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κατά τους Ελληνιστικούς και Αυτοκρατορικούς Χρόνους.

(Υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Αλμπανίδη Ευάγγελου)

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η αξιολόγηση 

στοιχείων που σχετίζονται με το θεσμό της εφηβείας στα νησιά του Αιγαίου κατά 

τους ελληνιστικούς και αυτοκρατορικούς χρόνους. Η εφηβεία αφορούσε 

αποκλειστικά την εκπαίδευση των εφήβων. Παρά τις αρχικές διαφωνίες για την 

έναρξη του θεσμού, χάρη σε μια νέα επιγραφή που ήλθε στο φως, είναι βέβαιη η 

λειτουργία του από το 361 π.Χ. Λειτούργησε για πρώτη φορά στην Αθήνα, έχοντας 

αρχικά στρατιωτικό χαρακτήρα, με σκοπό τη δημιουργία ετοιμοπόλεμων εφήβων σε 

περίοδο εντόνων εχθροπραξιών και εδαφικών διεκδικήσεων. Ωστόσο, ως φυσική 

απόρροια των επικείμενων κοινωνικοπολιτικών ανακατατάξεων, δίνεται κατά τους 

ελληνιστικούς χρόνους έμφαση στην ευρύτερη καλλιέργεια του ατόμου. Έτσι, 

εισάγονται και άλλα μαθήματα, όπως φιλοσοφία και ρητορική, που εξακολούθησαν 

να διδάσκονται κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Το γυμνάσιο στο οποίο λειτούργησε η 

εφηβεία, εμπλουτίστηκε με χώρους διδασκαλίας. Βάσει επιγραφικού υλικού, 

πιστοποιείται η εξάπλωση του θεσμού στα νησιά του Αιγαίου. Σηματοδοτήθηκαν και 

εκεί οι αλλαγές που περιγράφηκαν αναφορικά με το περιεχόμενο του θεσμού, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι η εφηβεία του Αιγαίου δεν διαφοροποιείται από αυτή του 

προτύπου της, της Αθήνας. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η εφηβεία της Χίου 

διαρκούσε τρία χρόνια, αντί των δυο της Αθήνας και ότι στη Σάμο υπήρχε 

προπαρασκευαστικό στάδιο. Αξίζει λοιπόν κανείς να παρακολουθήσει την πορεία της 

εφηβείας, όπως εξαπλώθηκε και παγιώθηκε στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά. Ενδέχεται 

έτσι να παρασυρθεί από τη δυναμική ενός θεσμού, που βασιζόμενος στον αρχέγονο 

αθηναϊκό, μορφοποιήθηκε για να αποκτήσει την τοπικιστική του ταυτότητα, στα 

πλαίσια των επικρατούντων κοινωνικών συνθηκών και πολιτισμικών συνηθειών.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, ίδρυμα, γυμνάσιο, στρατιωτικός χαρακτήρας, αλλαγές.
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ABSTRACT

Agapi Mantziori: The expansion of the institution of ephebia at the Aegean islands 

during the hellenistic and the imperial period 

(Under the supervision of Assistant Professor Albanidis Evangelos)

The purpose of this specific research is the collection and elaboration of the elements 

that connect to the institution of ephebia at the Aegean islands during the Hellenistic 

and Imperial period. The ephebia exclusively concerned the education of ephebi. 

Despite the initial disagreements about the beginning of ephebia, thanks to a new 

inscription that came in the light, its operation is certain from 361 P.C. They 

functioned for first time in Athens and they had military character at the beginning, 

aiming at the creation of ready for war ephebus, at a period of tentive hostilities and 

territorial claimings. However, as a natural consequence of the impending social and 

political changes, they gave emphasis during the hellenistic age to the intellectual 

education. So, other subjects are indrodused besides, as philosophy and rhetoric, that 

continued teaching during the Romaic period. The gymnasium, in which the ephebia 

functioned, was enriched with teaching rooms. We are sure for the function of 

ephebia at the Aegean islands, from the available inscriptions. The changes which 

took place in Athens institution, also took place in the Aegean institution, and no 

mistake that the ephebia of Aegean islands diversified from the institution’s model. It 

is indicatively pointed out, that the ephebia at Chios lasted three years, on the contrary 

of the two years at Athens. Also, a preparatory stage of ephebia existed at Samos. So, 

it is worth for someone following the evolution of this educational institution, as it 

was extended and stabilized at the Aegean islands. In that case, it may be intempted 

by the dynamics of an educational institution, that was relied on primordial athenian, 

formated to acquire its local identity, at the frame of the prevalent social conditions 

and cultural habits

Key words: Education, institution, gymnasium, military character, changes.
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ΕΞΑΠΑΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ & ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν ξεχωριστή θέση στην παιδεία, μεριμνώντας για 

τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Η σημασία που έδιναν σε αυτό τον τομέα 

φαίνεται από το γεγονός ότι δεν τους παρείχαν σποραδικές και περιστασιακές 

γνώσεις, αλλά γνώσεις που βασίζονταν σε ένα αυστηρά καθορισμένο και λεπτομερώς 

σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα της αρχαιότητας τα 

παιδιά μέχρι το έβδομο έτος της ηλικίας τους, παρέμεναν στους κόλπους της 

οικογένειας όπου δέχονταν τη μητρική φροντίδα. Έτσι, η σχολική περίοδος κατά τους 

κλασσικούς χρόνους άρχιζε από την ηλικία των επτά ετών.1 Από την ηλικία αυτή 

αφιέρωναν ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητας τους στην παλαίστρα, όπου 

εξασκούνταν κάτω από την επίβλεψη του παιδοτρίβη.2 Ο παιδοτρίβης ήταν ο 

εμπειρικός γνώστης των διαφόρων ασκήσεων και ιδιαίτερα της τεχνικής της πάλης. 

Στην εποχή μάλιστα του Πλάτωνα οι παιδοτρίβεις είχαν και θεωρητικές γνώσεις, 

συνδυάζοντας την παιδοτριβική με την ιατρική, όπως και με άλλες επιστήμες.3

Η εφηβεία ήταν ένας θεσμός που αφορούσε αποκλειστικά την εκπαίδευση των 

εφήβων και συντελούνταν κυρίως στο γυμνάσιο.4 Μάλιστα, από τον 4° αιώνα π.Χ., 

υπήρχε στενή σχέση του γυμνασίου με την εφηβεία.5 Επρόκειτο για ένα σύστημα

1 Marrou, Henri: Ιστορία της Εκπαιδεύσεως κατά την Αρχαιότητα. Αθήνα 1961, σελ. 159.
2 Gardiner, Norman: Athletics of the Ancient World. Oxford 1978, p.72.
3 Αλμπανίδης, Ευάγγελος: Ιστορία της Άθλησης στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο. Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 
229-230.
4 Albanidis, Evangelos: “The Institution of Ephebia in Ancient Hellenic World”, in: Annual of Cesh 
(2000), p.91.
5 Παυλογιάννης, Ονούφρως: Η Εξέλιξη των Αθλητικών και Γυμναστικών Ιδεών κατά τα Ελληνιστικά 
και Αυτοκρατορικά Χρόνια. Κέρκυρα 2000, σσ. 95-96.
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φυσικής αγωγής, μέσω του οποίου πραγματώθηκαν στρατιωτικές αλλαγές,6 

συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια των Πόλεων-Κρατών, μέσω της αθλητικής 

εκπαίδευσης των εφήβων.7 Στην κλασική Αθήνα, τα γυμνάσια είχαν περισσότερο 

αθλητικό παρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα.8 Ωστόσο, κατά την ελληνιστική περίοδο 

σημείωσαν μεγάλη άνθηση, συνδράμοντας στη θεμελίωση και ανάπλαση των 

πόλεων, καθώς και στη φιλελεύθερη σκέψη.9 Αποτέλεσαν έτσι το κέντρο της 

εφηβικής ζωής, το μέρος που σύχναζαν οι έφηβοι, που αποκτούσαν γνώσεις φυσικής 

αγωγής, στρατιωτικές, αλλά και λογοτεχνικές. Συνεπώς, η εφηβεία και τα γυμνάσια, 

συνέθεσαν το βασικό στοιχείο της ελληνικής ζωής.10 Εκεί οι έφηβοι είχαν τη 

μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας μέσω της 

αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους τους.11 12 Εξασκούσαν μάλιστα τις δεξιότητες

που αποκτούσαν στο ίδρυμα, συμμετέχοντας σε διάφορα αγωνίσματα, όπως σε

' '12αγώνες δρόμου, λαμπαδηδρομίας, πάλης και πυγμής.

Ενδεικτικό του κύρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των εφηβειών ήταν το 

γεγονός, ότι ενώ η φοίτηση κυμαίνονταν από ένα χρόνο έως τρία, ανάλογα με την 

περιοχή, ωστόσο τα ευεργετήματα της παρεχόμενης εκπαίδευσης γίνονταν φανερά 

καθ' όλο το μετέπειτα βίο των φοιτούντων σε αυτά. Γεύονταν τη χαρά της 

ουσιαστικής γνώσης και της τιμής της φοίτησης σε ένα τέτοιο ίδρυμα. Αξιοσημείωτο 

επίσης είναι το γεγονός, ότι δέκα, ή δεκατέσσερα χρόνια μετά την αποφοίτηση από 

την εφηβεία, παλιοί μαθητές που ανήκαν στην ίδια ομάδα, «αίρεση», 

πραγματοποιούσαν μεταξύ τους συναντήσεις. Και μάλιστα ήταν πολύ τιμητικό γι'

6 Delorme, Jean: Gymnasion. Paris 1960, p.9.
7 Decker, Wolfgang: Sport in der Griechischen Antike. Vomminoischen Wetthampfbis Zuden 
Olympischon Spieten 1995, p.170.
8 Kyle, Donald: Athletics in Ancient Athens. Leiden E.J. Brill 1987, p.66.
9 Gauthier, Philippe: “Notes sur le role du gymnase dans les cites hellenistiques”, in : Stadtbild und 
Burgerbild im Hellenismus (1993), p.l.
111 Pelekidis, Chrisis: Histoire Del Ephebie Attique. Paris 1962, p.258.
11 Albanidis: “The Institution”, p.96.
12 Αλμπανίδης: Ιστορία, σελ.223.
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αυτούς και για τους απογόνους τους, να φέρουν τον τίτλο των «παλαιών μαθητών του 

■γυμνασίου». Έτσι, προνοητικοί γονείς φρόντιζαν για την εγγραφή των παιδιών τους 

στον κατάλογο των εφήβων ακόμα και από την ηλικία του ενός έτους, προκειμένου 

να εξασφαλίσουν την περίλαμπρη μελλοντική εκπαίδευση τους στα ξακουστά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα των εφηβειών.13 Στο σημείο αυτό αξίζει να λεχθεί, πως δεν 

εκδηλώνονταν το ίδιο ενδιαφέρον από την πολιτεία για όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης. Έτσι, ενώ η δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν κατεξοχήν προαιρετική 

και μόνο τα πιο πλούσια και προνομιούχα αγόρια είχαν τη δυνατότητα να εγγραφούν, 

στα εφηβεία, που αποτελούσε την τρίτη βαθμίδα, η φοίτηση παρέχονταν από την 

πολιτεία και ήταν υποχρεωτική.14 Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως κατά 

τη διάρκεια του 3ου αιώνα π.Χ. ο θεσμός αυτός απέκτησε προαιρετικό χαρακτήρα και 

προνόμιο αποκλειστικά των αριστοκρατικών κοινωνιών, όπου μόνο οι γιοι εύπορων 

αντρών μπορούσαν να διαθέσουν τον απαιτούμενο χρόνο και να υποστηρίξουν τα 

έξοδα που προέκυπταν.15

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η αξιολόγηση 

των κυριότερων στοιχείων που σχετίζονται με το θεσμό της εφηβείας στα νησιά του 

Αιγαίου κατά τους ελληνιστικούς και αυτοκρατορικούς χρόνους. Στα νησιά του 

Αιγαίου συγκαταλέγονται οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου 

Αιγαίου, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Κρήτη.

Εφόσον τα αθηναϊκά εφηβεία αποτέλεσαν το πρότυπο για τα υπόλοιπα 

αντίστοιχα ιδρύματα ανά την Ελλάδα, κρίνεται ως σκόπιμη η αναφορά σε αυτά. Εν 

συνεχεία, παραθέτονται εκτενή και εμπεριστατωμένα στοιχεία για τη λειτουργία του 

θεσμού της εφηβείας στα νησιά του Αιγαίου, για το περιεχόμενο της εκεί

13 Marrou: Ιστορία, σσ. 169-170.
14 Freeman: Schools, ρ.57.
15 Albanidis, Evangelos: “The Ephebia in the Ancient Hellenic World and its Role in the Making of 
Masculinity”, in: II The European Sports History Review (2000), 4 - 22, p.6.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:53 EEST - 3.236.241.27



4

παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και για τα καθήκοντα των αξιωματούχων των 

εφηβικών ιδρυμάτων. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για τη λειτουργία του 

ιδρύματος του γυμνασίου στα νησιά του αιγαίου.

Για τη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τόσο 

αρχικές πηγές, όσο και δευτερεύουσες. Οι αρχικές πηγές είναι:

α) αρχαίες επιγραφές που εντοπίστηκαν σε corpus επιγραφών, κυρίως στο 

Inscriptiones Graecum και έχουν το εξής περιεχόμενο:

-Εφηβικοί κατάλογοι, δηλαδή κατάλογοι στους οποίους αναγράφονταν τα ονόματα 

των εφήβων που ολοκλήρωναν τη φοίτηση τους στο θεσμό της εφηβείας.

-Εφηβικός όρκος.

β) σχετικά κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, προερχόμενα από τον 

Αριστοτέλη και το Λυκούργο.

Οι χρησιμοποιούμενες δευτερεύουσες πηγές είναι βιβλία και άρθρα από τα 

οποία αντλήθηκαν τόσο στοιχεία για την εκπαίδευση γενικά στην αρχαία Ελλάδα, 

όσο και εξειδικευμένες πληροφορίες που αφορούν το θεσμό της εφηβείας.

Οι ανωτέρω πηγές εντοπίσθηκαν ως επί το πλείστον στο Αρχαιολογικό και 

στο Ιστορικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, ενώ κάποια στοιχεία 

βρέθηκαν και στο Παιδαγωγικό τμήμα της. Επίσης, σημαντικότατες πληροφορίες 

αντλήθηκαν από την Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή, καθώς και από τη Γαλλική 

Αρχαιολογική Σχολή. Επιπλέον, στοιχεία συγκεντρώθηκαν από το Τ. Ε. Φ. A. Α. 

τόσο της Αθήνας, όσο και του αντίστοιχου τμήματος της Κομοτηνής.

Η έρευνα αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τους εξής λόγους:

1. Η εφηβεία αποτέλεσε πανελλήνιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, γέννημα του 

αρχαιοελληνικού πνεύματος, μοναδικής σύλληψης και προσφοράς. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε οργανωμένα η σωματική
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άσκηση ως μέσο για τη στρατιωτική προετοιμασία και ωρίμανση των νέων, όπως και 

για την καλλιέργεια της σωματικής ευεξίας, της πειθαρχίας, αλλά και του θάρρους.

2. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί η αρμόζουσα σημασία και έτσι δεν έχει γίνει 

εκτενής έρευνα πάνω σε αυτό το θεμελιώδη θεσμό. Ειδικά μάλιστα οι πληροφορίες 

που έχουμε για την εξέλιξη της εφηβείας στα νησιά του Αιγαίου είναι ελάχιστες. 

Συνεπώς, επιχειρείται μια όσο το δυνατόν βαθύτερη και εκτενέστερη προσέγγιση στο 

συγκεκριμένο θέμα για να είναι σε θέση κανείς να ισχυριστεί, ότι ο θεσμός έχοντας 

ως πρότυπο την αθηναϊκή εφηβεία, με την εξάπλωση του στις διάφορες περιοχές, 

υιοθετήθηκε και στα νησιά του Αιγαίου.

3. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για την εκπαίδευση των εφήβων της 

αρχαιότητας, ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για μια άνευ ουσίας 

αναδρομή, εφόσον η διερεύνηση του παρελθόντος φέρει τις μοναδικές ιδιότητες της 

γνώσης, της εμπειρίας και της διδαχής. Καθώς ερευνάται ο θεσμός αυτός, 

διαπιστώνεται η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου από τους αρχαίους κιόλας χρόνους για 

γνώση και ευρύτερη καλλιέργεια. Η έντονη έγνοια των γονιών για την παροχή 

ποιοτικής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης στα παιδιά τους. Το αίτημα της 

πολιτείας για την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος στο πρόσωπο των νέων, 

που εξασκούνται όχι μόνο στο πώς να ρίχνουν καλύτερα το ακόντιο και να παλεύουν, 

αλλά και στο πώς να μάθουν να τιθασεύουν τα πάθη τους και να γίνουν παραγωγικοί 

πολίτες. Ασφαλώς λοιπόν, μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις ίδιες ανησυχίες για την 

εξασφάλιση της γνώσης των νέων, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν. Μπορεί 

να διαπιστώσει την ίδια έντονη φιλοδοξία για καταξίωση μέσα από τη φοίτηση σε ένα 

ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σαν αυτό των εφηβειών. Η διαχρονικότητα αυτή στα 

συναισθήματα και στις ανάγκες αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πιστοποίηση πως η 

εκπαίδευση αποτελεί ζωντανό κύτταρο που διαρκώς εξελίσσεται, αναμορφώνεται.
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αλλά καν πολλές φορές επιστρέφει στις ρίζες του ως προς αναγνώριση της ταυτότητας 

του. Έτσι, χάρη στην ιστορική έρευνα μπορεί κανείς να αντλήσει δύναμη από 

αληθινές αξίες και να πορευτεί με μεγαλύτερη σιγουριά στο μέλλον.
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1. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1.1. Λειτουργία της εφηβείας

Τόπος γέννησης του θεσμού. Αναφορικά με τον τόπο γέννησης της εφηβείας, 

θεωρείται η Αθήνα ως γενέτειρα πόλη, εφόσον οι αρχαιότερες μαρτυρίες 

αναφέρονται εξολοκλήρου στην αθηναϊκή εφηβεία.16 Συνεπώς, είναι λογικό να 

αποτέλεσε το πρότυπο για το σχεδίασμά παρόμοιων ιδρυμάτων και σε άλλα μέρη της 

Ελλάδας.17 *

Επινοητής του θεσμού. Ο επινοητής της εφηβείας ονομάζονταν Επικράτης, 

σύμφωνα με το Forbes. Μάλιστα ο Marrou αναφέρει, ότι ο Επικράτης ψήφισε 

σχετικό νόμο μεταξύ των ετών 337-335 π.Χ.19 Ωστόσο, ο Γιαννικόπουλος 

αναγνωρίζει την προσφορά του ρήτορα και δημαγωγού Επικράτη, ο οποίος όντας 

πολύ πλούσιος, διέθεσε χρηματικό ποσό για την ίδρυση και συντήρηση του θεσμού, 

αλλά εκφράζει αμφιβολία για την επινόηση του από τον ίδιο.20 21

Έναρξη του θεσμού. Όσον αφορά την ακριβή έναρξη της εφηβείας, αρχικά 

εκδηλώθηκε διαφωνία μεταξύ της ομάδας του Wilamovitz, που υποστήριζε ως αρχή 

του θεσμού το 335 π.Χ. και μιας άλλης ομάδας, που πίστευε ότι ξεκίνησε πολύ πριν 

το 335 π.Χ. Ωστόσο, δεν θεωρείται σκόπιμη η αναφορά στην επιχειρηματολογία της 

κάθε ομάδας, καθώς πλέον χάρη σε μια νέα επιγραφή που έφερε στο φως η 

αρχαιολογική σκαπάνη, είναι βέβαιη η λειτουργία της εφηβείας ήδη από το 361 π.Χ.

