθεν συχνά π.χ. IG XII Suppl. My. 90 ( Μυτιλήνης ), IG IX2, 
517. 68 (Θεσσαλίας), IG III 1, 1080. 26 (’Αττικής) SEG II 546, 6, be (Λακωνίας) 
κτλ.

Θεοκλείονς. Διά τον συνήθη κατά τήν έλληνιστικήν έποχήν σχηματισμόν τής 
γενικής είς -κλείονς άντί τού παλαιοτέρου -κλέος βλ. Ο. Hoffmann, Die griechischen 
Dialekte III, 427 E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptole- 
maerzeit, 71 κ.έ. Παραδείγματα βλ. έν Inschriften von Priene, Index VII (Namen 
auf -κλής). Διά τήν Πάρον πρβλ. Ε. Knitl, Die Sprache der ionischen Kykladen 
nach den inschriftlichen Quellen, 4.

έπηνήσθαι. Συνήθως άνευρίσκεται ώς έπηινήσθαι, άλλα καί άνευ τού ι ώς έν προ- 
κειμένφ μαρτυρεΐται πολλαχοϋ π.χ. IG XII 5,2, 869.42, IG XII 7, 388.2ο, Didyma II, 
484. 5, Inschriften von Priene 19.34,47. 10. 12, 53. n κτλ. Διά τόν τύπον είς έλληνι- 
στικά ψηφίσματα βλ. Chr. Habicht, AM 72, 1957, 266 κ.έ.
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στ. 16. έπί τε τει εις τό θειον ενσεβείαι. Πρβλ. καί τήν έπιγραφήν τής Δήλου 
1517.36 κ.έ. και διά τήν ευσέβειαν, ήν έχει προς τό θειον. Παραδείγματα παρά Holleaux, 
Archiv fiir Papyrusforschung 6, 1913/20, 22 κ.έ. (= fitudes III, 97).

στ. 17. βασιλή. Περί τοϋ κοινού τούτου τύπου τής αΐτιατικής είς - ή βλ. L. 
Robert, Hellenica XI - XII, 527 σημ. 4, δθεν καί ή άκόλουθος βιβλιογραφία : Ε. 
Schweizer, Grammatik der pergamenischen Inschriften, 148 κ.έ. E. Nachmanson, 
Laute und Formen der magnetischen Inschriften, 132. B. Bondesson, De sonis 
et formis titulorum Miles ( 1936), 152. Περαιτέρω J. Bousquet, BCH 85, 1961, 598.

στ. 19. ών μνημονεν[ω]ν ό δήμος ό Παρίων. Πρβλ. Inschriften von Priene 21.21 

διτως φαίνηται μνημονε[ν]ων ό δήμος τών... OGIS 223.30 παρακαλοϋμεν δε καί υ
μάς μνημονενον[τας ημών άεί? τ]ήν έκτενεστάτην πείραν είληφότων καί κατ. στ. 34. 
πρβλ. καί Liddell - Scott - Jones έν λ.

στ. 22. ε]ίκόνι τετραπήχει, ήτοι δι’ άνδριάντος φυσικού μεγέθους.

ώς καλλίστει. Πρβλ. Inschriften von Priene 3. 9 καί είκόνι χαλκήι ώς καλλί- 
στηι. 'Ομοίως αύτ. 132. n καί Inscriptions de Delos 1518.22 καί εικόνας χαλκ]άς ώς 
καλλίσ[ τας.

λυχνέως λίθου. Ό ύπό τού ’Αθηναίου, Δειπνοσοφισταί V, 205 f παραδιδόμενος 
τύπος λυχνεύς8 διά τό μάρμαρον τής Πάρου9, εύρεν ήδη είς έπιγραφήν έξ Άνδρου 10 

μίαν έπιγραφικήν μαρτυρίαν. Νϋν μαρτυρεϊται καί δι’ αύτήν τήν Πάρον ή χρήσις τού 
τύπου κατά τά μέσα τού 2ου π. X. αί.

στ. 23. δ]πως πάσι φανερά ίι ήήμετέρα προαίρεσις. Πρβλ. Inschriften von Priene 
8.42 κέ. δπως δ’ άν ήι φανερά πάσιν ή τε τοϋ δήμου προαίρεσις. Inschriften von Magne
sia 57.17 κ.έ., δπως οϋν καί ά τοϋ δόμου π[ρ]οαί(ρε)σις. Michel, Recueil 372.23 κ.έ. ινα 
δε φανερά διαμένηι ή τε Άριστομάχου προαίρεσις. ASAtene 39/40, 1961/62, 576 
άριθ. 4.9 κ.έ. ινα δε ή τοϋ δήμου προαίρεσις είς τούς άγαθούς τών άνδρών επιφανής ήι. 
Inscriptions de Delos 1512.39 δπάι δε καί τοις έπιγινομένοις άείμναστος υπάρχηι ά τας 
πόλεος εκτενής προαίρεσις.

στ. 24. έκ]τένεια. Πρβλ. Inschriften von Priene 108 . 38ΐ καί ή τοϋ δήμου προς τούς 
εύεργετοϋντας [αυτόν έ]κτένεια. IG XII 7, 231.39 τήν τε ή με [τέραν έκτένει[ ι]αν προς.. . 
SGDI 2687.5 κ.έ. φανερόν έκδείκνυσθαι τήν έκτένειαν καί αύτ. 2683.3 κ.έ. &ν έχει έ[κ]τέ- 
[νει[αν καί σπουδάν. BCH 14. 1890, 94 στ. 7 κ. έ. τ[ήν] τε αϊρεσιν [έμφανίζουσιν ήν 
έ]χου[σιν πρ]ός τήν π[όλιν καί τήν τε] άλλην έκ[τ[ένειαν.. . άπολογί[ζο]νται. Διά τήν 
λέξιν πρβλ. Liddell - Scott - Jones έν λ. καί Welles, RCHP Appendix έν λ. έκτενής.

στ. 25. οΰ λει[πομ]ένους έν χάριτος άποδόσει. Πρβλ. OGIS 339.89 καί έν χάριτος άπο- 
δόσει μή λείπηται. IG ΧΠ 7, 235. 3 κ.έ. ινα ούν καί ό δήμος έγ χάριτος άποδόσει μηθενός

8. Πρβλ. Rubensohn έ.ά. 1792 Liddell-Scott.-Jones έν. λ. Τόν αύτόν τύπον παραδίδει έπίσης 
ό Ησύχιος έν λ. λυχνίας καί λυχνεύς.

9. Διά τάς όνομασίας τού παριακοΟ μαρμάρου γενικώς Ά. Όρλάνδου, 'Υλικά δομής II, 75.4, 76 
8, 77. 1 - 3, 85.