16 Γιαννικόπουλος, Αναστάσιος: «Πότε άρχισε ο θεσμός της εφηβείας;» στο: Αρχαιολογία 35 (1993), 
σελ. 64.
17 Albanidis: “The Ephebia”, ρ.5.
Is Forbes: Greek, p. 126.
19 Marrou: Ιστορία, σελ. 163.
20 Γιαννικόπουλος: «Πότε άρχισε», σελ. 65.
21 Γιαννικόπουλος: «Πότε άρχισε», σελ. 64.
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Έτσι, δικαιώνεται η δεύτερη ομάδα. Πρόκειται για δύο εφηβικά ψηφίσματα της 

περιόδου του άρχοντα Νικόφημου, το 361 π.Χ.,22 βάσει της επιγραφικής μαρτυρίας.23 

Μάλιστα, πιθανολογείται η εφηβεία να λειτουργούσε ήδη από το 371 π.Χ.24

Δικαίωμα συμμετοχής. Ο Αριστοτέλης για την εκπαίδευση των νέων είχε κάνει 

σαφές, ότι στα εφηβεία εγγράφονταν οι Αθηναίοι πολίτες όταν συμπλήρωναν το 18 

έτος της ηλικίας τους. «Έχει δ’ ή νυν κατάστασις της πολιτείας τόνδε τον τρόπον. 

Μετέχουσιν μέν της πολιτείας οί έξ άμφοτέρων γεγονότες άστων, έγγράφονται δ ’ εις 

τούς δημότας οκτώ - καί δέκα έτη γεγονότες...»25

Αρχικά, το προνόμιο εγγραφής ήταν περιορισμένο, καθώς οι φοιτούντες στο 

ίδρυμα επιλέγονταν μέσα από τη διαδικασία προσεκτικής εξέτασης.26 Για την 

εισαγωγή των εφήβων στη σχολή τηρούνταν αυστηρά, πέρα από το κριτήριο της 

ηλικίας, εκείνο του ηθικού, σύμφωνα με τους νόμους, βίου και της καταγωγής τους.27 

Ενδεικτικό της ποιότητας του ιδρύματος της εφηβείας είναι, πως η προϋπόθεση της 

ηθικής για την εισαγωγή στο ίδρυμα, δεν θέτονταν μόνο στους μαθητές, αλλά και 

στους δασκάλους. Συγκεκριμένα, όταν η Αθήνα άρχισε να αναπτύσσεται, δεν ήταν 

απαραίτητο να ήταν όλοι οι διδάσκοντες του ιδρύματος Αθηναίοι. Είχε όμως οριστεί 

ως κριτήριο επιλογής των διδασκάλων, εκείνο της ηθικής καταλληλότητας τους.28

Στην αρχή λειτουργίας του θεσμού, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν οι 

έφηβοι μέλη του ιδρύματος, ήταν οι γονείς τους να ήταν Αθηναίοι ελεύθεροι πολίτες. 

Εάν κάποιος που προσπαθούσε να εισαχθεί στη σχολή ανακαλύπτονταν ότι είχε

22 Μίτσος, Μαρκέλλος: «Εκ του Επιγραφικού Μουσείου» στο: Αρχαιολογική Εφημερίς (1965), σσ. 
131-133.
23 Inscriptiones Graecae, τόμος II, τεύχος 8, αρ. Επιγραφής 1438.

1 Reinmuth, Oscar, William: The Ephebic Inscriptions of the Fourth Century B.C. Brill 1971, p.124.
25 Αριστοτέλης: Αθηναίων Πολιτεία. Kenyon 1955, p. XLII.
26 Reinmuth, Oscar, William: The Genesis of the Athenian Ephebia. Transl. and Proceed, of Amer. 
Philology Association, 83, 1952, 34-50, p.l 1.
27 Forbes: Greek, p. 128.
28 Mehl, Andreas:“Erziehung zum Weltburger. Bemerkungen zum Gymnasion in hellenistischen 
Osten” in: Nikephoros 5 (1992), p.65.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:53 EEST - 3.236.241.27



9

γεννηθεί από ξένη μητέρα, πωλούνταν ως σκλάβος κατόπιν διαταγής της πολιτείας. 

Επίσης, εάν κάποιος εξ αυτών δεν ανήκε στην κατάλληλη ηλικία, στέλνονταν πίσω 

στην τάξη των αγοριών. Οι κυρώσεις για όποιον παραβίαζε τον κανονισμό της 

σχολής ήταν πολύ αυστηρές. Η αρχικά άρρηκτη αυτή αρχή των Αθηναίων να μη 

δέχονται ξένους μαθητές στη σχολή τους, όπως θα δούμε, αργότερα εγκαταλείπεται 

παντελώς.29

Σκοποί του θεσμού. Γενικά οι σκοποί της εφηβείας επικεντρώνονται στα εξής: 

Φυσική, στρατιωτική εκπαίδευση, πολιτική, πνευματική καλλιέργεια, 

κοινωνικοποίηση, ωρίμανση και ηθική συμπεριφορά.30 Μάλιστα, μέσω της 

στρατιωτικής εκπαίδευσης και της κοινωνικοποίησης, ως αποτέλεσμα της 

καθημερινής αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους τους, οι έφηβοι ανδρώνονταν, 

αποκτώντας πειθαρχία, μεθοδικότητα, υπομονή, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του 

ώριμου άνδρα.31 * Υπήρχε σαφής σύνδεση του αθλητισμού με αυτό το είδος 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και αποτελούσε προϋπόθεση της δημιουργίας του σωστού 

πολίτη. Επίσης το γεγονός ότι οι έφηβοι συμμετείχαν στη θρησκευτική ζωή της 

πόλης, χωρίς να αποτελούσε αυτοσκοπό, προσέδιδε στο θεσμό και θρησκευτικό 

χαρακτήρα μέσω των τελούμενων εκδηλώσεων.33

Εφηβικός όρκος. Στην αρχή του Βοειδρομίου, τον τρίτο δηλαδή μήνα του 

αττικού έτους, οι έφηβοι άρχιζαν την υπηρεσία τους. Είναι η στιγμή που ο κοσμήτης 

μαζί με τους σωφρονιστές, συγκέντρωνε τους εφήβους και τελούσε μαζί τους μια 

σειρά από θυσίες. Μετά την τέλεση των θυσιών, έδιναν τον εφηβικό όρκο.34 Ο 

συγκεκριμένος όρκος, ο οποίος έχει στρατιωτικό χαρακτήρα, βρέθηκε σε μια

29 Forbes: Greek. ΡΡ. 126-128.
30 Albanidis: “The Institution”, p.94.
31 Albanidis: “The Ephebia”, p. 17.
3" Miller, Stephen: ,4/-e/e.Callifomia 1991, p. 127.
33 Pelelcidis: Histoire, p.257.
34 Pelekidis://«tor>e, PP.l 10-112.
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χαραγμένη στήλη στις Αχαρνές, αποπνέοντας παράλληλα ισχυρό θρησκευτικό
·> ^

αίσθημα, καθώς και πολιτειακή ηθική.

«Ού καταισχύνω όπλα τα ιερά, ούδ' έγκαταλείψω τσν παραστάτην 

ότω άν στοιχήσω, άμννω δε και υπέρ ιερών και υπέρ όσιων, και μόνος και 

μετά πολλών, την πατρίδα δε ονκ έλάττω παραδώσω, πλείω δε και άρείω 

όσης άν παραδέξωμαι. Καί εύηκοήσω των άεί κραινόντων, καί τοις θεσμοις 

τοις ίδρνμένοις πείσομαι καί όσους άν τις άναιρη τους θεσμούς ή μη 

πείθηται, ούκ έπιτρέήτω, άμννω δέ καί μόνος καί μετά πάντων. Καί ιερά τά 

πάτρια τιμήσω. Ίστορες θεοί τούτων, Άγλανρος, Έννάλιος Άρης, Ζεύς, 

Θαλλώ, Αύξώ, Ήγεμόνη.» 35 36 37

Πρώτο έτος φοίτησης. Μετά την τέλεση των θυσιών και της εφηβικής 

ορκωμοσίας, οι έφηβοι αναλαμβάνανε κανονικά υπηρεσία μέσα στο στρατό ως 

οπλίτες. Συγκεκριμένα, τον πρώτο χρόνο, αφού συγκεντρώνονταν από τον κοσμήτη 

και τους σωφρονιστές που τους ξεναγούσαν στους ναούς και στα ιερά, έπειτα 

πήγαιναν στον Πειραιά. Εκεί, ήταν υπό τη δικαιοδοσία των στρατηγών του Πειραιά 

και της Ακτής38 και ζούσαν στρατιωτικά, εκπαιδευόμενοι στις πιο δύσκολες 

στρατιωτικές και γυμναστικές ασκήσεις.39 Μάλιστα, εκπαιδεύονταν αποκλειστικά σε 

αυτής της μορφής την εκπαίδευση.40

Δεύτερο έτος φοίτησης. Η δεύτερη χρονιά άρχιζε με μια σύναξη των εφήβων 

εμπρός από τη συνέλευση του δήμου, στο θέατρο του Διονύσου, με επίσημη

35 Reinmuth: The Genesis, ΡΡ.40,46.
36 Λυκούργος: Κατά Λεωκράτη. Paris 1956, σσ.56,57.
37 Miller: Arete, ρ. 139.
38 Pelekidis: Histoire, ρ.257.
39 Μουρατίδης, Ιωάννης: Ιστορία Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη 1990, σελ.123.
40 Reinmuth: The Genesis, ρ.45.
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παραλαβή των όπλων, τα οποία είχαν συμβολική αξία.41 Επιπλέον, το χρονικό αυτό 

διάστημα διατρέφονταν από την πολιτεία και φορούσαν στολή. Ο μεγάλος πέτασος 

που φορούσαν στο κεφάλι τους αποτελούσε ένα είδος καπέλου, φτιαγμένου από 

πηλό.42 * Επίσης, φορούσαν μαύρη χλαμύδα, η οποία κατά τα έτη 166-168 μ.Χ. 

αντικαταστάθηκε με λευκή. Ήταν υπό τη δικαιοδοσία του στρατηγού, που ήταν 

υπεύθυνος για τη φύλαξη της χώρας. Έτσι, οι έφηβοι υπηρετούσαν υπό τις διαταγές 

του μέσα στις περιπόλους,44 παίρνοντας έναν πιο δραστικό ρόλο, με την ανάληψη της 

φρούρησης των συνόρων της Αττικής.45

Όροι φοίτησης. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους δεν είχαν το δικαίωμα 

να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε δίκη 

για θέματα κληρονομιάς, ατίμωση κόρης, ή ιεροσύνη. Επίσης εξαιρούνταν από τις 

λειτουργίες, τις χορηγίες και τις τριηραρχίες46 και ήταν φορολογικά πλήρως 

απαλλαγμένοι. Οι έφηβοι κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησης τους δεν είχαν 

καμιά δικαιολογία να απουσιάζουν από το ίδρυμα.47 Η εφηβική χρονιά έκλεινε με 

εξιτήριες θυσίες, παρόμοιες με τις εισιτήριες θυσίες.48

Διάρκεια του θεσμού. Ο θεσμός της εφηβείας διάρκεσε 600 ολόκληρα χρόνια, 

ενδεχομένως και περισσότερο.49 Στο σημείο αυτό γίνεται σαφές, πως στα 600 αυτά 

συναπτά έτη, τόσο ο σκοπός, όσο και το περιεχόμενο του, δεν ήταν δυνατό να 

μείνουν ανεπηρέαστα από τις υπάρχουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες.

Μεταρρυθμίσεις. Συνοπτικά αναφέρονται οι εξής σημαντικές αλλαγές που 

σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εφηβικού θεσμού: α) εξέλιξη της

41 Pelekidis: Histoire, ρ. 114.
42 Henry G. Liddell & Robert Scot: Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσας, τόμος 3, Αθήνα 1934, 
σελ.573.
*’ Marrou: Ιστορία, σελ. 164.
44 Pelekidis: Histoire, ρ.114.
42 Gardiner: Athletics, ρ.32.
46 Pelekidis: Histoire, ρ. 116.
1 Miller: Arete, ρ. 140.
48 Pelekidis: Histoire, PP.l 17,118.
49 Forbes: Greek, ρ. 110.
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εφηβείας από ίδρυμα υποχρεωτικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, σε ίδρυμα φυσικής 

και πνευματικής ανάπτυξης, προαιρετικού χαρακτήρα, β) μείωση της περιόδου 

εκπαίδευσης από δύο έτη σε ένα, γ) αποδοχή φοιτητών άλλων προελεύσεων.50

Προκειμένου να ερμηνευτούν όλες αυτές οι αλλαγές που συντελέστηκαν στον 

εφηβικό θεσμό, κρίνεται ως σκόπιμη μια σύντομη ανασκόπηση στα σημαντικότερα 

πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν πριν, αλλά και κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του θεσμού. Επίσης, θεωρείται χρήσιμη η αναφορά στο 

χαρακτήρα των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων, ώστε να δοθεί μια σαφής 

εικόνα του γενικότερου επικρατούντος κλίματος εκείνης της περιόδου. Έτσι ο 

αναγνώστης έχει τη δυνατότητα προσέγγισης του ερευνούμενου αντικειμένου, 

ιδωμένου μέσα από ένα ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και συνάμα πολιτισμικό 

πλαίσιο.

4υς αιώνας - Στρατιωτική αγωγή. Αρχικά ο χαρακτήρας αυτού του θεσμού 

ήταν καθαρά στρατιωτικός. Συγκεκριμένα, στα αττικά εφηβεία οι έφηβοι ηλικίας 18- 

20 ετών υπηρετούσαν υποχρεωτικά τη στρατιωτική τους θητεία.51 Η εφηβεία είχε 

αυστηρά στρατιωτικό προσανατολισμό, για την επίτευξη ενός στρατιωτικού 

σκοπού,52 την προετοιμασία των εφήβων για τον πόλεμο53 μέσω της ανάπτυξης 

γενναίων πολιτών.54 Επίσης, αποτελούσε είδος πολιτικής, ηθικής και θρησκευτικής 

προπαρασκευής για τη διάπλαση του σωστού πολίτη.55 Ενσαρκώνονταν έτσι κατά 

κάποιο τρόπο το όραμα που είχε διατυπώσει ο Πλάτωνας μέσα από τους νόμους του. 

Συγκεκριμένα, είχε επισημάνει την ανάγκη φυσικής αγωγής των νέων, ως απαραίτητο 

στοιχείο της στρατιωτικής προετοιμασίας τους. Επιπλέον, έκρινε ως ιδιαίτερα

50 Reinmuth, Oscar, William: The Foreigners in the Athenian Ephebia. Linkoln, Nebraska 1929, p.9.
31 Marrou: Ιστορία, σελ.163.

Reinmuth: The Ephebic, p. 126.
53 Gardiner: Athletics, p.92
54 Reinmuth: The Foreigners, p.7.
55 Marrou: Ιστορία, σελ.164.
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σημαντική τη σύνδεση μουσικής και αθλητικής παιδείας, ώστε να αποτελούσαν 

αλληλένδετη ενότητα στη στρατιωτική εκπαίδευση των φρουρών. Έτσι θα 

επιτυγχάνονταν το πάντρεμα δύο εκ φύσεως διαφορετικών ειδών πολιτισμού, του 

φυσικού και πνευματικού πολιτισμού.56

Αναζητώντας τους λόγους που η εφηβεία ξεκίνησε να έχει απόλυτα 

στρατιωτικό χαρακτήρα, αποτελώντας τη στρατιωτική στην ουσία θητεία των 

εφήβων, τους εντοπίζουμε στην πολιτικοκοινωνική κατάσταση της Αθήνας εκείνη 

την περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, η αναπτέρωση του ηθικού των Αθηναίων κρίθηκε ως 

επιτακτική ανάγκη, καθώς είχαν χάσει τη μαχητικότητα τους μετά τους Περσικούς 

πολέμους, γεγονός που είχε βαρύτατο αντίκτυπο στη μάχη της Χαιρώνειας. Έτσι, 

αφού πήραν το σκληρό αυτό μάθημα, εγκατέλειψαν την παλιά αντίληψη ότι η 

υποχρεωτική στρατιωτική εκπαίδευση θα περιόριζε την προσωπική τους ελευθερία 

και στράφηκαν προς αυτή.57

Η εφηβεία κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Η κατάσταση άλλαξε όταν ο 

Μέγας Αλέξανδρος, αναλαμβάνοντας την εξουσία το 336 π.Χ., επιβλήθηκε στις 

ελληνικές πόλεις. Μεταξύ αυτών ήταν και η Αθήνα, που ενώ αρχικά εκδήλωσε 

αντιμακεδονική κίνηση, ύστερα από την καταστροφή της εξεγερμένης Θήβας 

προσαρμόστηκε στη νέα κατάσταση.58 Έχασε την ανεξαρτησία της και έτσι εύλογα 

καταργήθηκε ο στρατός της, αφού πλέον δεν είχε λόγο ύπαρξης.

1η αλλαγή: Μείωση φοίτησης. Στο σημείο αυτό εντοπίζουμε την πρώτη εκ των 

μεταβολών που σημειώθηκαν στον εφηβικό θεσμό, τη μείωση της φοίτησης στον ένα 

χρόνο και την καθιέρωση του ιδρύματος ως προαιρετικού, λόγω της αναπόφευκτης

56 Jaeger, Werner: Paideia: The Ideals of Greek Culture. Oxford 1957, p.252.
57 Forbes: Greek, p. 125.
58 Καλογεροπούλου, Αθηνά : Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Δ: Τα πρώτα χρόνια της βασιλείας 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αθήνα 1973, σσ.25,32,35.
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οικονομικής στενότητας της κατακτημένης πόλης. Συγκεκριμένα, αυτό συνέβη από 

το 269-268 μ.Χ., ενδεχομένως και από το 306-305 μ.Χ.59

2η αλλαγή: Συμμετοχή ξένων εφήβων. Από το σύνολο αυτό των εφήβων δεν 

ήταν όλοι Αθηναίοι. Έτσι ο θεσμός έχασε τον εθνικό του χαρακτήρα, αφού πλέον 

γίνονταν δεκτοί και ξένοι στο ίδρυμα. Σαφώς λοιπόν εκείνη την περίοδο, 

συντελέστηκε η δεύτερη σημαντική μεταρύθμιση του θεσμού, η αποδοχή στο ίδρυμα 

φοιτητών άλλων προελεύσεων. Μάλιστα, οι ξένοι αρχικά ήταν γόνοι ευπορών Σύριων 

και Ιταλών εμπόρων που είχαν εγκατασταθεί στη Δήλο. Έκτοτε, ήλθαν να μετάσχουν 

στην αττική εφηβεία νέοι απ' όλα τα μέρη της Ελλάδας, καθώς και από την Ασία, τον 

Εύξεινο Πόντο, την Κυρήνη και τη Ρώμη. Συγκεκριμένα, από το 119-118 π.Χ., 

γίνονταν δεκτοί έφηβοι από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως από τη Θράκη, αλλά 

και από την Ασία, τον Εύξεινο πόντο, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια,60 καθώς και 

τη Μεγάλη Ελλάδα και τη Συρία.6'Αξίζει πάντως να λεχθεί, πως οι μαθητές από την 

Ανατολική Ασία, τη Συρία, τα νησιά του Αιγαίου, τη Φοινίκια και την Παλαιστίνη, 

υπερίσχυσαν σαφώς αριθμητικά έναντι μαθητών άλλων πόλεων.62

Έτσι, η εφηβεία εκείνη την περίοδο εξελίχθηκε σε ένα ξακουστό ίδρυμα, που 

δέχθηκε στους κόλπους της εφήβους απ' όλο τον κόσμο.63 Αυτός ο νεωτερισμός 

αποτελούσε και ένα είδος άμυνας για την πόλη των Αθηνών, που έτσι κατάφερνε να 

θωρακιστεί απέναντι σε ένα διεθνές πλέον περιβάλλον, διαφυλάσσοντας τη φήμη της 

και αποκτώντας διεθνές κύρος. Επομένως, όχι μόνο δεν συνθλίβονταν στη νέα

59 Marrou: Ιστορία, σελ.165.
60 Reinmuth: The Ephebic, ρ. 133.
61 Forbes: Greek, PP. 179,180.
62 Reinmuth: The Foreigners, p.20.
63 Marrou: Ιστορία, σελ.166.
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πραγματικότητα, αλλά αντιθέτως ενέτασσε ένα πολιτισμικό περιβάλλον στην εφηβεία

64της.

Όροι συμμετοχής ξένων εφήβων. Ναι μεν μετείχαν ξένοι στο ίδρυμα, αλλά δεν 

γίνονταν δεκτοί με τους ίδιους όρους σαν αυτούς των Αθηναίων πολιτών. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι εγγράφονταν στο τέλος των καταλόγων ως συμπληρωματικοί 

μαθητές και ότι δεν συμμετείχαν στους διαγωνισμούς που διοργανώνονταν μεταξύ 

των μαθητών στα πλαίσια της εφηβείας.64 65 Επίσης, ξεχωριστού ενδιαφέροντος 

αποτελεί το γεγονός, ότι παρόλο που επιτρέπονταν η φοίτηση στα ελληνικά ιδρύματα 

μαθητών άλλων προελεύσεων, ωστόσο οι μαθητές αυτοί όφειλαν να εναρμονιστούν 

με τη νέα τάξη πραγμάτων και να αποδεχτούν την αλλαγή στην πολιτισμική τους 

ταυτότητα. Έτσι, κανένας μαθητής του ιδρύματος δεν παρουσιάζονταν με 

ανατολίτικο όνομα. Για το γεγονός αυτό δεν χωρεί καμιά αμφιβολία, εφόσον δεν 

υπήρχαν στο ίδρυμα κατάλογοι ονομάτων μαθητών από την Αίγυπτο. Επιπλέον, 

σύμφωνα με μια διαδεδομένη πρακτική, συνηθίζονταν οι Ανατολίτες να προσθέτανε 

ένα ελληνικό όνομα ως δεύτερο, ή να χρησιμοποιούσαν μόνο αυτό, ώστε να 

παρουσιάζονταν με το ελληνικό τους όνομα στους καταλόγους του ιδρύματος. 

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Κλειτομάχου, ο οποίος κατάγονταν από την 

Καρθάγη, μια πόλη που δεν ανέχτηκε ποτέ την ελληνική-μακεδονική κυριαρχία. Το 

πραγματικό όνομα του ήταν Χασντρουμπάλ. Ο ίδιος όμως δέχτηκε να αλλάξει το 

όνομα του, αποδεχόμενος με αυτό τον τρόπο την πολιτισμική του αλλαγή.66 Βάσει 

όλων αυτών των γεγονότων, γίνεται σαφές πως η Αθήνα δεν αποτελούσε πλέον, 

απλώς την πρωτεύουσα της Αττικής, αλλά πνευματική πρωτεύουσα του κόσμου.67

64 Μπουραζέλης, Κωνσταντίνος: «Ελληνιστικό Γυμνάσιο και Πνευματική Αγωγή» στο: Ελληνικά 
Ιστορικά Εκπαιδευτήρια στη Μεσόγειο: Πρακτικά Συνεδρίου. (2002), σελ.45.
6’ Marrou: Ιστορία, σελ. 166.
66 Mehl, Andreas: “Ezziehung zum Hellenen - Erziehung zum Weltburger. Bemerkungen zum 
Gymnasion in hellenistischen Osten in: Nikephoros 5 (1992), 60-71, PP.62,63.
67 Rainmuth: The Foreigners, p. 12.
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3η αλλαγή: Πνευματική καλλιέργεια. Η τρίτη αλλαγή που σημειώθηκε στην 

εφηβεία, η εξέλιξη της από ίδρυμα υποχρεωτικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, σε 

ίδρυμα φυσικής και πνευματικής ανάπτυξης προαιρετικού χαρακτήρα, ερμηνεύεται 

ως εξής: Στο πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε κατά τα ελληνιστικά 

χρόνια, το γυμνάσιο θα λειτουργούσε οπισθοδρομικά ως προς τις νέες ανάγκες, αν 

εστιάζονταν αποκλειστικά στην παραδοσιακή αγωγή της ανάπτυξης των ωραίων και 

δυνατών σωμάτων. Κρίνονταν έτσι ως επιτακτική ανάγκη η πνευματική καλλιέργεια, 

ώστε ο κάθε πολίτης, εκφράζοντας πια ένα νέο τύπο πατριώτη, να υπηρετούσε την 

ιδιαίτερη πατρίδα του χρησιμοποιώντας ως όπλο τις πνευματικές του δυνάμεις. Ο 

νέος αυτός τύπος πατριώτη, εξέφραζε την πολιτική οντότητα των πόλεων, παρά την 

υποβίβαση τους στα πεδία των μαχών. Αποτελούσε πλέον αναντίρρητη 

πραγματικότητα πως υπήρχαν ελπίδες διατήρησης του οράματος της ελευθερίας, ή 

έστω της μερικής αυτονομίας των πόλεων με κύριο όπλο το πνεύμα και τη 

διπλωματία, παρά με τα δυνατά σώματα και την πολεμική τέχνη των πολιτών. Έτσι 

λοιπόν, κάτω από το πρίσμα των νέων αυτών συγκυριών και αναγκών, εκ των 

πραγμάτων δίνεται έμφαση στην πνευματική αγωγή των πολιτών.

Αναμόρφωση γυμνασίου. Η προσπάθεια αυτή πνευματικής ανάπτυξης 

στεγάζεται στο γυμνάσιο. Στον κατάλληλα πλέον διαμορφωμένο χώρο εντός του 

γυμνασίου, στο «έφηβεϊον», στην αίθουσα δηλαδή διδασκαλίας των εφήβων,

διδάσκονταν τα θεωρητικά μαθήματα. Κατ’ επέκταση παρατηρούνται και 

μεταρρυθμίσεις στην αρχιτεκτονική του γυμνασίου, ως φυσικό επακόλουθο της 

στροφής των φορέων του ιδρύματος στη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να ειπωθεί, πως ο οίστρος για μάθηση ήταν τόσο μεγάλος, που τα 

εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα δεν υποστηρίζονταν μόνο από τους γυμνασίαρχους, που 68

68 Μπουραζέλης: «Ελληνιστικό Γυμνάσιο», σελ.41.
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η προσφορά τους επιτείνονταν στο γενικότερο μεταξύ τους κλίμα κοινωνικού 

συναγωνισμού, αλλά και από τους ίδιους τους εφήβους που μάλιστα βάση μαρτυρίας, 

το 117/6 π. X. κατέθεσαν οι ίδιοι βιβλία στη βιβλιοθήκη.69 Έτσι, κατά τους 

ελληνιστικούς χρόνους, συγκροτήθηκε ένας πολιτισμός που δικαίως πήρε την 

επονομασία «πολιτισμός της παιδείας», καθώς κατά τη χρονική εκείνη συγκυρία, 

παρατηρείται συνεχής και έντονη ροπή του πολίτη προς τη μάθηση. Έτσι στο 

γενικότερο αυτό κλίμα, ιδρύθηκαν τα πρώτα σχολικά ιδρύματα και οι πρώτες 

βιβλιοθήκες.70 Το αναμορφωμένο γυμνάσιο έπαιξε σαφέστατα καταλυτικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της παιδείας και συνεπώς στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και στο 

γνωστικό εμπλουτισμό των νέων της εποχής.

Πολιτικοκοινωνικές συνθήκες. Αναφορικά με την πολιτικό-οικονομική 

κατάσταση εκείνης της περιόδου, ο Μπουραζέλης αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: 

Στα χρόνια από το Μέγα Αλέξανδρο και έπειτα η πλάστιγγα της οικονομικής, 

δημογραφικής και κατά επέκταση στρατιωτικής δύναμης έγερνε προς τις μοναρχίες 

της εποχής, που προσδιορίζονταν τόσο από τις μακεδονικές, όσο και από τις 

ανατολικές παραδόσεις.71 Επίσης, από τη μια παρατηρήθηκε διείσδυση του 

ελληνικού στοιχείου στον κόσμο της Ανατολής και από την άλλη η ένταξη του 

Έλληνομακεδόνα μονάρχη στις ντόπιες δυναστικές παραδόσεις.72

Ο εφηβικός θεσμός στα χρόνια της ελληνιστικής μοναρχίας λειτούργησε και 

ως διαμορφωτής της συνείδησης των πολιτών της Ανατολής, καθώς η ελεύθερη 

δόμηση του ιδρύματος ακόμα και σε ανελεύθερες πόλεις, παρείχε τη δυνατότητα της 

αβίαστης μετάδοσης πατριωτικών μηνυμάτων, που συχνά σχετίζονταν με την 

αφοσίωση στο βασιλιά. Μάλιστα, οι ίδιοι οι βασιλείς και οι βασιλικές οικογένειες

69 Μπουραζέλης: «Ελληνιστικό Γυμνάσιο», σσ.41- 45.
70 Marrou: Ιστορία, σσ. 149-158.
71 Μπουραζέλης: «Ελληνιστικό Γυμνάσιο», σελ.41.
72 Gehrke, Hans-Joachim: Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου. Miet 2000, σσ, 77-78.
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ενεπλάκησαν στην εφηβεία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο κράτος των 

Πτολεμαίων, οι διδάσκοντες των ιδρυμάτων ήταν φορολογικά απαλλαγμένοι. Επίσης 

οι ίδιοι οι Πτολεμαίοι αναλάμβαναν να ενημερώνουν για διάφορα θέματα κατά τη

η'ΐ

διάρκεια των μαθημάτων.

Εισροή ξένων λογίων. Το κύρος των εφηβικών ιδρυμάτων, καθώς και το 

μέγεθος της παρεχόμενης προσφοράς τους, καταφαίνεται από το γεγονός ότι το 

επισκέπτονταν και συγγραφείς μη ελληνικής καταγωγής για την περαιτέρω κατάρτιση 

τους. Συγγραφείς όπως ο Βηρώσσος, ο Μελέαγρος και ο Γκαντάρα, όπως επίσης και 

στωικοί φιλόσοφοι, σαν τον πλατωνικό φιλόσοφο Κλειτόμαχο, καθηγητή του 

Καρνεάδη, όπου από το 127 π.Χ. ηγούνταν της Ακαδημίας των Αθηνών.73 74 * Το 

φαινόμενο αυτό των μετοικούντων λογίων που συνέβαλαν αποφασιστικά στον τότε 

πνευματικό πολιτισμό, το συναντάμε συχνά στα ελληνιστικά χρόνια.

Γίνεται λοιπόν σαφές, πως η εποχή της αποκλειστικά στρατιωτικής 

εκπαίδευσης έχει πλέον αντιπαρέλθει και πως πια, μέσω του εφηβικού θεσμού 

προάγεται η γενική γνώση με την εισαγωγή φιλοσοφικών και ρητορικών μαθημάτων. 

Έτσι, τα εφηβεία μετατράπηκαν από ένα υποχρεωτικό, στρατιωτικού χαρακτήρα 

δημόσιο ίδρυμα, σε προαιρετικό Πανεπιστήμιο της αριστοκρατίας, στο οποίο 

γίνονταν δεκτοί έφηβοι από διάφορα μέρη του κόσμου.76

Η εφηβεία κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Το 146 π. X. η Αθήνα υποτάχθηκε 

στη ρωμαϊκή εξουσία. Εύλογα το στρατιωτικό πνεύμα παραμελήθηκε σε μεγάλο 

βαθμό, αφού πλέον δεν θα χρησίμευε η στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών, καθώς 

δεν θέτονταν θέμα μάχης ανάκτησης, εφόσον οι Ρωμαίοι βασίζονταν στην επάρκεια 

της δύναμης τους. Έτσι, η εφηβεία άλλαξε βαθμιαία. Αρχικά, εισήχθησαν στο

73 Mehl: “Erziehung”, ρ.61.
74 Mehl: “Erziehung”, ρ.61.
73 Μπουραζέλης: «Ελληνιστικό Γυμνάσιο», σελ.42.
76 Μουρατίδης: Ιστορία, σελ.123.
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πρόγραμμα της σχολής, με επιφυλακτικότητα σαν συμπληρωματικά, φιλοσοφικά και 

λογοτεχνικά μαθήματα. Ύστερα όμως από λίγο καιρό αποτέλεσαν μια σταθερή βάση 

και απασχόλησαν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου και της προσοχής των εφήβων.77 * 79 80 

Ωστόσο, η άποψη ότι με τη ρωμαϊκή κατάκτηση και με την πάροδο των αιώνων, οι 

σχολές του θεσμού της εφηβείας μετατράπηκαν σε καθαρά φιλοσοφικές, όπως εκείνη 

του Πλάτωνα στην Αθήνα, δεν φαίνεται να ευσταθεί. Τα κείμενα του Λιβάνιου, ενός 

φιλοσόφου του 4ου αιώνα μ.Χ., αναφέρονται με επάρκεια πληροφοριών στη μεικτή

78εκπαίδευση των νέων στα γυμνάσιά.

Οι αριστοκράτες απ’ όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας έστελναν τα παιδιά τους 

να φοιτήσουν στα φημισμένα εφηβεία, θεωρώντας τη συμμετοχή τους πολύ 

τιμητική. Ως φυσικό επακόλουθο αυτής της τάσης, παρατηρήθηκε εκείνη την 

περίοδο η μεγαλύτερη προσέλευση ξένων εφήβων στο αθηναϊκό εφηβικό ίδρυμα που 

σημειώθηκε ποτέ. Επιπλέον, εικάζεται πως με την προσαρμογή των ελληνικών 

πόλεων στο ρωμαϊκό τρόπο ζωής, ότι ο θεσμός της εφηβείας εξυπηρέτησε και 

μισθοφορικές ανάγκες.81 *

Αξιοσημείωτο είναι, ότι οι Ρωμαίοι λόγω του κοινότυπου τρόπου ζωής τους 

και της έλλειψης φαντασίας που τους διακατείχε, δεν εκτίμησαν την εφηβεία σε όλες 

της τις πτυχές, παρα μονο το στρατιωτικό της χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό, 

προκύπτει το οξύμωρο σχήμα, πως αφού οι κατακτητές δεν εκτιμούσαν την 

πνευματική αγωγή, αλλά αντιθέτως εκστασιάζονταν από τη στρατιωτική, έδωσαν 

ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια του πνεύματος. Το φαινόμενο αυτό ίσως 

να μπορούσε να ερμηνευτεί από το γεγονός, ότι παρά την παντοδυναμία τους, δεν

77 Forbes: Greek, ΡΡ. 156,157.
Γιάτσης, Σωτήριος: Ιστορία της Άθλησης και των Αγώνων στον Ελληνικό Κόσμο κατά τους 

Ελληνορωμαϊκούς, τους Βυζαντινούς και τους νεώτερους Χρόνους. Θεσσαλονίκη 1998,σελ.38.
79 Μουρατίδης: Ιστορία, σελ.123.
80 Albanidis: The Institution, ρ. 96.

Γιάτσης: Ιστορία της Άθλησης, σελ 36.
8‘ Reinmuth: The Foreigners, ρ.20.
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τους συνέφερε η ανάπτυξη ενός σώματος στρατού στους κόλπους του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος που οι ίδιοι πλέον διοικούσαν. Ενός συνόλου εφήβων διαφόρων 

προελεύσεων, που αν αποκτούσε ισχύ θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει 

απειλή για τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Επίσης, μια άλλη εξήγηση προκύπτει από την πληροφορία ότι οι 

αριστοκράτες έστελναν τους γιους τους στο εφηβικό ίδρυμα της Αθήνας, με την 

προσδοκία της εξέλιξης τους σε ηγέτες της αυτοκρατορίας.83 Σαφώς ένας 

επιτυχημένος ηγέτης, πέρα από στρατιωτικά εφόδια, πρέπει να διαθέτει και 

πνευματικά, ώστε να συγκροτήσει ισχυρή προσωπικότητα για να μπορέσει να 

αντεπεξέλθει στο ρόλο του. Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση, η πολύπλευρη 

παροχή γνώσεων, ίσως να εξυπηρετούσε και την πολιτικοστρατιωτικής φύσης 

φιλοδοξία, της εξουσίας.