10. IG XII Suppl. 250 πρβλ. Rubensohn Ι.ά. 1792 καί L. Robert, Hellenica XI - XII (I960), 
116 κ.έ. ίδίςι 118 κ.έ.
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λείπηται. Inschriften von Magnesia 53. 66 προς τιμήν ή χάριτος άπόδοσιν. Inschriften 
von Pergamon (Pergamon VIII 1) 160 B 20 κ.έ. όπως άν ού[ν] ό δήμος έγ χάριτος άπο- 
δόσει φαίνηται. BCH 48,1924, σελ. 3 στ. 26 κ.έ. ϊνα δέ και ό δήμος φαίνηται(ι) άποδι- 
δονς χάριτας αξίας τοίς αυτόν εύεργετοϋσιν. Πρβλ. καϊ τήν συμπλήρωσιν τοϋ L. Ro
bert, BCH 50, 1926, 497 στ. 17 κ.έ. είς τήν έπιγραφήν IG II2, 1330 ΐνα ούν φαίνη- 
τ]αι καί ή σύνοδος [των περί τον Διόνυσον τεχνιτών τούς] μεγα[λομερώς εύεργετοΰ]ν- 
τας έαυτήν άπο[δεχόμενη καί μή λειπομένη έγ]χάριτ[ο]ς [άποδόσει καί τήν έπιγραφήν 
Delos 1520. 17 κ.έ. δπω[ς ο]ύν καί ή σύνοδος φαίνηται τιμώσα τούς αγαθούς των άνδ[ρ]ών 
καί μηδέποτε λειπομένη κατά μηδέν[ά κ]αιρόν έν χά[ρι]τος άποδόσει.

στ. 26. ούπερ καί ή ΣΜ'------- c. 6-8 75 γράμμα μετάτόΣ πρέπει νά άναγνω-
σθή κατά πάσαν πιθανότητα ώς Μ, άμέσως δέ παρ’ αύτό φαίνεται ή κεραία ένός Υ (;). 
Ή πιθανωτέρα συμπλήρωσις είναι, κατά τήν γνώμην μας, ή λέξις σμύρνα, τό γνωστόν 
αρωματικόν κόμμι έξ ’Αραβίας ( RE XVI 1, 1134 έν λ. Myrrha), τό όποιον πολλαχώς 
έχρησιμοποιεΐτο είς άρχαΐα ίερά, είς ιερόν δέ τής Εστίας θά είχεν ίσως καί Ιδιαίτερόν 
τινα λόγον ( RE VIII 1, 1288 κ. έ. έν λ. Hestia). Ή δλη φράσις δυνατόν νά συμπληρωθή 
ούτως : ούπερ καί ή σμύ[ρνα ή τήι θε]ώι άνακειμένη υπάρξει, καί νά σημαίνη : καί 
ή είκών νά στηθή έν τώ ίερφ τής Εστίας, έκεΐ όπου θά ύπάρχη (εύρίσκεται) καί ή 
σμύρνα ή άνατεθειμένη είς τήν θεάν. Όπως καί είς τό Πρυτανεΐον τών ’Αθηνών γνωρί- 
ζομεν δτι παρά τό άγαλμα τής Εστίας ύπήρχον άνδριάντες δέ άλλοι τε καί Αύτόλυκος ό 
παγκρατιαστής ( Παυσ. 118,3 ), οδτω καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν θά ήδύνατο 
ό άνδριάς τοϋ Άγλάου νά εύρίσκετο έντός τοϋ ίεροϋ καϊ παρά τό άγαλμα τής θεάς. 
Βεβαίως ξενίζει κάπως ό τοιοϋτος όρισμός τοϋ τόπου ούπερ καί ή σμύρνα...., άλλα πι
θανώς νά ύπήρχεν ιδιαίτερόν τι τμήμα τοϋ ίεροϋ ή κατασκεύασμα, δπου θά άνέκειτο ή 
σμύρνα, τήν όποιαν ίσως αύτός ό 'Αγλαός νά είχεν άναθέσει παλαιότερον, διά τοϋτο 
δέ καί αί ύπάρχουσαι αύτώ τιμαί (στ. 21). 'Η σμύρνα πράγματι άποτελεΐ δώρον έξεχόν- 
των προσώπων π.χ. βασιλέων είς ίερά ( πρβλ. OGIS 214 = Welles RCHP 5.49 κ.έ. πρβλ. 
Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hellenistic World, 174). Ό'Αγλαός, 
ώς κατωτέρω θά δειχθή, διοικητής είς τήν αύλήν τών Λαγιδών, θά ήδύνατο νά ήτο ό 
άναθέτης καί σμύρνης, πρώτον μέν ώς διαμένων έν ’Αλεξάνδρειά (πρβλ. Ε. Leider, 
Der Handel von Alexandreia, 50), δεύτερον δέ διότι τό έμπόριον καί ή προμήθεια 
σμύρνης έτέλει ύπό τόν έλεγχον τοϋ βασιλέως (Rostovtzeff, έ.ά. 313 καί σημ. 113 καί 
είδικώτερον C. Preaux, L’6conomie royale des Lagides, 368).

Βάσει τών πληροφοριών, τάς όποιας μάς παρέχει ή άνωτέρω μνημονευθεΐσα έπι- 
γραφή τής Δήλου, έχει ήδη έπιχειρηθή μία άσαφής κάπως σκιαγράφησις τής πολιτικής 
δράστη ριότητος τοϋ Άγλάου η, ό όποιος συνεχίζων παλαιάν οίκογενειακήν παράδοσιν11 12

11. Holleaux, REG XXX, 1917, 88 κ.έ. [ = Etudes IV, 163 κ.έ.). Ε. Bevan, Histoire des Lagi
des 339. A. Neppi Modona, L’isola di Coo nell’ antichita classica έν Memorie dell’ Istituto stori- 
co-archeologico di Rodi I ( 1933 ), 46 κ.έ. Launey, Recherches 1060 κ.έ. Είς τό ψήφισμα τής Δήλου 
1517 καί εις τόν 'Αγλαόν άναφέρονται γενικώς καί οί W. Schubart, Archiv fiir Papyrusforschung 
XII, 1936/7, 25. E. Bickermann, αύτ. VIII, 1927, 228. G. Hill, A History of Cyprus I (1949), 
192. 2.