1.2. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων

Την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του εφηβικού ιδρύματος της Αθήνας είχε 

αναλάβει πλήθος αξιωματούχων, όπου ο καθένας ανάλογα με την αρμοδιότητα του 

επωμίζονταν και διαφορετικά καθήκοντα.

Κοσμήτης. Εκείνος δηλαδή που φρόντιζε για την ευκοσμία των εφήβων.84 * 86 

Ήταν ο επικεφαλής του ιδρύματος της εφηβείας. Εκλέγονταν από την πλειοψηφία του 

λαού δια ανατάσεως χειρός και στο τέλος της θητείας του έδινε απολογία του έργου 

του ενώπιον του δικαστηρίου. Επίσης, επόπτευε και διάταζε τους σωφρονιστές.

Αξιο αναφοράς είναι, ότι ήταν ο μόνος που δεν αμείβονταν από την πολιτεία για τις

, 86 υπηρεσίες του.

83 Μουρατίδης: Ιστορία, σελ.123.
84 Marrou: Ιστορία, σελ. 170.
8· Pelekidis: Histoire, ΡΡ. 104,105.
86 Μουρατίδης: Ιστορία, σελ.123.
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Υποκοσμήτης. Βοηθούσε τον κοσμήτη στο έργο του. Συχνά βρίσκονταν στο

r 87πλάι του ανώτατου άρχοντα δύο υποκοσμήτες, ή αλλιώς αντικοσμήτες.

Γυμνασίαρχος. Ο άρχοντας ετυμολογικά, αλλά και ουσιαστικά του γυμνασίου. 

Έπαιζε τον ίδιο ρόλο με αυτό του κοσμήτη, οπουδήποτε τον συναντάμε να διοικεί 

εφήβους.87 88 Ήταν το ανώτερο ιεραρχικά άτομο που επόπτευε για τη σωστή λειτουργία 

του ιδρύματος,89 ελέγχοντας όσους παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην εφηβεία.90 

Επιπλέον, δεν επέτρεπε σε κανένα κάτω από το επιτρεπτό όριο ηλικίας, τη συμμετοχή 

στα Ερμαια. Βάσει νόμου, δεν θα έπρεπε να ήταν κάτω των τριάντα ετών, αλλά ούτε 

και άνω των εξήντα. Δίνοντας όρκο κατά την εκλογή του, δεσμεύονταν ότι θα ήταν 

φιλότιμος, αμερόληπτος και δίκαιος καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 

του.9'Μάλιστα, η αρμοδιότητα αυτή κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς 

χρόνους, δίνονταν στον πιο τίμιο και γενναιόδωρο πολίτη. Ήταν υπεύθυνος για την 

προμήθεια λαδιού, για την οργάνωση των αγώνων, καθώς και για την παροχή 

επαίνων και την πληρωμή των δασκάλων. Όφειλε να δαπανήσει τα χρήματα του 

αβίαστα για τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος. Μερικές φορές κάλυπτε και τα έξοδα 

του πυρριατωρίου των λουτρών 92 και συχνά για τη συντήρηση του γυμνασίου. 

Συνεπώς ήταν ένα μορφωμένο, έντιμο άτομο, που είχε γνωστικές, διοικητικές 

ικανότητες, αλλά και οικονομική επιφάνεια προκειμένου να αντεπεξέλθει στο ρόλο 

του.93 Έτσι, οι έφηβοι ασκούνταν με έξοδα που κάλυπτε ο ίδιος.94 Ωστόσο, παρά την 

υψηλή ιεραρχική του θέση, ήταν υπόλογος των πράξεων του στο δήμο. Μάλιστα, 

καθώς δεν επιτρέπονταν σε σκλάβους, σε ανάπηρους, σε απατεώνες, σε μεθυσμένους

87 Marrou: Ιστορία, σελ.171.
88 Albanidis: “The Ephebia”, PP.8,9.
87 Marrou: Ιστορία, σελ. 170.
90 Μουρατίδης: Ιστορία, σελ. 123.
91 Miller: Arete, ρ. 132.
92 Albanidis: “The Ephebia”, p.8.
93 Marrou: Ιστορία, σελ. 175.
94 Freeman: Schools, p.213.
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και σε παράφρονες, να εισέλθουν στο γυμνάσιο, εάν εσκεμμένα επέτρεπε την είσοδο

r r r 95σε οποιοδήποτε απο αυτούς, τότε τιμωρούνταν με χρηματικό πρόστιμό.

Υπογυμνασίαρχος. Βοηθούσε το γυμνασίαρχο στο έργο του. Σπανιότερα 

συναντάτε και με τον όρο αντιγυμνασίαρχος.* 96 97

Παιδοτρίβης. Ήταν ο αντίστοιχος σημερινός προπονητής των νέων. 

Συγκεκριμένα, ο λαός της Αθήνας πέρα από τους δασκάλους της οπλομαχίας εξέλεγε 

και δύο παιδοτρίβεις για την εκπαίδευση των εφήβων. Είχε επιπλέον αναλάβει να 

εκτελεί τη θυσία στα Ερμαια μαζί με τους ιερείς.98 Κατά την περίοδο κατάργησης του 

αξιώματος του κοσμήτη, συγκέντρωνε το σπουδαιότερο ιεραρχικό ρόλο. Επίσης, σε 

αντίθεση με τον κοσμήτη που μπορούσε να εκλεγεί μόνο μια φορά, έθετε 

υποψηφιότητα όποτε το επιθυμούσε.99 100 Αξίζει να λεχθεί, πως κατά τα ελληνιστικά και 

ρωμαϊκά χρόνια υπάρχει διασαφήνιση των όρων παιδοτρίβη και γυμναστή σε σχέση 

με τους κλασσικούς χρόνους. Έτσι, ο παιδοτρίβης αποτελούσε το δάσκαλο της

γυμναστικής, ενώ ο γυμναστής το μορφωμένο θεωρητικό της αθλητικής

- 100 προπόνησης.

Υποπαιδοτρίβης. Καθώς ο θεσμός της εφηβείας αποκτούσε ολοένα και 

μεγαλύτερο κύρος, προστέθηκε και αυτό το αξίωμα. Έτσι, από το 2° αιώνα μ.Χ. 

προσλαμβάνονταν ως βοηθός του παιδοτρίβη και έμενε στο πλευρό του δια βίου.101

Περιπολάρχης. Αποτελούσε το διοικητή των εφήβων, οι οποίοι κατά το 

δεύτερο έτος φοίτησης τους έκαναν περιπολίες στα σύνορα της χώρας. Επρόκειτο για

^ Miller: Arete, PP.135, 136.
96 Marrou: Ιστορία, σελ.171.
97 Marrou: Ιστορία, σελ. 171.
98 Miller: Arete, ρ. 137.
99 Μουρατίδης: Ιστορία, σελ. 123.
100 Γιάτσης: Ιστορία της άθλησης, σελ.38.
101 Marrou: Ιστορία, σελ. 167.
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Αθηναίο πολίτη που εκλέχθηκε γι' αυτή τη θέση κατά την περίοδο 307/6 έως 304/3. 

Έκτοτε, ο όρος περίπολοι δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά.102

Εφήβαρχος, ή αρχέφηβος, ή εφηβοφύλακας. Αναλάμβανε την καθοδήγηση 

των εφήβων.103 Αποτελούσε μάλιστα τον αρχηγό τους και επιλέγονταν από τους 

ίδιους. Ήταν ένας ευκατάστατος άνδρας ή έφηβος, που πρόσφερε μέρος ή ακόμα και 

όλη του την περιουσία στην εφηβεία. Αξίζει να λεχθεί, πως ο όρος εφήβαρχος ήταν 

κοινός σε διάφορα μέρη και τον συναντάμε τόσο σε νοτιότερα μέρη της Ελλάδος, στη 

Μικρά Ασία, όσο και στα νησιά του Αιγαίου.104 Ο Πελεκίδης αναφέρει, πως κατά τη 

δεύτερη χρονιά φοίτησης στα εφηβεία, κάποιοι εκ των εφήβων διορίζονταν λοχαγοί, 

χωρίς όμως να χάνουν την ιδιότητα τους ως έφηβοι.105 Επίσης, στους λοχαγούς 

αναφέρεται και ο Rainmuth, λέγοντας ότι πρόκειται για δόκιμους αξιωματικούς των 

εφήβων.106 Ενδεχομένως έτσι, οι εφήβαρχοι και οι λοχαγοί των εφήβων να ήταν το 

ίδιο αξίωμα.

Τοξότης, οπλομάχος, ακοντιστής, καταπελταφέτης. Η εκλογή τους γίνονταν 

αρχικά από το λαό και εν συνεχεία από τον κοσμήτη.107 Δίδασκαν στους εφήβους τις 

αντίστοιχες ειδικότητες.108 Επίσης, υπήρξε και δάσκαλος για την τεχνική στη 

σφενδόνη.109 Ωστόσο, με την παρακμή του στρατιωτικού πνεύματος, παρέμεινε μόνο 

ο οπλομάχος και το αξίωμα του ακοντιστή το 39/8 μ.Χ. καταργήθηκε.110 Επίσης και 

άλλα αξιώματα στρατιωτικού χαρακτήρα, όπως του εφηβικού ταξιάρχου και του 

προαναφερθέντα λοχαγού, καταργήθηκαν στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.111

ι0" Reinmuth: The Genesis, ρ.38.
103 Marrou: Ιστορία, σελ.171.
104 Albanidis: The Ephebia, p. 9.
105 Pelekidis: Histoire, p. 123.
in<’ Reinmuth: The Ephebic, p. 129.

Μουρατίδης: Ιστορία, σελ.123.
108 Pelekidis: Histoire, p.108.
109 Miller: Arete, p. 127.
"" Forbes: Greek, p. 140.
111 Rainmuth: The Ephebic, p. 133.
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Σωφρονιστές. Ήταν δέκα στο σύνολο τους, ένας για κάθε φυλή, οι οποίοι 

επιλέγονταν από τους πατέρες των εφήβων.112 113 Η βασική τους αρμοδιότητα ήταν να 

σωφρονίζουν τους εφήβους στα γυμνάσια, αλλά και σε κάθε πτυχή της καθημερινής 

τους ζωής, έχοντας το δικαίωμα να χτυπούν τους παραβάτες με ραβδί. Επίσης, 

βοηθούσαν τον κοσμήτη114 και πλήρωναν για τον εφοδιασμό των προμηθειών που οι 

έφηβοι χρειάζονταν.115 Η αμοιβή τους ανέρχονταν στη μια δραχμή την ημέρα.116 117 Οι 

ίδιοι έπρεπε να ήταν άνω των 40 ετών, έντιμοι και εξαίρετοι χαρακτήρες. Πάντως, το 

αξίωμα του σωφρονιστή είχε καταργηθεί γύρω στο 300 π. X., λόγω μείωσης του 

αριθμού των φοιτούντων στο ίδρυμα και ανανεώθηκε την εποχή του Ανδριανού.

Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Συμμετείχε στη λειτουργία του τόσο 

σημαντικού ιδρύματος, κατέχοντας το δικό του μερίδιο στον έλεγχο των εφήβων.118

Γερουσία και στρατηγοί. Μεταξύ άλλων επίσημων οργάνων της πολιτείας, 

μεριμνούσαν για την εύρυθμη λειτουργία της εφηβείας.119

Γενικά η πολιτεία κάλυπτε τα έξοδα της εκπαίδευσης των εφήβων και την 

πληρωμή των δασκάλων, πλην του άμισθου κοσμήτη, προσφέροντας στον κάθε νέο 4 

οβολούς την ημέρα. Επίσης, μετά τον πρώτο χρόνο της εκπαίδευσης του, ο καθένας 

έπαιρνε μια ασπίδα και ένα δόρυ.120

Χορηγοί. Ενώ τα εφηβεία συντηρούνταν με δημόσια δαπάνη, συχνά 

συνέβαλαν εύποροι πολίτες, οι λεγόμενοι χορηγοί. Διορίζονταν από το δήμο και ήταν 

άνω των σαράντα ετών.121 Γενικά καθιερώθηκε η παροχή εισφορών, ή αλλιώς 

λειτουργιών και ο θεσμός των δωρεών. Υπήρχαν πολλών ειδών χορηγίες που άλλες

112 Albanidis: “The Ephebia”, ρ.8.
113 Pelekidis: Histoire,pA0T.
114 Pelekidis: Histoire, p.106.
115 Miller: Arete, PP. 127-128.
116 Αριστοτέλης: Αθηναίων Πολιτεία, σσ. 42,2.
117 Μουρατίδης: Ιστορία, σελ.122.
118 Freeman: Schools, ρ. 213.
119 Μουρατίδης: Ιστορία, σελ.123.
120 Μουρατίδης: Ιστορία, σελ.123.
121 Miller: Arete, ρ. 132.
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αφορούσαν την ίδρυση και συντήρηση σχολείων και άλλες τη σίτιση των 

φοιτούντων, όπως και την κάλυψη των εξόδων για τις θρησκευτικές ιεροτελεστίες.122

Εξάπλωση της εφηβείας. Αναμφισβήτητα τα αθηναϊκά εφηβεία αποτέλεσαν 

ένα θεσμό ξεχωριστής αίγλης, που γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλο τον ελληνόφωνο 

κόσμο.123 Έτσι, τα συναντάμε σε διάφορες ελληνικές πόλεις, καθώς και στις 

ελληνικές αποικίες του Ευξείνου Πόντου, στη Μεγάλη Ελλάδα, τη Σικελία, τη Μικρά 

Ασία και τη Συρία,124 δίνοντας η κάθε πόλη τη δική της απόχρωση στο θεσμό.125

Έχοντας ως κοινό σημείο αναφοράς την εκπαίδευση των εφήβων κατά τα 

ελληνιστικά και αυτοκρατορικά χρόνια, μέσω της παρούσας εργασίας επιχειρείται 

μια όσο το δυνατόν πιο ευρεία και συνάμα βαθιά γνωριμία με την εφηβεία του 

φυσικού θησαυρού των Ελλήνων, των αιγαιοπελαγίτικων νησιών.

Λ' Αθηναϊκή Συμμαχία. Προβαίνοντας σε μια γενική θεώρηση, τα νησιά του 

Αιγαίου δέχθηκαν ισχυρή επίδραση από την Αθήνα, καθώς το 478/7 π.Χ. συνάψανε 

μαζί της την Α' Αθηναϊκή Συμμαχία, αναγνωρίζοντας την ως ηγέτιδα δύναμη. Η 

συμμαχία αυτή πρόσβλεπε στην προστασία του Αιγαίου από τους Πέρσες, έχοντας ως 

βάση τη Δήλο, το θρησκευτικό κέντρο των Ιώνων. Στο ναό του Απόλλωνα γίνονταν 

οι σύνοδοι και φυλάγονταν το ταμείο της συμμαχίας. Επίσης, η σύνοδος της Δήλου 

αποφάσιζε για την εισδοχή νέου μέλους, όπως και για την εξωτερική πολιτική της 

συμμαχίας, αν και την τελική απόφαση την έπαιρναν οι Αθηναίοι, ως πρώτη ναυτική 

δύναμη.126

‘ Marrou: Ιστορία, σελ.173.
123 Marrou: Ιστορία, σελ.163.
124 Forbes: Greek, ΡΡ. 179.180.
123 Marrou: Ιστορία, σελ.168.
126 Καλογεροπούλου, Αθηνά: «Η Πεντηκονταετία 479-431 π.Χ.. Σπάρτη και Αθήναι. Η Εδραίωση της 
Δημοκρατίας & η Ακμή των Αθηνών.», στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Γ τόμος, Κλασσικός 
Ελληνισμός 1,8-177, σσ. 20-22.
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2. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

2.1. Αήλος

2.1.1. Γυμνάσιο. Είναι αδύνατον σήμερα κάποιος να ανακαλέσει την 

αρχιτεκτονική ιστορία του γυμνασίου της Δήλου με ένα λεπτομερή και 

αναμφισβήτητο τρόπο. Ωστόσο, μοιάζει εκ πρώτης όψεως να συναινεί ένα σημείο: 

ότι στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ. και στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., το γυμνάσιο 

αποτέλεσε το κύριο δημόσιο οίκημα της Δήλου, προορισμένο για τη φυσική 

καθοδήγηση των νέων.127 Μάλιστα, πλήθος πληροφοριών μαρτυρούν την εμφάνιση 

του γυμνασίου στη Δήλο κυρίως κατά το 2° αιώνα π. X. Ωστόσο, για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονταν τα ανωτέρω ιδρύματα. Το πρώτο γυμνάσιο που εντοπίστηκε στο νησί 

χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα π. X., σύμφωνα με τον Delorme.128 129 Ο 

Audiat πάλι, αναφέρει πως εμφανίστηκε για πρώτη φορά, βάσει επιγραφής, στις 

αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., ενώ κάνει αναφορά και σε γυμνάσιο της εποχής του 

άρχοντα Σωσισθένη, καθώς και σε έναν κατάλογο του 200 π.Χ. και σε ένα άλλο 

κείμενο της ίδιας περιόδου. Επίσης, στηριζόμενος σε επιγραφικές μαρτυρίες, 

αναφέρει ότι το γυμνάσιο λειτουργούσε σχεδόν μετά βεβαιότητας στο τέλος της 

περιόδου της ανεξαρτησίας. Έτσι, μπορεί κανείς να υποθέσει, ότι στο πρώτο τέταρτο 

του 3ου αιώνα π.Χ. το γυμνάσιο άρχισε να έχει κάποια σημασία για τη ζωή του 

νησιού. l2gTo συγκεκριμένο οικοδόμημα που αναφέρει ο Delorme, ήταν τοποθετημένο

'*7 Audiat, Jean: Exploration Archeologique de Delos. Le Gymnase. Paris 1970, p.7.
128 Delorme, Jean: Gymnasion. Paris 1960, p. 14.
129 Audiat: Exploration, p. 7.
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στη βόρεια πλευρά του νησιού, στο νότιο πόδι του λόφου Γκαμήλα, νοτιοδυτικά του 

σταδίου. Το γεγονός ότι βρίσκονταν αρκετά μακριά είχε ως κύριο αποτέλεσμα την 

εκεί συσσώρευση του πληθυσμού. Παρά τη φθαρμένη κατάσταση στην οποία 

βρέθηκε, η οικοδομική του μεγαλειότητα είναι ευδιάκριτη. Οι μεταβολές που 

σημειώθηκαν στο συγκεκριμένο οικοδόμημα είναι, σύμφωνα με την εκτίμηση του 

Jean Delorme, πολυάριθμες. Οι διαφορετικές επιστρώσεις στο βόρειο και στο νότιο 

κομμάτι αυτού του χώρου μαρτυρούν τη χρονολογική τους διαφορά οικοδόμησης. 

Πλήθος ανακαλύψεων και επισημάνσεων μας επιτρέπουν να πούμε ότι η 

αρχιτεκτονική των κιόνων ήταν ιονικού ρυθμού. Συνολικά υπήρχαν 48 κίονες στο 

γυμνάσιο, 13 στην κάθε πλευρά του. Από την άλλη πλευρά το περιστύλιο προϋπήρχε 

ήδη από τις πρώτες απογραφές της 2ης αθηναϊκής κυριαρχίας. Πάντως, αυτή η 

πληροφορία δεν δίδεται μετά βεβαιότητας, κρίνοντας από την αρχιτεκτονική των 

κιόνων. Υπάρχει δηλαδή η άποψη ότι δεν πρόκειται απλά για μια ανοικοδόμηση των 

τελών του 2ου αιώνα π. X. Ακόμα υπήρχε μια εξέδρα ιονικού ρυθμού η οποία 

προσέδιδε μεγαλοπρέπεια στο μνημείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέδρα 

των παραδρομέων, όπου ο Ελπίνικος είχε τοποθετήσει πάγκους και ένα μαρμάρινο 

άγαλμα του Ερμή. Αν και θα ήταν επιθυμητό να μπορούσε να γίνει επακριβής 

χρονολόγηση της ίδρυσης του παρόντος γυμνασίου, καθώς και της ιστορίας του, 

ομολογουμένως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Η πιο πρόσφατη κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται, είναι αποτέλεσμα δουλειάς των Ρωμαίων και έχει ως απόρροια 

πολυάριθμες, διαδοχικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως όσον αφορά την προσθήκη νερού. 

Πάντως, κατά πως φαίνεται, οι ανακαλύψεις οι οποίες έγιναν δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν χρονολογικά το 2° αιώνα π. X.130 Οι στρατιώτες του Μιθριδάτη 

ανέλαβαν να ερημώσουν χωρίς οίκτο αυτό το λαμπρό μνημείο που περιγράφει ο

130 Delorme: Gymnasion, ΡΡ. 149,164.
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Delorme, ή οπωσδήποτε να κάνουν προσφορές στο βασιλιά τους: Ενδεχομένως τότε 

να σταμάτησαν και κάποιες τελευταίες διαδικασίες που ήταν σε εξέλιξη. Καθώς 

καταφαίνεται ότι από τότε σταμάτησε η ζωή στο γυμνάσιο, κάποιος μετέφερε τις 

προσφορές, οι οποίες παρέμειναν σε ένα τμήμα της άκρης μιας όχθης ποταμού. Από 

εκείνη τη στιγμή, οι έφηβοι θα ασκούνται όπως έκαναν πριν 200 χρόνια: Το γυμνάσιο 

της Δήλου άνθισε σε μεγάλο βαθμό, αλλά και σε μεγάλο βαθμό μεταγενέστερα 

καταστράφηκε και έπαψε να λειτουργεί.131

2.1.2. Λειτουργία της εφηβείας. Η Δήλος καταλαμβάνει εξέχουσα θέση 

μεταξύ των πιο λαμπρών εκπαιδευτικών κέντρων του αρχαίου κόσμου. Για το μικρό 

αλλά σημαντικό νησί της Δήλου, υπάρχουν αρκετές επιγραφές που μας καθιστούν 

ικανούς να επανακτήσουμε τις γνώσεις μας για το σύστημα φυσικής αγωγής του με 

πιο λεπτομερή τρόπο από οποιοδήποτε άλλο νησί. Η Δήλος αποτελούσε μικρογραφία 

της Αθήνας και γι 'αυτό το λόγο θα μπορούσε κανείς να περιμένει να πρωτοστατεί, 

να παρουσιάζει μια στενή ομοιότητα με την πρωτεύουσα πόλη σε έναν παράγοντα 

τόσο σημαντικό για τους Έλληνες σαν την εκπαίδευση. Ωστόσο, διαφοροποιούνταν 

σε κάποια σημεία. Ο δηλιακός εφηβικός θεσμός διάρκεσε μόνο ενάμισι αιώνα, ενώ ο 

αθηναϊκός τουλάχιστον έξι αιώνες.132

Γνωρίζουμε ότι λειτούργησε ο θεσμός της εφηβείας στη Δήλο και αντλούμε 

σημαντικότατες πληροφορίες για την εκεί εφηβεία, από επιγραφές που 

ανακαλύφτηκαν κατά το 19° αιώνα. Συγκεκριμένα, στις 23 Ιουνίου του 1905 στο 

ανατολικό άκρο της οδού που χωρίζει την πύλη της Αντιγόνης από την αγορά των 

Ιταλών, βρέθηκε μαρμάρινη πλάκα, σπασμένη σε δύο κομμάτια, στην οποία 

αναγράφονται τα ονόματα των φοιτούντων στο εφηβικό ίδρυμα.133 Επίσης, το 1906 

στα ανατολικά της ιερής λίμνης κοντά στο προπύργιο του τείχους του Τριαριού,

1,1 Audiat: Exploration,ρ. 9.
132 Forbes: Greek, ΡΡ. 211,212,213,215.
133 Inscriptions de Delos, αρ. επιγραφής 1922.
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βρέθηκε λίθος από λευκό μάρμαρο, σχεδόν ακέραιος. Πρόκειται για εφηβικό 

κατάλογο στον οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ονόματα των εφήβων.134 

Επιπλέον, σε βάση από λευκό μάρμαρο που ανακαλύφθηκε στις 31 Μάΐόυ του ίδιου 

χρόνου στον τοίχο ενός πρόσφατου σπιτιού, νοτιοδυτικά της Αγοράς των 

Συμπεταλωτών, γίνεται αναφορά τόσο σε γυμνασίαρχο, παιδοτρίβη, όσο και σε 

εφήβους.135 Επίσης, σε επιγραφή του 138/ 137 π.Χ., την περίοδο που ήταν άρχοντας 

στην Αθήνα ο Ληναίος και ασκούσε το αξίωμα της γυμνασιαρχίας ο Αρίστωνας του 

Αρίστωνος από το Μαραθώνα, μετείχαν στην εφηβεία από την παλαίστρα του Νικίου 

του Λεωνίδου Μελιτέως, ο Δημόστρατος Δημοστράτου από την Παλλήνη, ο 

Απολλώνιος Αριστέου Αιθαλίδης, ο Μένης Μνασέου από τη Λαοδικεία και ο 

Φρυνίσκος Τελεσάρχου από τη Μύκονο.136 137 Επιπλέον, σε άλλη επιγραφική μαρτυρία 

αναγράφεται, ότι οι συμμετέχοντες στην εφηβεία επί άρχοντα Απολλόδωρου, 

επιμελητή του νησιού τον Νικάνορα του Νικάνορος Λευκονοέα, τίμησαν τον 

γυμνασίαρχο τους Νικανόρα Λευκονοέα, γιατί έδειξε αρετή, δικαιοσύνη, ευσέβεια 

και ευεργεσία σ’ αυτούς. Με γνώμονα τη συνωνυμία μεταξύ επιμελητή και 

γυμνασίαρχου, μπορούμε να εικάσουμε ότι ο γυμνασίαρχος ήταν μάλλον γιος του 

επιμελητή. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται κληρονομική διαδοχή αξιωμάτων, 

όπως συνέβαινε και σε άλλα νησιά.

Προέλευση συμμετεγόντων. Οι έφηβοι συγκεντρώθηκαν από όλο το 

μεσογειακό κόσμο. Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Αθηναίοι, οι υπόλοιποι ήταν 

από τη Ρώμη, το Ταρέντο, τη Σίδο, την Τύρη, τη Δαμασκό, την Άσκαλο, τη 

Σελεύκεια, τη Ααοδίκεια, τη Μεγαλόπολη, την Αλαβάνδα, τη Θασέλη, τη Σινώπη, το 

Βυζάντιο, την Κνωσό, τη Χίο, την Τένεδο, τη Νάξο, τη Θήρα, τη Χαλκίδα, τη Θήβα,

134 Inscriptiones de Delos, 1923.
135 Inscriptiones de Delos, 1924.
1,6 Inscriptiones de Delos, 1926.
137 Inscriptiones de Delos, 1935.
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και τη Νικόπολη. Από τις αφιερώσεις που έγιναν από τους Δήλους εφήβους, το 

εθνικό πνεύμα είναι ορατό. Μερικές ομάδες ήταν εξ ολοκλήρου αθηναϊκές και άλλες 

ήταν εξ ολοκλήρου Σύριες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη Συρία ήλθαν πολλοί 

έφηβοι για να σπουδάσουν στα μεγάλα εκπαιδευτικά κέντρα τόσο της Δήλου, όσο και 

της Αθήνας. Άλλες ομάδες πάλι απαρτίζονταν από ξένους από οπουδήποτε, ενώ 

άλλες είχαν ξένους και Αθηναίους.138 139 Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Φιλόστρατου 

από την Ασκαλόνα, ή του Κυπρίου Τιμάρχου του Σαλαμινίου, των οποίων οι 

πρόγονοι, όπως κατοικούντες, ενώ βρίσκονται στο νησί ήδη εδώ και πολύ καιρό, οι 

γιοι τους μόνο στα 18 τους χρόνια δήλωναν δημόσια την παρουσία τους. Επιπλέον, 

βάσει εφηβικών καταλόγων, αναφέρονται οι: Απολλώνιος του Λύκωνος από τη 

Μυρρινούτη,140 Μαάρκος Λεύκιος από τη Ρώμη, Πρωτογένης του Πρωτογόνους από 

την Παιανία, Πολέμωνας του Διονυσίου από την Αλεξάνδρεια, Παρμένωνας 

Ειρηναίου από τη Σιδωνία, Ιάσονας του Ιάσονα από την Αντιόχεια, Θεόφιλος του 

Θεοφίλου από την Κέρκυρα, Ερμογένης του Φιλοδάμου από την Πάρο και Αντίδοτος 

του Αντκράνη από τη Λαοδικεία.141 Ακόμα, σε άλλη επιγραφή αναφέρεται ότι όταν 

ήταν άρχοντας ο Θεοκλής, υπό τη γυμνασιαρχία του Μητρόδωρου του Μενεκλείδου, 

συμμετείχαν στο ίδρυμα οι έφηβοι: Κόιντος του Λεύκιου από τη Ρώμη, Σωκράτης 

του Διοσκουρίδη από την Αθήνα, Λαομέδωνας του Ιεροκλέους από την Αθήνα, 

Διονύσιος του Διονυσίου και Αγαθοκλής του Διονυσίου από τη Χαλκίδα.142 

Επιπλέον, σε μια άλλη επιγραφή αναφέρεται ότι ο Θεόφιλος ο γιος του Φιλοστράτου 

ο Νεαπολίτης, τον καιρό της εφηβείας του, τη χρονιά που ήταν άρχοντας ο 

Μενεδήμος και όταν ήταν γυμνασίαρχος ο Τελέσιος από τις Αχαρνές και παιδοτρίβης

158 Forbes: Greek, ρ.208.
139 Mansinetti Santamaria,Giovanna: L 'Efebia a delo nelperiodo Ellenistico. Perugia 1987/1988, 177- 
192, p. 189.
140 Inscriptions de Delos, 1922.
141 Inscriptions de Delos, 1923.
142 Inscriptions de Delos, 1927.
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τις Αχαρνές και παιδοτρίβης ο Αντίγονος, ο γιος του Ιωνίδου, αφιέρωσε τη νίκη του 

στον Απόλλωνα, στον Ερμή και στον Ηρακλή. Ο Νεαπολίτης αυτός έφηβος ήταν για 

την ακρίβεια από την Ασκάλονα, πόλη της Παλαιστίνης.143 Παρατηρείται λοιπόν 

ευρέως γεωγραφικού φάσματος συρροή φοιτούντων στο ξακουστό εκπαιδευτικό 

κέντρο της Δήλου, από την Αίγυπτο έως και τα νησιά του Αιγαίου.

Η εφηβεία κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Η ιστορία της εφηβείας της 

Δήλου συνδέεται με την ευημερία του νησιού και μετά από τα λάφυρα των πειρατών 

το 48 π.Χ., το νησί βρίσκονταν σε μεγάλη πτώχευση για να υποστηρίξει άλλο το 

θεσμό.144 Μάλιστα κατά την περίοδο των ελληνιστικών και των αυτοκρατορικών 

χρόνων δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία για τη διάρκεια της εφηβείας στη Δήλο. Πάντως, 

ένα αξιοσημείωτο περιστατικό που δείχνει πόσο κοντά τα εφηβεία της Δήλου ήταν σε 

αυτά της Αθήνας, είναι αυτό του Σιμάλου του γιου του Σιμάλου, από το Ταρέντο. Το 

132/1 π. X. συμμετείχε στα εφηβεία της Δήλου, αλλά το 101/0 π.Χ. συμμετείχε για το 

δεύτερο έτος στην εκπαίδευση της Αθήνας. Πιθανότατα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

των εφηβειών της Αθήνας θεωρούνταν μεγαλύτερης αξίας από αυτό της Δήλου, 

παρόλο που προσωπικοί λόγοι του κάθε παιδιού ενδεχομένως να έπαιζαν καθοριστικό 

ρόλο στην απόφαση του, όπως άλλωστε συμβαίνει στις μέρες μας όπου ο κάθε 

μαθητής περνάει από το ένα σχολείο στο άλλο.145 Ωστόσο, γενικά παρατηρήθηκε η 

τάση, μερικοί Αθηναίοι να προτιμούσαν να παρακολουθούν το γυμνάσιο στη Δήλο, 

παρά στην Αθήνα.146

Επικρατούσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Οι εκάστοτε επικρατούσες 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του θεσμού 

στο νησί και στην απήχηση του συγκεκριμένου ιδρύματος σε εφήβους από διάφορα

143 Inscriptions de Delos, 1934.
144 Forbes: Greek, p.215.
145 Forbes: Greek, p.208.
146 Mansinetti: L’Efebia, p.190.
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μέρη του κόσμου. Ειδικότερα, κατά το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ., 

συντελέστηκε στο νησί μια ατελείωτη σειρά κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και 

δημογραφικών αλλαγών.147 148 Έτσι, η προσέλευση εφήβων από άλλους τόπους στα 

εφηβεία της Δήλου ερμηνεύεται και από το γεγονός, ότι κατά την ελληνιστική 

περίοδο είναι εύκολο κανείς να βρει άσυλο, κατοικία, επάγγελμα, συνεπώς 

οικονομική βάση. Χωρίς αμφιβολία, το εμπόριο συμβάλλει στον πλουτισμό, στη 

δημιουργία μιας πλούσιας αστικής τάξης, που χάρη στα οικονομικά μέσα και χωρίς 

να έχει αριστοκρατικές καταβολές, ανεβαίνει τις σκάλες της πολιτικής ιεραρχίας, 

όπως μας φανερώνει το παράδειγμα του Σαραπίονα Σαραπίονα Μελιτέα.

Η εφηβεία κατά τους ρωμαϊκούς γρόνους. Το όλο κλίμα αποδοχής των ξένων 

που επικρατούσε στο νησί, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεμπόδιστη προσέλευση 

τους. Ο εκεί ξένος, έχοντας προσπεράσει τα σύνορα της πόλης του, ένιωθε 

παγκόσμιος πολίτης. Συναίσθημα που στη Δήλο το νιώθει με ένα μοναδικό τρόπο. 

Αυτό οφείλονταν κυρίως στο ότι το συγκεκριμένο συναίσθημα, διατηρούνταν χάρη 

στη μεγάλη φροντίδα σε επίπεδο δικαιωμάτων του πολίτη. Αυτή τη στάση είχε 

υιοθετήσει η Ρώμη γύρω στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ., ως προς τους ξένους.149 Σε 

επιγραφή του 166/5-112/1 π.Χ., γίνεται αναφορά στην κατάκτηση του νησιού από 

τους Ρωμαίους. Συγκεκριμένα, αναγράφεται ότι ο Φωκίωνας του Αριστοκράτου 

έγραψε σε καταλόγους τους γυμνασιάρχους που άσκησαν το αξίωμα της 

γυμνασιαρχίας μετά την κατοχή της πόλης από τους Ρωμαίους.150 Ωστόσο, αξίζει να 

λεχθεί πως κατά τη ρωμαϊκή περίοδο η εφηβεία έχασε τη λειτουργικότητα, εκείνη 

που κάποτε είχε κατακτηθεί βάσει μιας στρατιωτικής παιδείας για την προστασία της 

πόλης γενικότερα. Αποτελεί γεγονός ότι σε μια περίοδο που η δημοκρατία δεν είχε να

147 Mansinetti: L ' Efebia, ρ. 177.
148 Mansinetti: L ’ Efebia, ρ. 190.
149 Mansinetti: L’ Efebia, ρ. 191.
150 Sylloge Inscriptionum Graecarum, τόμος II, αρ. Επιγραφής 657.
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οργανώσει στρατό, ούτε εχθρούς να πολεμήσει, δεν υπήρχε η αναγκαιότητα να 

διατηρήσει μια υπηρεσία που η χρησιμότητα της ήταν πιο πολύ προσωπική παρά 

δημόσια.151 Είναι επίσης αλήθεια, ότι οι μεγάλοι εχθροί δεν είναι πια επίκαιροι και 

ότι πίσω από μια επιφανειακή ελευθερία, η Αθήνα μεταξύ των πρώτων και μετά η 

Δήλος, ελέγχονταν από τη Ρώμη, που γνωρίζοντας πώς να φερθεί, ασχολούνταν με το 

να έχει με το μέρος της τους άρχοντες και την ολιγαρχία της Αθήνας. Σε τελική 

ανάλυση, η Ρώμη είχε επιτρέψει στη Δήλο, το δημιούργημα της, ύστερα από τη 

δήλωση της σαν ισχυρό λιμάνι, να προετοιμάσει με στρατιωτική εκπαίδευση τους 

καλύτερους από τους νέους της και να δημιουργήσει μια σταθερή στρατιωτική 

δύναμη. Επιπλέον, είναι αλήθεια πως το 130 π.Χ. σύμφωνα με διατύπωση του 

Ορόσιου, πέρα από τους απλούς πολίτες έπρεπε να πάρουν στο στράτευμα και 

σκλάβους. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέται κανείς, ακόμα και αν κάποιος ήταν 

κάτοικος της Δήλου, τι είδους στρατιωτική εκπαίδευση θα ήταν σε θέση να 

δημιουργήσει ένας ποικίλος και τεράστιος αριθμός προσώπων προσκολλημένων στο 

νησί αποκλειστικά για την εξασφάλιση κέρδους. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

καταλήγουμε στη διαπίστωση πως αναμφίβολα η Δήλος αποτελεί ένα ιδιότυπο 

παράδειγμα.152

Τέλεση αγώνων. Ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία είναι, ότι στο νησί 

τελούνταν αγώνες Ερμαίων, όπως και λαμπαδηδρομίας. Το γεγονός αυτό 

πιστοποιείται από σωζόμενη επιγραφή στην οποία αναφέρεται ότι ο Απολλώνιος 

Ελικώντος Σκαμβωνίδης, άσκησε το αξίωμα του γυμνασιάρχου στα Ερμαια παίδων, 

ενώ είχε και την εποπτεία της λαμπαδηδρομίας. Επίσης αναφέρεται ότι ο Απολλώνιος 

στεφανο'ιθηκε από τους συμφοιτητές του, κάτι μου μας οδηγεί στην εικασία ότι 

ενδεχομένως ο ίδιος να φοιτούσε στα εφηβεία και να είχε αναλάβει την επιπρόσθετη

1,1 Mansinetti: L’ Efebia, ρ. 191.
12 Mansinetti: L' Efebia, ρ. 190.
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ευθύνη της διεξαγωγής των αγώνων παίδων.153Η διεξαγωγή αγώνων λαμπαδηδρομίας 

στο νησί, πιστοποιείται και από μια άλλη επιγραφή, στην οποία αναφέρεται ότι στη 

λαμπαδηδρομία από και προς το βωμό, νίκησε από τους εφήβους ο πρωτέφηβος 

Γάιος Έλβιος, γιος του Γάιου, την περίοδο που ήταν γυμνασίαρχος ο Πάμενος.154 Η 

μαρτυρία αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς σε καμιά άλλη επιγραφή δεν 

έχουμε στοιχεία για την απόσταση που διέτρεχαν οι λαμπαδηδρόμοι.