12. Τό στέμμα τής οικογένειας αποκαθιστώ ήδη ό Holleaux, REG XXX, 1917, 88 κ.έ. ( = R- 
tudes IV, 163 κ.έ). Πρβλ. F. Durrbach, Choix d’inscriptions de D61os I, άριθ. 92. Άλλοι Κφοι
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φαίνεται δτι διεδραμάτισεν εύρύν καί σημαντικώτατον ρόλον πλησίον τοϋ Φιλομήτορος.
Ό πατήρ αύτοϋ Θευκλής Άγλάου είναι γνωστός έξ έπιγραφών τής Κώ. Ή δρα- 

σις αύτοϋ συμπίπτει περί τό 200 π.Χ., είς τούς χρόνους δηλ. τοϋ Κρητικοϋ πολέμου 13, 
ό όποίος έληξε τό 197 π.Χ. Έξ ένός ψηφίσματος τοϋ δήμου των Άλασαρνιτών τής Κω 14 
μανθάνομεν περί των υπηρεσιών, τάς όποιας προσέφερε κατά τόν πόλεμον τοΰτον καί 
περί των τιμών, τάς όποιας ό δήμος τοϋ άπονέμει διά ψηφίσματος άνατεθέντος είς τό 
αυτόθι ίερόν τοϋ ’Απόλλωνος. Ό αυτός Θευκλής είναι γνωστός καί έκ καταλόγου δω
ρεών διαφόρων έξεχόντων Κφων κατά τόν Κρητικόν πόλεμον προσφέρας 500 δραχμάς 15. 
Διά ταϋτα καί άν άκόμη ή ύπόθεσις τοϋ Herzog16 δτι οδτος « muss das Strategenamt 
bekleidet haben und zwar fiir die ganze Kriegsdauer und in leitender centralen 
Stellung» θεωρηθή υπερβολική17, παραμένει όπωσδήποτε γεγονός, δτι ό πατήρ 
τοϋ Άγλάου, καί άν άκόμη δέν άνεμείχθη ένεργώς, διεδραμάτισε πάντως σημαντικόν 
ρόλον είς τά πολιτικά πράγματα τής πατρίδος του κατά τήν έποχήν ταύτην.

Πατήρ τοϋ Θεοκλέους καί πάππος τοϋ Άγλάου πρέπει κατά πάσαν πιθανότητα νά 
ήτο ό Αγλαός Θευκλεϋς, γνωστός έκ τίνος καταλόγου τοϋ Ίσθμοΰ τής Κώ 18, καί ό 
όποιος πιθανώς ταυτίζεται πρός τόν μόναρχον Αγλαόν, γνωστόν έκ νομισμάτων τής 
Κώ 1,1 καί έξ έπιγραφής τίνος τής Κάλυμνου 20.

Τό στέμμα τής οικογένειας έχομεν σήμερον πληρέστερον ή παλαιότερον χάρις 
εις τινα τελευταίαν μελέτην τοϋ J. Ijsewijn 21. Δημοτικοί πάπυροι έξ Αίγυπτου τών 
άρχών τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος παραδίδουν τά όνόματα Βερενίκης τινός 
καί Θεοκλέους, τώνόποίων τό πατρωνυμικόν Η RGIS, ;RTI;S (;), ;LKIS δέν δύναται νά 
μεταγραφή άλλως παρά ώς Αγλαός. Ή Βερενίκη άναφέρεται ώς άθλοφόρος είς παπύ
ρους τών έτών 147/6 καί 145 22, ό δέ Θεοκλής ώς ίερεύς τοϋ Φιλομήτορος 23. Ό Ijsewijn 
ύποθέτει24 δτι καί είς έτερον άχρονολόγητον πάπυρον τής έποχής ( Ρ. Cairo dem.

ύπηρετήσαντες είς τήν αύλήν τών Λαγιδών πρό ή μετά τήν έποχήν τοϋ Άγλάου παρά Launey, Re- 
cherches 239, 8. F. Heichelheim, Klio, Beiheft 18, 1925, 94.

13. Περί τούτου βλ. Bengtson, Griechische Geschichte2 414 καί βιβλιογραφίαν έν σημ· 1-2, 
έξ ών Ιδιαιτέρως R. Herzog, Klio II, 1902, 316 κ.έ. και Holleaux, REG XXX, 1917, 88 κ.έ. [ = Ε- 
tudes IV, 163 κ.έ.). Πρβλ. έπίσης A. Neppi Modonal.d. 43 κ.έ. RE. Suppl. V, 787 κ.έ. Η. van Effen- 
terre, La Cr6te, 254 κ.έ.

14. R. Herzog, Klio II, 1902, 321 κ.έ. πρβλ. Holleaux, Etudes IV,164 σημ. 3, Syll * 569 καί 
R. Laqueur, Epigraphische Untersuchungen zu den griech. Volksbeschliissen, 172 κ.έ.

15. W. R. Paton - E. L. Hicks, The inscriptions of Cos, 10 c 50. SGDI 3624 c 50· πρβλ. Hol
leaux, Etudes IV, 164 σημ. 2.

16. Herzog, έ.ά. 325. Πρβλ. A. Neppi Modona έ.ά. 44.
17. Holleaux, REG XXX, 1917, 94 σημ. 3 ( = Etudes IV, 169 σημ. 1 ).
18. Herzog, SBAk. Berlin 1901, 479 σημ. 3.
19. Paton - Hicks, έ.ά. 316 κ.έ. άριθ. 184. 204. 216.
20. SGDI 3593. 41. 46. M. Segre, ASAtene 22/3, 1944/5, 88 II 41. 46. Πρβλ. αύτ. σ. 133 

καί τάς βιβλιογραφικάς προσθήκας τοϋ L. Robert έν Holleaux, Etudes IV, 164 σημ. 1.
21. Observationes prosopographicae ad sacerdotes sacerdotiisque Lagidarum pertinentes, 

έν Aegyptus 38, 1958, 161 κ.έ. πρβλ. J. et L. Robert, REG 73, 1960, 151.
22. W. Peremans - E. van’t Dack, Prosopographia Ptolemaica III, άριθ. 5063 (τοϋ έτους 

147/6) Kai 5176 (τοϋ έτους 145) πρβλ. Ijsewijn, De sacerdotibus sacerdotiisque Alexandri magni 
et Lagidarum eponymis ( 1961 ), 53 άριθ. 141A καί 141C.

23. Peremans - van’t Dack, PP. Ill, άριθ. 5145 (τοϋ έτους 138/7). Πρβλ. Ijsewijn, έ.ά. 55 
άριθ. 149.

24. Aegyptus 38, 1958, 163 κ.έ.
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II 30796 ) 25 άναφέροντα Θεοκλήν τινα ίερέα έπώνυμον, πρόκειται περί τοϋ αύτοΰ προ
σώπου, τοΰ υίοΰ δηλ. τοϋ Άγλάου, τοϋ όποιου τήν άρχήν, βασιζόμενος έπί τοϋ ψηφί
σματος τής Δήλου 1517, άνάγει εις τό έτος 157/6 ή 155/4 πιθανότατα. 'Αξιόν ιδιαιτέρας 
προσοχής είναι τό συμπέρασμα εϊς τό όποιον καταλήγει: « Quo fit ut Aglaum Philo- 
metoris aulicum Evergete II regnante gratia regis non excidisse, immo vero inte- 
gram earn servasse concedamus oporteat», όπως μας είναι γνωστόν καί διά τινας 
άλλας περιπτώσεις 26.

Δέν γνωρίζομεν πότε άκριβώς πρέπει νά τοποθετηθή ή άρχή τής πολιτικής δραστη- 
ριότητος τοΰ Άγλάου πλησίον τοΰ Φιλομήτορος, άσφαλώς όμως πολύ προ τής άναθέ- 
σεως τοϋ ψηφίσματος τών Κρητών έν Δήλφ, ώς συμπεραίνομεν έκ τών στίχων 5 κ.έ. : 
πρότερόν τε πολλάς καί καλάς αποδείξεις έν τοϊς άναγκαιοτάτοις καιροϊς πεποίηται τής 
προς τά πράγματ’ έννοιας, δηλ. πρό τής κατά τής Κύπρου έκστρατείας τοϋ 154 π.Χ., 
εϊς τήν όποίαν έλαβεν ένεργόν μέρος (στ. 8 κ.έ. και δη και νϋν έν τήι γενομένηι κατά Κύ
προν στρατείαι.... ούτε κίνδυνον οϋτε κακοπαθίαν ονδεμίαν έκκέκλικεν ). Κατά τήν 
έποχήν ταύτην διαμένει εϊς τήν Αίγυπτον 27 εϊς τό άμεσον περιβάλλον τοϋ Φιλομήτορος, 
ώς συνάγεται έκ τής αύτής έπιγραφής στ. 19 κ.έ., ύπαρχων τε πάντων Κρηταιέων πρόξε
νος, τούς παραγινομένους από τών πατρίδων ημών κατά πρεσβείαν ή κατ’άλλην ήνδηπο- 
τονν χρείαν.. . ακολούθως δέ και τοϊς στρατευομένοις Κρητών έν τήι βασιλείαι.. .Ή έν 
’Αλεξάνδρειά διαμονή του έπιβεβαιοΰται καί έξ αύτής ήδη τής άρχής τοΰ ψηφίσμα
τος : ’Έδοξε τοϊς έξαπεσταλμένοις εις ’Αλεξάνδρειαν.... Λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής 
ακμής τοΰ πατρός του Θεοκλέους εϊς τάς άρχάς τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος, δύναται κατά πάσαν 
πιθανότητα νά έντοπισθή ή δρασις τοΰ Άγλάου εϊς τό δεύτερον τέταρτον τοΰ αίώνος, 
ίσως μάλιστα μετά τό 163 π.Χ., μετά δηλ. τό έτος έπανόδου τοΰ Φιλομήτορος είς τήν Αίγυ
πτον 28 29.

Θεωροΰμεν πολύ πιθανόν, δτι είς αύτήν τήν περίοδον τής βασιλείας τοΰ Φιλομή- 
τορος, δηλ. μετά τό 163 π.Χ., πρέπει νά χρονολογηθή καί τό νέον πρός τιμήν τοΰ Άγλάου 
ψήφισμα τής Πάρου, διότι είς τοΰτο μνημονεύονται άπό κοινοΰ τά όνόματα τών βασιλέων 
Πτολεμαίου καί τής άδελφής καί γυναικός του Κλεοπάτρας (στ. 2-3 καί 17 τής έπι
γραφής ). Ώς γνωστόν μόνον κατά τήν τετάρτην περίοδον τής βασιλείας του (163 - 
145 π.Χ.), μετά τήν έπιστροφήν του είς Αλεξάνδρειαν τόν Μάϊον τοΰ 163, βασιλεύει ό 
Πτολεμαίος VI ό Φιλομήτωρ μόνος μετά τής γυναικός καί άδελφής του Κλεοπάτρας τής 
II2λ Είς προκεχωρημένους λοιπόν χρόνους τής περιόδου ταύτης πρέπει νομίζομεν νά 
χρονολογηθή καί τό ψήφισμα τής Πάρου, διότι έν αύτώ άναφέρονται ήδη προηγηθεΐσαι 
τιμαί πρός τόν Αγλαόν έκ μέρους τοΰ δήμου τών Παρίων ( στ. 20 κ.έ. ) καί διότι ή κυ- 
ριωτέρα μας πηγή περί τής δράσεως αύτοΰ, τό ψήφισμα δηλ. τής Δήλου, χρονολογείται 
άσφαλώς μετά τό 154 π.Χ. Υπάρχει δμως καί μία δευτέρα δυνατότης χρονολογήσεως, 
τήν όποίαν δέν πρέπει νά άποσιωπήσωμεν. Έν περίπου έτος μετά τόν θάνατον τοΰ Φι- 
λομήτορος ό άδελφός αύτοΰ, Πτολεμαίος ό VIII ό II Εύεργέτης, ένυμφεύθη τήν χήραν

25. Πρβλ. Peremans- van’t Dack, PP III άριθ. 5146. Πρβλ. Ijsewijn, δ.ά. 52, άριθ. 137α.
26. Aegyptus 38, 1958, 164.
27. F. Heichelheim, Die auswartige Bevolkerung im Ptolemaerreich (Klio, Beiheft XVIII, 

1925 ), 94 (Prosopographie der Auslander s.v. Κώιος).
28. "Ολην τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. είς τό νεώτατον ( 1959 ) άρθρον τοΰ Volkmann, RE 

XXIII 2, 1702 κ.έ.
29. RE XXIII 2, 1712 κ.έ.
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τοΰ πρώτου καί άδελφήν άμφοτέρων Κλεοπάτραν τήν Π 30. ’Από τοΰ 144 λοιπόν μέχρι 
του 142 π.Χ., δτε ό Ευεργέτης λαμβάνει καί δευτέραν σύζυγον καί συμβασίλισσαν τήν 
κόρην τής Κλεοπάτρας τής II, Κλεοπάτραν τήν III, έχομεν εις τήν άρχήν τής Αίγύπτου 
βασιλέα Πτολεμαίον καί βασίλισσαν Κλεοπάτραν, άδελφήν αύτοϋ, ώς άκριβώς παρα- 
δίδεται καί εις τό ψήφισμα τής Πάρου. Ή προσωνυμία τής άδελφής διά τήν Κλεοπάτραν 
τήν II μαρτυρεΐται καί διά τάς δύο περιπτώσεις, ήτοι καί διά τόν σύζυγόν της Φιλομήτορα 
καί διά τόν δεύτερον αύτής σύζυγον καί άδελφόν της Ευεργέτην31. Ή παρατήρησις τού 
Ijsewijn ( βλ. άνωτέρω σελ. 127) δτι ό "Αγλαός, αύλικός τοΰ Φιλομήτορος, πιθανόν νά 
διετή ρήσε τήν εύνοιαν καί τήν θέσιν του καί επί Εύεργέτου τοϋ II, έφ’ δσον καί τά τέ
κνα του λαμβάνουν τότε ιερατικά άξιώματα, μας άναγκάζει νά έξετάσωμεν καί αυτήν 
τήν περίπτωσιν χρονολογήσεως τοϋ παριακοϋ ψηφίσματος.