2.1.3. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων. Γυμνασίαργοο Στη Δήλο, 

σε αντίθεση με την Αθήνα, επικεφαλής του ιδρύματος ήταν ο γυμνασίαρχος. 

Στέλνονταν από την Αθήνα και συγκέντρωνε μεγάλη εξουσία και σπουδαιότητα. 

Όπως ο Αθηναίος κοσμήτης, έτσι και αυτός σχετίζονταν με όλες τις φάσεις της 

εφηβικής δραστηριότητας και γενικότερα με τη ζωή του γυμνασίου. Επίσης, δεν 

αποτελούσε απλά έναν άρχοντα, αλλά σύνδεε και τα καθήκοντα του με ορισμένα 

λειτουργικά έξοδα. Με την παραίτηση του στο τέλος της χρονιάς, υπέβαλε ποσό στο 

λογαριασμό.155

Η ύπαρξη γυμνασίαρχου στο νησί πιστοποιείται από πλήθος επιγραφών. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα ονόματα των γυμνασιάρχων: Σατυρίωνα από την 

Παλλήνη,156 157 Σωσιθέου του Σωσιπάτρου,Ι57Απολλόδωρου από την Επίδαυρο,158 

Δίωνου του Δάμωνα,159 Αρίστωνα Φαληρέα,160 Δημητρίου του Δημητρίου,161 Αρχία 

του Απολλώνιου από την Παλλήνη, Σώνικου του Σώτου Φιλαϊδου,162 όπως και του 

Θεοδοσίου του Ιάσονος από τη Μυρρινούττη.163

153 Inscriptiones de Delos, 1928.
154 Inscriptiones de Delos, 1956.
155 Forbes:Gre<?&, p. 213.
156 Inscriptiones de Delos, 1922.
157 Inscriptiones de Delos, 1930.
158 Inscriptiones de Delos, 1941.
159 Inscriptiones de Delos, 1949.
1611 Inscriptiones de Delos, 1928.
161 Inscriptiones de Delos, 1929.
162 Inscriptiones de Delos, 1924.
163 Inscriptiones de Delos, 1923.
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Υπογυανασίαργος. Στη Δήλο ο υπογυμνασίαρχος αναπλήρωνε το 

γυμνασίαρχο, όπως ο Αθηναίος αντικοσμήτης τον κοσμήτη. Μερικές φορές μάλιστα 

ήταν γιος του γυμνασίαρχου, όπως συνέβαινε και στο νησί της Θήρας και μετά το 166 

π.Χ. δεν αναφέρθηκε ξανά.164

Παιδοτρίβτκ. Ενώ δεν είχε τόσο σπουδαίες αρμοδιότητες σαν το γυμνασίαρχο, 

ωστόσο έπαιζε σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των εφήβων και συχνά παρέμενε σε 

εργασία για σημαντικά χρόνια διαδοχής, ενώ ένας νέος γυμνασίαρχος ξεκινούσε από 

την Αθήνα κάθε χρόνο. Τίποτα δεν εμπόδιζε ένα ξένο να καταλάβει τη θέση του 

παιδοτρίβη των εφήβων. Μάλιστα δύο είχαν έλθει από την Αλεξάνδρεια.165 Σε 

σωζόμενη μάλιστα επιγραφή αναφέρεται το όνομα του παιδοτρίβη Αντίγονου,166 ενώ 

σε κάποια άλλη του παιδοτρίβη Φιλοκλέους από τον Κολωνό.167 168

Υποπαιδοτρίβης. Επειδή ο παιδοτρίβης δίδασκε όλες τις ασκήσεις από μόνος

του, ήταν τόσο απασχολημένος ώστε περιστασιακά να χρειάζονταν και ένα

168συνάδελφο για να τον βοηθάει. Εκείνος έπαιρνε την ονομασία υποπαιδοτρίβης.

Οπλοιιάγος. Πιθανότατα δεν υπήρχαν άλλοι δάσκαλοι γυμναστικής. 

Ενδεχομένως περιστασιακά να υπήρχε και ένας οπλομάχος. Σύμφωνα με επιγραφή 

του 138 περίπου π.Χ., ο Απολλώνιος από τη Λαοδικέα επέβλεπε τους εφήβους για 

πολλά χρόνια στη στρατιωτική τους γύμναση.169

2.2. Κέα

2.2.1. Λειτουργία της εφηβείας. Αναφορικά με την εφηβεία στο προσκείμενο 

στην Αθήνα νησί της Κέας, δεν βρέθηκαν επιγραφές που να πιστοποιούν την ύπαρξη

lw Forbes:Greek, ρ.213.
165 Forbes .Greek. PP.213-214.
166 Inscriptiones de Delos, 1924.
16 Inscriptiones de Delos, 1923.
168 Forbes .Greek, p.214.
169 Forbes .Greek, p.214.
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της. Ωστόσο, μπορούμε να εικάσουμε τη λειτουργία της βάσει αγώνων που 

διεξάγονταν στο νησί, καθώς και της στενής συνάφειας τους με τους αγώνες 

στρατιωτικού χαρακτήρα που είχε οραματιστεί ο προπομπός της εφηβείας, 

Πλάτωνας.

Συγκεκριμένα, σε επιγραφή της Κω αναφέρεται, ότι η επιτροπή των αρχόντων 

εξέλεξε από κοινού με τους άλλους άρχοντες και γυμνασίαρχο, ο οποίος δεν θα ήταν 

νεώτερος από τριάντα χρόνων. Εφόσον για να ασκήσει το αξίωμα αυτό, απαιτούνταν 

η συμπλήρωση του τριακοστού έτους της ηλικίας, όπως άλλωστε συνέβαινε και στην 

Αθήνα. Σε αυτόν ανατέθηκε να διοργανώσει λαμπαδηδρομία των νεώτερων κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς και να μεριμνήσει για τα άλλα θέματα, τα σχετικά με 

το γυμνάσιο. Επίσης, να προβαίνει σε κρίσεις, τρεις φορές το μήνα, αναφορικά με την 

εξάσκηση του πετάγματος του ακοντίου, της τοξοβολίας και τη χρήση του 

καταπέλτη. Μάλιστα, όποιος από τους νέους δεν παρουσιάζονταν όποτε έπρεπε, 

υποχρεούνταν να χρεώνεται με πρόστιμο που δεν θα ξεπερνούσε τη μια δραχμή. 

Επιπλέον, η επιτροπή των αρχόντων αποφάσισε να δώσει έπαθλα στους νικητές ως 

εξής: στο νικητή της τοξοβολίας, τόξο και φαρέτρα με βέλη. Στον ακοντιστή τρεις 

λόγχες και περικεφαλαία, στο νικητή των ρίψεων με καταπέλτη περικεφαλαία με 

ακόντιο, στο δε δεύτερο, ακόντιο. Στο νικητή της λαμπαδηδρομίας ασπίδα. 

Αποφασίστηκε επίσης η διεξαγωγή αγώνων παίδων και να δοθεί ως έπαθλο στο παιδί 

που νίκησε στην τοξοβολία τεμάχιο κρέατος, όπως και στο παιδί που νίκησε στον 

ακοντισμό, τεμάχιο. Τέλος, αποφασίστηκε ότι η επιτροπή των αρχόντων θα 

προετοίμαζε τα όπλα - έπαθλα των αθλητών και ότι θα τα παρέδιδε στους νικητές.170

Έτσι, βλέπουμε ότι στους αγώνες που διεξάγονταν, η πολιτεία όχι μόνο 

χορηγούσε τον καταπέλτη και τα άλλα όπλα, αλλά έδινε και βραβεία για την

170 IGXII5./, 647.
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καλύτερη βολή. Σίγουρα, οι νομοθέτες της Κέας είχαν μελετήσει τους νόμους του 

Πλάτωνα, καθώς ο Πλάτωνας είχε εκφράσει, μεταξύ των άλλων σχημάτων για την 

εκπαίδευση της πολιτείας, την επιφύλαξη του για τους ανοιχτούς χώρους για την 

εξάσκηση στην τοξοβολία και στον ακοντισμό. Επιπλέον, ένας άλλος λόγος για να 

γίνει πιστευτό ότι η Κέα ήταν σε ταύτιση με τους νόμους του Πλάτωνα, είναι ότι εκεί 

τα κορίτσια εξασκούνταν και ακόμα πάλευαν με τα αγόρια στα γυμνάσια. Ασφαλώς, 

ο φιλόσοφος δεν θα είχε καμία αντίρρηση στο να δει ένα υποχρεωτικό καθεστώς 

στρατιωτικής εκπαίδευσης στην πλήρη του μεταστροφή, ένα αιώνα μετά το θάνατο 

του, σε ένα νησί τόσο κοντίνο στην ακαδημία που είχε διδάξει.171 Είναι επίσης 

αξιοσημείωτο ότι στην Κορεσία της Κέας από τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., 

διοργανώνονταν ετησίως αθλητικοί αγώνες.172 173

Ακόμα, ένα άλλο στοιχείο που συναινεί στην υπόθεση ότι λειτούργησε η 

εφηβεία στο νησί είναι, πως σε επιγραφή του 3ου αιώνα μ.Χ. αναφέρεται ότι ο 

Θεοτέλης Ίσαρχος, άσκησε το αξίωμα της γυμνασιαρχίας προς τιμήν του Ερμή. 

Επίσης, σε μια άλλη επιγραφή, ότι ο Αρίσταρχος άσκησε το αξίωμα της 

γυμνασιαρχίας προς τιμήν του ίδιου Θεού.174 175 Συνεπώς, εικάζεται να επρόκειτο για 

αγώνες Ερμαίων στους οποίους συχνά λάμβαναν μέρος και έφηβοι. Τέλος, αξίζει να 

λεχθεί, ότι στο νησί διοργανώνονταν και πνευματικοί αγώνες, βάσει επιγραφών στις 

οποίες γίνεται αναφορά σε τιμές που απενεμήθησαν σε διακριθέντες στην τραγωδία

1 75των Διονυσίων.

Όσον αφορά τα αξιώματα, σαφώς ίσχυσε αυτό της γυμνασιαρχίας, όπως 

είδαμε από τις ανωτέρω μαρτυρίες.

171 Forbes:Greek, ΡΡ.198,199.
172 GauthienAfoies, ρ.4.
173IGXII 5.1, 621.
174IGX115.1, 620.
175IG XII 5.1, 1061,1064.
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2.3. Άνδρος

2.3.1. Λειτουργία της εφηβείας. Η εφηβεία λειτούργησε στην Άνδρο σύμφωνα 

με βάση από λευκό μάρμαρο, σπασμένη στην αριστερή πλευρά, διακοσμημένη στην 

άνω πλευρά με κυμάτια, είδος αρχιτεκτονικού κοσμήματος, η οποία τώρα βρίσκεται 

σε τοίχο σπιτιού στην Παλαιόπολη, που ανήκει στον Αλέκο Μπλιζιώτη. Πρόκειται 

για εφηβικό κατάλογο στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα του Θεόδωρου του 

Διοδότου, του Αρίστωνα του Ασκληπιάδου, του Ζήνωνα του Πλουτιάδου, του 

Πλουτιάδη του Πλουτιάδου, του Απολλωνίδη του Απολλωνίδου, του Απολλώνιου 

του Δημητρίου και του Σωσίπατρου του Μνασιτίμου.176

Πιστοποιείται η ύπαρξη γυμνασιάρχου στο νησί από την ανωτέρω επιγραφή, 

στην οποία γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο αξίωμα.177

2.4. Τήνος

2.4.1. Λειτουργία της εφηβείας-Αξιώματα. Η λειτουργία του εφηβικού θεσμού 

στο νησί της Τήνου πιστοποιείται από εφηβικό κατάλογο του 2ου αιώνα π. X. στον 

οποίο αναφέρονται τα ονόματα δύο γυμνασιάρχων.178 Επίσης στην Τήνο, εκτός από 

γυμνασίαρχο, συναντάμε το αξίωμα του αγωνοθέτη.179

2.5. Σίφνος

2.5.1. Τέλεση Αγώνων. Δεν γνωρίζουμε αν λειτούργησε ο θεσμός της εφηβείας 

στη Σίφνο εφόσον δεν βρέθηκε σχετική επιγραφική μαρτυρία, ωστόσο είμαστε 

βέβαιοι για την ύπαρξη γυμνασίου, αφού σε σωζόμενη αποσπασματική επιγραφή

176IG XII5, 729.
177IG XII5, 729.
178 IG XII5. 883a.
179 IG XII5. 882,883.
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γίνεται αναφορά στο αξίωμα του γυμνασίαρχου.180 Επίσης, από άλλες επιγραφές 

πληροφορούμαστε ότι στο νησί λειτούργησαν και πνευματικοί αγώνες. Επρόκειτο για 

τους διαγωνισμούς τραγωδίας των Διονυσίων,181 που είδαμε να συντελούνται και 

στην Κέα. Μάλιστα, στη μια εκ των επιγραφικών μαρτυριών αναφέρεται, ότι ο 

νικητής στην τραγωδία στεφανώθηκε με χρυσό στεφάνι από το δήμο, αξίας 

τριακοσίων δραχμών, επειδή υπήρξε ενάρετος και φυσικά επειδή διακρίθηκε στο 

διαγωνισμό.182 * 184 185

2.6. Πάρος

2.6.1. Γυμνάσιο. Εδώ και αρκετούς αιώνες γνωρίζουμε το γυμνάσιο της 

Πάρου από δυο επιγραφές με χρονική διαφορά μεταξύ τους. Η πρώτηΙ83αφορά ένα 

διάταγμα το οποίο έγινε γνωστό μετά από αρκετές προσπάθειες του πολέμαρχου 

Κίλλου Δημητρίου. Συγκεκριμένα, ο εξουσιοδοτημένος προσέφερε ένα λογαριασμό 

στο γυμνάσιο. Επίσης, παρέθεσε δημόσιο γεύμα, δημοθοινία, στους συντοπίτες του 

στο γυμνάσιο, κατά τη διάρκεια της Πανήγυρης της εορτής των Θεοξενίων. 

Επρόκειτο για έναν από τους σημαντικότερους πολίτες της Πάρου του 2ου αιώνα π.

X. Η δεύτερη επιγραφή αφορά ένα άγαλμα. Χρονολογείται στα χρόνια του βασιλιά 

Διοκλητιανού. Η βάση του αγάλματος είναι αφιερωμένη στην Αυρηλία Λείτη. «Μέσα 

στο -γυμνάσιο όπου γκρέμισε και επανέκτησε από την αρχή, υπομένοντας τις κατηγορίες 

για πολλά χρόνια.» Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για ένα από τα μοναδικά 

οικοδομήματα το οποίο επέζησε τουλάχιστον για πέντε αιώνες.186

180IGXII5,484.
181IGXII5.1,481,531,536,604.
1821G XII5. /, 482.
181IG XII5.129.
184 Delorme: Gymnasion, ρ. 165.
185 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ. 136.
186 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ. 165.
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2.6.2. Λειτουργία της εφηβείας. Αναφορικά με την ιστορία του νησιού, αξίζει 

να λεχθεί πως ενώ αποικήθηκε νωρίς από τους Ιώνιους, αργότερα προσαρτήθηκε 

στην Αθήνα.187 Πάντως, την εποχή που οι παριανοί έφηβοι εμπλέκονταν στην 

αθηναϊκή εφηβεία, δεν πρέπει να λειτουργούσε ο θεσμός στο νησί τους, αλλά 

οργανώθηκε αργότερα υπό την επιρροή της Αθήνας.188 Γενικά η λειτουργία του 

θεσμού της εφηβείας στο νησί πιστοποιείται από σωζόμενες επιγραφές. 

Συγκεκριμένα, σε εφηβικό κατάλογο που χρονολογείται μετά το 212 π.Χ., 

αναφέρεται ως πρωτέφηβος ο Μάρκος Αυρήλιος Ζήνωνας, ο οποίος υπήρξε και γιος 

του γυμνασιάρχου. Ακολουθούν τα ονόματα είκοσι ακόμα εφήβων, όπως αυτό του 

Αυρηλίου Κρατερού Ζηνοδότου και του Αυρηλίου Παύλου Ωροτύχου.189

Περιεχόμενο εφηβείας. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι στα πλαίσια 

λειτουργίας της εφηβείας της Πάρου, διοργανώνονταν αγώνες δρόμου, πάλης και 

κυρίως λαμπαδηδρομιών. Επιπλέον, αξίζει να λεχθεί ότι οι μέτοικοι είχαν το 

προνόμιο της εισόδου στο γυμνάσιο.190 Το ότι στην Πάρο οι έφηβοι λάμβαναν μέρος 

και σε αγώνες λαμπαδοδρομίας, πιστοποιείται από σωζόμενες επιγραφές στις οποίες 

αναγράφεται η λέξη λαμπάδαρχος.191 Σε εφηβικούς καταλόγους που σώζονται έως τις 

μέρες μας, αναφέρονται τα ονόματα των εφήβων Σωσιγένη Δημοπείθου, Σωκράτη 

Ονασίωνα, Πέλοπα του Πολυδώρου..., Ασκλήπωνα του Μενεμάχου, Σώτα του 

Κτησιέπου,...Θέωνα του Αριστοκλέους, Όμνησου του Ονήσου,192 όπως και των: 

Κτησιμένη του Γλαύκου, Επινείκου του Φιλοχάρους, Αχιλλέα του Πρώτου, 

Αθηνοδώρου του Κάρπου, Αγαπωμενού του Φιλαδέλφου και Φιλοτέχνου.193

187 Reinmuth: The Foreigners, ρ.34.
188 · σ Γ 

Reinmuth: The Foreigners, ρ.40.
189 or

Supplemetitum Epigraphicum Graecum, τόμος XXVI, αρ. Επιγραφής 970.
190 Forbes: Greek, p.200.
191IGXII5, 174,1776.
192IG XII5, 232.
193IG XII 5, 144.
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2.6.3. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων. Γυμνασίαργος & 

ΥποτυuvaavapYOC. Στο νησί της Πάρου συναντάμε το αξίωμα του γυμνασιάρχου, 

βάσει επιγραφικών μαρτυριών, κατά την ελληνιστική εποχή,194 όπως και κατά τη 

ρωμαϊκή. 195Συγκεκριμένα, το αξίωμα του γυμνασιάρχου άσκησε, σύμφωνα με 

εφηβικό κατάλογο που χρονολογείται μετά το 212 μ.Χ., ο Αυρήλιος Ζήνωνος γιος 

του Πυρράκου, πατέρας του πρωτεφήβου Μάρκου Αυρηλίου Ζήνωνος.196 Επιπλέον, 

στο κάτω μέρος μιας άλλης επιγραφής αναφέρεται το όνομα του γυμνασίαρχου και 

υπογυμνασίαρχου Γάϊου Αυώνιου.197

Γυναίκα γυιινασίαργος. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι συναντάμε 

γυναίκα γυμνασίαρχο για πρώτη φορά στην Πάρο. Συγκεκριμένα, σε πλάκα από 

λευκό μάρμαρο σπασμένη σε τρία κομμάτια από τα οποία το τρίτο έχει χαθεί, 

αναγράφεται ότι η Αυρηλία Λείτη του Θεοδότου, σύζυγος του Μ. Αυρήλιου Φαύστου 

που ήταν γυμνασίαρχος, υπήρξε και αυτή γυμνασίαρχος, η οποία προέβη σε 

οικοδόμηση και ανακαίνιση γυμνασίου. Γι’ αυτή της την προσφορά η πόλη την 

τίμησε φτιάχνοντας της ανδριάντα.198 Η Αυρηλία άσκησε τα καθήκοντα της στα τέλη 

του 3ου αιώνα.199 Ο πατέρας της εκτός από γυμνασίαρχος υπήρξε αρχιερέας της 

αυτοκρατορικής λατρείας και ακόμα ιερέας της λατρείας της Δήμητρας.200 Στο 

σημείο αυτό αξίζει να λεχθεί, πως ενώ στην Αθήνα μια τέτοια αρμοδιότητα θα 

φάνταζε ως αδιανόητη, καθώς η γυναίκα ήταν απολύτως αποκλεισμένη από τη 

δημόσια ζωή, ωστόσο στη Μικρά Ασία και σε μερικά νησιά, κατά τους ρωμαϊκούς 

χρόνους υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία στη στάση της κοινωνίας αναφορικά με τη

IG XII5, 137,138,145.
195 SEG XXVI. 971-972.
196 SEG XXVI. 970.
197IGXII5, 1019.
198 IG XII5, 292.
1 99 Forbes: Greek, ρ.200.
Μ Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ. 147.
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γυναίκα.201 Βέβαια στην περίπτωση της Αυρηλίας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 

ανήκε σε εύπορη οικογένεια και έτσι εύλογα ευνοήθηκε από αυτό το γεγονός, καθώς 

κατά τον 3° αιώνα μ. X. οι εύποροι πολίτες είχαν αναλάβει εξολοκλήρου τη διοίκηση 

της πόλης.202 Γενικά, όπως είναι φυσικό, μια γυναίκα γυμνασίαρχος δεν είχε στη 

δικαιοδοσία της τη διεύθυνση των αγώνων, αλλά την προμήθεια του λαδιού και των 

άλλων αναγκαιοτητών. Ωστόσο, κατά τη χριστιανική εποχή, κάτι τέτοιο αποτελούσε 

τη συνήθη λειτουργία του γυμνασιάρχου σε όλα τα μέρη.203 Αναφορικά με τη λήψη 

αξιωμάτων, αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορικής 

περιόδου είναι σύνηθες το φαινόμενο επανειλημμένης ανάληψης αξιωμάτων και 

επιπλέον ταυτόχρονης άσκησης τους από το ίδιο πρόσωπο. Το γεγονός αυτό 

φανερώνει την αδυναμία κάλυψης διαφόρων θέσεων αρχόντων. Ενδεικτικός είναι 

εφηβικός κατάλογος στον οποίο, σε αντίθεση με παλαιότερους καταλόγους, δεν 

αναγράφεται το όνομα του υπογυμνασιάρχου.204

Παιδονόιιος. Αναμφισβήτητα στην Πάρο ίσχυσε το αξίωμα του παιδονόμου 

κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, βάσει επιγραφικής μαρτυρίας.205

Στρατηγός & Υποστράτηγος. Σε επιγραφή η οποία εμφανίζει φθορές, στο 

πάνω μέρος της αναγράφονται οι όροι στρατηγού και υποστράτηγου. Αυτό μας 

οδηγεί στην εικασία ότι ενδεχομένως οι στρατηγοί και οι υποστράτηγοι να έπαιζαν 

κάποιο ρόλο στο εφηβικό ίδρυμα, όπως άλλωστε συνέβαινε και στην αθηναϊκή 

εφηβεία.206

‘ Forbes: Greek, ρ.200.
202 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.147.
203 Forbes: Greek, PP.200-201.
204 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ. 149.
205 SEGXXVI, 971-972.
206 IGXII 5,1019.
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ΕωήΒαργος. Κατά την αυτοκρατορική εποχή συναντάμε το αξίωμα του 

εφηβάρχου, όπως αυτό του Μ. Αυρ. Χειρονίκιου, γιου του Νεικίου.207 Επιπλέον, σε 

άλλη επιγραφή αναφέρεται το όνομα του εφηβάρχου Μάρκου Αυρήλιου Ζηνόδοτου, 

του Ζωσίμου, που ανέλαβε την εκπαίδευση των εφήβων.208

Επιιιελητής των Αγώνων. Στο νησί ίσχυσε και το αξίωμα του επιμελητή των 

αγώνων, ο οποίος είχε τη φροντίδα του συνόλου των αγώνων που διοργάνωνε η 

πόλη.209

Λαμπαδάργης. Κατά την αυτοκρατορική εποχή συναντάμε και το αξίωμα του 

λαμπαδάρχου που οργάνωνε τις λαμπαδηδρομίες.210 211 * Συγκεκριμένα, σε σωζόμενη 

επιγραφή αναφέρεται, ότι επί άρχοντος Αφθονήτου του Συνφόρου, άσκησε το αξίωμα 

της λαμπαδαρχίας ο Αυρήλιος Νικηφόρος του Νικηφόρου. Έτσι, ενώ ο 

γυμνασίαρχος και ο υπογυμνασίαρχος ήταν επικεφαλείς για τα αγωνίσματα του 

γυμνασίου, ο λαμπαδάρχης διορίζονταν ειδικά για να κρίνει την λαμπαδηδρομία.

2.7. Νάξος

2.7.1. Λειτουργία της εφηβείας. Το θεσμό της εφηβείας το συναντάμε και στο 

νησί της Νάξου, βάσει εφηβικού καταλόγου στον οποίο αναφέρονται πρώτα τα 

ονόματα των διοικούντων στο ίδρυμα και εν συνεχεία τα ονόματα των εφήβων. 

Αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής ονόματα εφήβων: Αριστοτέλη του

Αριστοτέλους, Στεφάνου του Σωστράτου, Φανόδικου του Σωστράτου, Νίκαιου του 

Μενέτου, Θεόγειτου του Ζωσίμου και Απολλόδωρου του Αριστάρχου.

207 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ. 151.
208 SEG XXVI, 970.
209 Νιγδέλης: Πολίτευμα ά Κοινωνία, σσ. 143,144.
:ιυ Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σσ. 143,144.
211 IG XII5, 176.
2]1 IG XII5, 39.
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Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός, ότι στη Νάξο οι τελειόφοιτοι του ιδρύματος 

οργάνωναν τη διεξαγωγή της γυμναστικής εκπαίδευσης την οποία είχαν οι ίδιοι 

απολαύσει κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους. Μάλιστα, ήταν πολύ πιο

9 11συστηματικοί σχετικά με αυτό, απ’ ότι όταν ανήκαν στην κατηγορία των νέων. 

Συγκεκριμένα, όλοι όσοι είχαν μόλις αποφοιτήσει από το εφηβικό ίδρυμα, 

εντάσσονταν σε ομάδα, υπό τον τίτλο «οι περσινοί έφηβοι» και όσοι βρίσκονταν ένα 

χρόνο πιο πίσω, σε ξεχωριστή ομάδα, την ονομαζόμενη «προπέρσινοι έφηβοι». 

Σύμφωνα με επιγραφή δίνεται η πληροφορία ότι στην πρώτη ομάδα ανήκαν έφηβοι 

ηλικίας δεκαοκτώ ετών, ενώ στη δεύτερη δεκατριών ετών. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι 

διέκοπταν τις σπουδές τους, καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά ομάδας στο τρίτο 

έτος,214 εν αντιθέσει με την εφηβεία της Χίου.

2.7.2. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων. Οι Ναξιώτες έφηβοι 

είχαν όπως και οι Παριανοί, εκτός από γυμνασίαρχο και υπογυμνασίαρχο, σύμφωνα 

με επιγραφή από λευκό μάρμαρο στην οποία αναφέρονται ο γυμνασίαρχος και ο 

υπογυμνασίαρχος Εκάτων.215

2.8. Μήλος

2.8.1. Γυμνάσιο. Η ύπαρξη γυμνασίου στη Μήλο δεν βεβαιώνεται άμεσα.

Όμως μπορούμε να το πληροφορηθούμε από μια αφιέρωση που έγινε από έναν

υπογυμνασίαρχο προς τιμήν του Ερμή και του Ηρακλή. Ο ίδιος ως ανώτερος

διοικητής του γυμνασίου, κατασκεύασε μια εξέδρα και πρόσφερε ένα αντικείμενο

που το όνομα του άρχιζε από Α, Δ ή Λ. Αυτή του η πράξη, οι επικαλούμενες

θεότητες, ακόμα η φύση της κατασκευής, καθιστούν πολύ πιθανό, η αφιέρωση να

πραγματώθηκε στο γυμνάσιο του νησιού. Απομένει να καθοριστεί η φύση του

·13 Forbes: Greek, ρ. 199. cf. IGXII5, 39.
2,4 Forbes: Greek, PP.199, 200.
215 IGXII5, 39.
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αντικειμένου που αναφέρεται στην επιγραφή. Το κομμάτι της εξέδρας βρέθηκε

ακριβώς στη γειτονική περιοχή, εκεί όπου ανασκάφθηκε η Αφροδίτη της Μήλου.

Μάλιστα, ο A. Furtwangler πιστεύει ότι η αφιέρωση αφορούσε το άγαλμα για το

οποίο η εξέδρα χτίστηκε και αποκαταστάθηκε το άγαλμα στο κενό που υπήρχε.

Ωστόσο μια τέτοια υπόθεση δεν φαίνεται να ευσταθεί, καθώς θα αποτελούσε έκπληξη

ένα άγαλμα της Αφροδίτης να ήταν αφιερωμένο στις θεότητες που σχετίζονταν με

την άθληση. Σύμφωνα με τον Furtwangler μια τέτοια υπόθεση δεν είναι απίθανη και

βέβαια δεν απορρίπτονται ενδεχόμενες συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα.

Επιπρόσθετα, η αφιέρωση είναι χαραγμένη πάνω σ' ένα κομμάτι μάρμαρο το οποίο

αποτελεί το πάνω μέρος του κοιλώματος εντός του τοίχου όπου τοποθετούσαν το

άγαλμα. Αυτό όμως δεν επαληθεύει την έννοια της εξέδρας. Το να τοποθετούσαν

αφιερώματα μέσα σε κοιλώματα τοίχων, ασφαλώς δεν ήταν άγνωστο στους αρχαίους.

Όμως στην περίπτωση αυτή έκαναν διαφορετικές εκδηλώσεις. Τέλος, δεν γίνεται

αντιληπτό πως η Θεά της αγάπης θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο τέχνης σε

οποιοδήποτε γυμνάσιο. Με βάση αυτό το συλλογισμό ο ερευνητής απορρίπτει την

υπόθεση του A. Furtwangler. Το γυμνάσιο αναμένονταν να ανακαλύπτονταν στα

ανατολικά του θεάτρου της αρχαίας πόλης, όπου εκεί θα βρίσκονταν η εξέδρα. Στο

σημείο δηλαδή που ανακαλύφθηκε το γνωστό άγαλμα. Ωστόσο, ελλείψει

εμπεριστατωμένων ερευνών δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί πάνω σ'

αυτό το σημείο. Εντούτοις, καταλήγουμε στο αληθοφανές. Ότι δηλαδή χάρη σε αυτή

' 216την αφιέρωση, η Μήλος αποτέλεσε κέντρο παιδείας.

2.8.2. Λειτουργία της εφηβείας - Αξιώματα. Η λειτουργία του εφηβικού 

θεσμού στη Μήλο βεβαιώνεται από φθαρμένη επιγραφή στην οποία αναφέρεται ότι ο *

216 Delorme: Gymnasion, ΡΡ. 164,165.
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γυμνασίαρχος ανέγραψε τα ονόματα των εφήβων στο ίδρυμα.217 218 Έτσι, πιστοποιείται 

και η ύπαρξη γυμνασίαρχου, αναφορικά με τα αξιώματα, καθώς και από λίθο που 

κάποτε βρίσκονταν πάνω από έναν οικισμό, μέσα στον οποίο βρέθηκε το άγαλμα της 

Αφροδίτης της Μήλου. Συγκεκριμένα, εκεί γίνεται αναφορά στον υπογυμνασίαρχο

r 218Βάκχιο, γιο του Σάττου.

2.9. Αμοργός

2.9.1. Γυμνάσιο. Στην πόλη Αιγιάλη της Αμοργού, βρέθηκε κατά την 

ελληνιστική περίοδο, στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., γυμνάσιο, την ύπαρξη του οποίου 

πιστοποιούν επιγραφές. Παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή, το 

οικοδόμημα του γυμνασίου, με τον άριστης διατήρησης οικίσκο του αποχωρητηρίου, 

έχει μνημειακό χαρακτήρα. Από την τοιχοδομία των επιφανειακά ορατών κτιριακών 

κατάλοιπων βορείως του γυμνασίου, προκύπτει ότι τα παρακείμενα κτίσματα 

ανήκουν σε οικοδομήματα δημόσια και λατρευτικού χαρακτήρα. Με σχετική 

βεβαιότητα ταυτίστηκαν τα κτιριακά κατάλοιπα ΒΑ από το γυμνάσιο με τη γνωστή 

από τις επιγραφές στοά της Αγοράς της πόλεως της Μινώας. Τα κινητά ευρήματα, η 

σύνδεση με τον αγωγό υδροδοτήσεως και η αρχιτεκτονική μορφή του κτίσματος 

οδήγησαν στην ταύτιση με το Σαραπείον, που αναφέρεται στις επιγραφές των όψιμων 

ελληνιστικών και των ρωμαϊκών χρόνων.219 220

2.9.2. Λειτουργία της εφηβείας. Στην Αμοργό βρέθηκαν 7 εφηβικοί κατάλογοι 

που πιστοποιούν την ύπαρξη της εφηβείας στο νησί. Μάλιστα, σε μια εκ των 

επιγραφών αναφέρονται τα ονόματα δέκα εφήβων, με πρώτο του Αλκιμέδα, του γιου

217IG XII 3. 3 (SUPPL),\014.
218IGXII3, 1091.
219 http://www.culture.gr
220 IG XII 7,421-427.
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του Παρμενίωνα,221 222 ενώ σε άλλη επιγραφή τα ονόματα άλλων οκτώ εφήβων με 

πρωτέφηβο τον Λεοντέα, το γιο του Ευριδίκου.

Επίδραση στην Αμοργό άσκησε η Αθήνα, από την οποία εξαρτιόνταν το νησί 

τόσο κατά τον 5°, όσο και κατά τον 4° αιώνα π.Χ.223 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 

ότι στο νησί δέχονταν τα αγόρια ως εφήβους από την ηλικία των δεκαέξι χρόνων. Σε 

συνδυασμό με τις πληροφορίες που έχουμε από επιγραφή της πόλης της Αμοργού 

Αιγιάλης, στην οποία αναφέρεται ένας έφηβος ο οποίος βρίσκονταν στην ηλικία των 

δεκαοκτώ ετών, μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι η διάρκεια των εφηβικών υπηρεσιών 

στην Αμοργό ήταν τρία χρόνια, από τα δεκαέξι μέχρι τα δεκαοκτώ. Σπάνια έχουμε 

τέτοια ακριβή στοιχεία, ελλείψει των οποίων υποθέτουμε ότι η συνήθης εφηβική 

περίοδος ήταν μόνο ένας χρόνος, από τα δεκαοκτώ έως τα δεκαεννιά. Οι έφηβοι της 

Αιγιάλης, από τους οποίους έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί εφηβικοί κατάλογοι, 

αριθμούν μόνο έξι ή δέκα ανά χρόνο.224 225

2.9.3. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων. Γυμνασίαργος & 

Υπογυιινασίαργος. Υπεύθυνος για τη γύμναση των όσων σύχναζαν στα γυμνάσια της 

πόλης ήταν ο γυμνασίαρχος, ο οποίος δέχονταν τη συμβολή του υπογυμνασίαρχου. 

Στις αρμοδιότητες του συμπεριλαμβάνονταν η οργάνωση αθλητικών αγώνων, η 

τήρηση της ευκοσμίας στους χώρους άθλησης και η παροχή του απαραίτητου για τη 

γύμναση των αθλητών λαδιού.

Η ύπαρξη του ανωτέρω αξιώματος βεβαιώνεται από πλήθος σωζόμενων 

επιγραφών. Συγκεκριμένα, σε εφηβικό κατάλογο αναγράφεται το όνομα του 

Παρμενίωνα του Αρχιτέλους που άσκησε το αξίωμα του γυμνασιάρχου και του 

Αρχιτέλη του Παρμενίωνα που άσκησε το αξίωμα του υπογυμνασιάρχου

221 IG XII 7, 421.
222 IG XII 7, 423.
223 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.40.
_24 Forbes: Greek, ρ.201.
225 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.34.
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αντίστοιχα.226 Επίσης, σε άλλο εφηβικό κατάλογο του γυμνασιάρχου Αμύντα του 

Λεοντέως και του υπογυμνασιάρχου Επικράτη του Παναίτου.227 228 Επιπλέον, σε μια 

ελλιπή επιγραφή του νησιού, διακρίνεται η φράση «γυμνασίαρχος Λόχος του 

Ομνήσιου».