Προηγουμένως δμως άς έξετασθή §ν άλλο βοηθητικόν στοιχεΐον, ήτοι ποία ή 
θέσις τοΰ Άγλάου εις τήν αύλήν των Λαγιδών κατά τόν χρόνον άναθέσεως τοΰ ψηφί
σματος τής Πάρου. Έπί τοϋ προκειμένου ή παράθεσις στ. 1 κ.έ. τής νέας έπιγραφής 
τώ[ν] τε τ[οϋ β]ασ[ιλέως πρ]αγμάτω[ν] Πτολεμαίον καί τής άδελφής αντ[οϋ βασ]ιλίσσης 
[Κλε]οπάτρας [κα]λώς καί [ δικ ]αίως [τήν] διοίκησιν [ποι] ον μένος είναι ιδιαιτέρως 
χαρακτηριστική. Ενθυμούμενοι καί συνδυάζοντες πρός τά άνωτέρω, δσα τό ψήφισμα 
των Κρητών παραδίδει περί αύτοϋ, δτι δηλ. ό 'Αγλαός ήξιοϋτο (στ. 3 κ.έ.) τής μεγίστης 
τιμής καί προαγωγής παρά τφ βασιλεί Πτολεμαίω, δτι ύπήρχεν (στ. 15 κ.έ.) αγαθός 
υφηγητής αυτού κτλ. έπιτρέπεται, νομίζομεν, νά άναγνωρίσωμεν είς τήν περίφρασιν 
τής έπιγραφής τής Πάρου των τε τοϋ βασιλέως πραγμάτων... τήν διοίκησιν ποιούμενος 
τόν παραδιδόμενον διά τό βασίλειον τών Λαγιδών άνώτατον διοικητικόν υπάλληλον τής 
αύλής, τόν καλούμενον διοικητήν ή έπί τής διοικήσεως 32. Γνωρίζομεν δτι οδτος έδρεύει 
είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, δπως καί ό 'Αγλαός, ΐσταται δέ έπί κεφαλής εις τήν Ιεραρχίαν 
τής αύλής τών Πτολεμαίων με είδικωτέραν ένασχόλησιν εις τόν τομέα τών οικονομικών 
κυρίως. Είς τήν άνωτέρω έρμηνείαν μας ύποβοηθοϋν καί φραστικά παράλληλα- άνά- 
λογος π.χ. πρός τήν ένταΰθα έκφρασιν είναι άσφαλώς τό ύπό τοΰ Πολυβίου XVI 21,1 
καί έν Σούδςι (έκδ. Adler IV, ρ. 565 ) διά τόν Τληπόλεμον παραδιδόμενον « ό τά τής 
βασιλείας τών Αιγυπτίων πράγματα μεταχειριζόμένος », διατελέσαντα πιθανώτατα διοι
κητήν περί τό 203 π.Χ.33. Ή σειρά τών γενικών τρόπον τινά διοικητών (διότι μέ τόν αύ- 
τόν τίτλον χαρακτηρίζονται πολλάκις καί οί άμέσως ύπ’ αύτούς ύπαγόμενοι ύποδιοι- 
κηταί νομών) κατά τούς χρόνους τής άρχής τοϋ Φιλομήτορος καί τοϋ Εύεργέτου μέχρι 
τοΰ 142 π.Χ. μάς είναι άποσπασματικώς γνωστή. Διά τήν χρονολογικήν τοποθέτησιν 
τοϋ Άγλάου ώς διοικητοϋ πρέπει νά περιορισθώμεν πάντως μετά τό 163 π.Χ., μετά δηλ. 
τόν terminus post quem, τόν όποιον άνωτέρω καθωρίσαμεν διά τήν έπιγραφήν τής 
Πάρου βάσει τής άπό κοινοϋ μνείας τών Πτολεμαίου καί Κλεοπάτρας. Άναγράφομεν

30. RE. XXIII 2, 1726 κ.έ. Πρβλ. Otto - Bengtson, Abh. Ak. Miinchen XVII, 1938, 28 κ.έ.
31. Otto - Bengtson έ.ά. 31, σημ. 2.
32. Περί τούτου βλ. Ε. Bevan, Histoire des Lagides 156 κ.έ. H. Maspero, Les finances de 

Γ figypte sous les Lagides 177 κ.έ., 203 κ.έ. Dittenberger, OGIS 53 σημ. 6 καί 59 σημ. 3. U. Wil- 
cken, Griechische Ostraka I, 492, κ.έ. M. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hel
lenistic World, σποράδην (Βλ. Index s.v. dioecetes).

33. Prosopographia Ptolemaica άριθ. 50. Άπό μεταγενεστέρων έποχήν ( 6ος ai. μ.Χ.) γνωρί
ζομεν διοικητάς τών πραγμάτων ( — Verwalter des Besitzes ) Preisigke - Kiessling, Worterbuch 
III 8, s.v. διοικητής.
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κατωτέρω τούς γνωστούς έκ τής έποχής ταύτης ( γενικούς) διοικητάς, ώς άναφέρονται 
είς τήν Πτολεμαϊκήν Προσωπογραφίαν των Peremans καί van’t Dack:

1. PP 21 Άσκληπιάδης — 8 ’Οκτωβρίου 163 — UPZ 25.4-5, 26.3-4
2. PP 23 Διογένης — 163 — OGIS 59.7-8

3. PP 24 Διονύσιος — ±148(7) — Ρ. Tebt. I, 79.56
4. PP 25 Διονύ (σιος ) — 144 — Wilcken, Ostraka II, 1615. 2

5. PP 27 Διοσκουρίδης — 17 Φεβρουάριου 157 — UPZ 14. 99.123
πρό τής 23 Φεβρ. 157 — UPZ 14.99-101
23 Αύγούστου 156 — P. Berl. Zilliacus I.22

6. PP 41 Σαραπίων — ±150 — P. Tebt. Ill, 743. s-6
±142 — P. Tebt. ΠΙ, 732.1 34

Είναι πολύ πιθανόν, έφ’ όσον καί τό ψήφισμα τής Δήλου χρονολογείται μετά τό 
154 π.Χ., νά τοποθετήσωμεν τήν αρχήν τού Άγλάου ώς διοικητού είς τό κενόν μετά τό 
156 καί πιθανώτατα μετά τό 154, άφού είς τό ψήφισμα τών Κρητών δέν άναφέρεται ρη- 
τώς σχετικόν τι πρός τόν τοιοϋτον τίτλον του. Ή πιθανότης τοποθετήσεως τής άρχής 
του είς τά έτη μεταξύ 144 καί 142 προσκρούει είς τό γεγονός, ότι είς τόσον μικρόν χρο
νικόν διάστημα μάς παραδίδονται τά ονόματα δύο ήδη διοικητών. Έξ άλλου είναι πολύ 
λογικώτερον νά ύποθέσωμεν ότι τόν ’’Αγλαόν, έμπιστον φίλον καί συνεργάτην του ήδη 
πρό τού 154 π.Χ., άνέδειξεν ό Φιλομήτωρ είς τήν άρχήν τού διοικητού, έκτιμώνκαί άντα- 
μείβων αυτόν διά τάς προσφερθείσας υπηρεσίας του καί τήν έπί μακρόν έπιδειχθεΐσαν 
πρός αυτόν πίστιν. ’Από τήν άλλην πλευράν είναι γνωστόν πόσον δυσμενώς διέκειντο 
πρός τόν Εύεργέτην κατά τά πρώτα έτη τής άρχής του οί κύκλοι τών έν Αίγύπτφ Ελλή
νων, έπί τών οποίων κυρίως έστήριξε τάς προσπάθειας της ή Κλεοπάτρα ή II διά τήν 
μετά τόν θάνατον τού Φιλομήτορος διαδοχήν είς τόν θρόνον τού υίού της Πτολεμαίου 
τού VII τού Νέου Φιλοπάτορος35 36. Έάν αί άνωτέρω σκέψεις μας είναι σωσταί καί ή άρχή 
τού Άγλάου ώς διοικητού τοποθετήται είς τό διάστημα μεταξύ 154 καί 150 περίπου π.Χ., 
τότε έντοπίζεται χρονολογικώς άσφαλέστερον καί ή ήμετέρα έπιγραφή, τήν όποίαν θά 
ήθέλαμεν νά τοποθετήσωμεν άργότερον κάπως άπό τό ψήφισμα τής Δήλου, όλίγον δηλ. 
πρό τού 150 π.Χ.

’Αλλά τό ψήφισμα τής Πάρου δίδει άφορμήν καί διά μερικάς άλλας σκέψεις, αί 
όποΐαι στηρίζουν έτι περισσότερον τήν άποψιν ότι τούτο άνάγεται είς τούς τελευταίους 
χρόνους τής άρχής τού Φιλομήτορος. Ή έκ τών ιδίων έπικόσμησις τού άγάλματος 
τής Εστίας, παρουσιαζομένη ώς εύεργεσία τρόπον τινά τού Άγλάου πρός τόν δήμον 
τών Παρίων, είναι δύσκολον νά έρμηνευθή ώς μία άπλή προσωπική πρωτοβουλία τού 
ύπαλλήλου τού Πτολεμαίου τού VI. Άντιθέτως είς τά πλαίσια τής δράστηριότητος τού 
Φιλομήτορος είς τήν περιοχήν τού Αιγαίου, άποσπασματικώς βεβαίως γνωστής 3β, ή 
ενέργεια τού Άγλάου άπορρεύσασα έξ ένός εύρυτέρου προγράμματος προπαγάνδας ευρί
σκει τήν βαθυτέραν έρμηνείαν της.

Συνεχίζων τήν γραμμήν τών προκατόχων του ό βασιλεύς τής Αίγύπτου κατέχων

34. Είς [ Κόμ?]ος Άσκληπιάδου (ΡΡ 36) SB I, 4321. 1 -2 τοποθετείται γενικώς είς τόν 2ον 
π.Χ. αί.

35. Otto -Bengtson, έ.ά. 26 καί σημ. 1, 54 κ.ά.
36. Bevan, Histoire des Lagidos 339 κ.έ. W. Otto, Abh Ak Miinchen XI, 1934, 133.
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είς τό Αϊγαΐον έρείσματά τινα, άσκεΐ ρόλον προστάτου καί διαιτητοϋ είς τάς νήσους, 
ώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έξ έπιγραφικών κυρίως μαρτυριών. Οΰτω π.χ. έπιγραφαί 
έκ Θήρας 37 τής έποχής αυτής, μετά δηλ. τό έτος έπιστροφής του είς ’Αλεξάνδρειαν 
( 163 π.Χ.) μας πληροφοροϋν περί τής παρουσίας φυλακής έπί τής νήσου καί όμιλοϋν 
περί τών έπί Θήρας τεταγμένων διοικητών. Αίγυπτιακαί δυνάμεις κατεΐχον κατά τήν 
έποχήν αυτήν καί πιθανόν δι’ όλίγον μόνον χρόνον τήν Άρσινόην (Μέθανα) έπί τής 
άνατολικής παραλίας τής Πελοποννήσου 38 39, ένφ αίγυπτιακή φυλακή μαρτυρεΐται καί 
έν Κρήτη 39, έκ τής τελευταίας άποσύρονται αί αίγυπτιακαί δυνάμεις όλίγον μετά τόν 
θάνατον τοΰ Φιλομήτορος. Δραστηριότης φαίνεται δτι έπεδείχθη ύπό τών Αιγυπτίων 
καί είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα 40. Συμπληρωματική είς τά άνωτέρω διά τάς σχέσεις 
τοϋ Φιλομήτορος πρός τάς νήσους τοΰ Αιγαίου είναι ή μαρτυρία ένός παπύρου 41 περιέ- 
χοντος δρκον βασιλικόν τών τεσσάρων νησιωτών τών όσιό τής Νικάδους τ[ριημ]ολίας μι
σθοφόρου νησιωτών καί χρονολογουμένου είς τό 160 π.Χ. Καί έάν άκόμη ύπό τούς 
νησιώτας τοϋ παπύρου νοοϋνται οί Ρόδιοι, ώς ύπέθεσεν ό Blinkenberg42, — ό όρος 
νησιώται πάντως τούς συνδέει περισσότερον πρός τάς Κυκλάδας καί τό μόλις πρό όλί- 
γου διαλυθέν κοινόν τών νησιωτών — ή μαρτυρία τοϋ παπύρου δέν παύει νά είναι σημαν
τική διά τάς έν γένει σχέσεις τοϋ Πτολεμαίου τοϋ VI πρός τάς νήσους, έκ τών όποίων 
προήρχοντο νησιώται μισθοφόροι τοΰ στόλου του. Ή κατάστασις αΰτη φαίνεται δτι 
διήρκεσε μέχρι τοΰ θανάτου του τό 145 π.Χ. 43.

Ύπό τοιαύτας προϋποθέσεις πρέπει νά δοθή είς τό έν στ. 8 κ.έ. και είς τους άλλους 
δήμους τής νέας έπιγραφής Ιδιαιτέρα σημασία. Ύπό τούτους νομίζομεν δτι νοοϋνται αί 
λοιπαί νήσοι, αί όποΐαι μετά τήν ύπό τών Ρωμαίων παραχώρησιν τής Δήλου είς τούς ’Α
θηναίους καί τήν κατ’ ούσίαν διάλυσιν τοΰ κοινοΰ τών νησιωτών παρέμειναν έλεύθεραι44.

37. OGIS 102 ( = IG XII 3, 466 καί 1930). OGIS 110 ( = IG XII 3, 467 καί 1391 ) OGIS 112 
( = IG XII 3, 468 ). OGIS 735 ( = IG XII 3, 1296).

38. OGIS 115 (τήν έπιγραφήν άποκαθιστζί καί σχολιάζει ό Launey RA 1949 II, 572 κ.έ. ) καί 102 
( πρβλ. Launey, έ.ά. 573 καί σημ. 3) Πρβλ. έπίσης L. Robert, Hellenica XI—XII, 157 κ.έ. σημ. 5.

39. OGIS 102 καί 685. 37-42 (= Μ. Guarducci, I. Cret. Ill, iv 9.42) Πρβλ. Holleaux, Etudes 
III, 83 σημ. 4. H. van Effenterre, La Cr6te et le monde grec, 216 κ.έ. M. van derMijnsbrugge, The 
Cretan Koinon, 28 κ.έ. καί τελευταίως P.M. Fraser, Opuscula Atheniensia III, 1960, 30. Ό Φιλομή- 
τωρ ύπήρξε καί ό μεσολαβητής είς ρήξιν μεταξύ Γορτυνίων καί Κνωσίων (SGDI 5015 ) κατά τήν 
Guarducci, Historia VIII, 1934, 67 κ.έ. ( Πρβλ. I Cret IV, 181 ). Σημαντικόν έπίσης, έάν βεβαίως άνα- 
φέρεται είς τόν Φιλομήτορα, είναι τό κείμενον τής έπιγραφής I Cret. IV, 195. Διά τήν κατάστασιν είς 
τήν Κρήτην πρό τού Εόεργέτου βλ. τελευταίως καί Μ. Guarducci, Miscellanea di studi alessandrini 
in memoria di A. Rostagni, 219.

40. Ώς υποθέτει ό G. Daux, Delphes au He et au Ier si6cle av. J. C., 516 κ.έ. έκ δελφικού ψη
φίσματος τοΰ έτους 157 π.Χ. Διά τόν Σέλευκον Βίθυος Άλεξανδρέα τοΰ ψηφίσματος τούτου βλ. Τ.Β. 
Mitford, Opuscula Atheniensia I, 1953, 130 κ.έ.

Διά τάς σχέσεις τού Φιλομήτορος πρός τάς ’Αθήνας βλ. γενικώς Ferguson, Hellenistic Athens, 
298 κ.έ. καί The Ath. Agora III, Testimonia 458, 521. H. Thompson, Hesperia XIX, 1950, 322.

41. P. Meyer, Klio XV, 1917/18, 376 κ.έ. πρβλ. Archiv fur Papyrusforschung VI, 1913/20, 
366. Preisigke SB III, 6261. L. Robert, Hellenica U, 123 σημ. 3. Launey, Recherches 230-231 σημ. 
1, 1148. Peremans—van’t Dack, PP 14106.

42. Lindos II 1, 306 σημ. 3. Πρβλ. όμως τάς άντιρρήσεις τού L. Robert, Rev. Phil. 70, 1944, 
11 κ.έ. Hellenica II, 123 - 126 ( βλ. καί Chr. Habicht, AM 72, 1957, 165 σημ. 30) έπί τής θέσεως τού 
Blinkenberg περί τριημολίας.

43. W. Otto, Abh. ΑΚ. Munchen XI, 1934, 133.
44. IG XII 5, Testimonia 1359 P. Roussel, D61os, Colonie ath6nienne, 1 κ.έ..
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Ό 'Αγλαός έρμηνευτής τρόπον τινά τής φιλικής πρός τάς νήσους πολιτικής τοΰ Φι- 
λομήτορος χαρακτηρίζεται ένταΰθα ευσεβής όχι μόνον πρός τόν δήμον τών Παρίων, 
άλλά καί πρός τούς άλλους δήμους τών νήσων. Είναι πολύ λογικόν λοιπόν νά ύποθέσω- 
μεν ότι αί ένέργειαι τοΰ Άγλάου άπετέλουν μέρος μιας γενικωτέρας προσπαθείας πολι
τικού προσεταιρισμοϋ τών νήσων έκ μέρους τού βασιλέως τής ΑΙγύπτου.

Ιδιαιτέρου ύπομνηματισμοϋ χρήζουν έπίσης δύο έτερα σημεία τής έπιγραφής. 
Περί τού ίεροΰ τής Εστίας έν Πάρφ (στ. 11 καί 26) δέν είχομεν μέχρι τούδε μαρτυρίαν 
τινά σχετικήν. 'Ως Ίστίη δημίη είναι γνωστή έξ όρου τού 5ου π.Χ. αί., εύρεθέντος όμως 
εις τό έπί τού όρους Κουνάδος ίερόν τής Αφροδίτης 4S. Όρθώς διά τούτο είχεν ύποθέσει 
ό Rubensohn 46, ότι καί είς τήν πόλιν τής Πάρου πρέπει νά είχεν ή Εστία ίδιον ίερόν, 
πιθανώτατα ώς Έατίη Βουλαίη, όπως καί έν Θάσφ. Ή νέα έπιγραφή έπιβεβαιοϊ τήν 
ΰπαρςιν ένός τοιούτου ίεροΰ είς τήν πόλιν τής Πάρου, διότι είναι άπίθανον νά μετε- 
φέρθη ό λίθος άλλοθεν. Τό ίερόν της πρέπει πιθανώτατα νά ευρίσκετο είς τήν ’Αγοράν 
καί δή είς τό Πρυτανεΐον τής πόλεως (πρβλ. στ. 9 καί είς τήν 'Εστίαν τον δήμον τοΰ 
ήμετέρον)47. 'Ως πρός τό δεύτερον μέρος τής ύποθέσεως τοΰ Rubensohn περί συλλα- 
τρείας τής Εστίας μετά τοΰ Διός Βουλαίου 48 ή έπιγραφή είναι σαφής άναφερομένη μό
νον είς ίερόν τής θεάς.

Περισσότερον ένδιαφέρουσα είναι ή πληροφορία (στ. 10 κ.έ.), ότι τό άγαλμα τής 
θεάς είς τό ίερόν αυτής έκόσμησεν ό Αγλαός διά χρυσού διαδήματος. Πρόκειται άσφα- 
λώς περί τοΰ αυτοΰ περιφήμου άγάλματος, τό όποιον ό Τιβέριος τό 6 π.Χ. κατά τό ταξί- 
διόν του είς Ρόδον άπήγαγεν έκ τής νήσου καί μετέφερεν είς τήν Ρώμην διά νά κοσμήση 
τόν ναόν τής Όμονοίας (templum Concordiae), ώς παραδίδει Δίων ό Κάσσιος LV 
9,6 (έκδ. Boissevain) : καί τήν τε όδόν Ιδιωτικώς έποιήσατο, πλήν καθ’ δσον τους 
Παρίους τό τής'Εστίας Άγαλμα πωλήσαι οι ήνάγκασεν, όπως έν τώ Όμονοείω Ιδρνθή*9. 
Τήν πληροφορίαν ταύτην συνεσχέτισαν πολλοί έρευνηταί πρός έτέραν τοΰ Πλινίου 
Νat. Hist. XXXVI 25, άναφέροντος άγαλμα τής Εστίας καθημένης, έργον τοΰ Σκόπα 50, 
τό όποιον κατά τήν έποχήν του ϊστατο είς τούς κήπους τοΰ Σερβιλίου ( Horti Servi- 
liani). Τό ζήτημα τοΰτο, άν δηλ. άμφότεραι αί πηγαί άναφέρωνται είς έν καί τό αυτό 
έργον, δέν είναι δυνατόν νά θιγή έκτενέστερον ένταΰθα. Είναι όμως λίαν πιθανόν ότι 
καί είς τάς δύο περιπτώσεις πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ έργου 5i, πράγμα τό όποιον ύπο- 
βοηθεϊ καί ή ένδειξις, ότι καλλιτέχνης τοΰ ύπό τοΰ Πλινίου άναφερομένου άγάλματος 
ήτο ό Πάριος γλύπτης Σκόπας.

45. IG XII 5, 1, 238 πρβλ. Rubensohn, AM 26, 1901, 215 κ.έ.
46. Rubensohn, RE XVIII 4, 1847.
47. 'Ως ήδη είχεν ύποτεθή RE VIII 1, 1284. Έπί τής έρμηνείας τοΟ στίχου τούτου μέ κατέ

στησε προσεκτικόν ό καθ. κ. Ν. Κοντολέων, τόν όποιον εύχαριστώ θερμώς. Ή έκφρασις ίερόν 
Εστίας άπαντά είς όλίγας περιπτώσεις- διά τά σχετικά ζητήματα βλ. Ί. Κοντή, Τό ίερόν τής ’Ολυμπίας 
κατά τόν Δ' π.Χ. αί., 20 κ.έ.

48. Rubensohn, έ.ά. 1847.
49. Πρβλ. IG XII 5, Testimonia 1378. Rubensohn, RE XVIII 4, 1829 καί 1847. Jdl. 50,1935,62.
50. Lippold, HdArch. Ill 1, 250 σημ. 11.
51. Οΰτω : Siiss, RE VIII 1,1303 έν λ. Hestia. A. Preuner, Roscher ML I 2, 2646 κ.έ. L. R. 

Farnell, The Cults of the Greek States V, 361, 371.45 καί τελευταίως W. Fuchs, Enciclopedia dell’ 
arte antica TV, 20 έν λ. Hestia. Άλλως : Wissowa, Roscher ML VI, 272 έν λ. Vesta. M. Bieber, έν 
Thieme—Becker, Lexikon der bildenden Kunstler, XXXI, 119 έν λ. Scopas.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:59 EEST - 3.236.241.27



132 Γ. L ΔΕΣΠΙΝΗ

Αί άκόλουθοι γραμμαί άς θεωρηθούν ώς μικρά παρένθεσις είς τό μόλις ανωτέρω 
θιγέν ζήτημα, δεν άποτελοΰν δέ εί μή μόνον ύπονοίας, είς τάς οποίας όμως θά ώδηγεΐτο 
οίοσδήποτε ήθελεν έπιχειρήσει τήν δημοσίευσιν τής νέας έπιγραφής. Δι’ αυτής γνωρίζο- 
μεν εν ίδιαίτερον χαρακτηριστικόν γνώρισμα τοϋ άγάλματος τής Εστίας, τό διάδημα 
δηλ. τό όποιον κατεσκεύασεν ό Αγλαός. Είναι δυνατόν βάσει τής πληροφορίας 
ταύτης νά όδηγηθώμεν είς τήν άναγνώρισιν τοΰ άγάλματος έπί τυχόν παραδεδομέ- 
νων νομισματικών τύπων τής νήσου ; Τό έρώτημα είναι άρκετά τολμηρόν καί ή άπάν- 
τησις πολύ δύσκολος. Κατ’ άρχήν δέν γνωρίζομεν εάν τό άγαλμα έστερεϊτο παλαιότερον 
τοιούτου διαδήματος, τό όποιον τό πρώτον προσετέθη περί τά μέσα τού 2ου π.Χ. αϊώνος, 
ή μήπως τό νέον χρυσοΰν διάδημα άντικατέστησεν άλλο παλαιότερον, άλλ’ έξ εύτελε- 
στέρου ύλικοϋ, π.χ. χάλκινον. Κατά τήν γνώμην μας δυσκόλως νοείται ή προσθήκη ένός 
τόσον χαρακτηριστικού καί ούσιώδους κοσμήματος-συμβόλου είς τό άγαλμα, έάν 
τούτο δέν εΐχεν έξ άρχής προβλεφθή, κλίνομεν δέ νά πιστεύσωμεν ότι ό 'Αγλαός άπλώς 
μόνον τό άντικατέστησε δι’ όμοίου πολυτελεστέρου.

Νομίσματα τής νήσου52 πράγματι, άπό τοΰ 4ου αίώνος, μάς παρέχουν τόν τύπον μιας 
θεάς μετά στεφάνης — σημειωτέον ότι ή παριστανομένη θεότης δέν έχει μέχρι σήμερον 
άναγνωρισθή —, αί δυσκολίαι όμως περιπλέκονται έτι περισσότερον, διότι πρόκειται 
περί παραλλασσόντων κάπως τύπων. Τό θέμα χρήζει ιδιαιτέρας μελέτης καί άπό είδικώ- 
τερον έρευνητήν.

’Εξ όλων τών νομισμάτων τούτων έν, άσφαλώς μετά τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αί. χρο- 
νολογούμενον53, BMC Paros 28, πίν. XXVI 17, είναι ίδιαιτέρως χαρακτηριστικόν. 
’Οπίσθιος τύπος είναι τό διά πρώτην φοράν είς νομίσματα τής Πάρου άπαντών κέρας 
τής Άμαλθείας μετά ταινίας, τό όποιον σαφώς φαίνεται νά άντιγράφη τόν γνωστόν όπί- 
σθιον τύπον τών πτολεμαϊκών νομισμάτων. Θά ήμποροΰσεν άρά γε νά άποδίδεται ή κε
φαλή τοΰ άγάλματός μας έπί τοΰ έμπροσθίου τύπου τοΰ νομίσματος τούτου, όπου πλήν 
τών άλλων θά ήδύνατό τις νά άναγνώση έντονα γνωστά μας σκοπάδεια χαρακτηριστικά ;

Γ. I. ΔΕΣΠΙΝΗΣ

52. Π.χ. ι : ΔΕΝΑ XI, 103 άριθ. 296 πίν. VII 7. Κατά τόν Imhoof—Blumer Νύμφη· πρβλ. 
όμως τάς άντιρρήσεις τοϋ Rubensohn, RE XVIII 4, 1856. 2 : BMC Paros 21, πίν. XXVI, 13. 3 : 
BMC Paros 28, πίν. XXVI 17. 4 : SNG Kop. Aegean Islands, 726 πίν. 15. s : SNG Kop.Aeg. Is
lands 724 πίν. 15.

53. Πρβλ. L. Anson, Numismata Graeca IV, άριθ. 323. Κατά τόν Head, HN2 490 τοϋ l°u 
π.Χ. αίώνος. Ή ένταϋθα προτεινομένη χρονολόγησις όφείλεται είς τήν εύγένειαν καί τήν προθυμίαν 
τής κ. Είρ. Χριστοδουλοπούλου - Βαρούχα, τήν όποιαν θερμώς εύχαριστώ
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