Η ευθύνη που είχε ο γυμνασίαρχος για την εκπαίδευση των εφήβων φαίνεται 

από το γεγονός ότι τους υποχρέωνε να συμμετέχουν στη θρησκευτική πομπή της 

πρώτης ημέρας της εορτής του υιού του Κριτολάου. Οι κάτοχοι του αξιώματος 

οργάνωναν επίσης στα πλαίσια της ίδιας εορτής αγώνες και λαμπαδηδρομία, ενώ σε 

αυτούς απέδιδαν λογαριασμό οι επιμελητές της εορτής, βάσει των ποσών που 

δαπανούσαν για την οργάνωση της.229

Τα αξιώματα του γυμνασιάρχου και του υπογυμνασιάρχου, καθώς και των 

χορηγών, λειτούργησαν τόσο στην πόλη της Αμοργού, Αρκεσίνη,230 231 232 233 όσο και στη 

Μινώα και στην Αιγιάλη.

Αγωνοθέτες. Η κύρια αρμοδιότητα των αγωνοθετών ήταν, όπως δείχνει και 

το όνομα τους, η οργάνωση των αγώνων της πόλης. Σε ορισμένες ωστόσο 

περιπτώσεις αναλάμβαναν να στεφανώσουν και τιμώμενα πρόσωπα της κοινότητας, 

είτε επρόκειτο για πολίτες, είτε για ξένους, όπως συνέβαινε στην πόλη της 

Αμοργού Μινώα.234 Ωστόσο, αυτές ήταν δευτερεύουσας σημασίας λειτουργίες, 

εφόσον πρωτεύουσας ήταν πάντα η οργάνωση των αγώνων. Επίσης, τους συναντάμε 

και στην τρίτη πόλη της Αμοργού, Αιγιάλη, μαζί με τους χορηγούς.235

IG XII 7, 421.
227 IG XII 7, 424.
228 IG XII 7, 426.
229 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.38.
230 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.27.
231 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.32.
232 Νιγδέλης: Πολίτευμα ά Κοινωνία, σελ.36.
233 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.29.
234 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ 32.
235 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.36.
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Έτσι, αναφορικά με τα αξιώματα, παρατηρούνται τάσεις ομοιομορφίας και 

στις τρεις μεγάλες πόλεις της Αμοργού. Στο φαινόμενο αυτό ασφαλώς συνέβαλαν οι 

στενές σχέσεις που διατηρούσαν οι πόλεις μεταξύ τους.236

2.10. Θήρα

2.10.1. Γυμνάσιο. Στο νότιο άκρο της πόλης της Αρχαίας Θήρας, βρέθηκε 

γυμνάσιο εφήβων, το οποίο χρονολογείται στο 2ο αιώνα μ. X. Σώζεται εν μέρει 

λαξευτό σπήλαιο, αφιερωμένο στον Ερμή και στον Ηρακλή.237 Αναφορά σε γυμνάσιο 

εφήβων γίνεται και σε εφηβικό κατάλογο που βρέθηκε δίπλα σε άλλες επιγραφές, 

στον οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής ονόματα φοιτούντων στο ίδρυμα: 

Πολυούχου Πασίππου, Κλειτοσθένη Μνασικρίτου, Διόδωρου Φιλοκράτους, 

Φιλόστρατου Φιλοστράτου, Φιλόλογου Επαφροδείτου, Επαφροδείτου Φιλότιμου, 

Τεισικράτη Ηρακλείτου, Νικηφόρου Ευφήμου..., καθώς και του παρεφήβου 

Θεόξενου Αγαθοδώρου.238

2.10.2. Λειτουργία της εφηβείας. Η ύπαρξη του θεσμού της εφηβείας στο νησί 

της Θήρας μαρτυρείτε και από πλήθος άλλων σωζόμενων επιγραφών.239 Ενδεικτικό 

είναι το περιεχόμενο αποσπασματικής επιγραφής στην οποία αναφέρεται, ότι ο 

γυμνασίαρχος Πολυκράτης του Αριστομάχου και υπογυμνασίαρχος, του οποίου το 

όνομα δεν φαίνεται, ανέγραψαν τους συμμετέχοντες στην εφηβεία.,.Νευπόλιο, 

Αθηνόδωρο...νίκου.240 Επίσης, ως παρέφηβοι αναφέρονται σε επιγραφή, οι 

Υπερείδης και Τεισάνορας του Θρασύλέοντος, καθώς και ο Πελοπίδας και ο 

Πάσιππος του Πολυούχου.241 Επιπλέον, σε άλλη επιγραφή αναφέρονται τα ονόματα

236 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.40.
237 http://www.culture.gr
238 IG XII 3,3(SUPPL), 339.
239 IG XII 3,3(SUPPL), 496.
240 IG XII3, 338 A.
241 IG XII 3.3(SUPPL). 340.
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των εφήβων: Θήρωνα Φιλοκράτους, Εστιαίου Διόδωρου, Αριστοφάνη Καρτιδάκα, 

Νεοκλή Κ.,.και Θρασυλέωντα Τεισάνορα,242 ενώ σε κάποια άλλη του Αγλωφάνη 

Πολυνίκου Αντισθένη.243

2.10.3. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων. Γυιινασίαργος & 

Υπογυιινασίαργος. Στο νησί της Θήρας μας είναι γνωστή η ύπαρξη τόσο του 

γυμνασιάρχου, όσο και του υπογυμνασιάρχου από πλήθος σωζόμενων επιγραφών.244 

Μάλιστα, τα αξιώματα αυτά λειτούργησαν και κατά τους αυτοκρατορικούς 

χρόνους 245 Συγκεκριμένα, σε μια επιγραφή αναφέρονται ονομαστικά ο γυμνασίαρχος 

και ο υπογυμνασίαρχος, Θεμιστοκλής του Αγλωφάνους και Εστιαίος του 

Θεμιστοκλέους αντίστοιχα, οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντα τους επί εξουσίας του 

Αυτοκράτορα Τιβέριου.246 Σε κάποια άλλη, ο Τιμώνακτος του Νικίππου, που άσκησε 

το λειτούργημα του γυμνασιάρχου στα Ερμαια,247 ενώ σε άλλη ο Απολλώνιος 

Φιλήμονας, που άσκησε το λειτούργημα της γυμνασιαρχίας.248 Επίσης, ο 

γυμνασίαρχος Πολυκράτης του Αριστομάχου, ο οποίος με τη βοήθεια του 

υπογυμνασιάρχου κατέγραψε τα ονόματα των εφήβων.249 Επιπλέον, ο παιδονόμος 

Κόσσαλος του Αλεξιμάχου και ο γυμνασίαρχος Υπερείδης Θρασυλέοντος 

αποτελούσαν υπαρκτά πρόσωπα που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στο νησί και που 

ασφαλώς μας είναι γνωστά χάρη σε μια ακόμα επιγραφή που διασώθηκε στο 

πέρασμα των αιώνων.250Ακόμα, αναφέρονται και τα ονόματα του γυμνασιάρχου 

Αγωνικράτη του Χαιρεδάμου και του υπογυμνασιάρχου Επίλογχου του Επιλόγχου,

242IG XII 3.3(SUPPL), 619.
243 IG XII 3,3(SUPPL), 622.
244 IGX113,3(SUPPL), 341,342,391 a, 1314,1304, (391),(392),(395),(396),(397),(398),460,461.
245 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.94.
246 IG XII 3,3(SUPPL), 517.
247 IG XII 3,3(SUPPL), 396.
248 IG XII 3,3(SUPPL), 460.
249 IG XII 3,33%.
250 IG XII3.3(SUPPL), 1299.
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9 S1που ανέγραψαν τα ονόματα των μαθητών στην εφηβεία. Επίσης σε επιγραφή η 

οποία βρίσκεται σε βάση με τρεις πλευρές, αναφέρεται το όνομα του 

υπογυμνασίαρχου Μινόφιλου.251 252

Κληρονομική άσκηση αξιωμάτων. Αξίζει να λεχθεί, ότι στη Θήρα 

παρατηρείται το φαινόμενο της κληρονομικής άσκησης ιερατικών αξιωμάτων. Αυτό 

συνέβαινε σε κάποιες οικογένειες που είχαν αριστοκρατική καταγωγή και 

παρατηρείται τόσο κατά τους ελληνιστικούς, όσο και κατά τους αυτοκρατορικούς 

χρόνους.253 Ενδεικτική είναι η επιγραφή όπου αναφέρονται τα ονόματα του 

γυμνασιάρχου και του γιου του Αγαθοστράτου, που είχαν αναλάβει την εποπτεία των 

νέων και των εφήβων.254 Επίσης, εκείνη η επιγραφή στην οποία αναγράφονται τα 

ονόματα δυο συγγενών θείου και ανιψιού, του Προκλείδα Ευαγόρα και του 

Αλκιμέδωνα Προκλείδα, που άσκησαν καθήκοντα γυμνασιάρχου και 

υπογυμνασιάρχου αντίστοιχα, κατά το δεύτερο αιώνα π. X. και που κατά τη διάρκεια 

της θητείας τους προέβησαν στην κατασκευή αλειπτηρίου στο γυμνάσιο της πόλης.255

Επανειλημμένη ανάληψη αξιωμάτων. Από το 2° αιώνα μ. X., οδεύοντας προς 

τον 3° αιώνα μ.Χ., παρατηρείται και το φαινόμενο να πληθαίνουν οι περιπτώσεις των 

εύπορων πολιτών που αναλαμβάνουν επανειλημμένα διάφορα αξιώματα. Η πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση είναι του Φλαβίου Κλειτοσθένους Κλαυδιανού, του 

ευπορότερου πολίτη της Θήρας κατά την αυτοκρατορική εποχή.256 2570 ίδιος είχε 

αναλάβει και μια φορά το αξίωμα του εφηβάρχου, σύμφωνα με επιγραφή του 2ου

r 257αιώνα μ. X.

251IG XII, 339.
252 IG XII 3,3(SUPPL), 392.
253 Νιγδέλης: Πολίτευμα & Κοινωνία, σελ.82.
254 IG XII 3,3(SUPPL), 496.
255 IG XII3,3(SUPPL), 1314.

Νιγδέλης: Πολίτευμα ά Κοινωνία, σσ.98,99.
257 IG XII 3,3(SUPPL), 524.
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Πίνακας 1. Ο θεσμός της εφηβείας στις Κυκλάδες

ΝΗΣΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΩΝΕΣ

ΔΗΛΟΣ
-SIG II, 657
-Inscriptiones de Delos
1922,1923,1924,1926,1927,1928,
1929,1930,1934,1935,1941,1949,1956

Λειτούργησε 3ος-2ος αιώνας 
π.Χ.

- Ερμαια
- Λαμπαδηδρομίες

ΚΕΑ IG XII 5.1,608,620,621,647 Εικάζεται 3ος αιώνας π.Χ.

-Κορεσία: 3ος αιώνας 
π.Χ. Ετήσιοι αθλητικοί 
αγώνες
-Πνευματικοί Αγώνες 
τραγωδίας, Διονύσια

ΑΝΔΡΟΣ IG XII 5, 729
Λειτούργησε 105 αιώνας π.Χ. -

ΤΗΝΟΣ IG XII 5, 883a, IG XII 5, 882 Λειτούργησε 2ος αιώνας π.Χ.
“

ΣΙΦΝΟΣ IG XII 5, 484 - Λειτούργησε
-Πνευματικοί Αγώνες 
τραγωδίας, Διονύσια

ΠΑΡΟΣ
-IG XII 5,
129,232,144,137,138,145,174,
1019,1776,176,292.
-SEG XXVI,970,971,972

Λειτούργησε 3ος αιώνας π.Χ.
-Αγώνες δρόμου 
-Αγώνες πάλης 
-Λαμπαδηδρομίες

ΝΑΞΟΣ IG XII 5, 39 Λειτούργησε Λειτούργησε -

ΜΗΛΟΣ IG XII 3,3 (SUPPL),1074, IG XII 
3,1091

Λειτούργησε Λειτούργησε -

ΑΜΟΡΓΟΣ IG XII 7,421,422,423,424,425,426,427
Λειτούργησε 

Τριετής φοίτηση
Αιγιάλη, τέλη 
4ου αιώνα π.Χ.

-Αθλητικοί Αγώνες 
-Λαμπαδηδρομίες

ΘΗΡΑ
-IG XII 3,3 (SUPPL) 340,339,496,619,
622,1299,1314,524
-IG XII 3, 338 A,339

Λειτούργησε 2° αιώνα μ.Χ. -
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3. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Ο θεσμός της εφηβείας ίσχυσε και στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, λειτούργησε 

μετά βεβαιότητας σε τρεις από τις πόλεις της. Στην Κάρυστο, στην Ερέτρια και στη 

Χαλκίδα. Μάλιστα, ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της εφηβείας στην Εύβοια το 

εμπιστεύονταν στο γυμνασίαρχο, ο οποίος στην πραγματικότητα αποτελούσε τον

TCO
επόπτη του ιδρύματος.

3.1. Κάρυστος

3.1.1. Λειτουργία της εφηβείας. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη 

λειτουργία της εφηβείας στην Κάρυστο από μαρμάρινη πλάκα, η οποία είναι 

εντοιχισμένη σε γέφυρα που ονομάζεται Γεφύρι της Δρυμανιάς και στην οποία 

αναγράφεται η λέξη εφήβαρχος. Συγκεκριμένα αναγράφεται, ότι ο Διόνυσος του 

Δημοτελούς ανάμεσα σε άλλα αξιώματα υπήρξε και εφήβαρχος.* 259 Εφόσον λοιπόν 

υπήρχε αυτός ο αξιωματούχος στο νησί, ασφαλώς υπήρχαν και έφηβοι τους οποίους 

διοικούσε.

3.2. Ερέτρια

3.2.1. Γυμνάσιο. Το γυμνάσιο στην Ερέτρια έκανε την εμφάνιση του στα 

τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., ή γύρω στο 300 π.Χ. Βρίσκονταν ενσωματωμένο στην 

παλαίστρα, περίπου σε ευθεία ως προς το θέατρο κατεύθυνση, αποτελώντας το 

κέντρο της εκπαίδευσης των νέων, αυτό το πολιτισμικά και πολιτικά σημαντικό

2S* Forbes: Greek, ρ. 198.
259 IG XII 9, 20.
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οίκημα. Ιδιαίτερη σημασία στην πνευματική εκπαίδευση δόθηκε στα τέλη του 2ου 

αιώνα π. X. Γενικά στα γυμνάσια, βάσει επιγραφικών μαρτυριών, διεξάγονταν 

διάφοροι αθλητικοί αγώνες προς τιμήν του Ερμή και του Ηρακλή. Ωστόσο, κατά τα 

τέλη του 2ου αιώνα π.Χ., αυξήθηκε ο πνευματικός τους χαρακτήρας, κάτι που 

καταφαίνεται από τη διευθέτηση της εξέδρας και από ένα μηχανισμό μικρού 

ακροατηρίου. Επιπρόσθετα, προβαίνουμε σε αυτό το συμπέρασμα, από επιγραφές 

των τελών του 2ου αιώνα π.Χ. και των αρχών του 1ου αιώνα π.Χ., στις οποίες 

αναγράφεται ότι προσκαλούνταν στο γυμνάσιο ρήτορες και φιλόσοφοι. Ενδεχομένως 

το πιο σημαντικό από τα γυμνάσια της Ερέτριας, να ήταν αυτό της Αρτεμίσιας. Είναι 

αξιοσημείωτο, ότι σε αυτούς τους τόπους λάμβαναν χώρα και πολεμικοί χοροί. 

Επίσης, ότι διεξάγονταν αγώνες δρόμου κατά μήκος του σταδίου προς τιμήν της 

Αρτέμιδος. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ένας ακόμα πιο μεγάλης απόστασης δρόμος 

κατά μήκος του σταδίου, προς τιμήν του Ρωμαίου Λούκιου. Σε επιγραφές οι οποίες 

χρονολογούνται στο 2° αιώνα π.Χ. και γύρω στο 100 π.Χ., αναφέρεται για το 

γυμνάσιο της Ερέτριας ένα στάδιο και ένας παράδρομος. Κατά τη ρωμαϊκή εποχή, 

ορισμένα γυμνάσια εξελίχθηκαν σε κέντρα υγείας με παροχές λουτρών. Επίσης, η 

επέκταση των γυμνασίων στην Ερέτρια με μηχανήματα στις υπηρεσίες υγιεινής, 

πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο.

Η ύπαρξη γυμνασίου στην Ερέτρια πιστοποιείται και από πλήθος επιγραφών. 

Συγκεκριμένα, σε μαρμάρινη στήλη του 100-95 π.Χ., η οποία βρέθηκε στο Αλιβέρη 

και σήμερα φυλάσσεται στο μουσείο της Χαλκίδας, αναγράφεται, ότι εντός του 

γυμνασίου ο δήμος έστησε χάλκινους ανδριάντες ανδρών που πρόσφεραν στην πόλη. 

Μάλιστα, στήθηκαν σε επιφανές σημείο, μπροστά στο βήμα, προκειμένου να 

παραδειγματίζονταν οι πολίτες και όσοι ξένοι έρχονταν στην πόλη. Επιπλέον *

260 Mango Elena: Eretria XIII, Das Gymnasion. 1993, PP.129-131.
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τιμούσαν τα πρόσωπα αυτά με το να ανακοίνωναν κάθε χρόνο τα ονόματα τους στα 

Διονύσια και στην πομπή των Αρτεμισιών.261 Επίσης, σε τμήμα από μαρμάρινο 

κάθισμα γυμνασίου βρέθηκε αποσπασματική επιγραφή, όπου στην αριστερή της 

πλευρά αναγράφεται το όνομα Χαρίδημος.262 Ακόμα, σε ένα άλλο τμήμα μαρμάρινου 

καθίσματος γυμνασίου, βρέθηκε επιγραφή του 2ου-1ου αιώνα π. X., όπου λόγω της 

αποσπασματικότητας της δεν διακρίνεται το όνομα πλήρες.263 Επιπρόσθετα, δύο 

άλλες αποσπασματικές επιγραφές βρέθηκαν στο χώρο γυμνασίου.264

3.2.2. Λειτουργία της εφηβείας. Η ύπαρξη του θεσμού της εφηβείας στην 

Ερέτρια πιστοποιείται από σωζόμενες επιγραφές. Συγκεκριμένα, σε εφηβικό 

κατάλογο που βρέθηκε στην Ερέτρια αναγράφεται, ότι την περίοδο που ήταν 

άρχοντας ο Τιμόξενος, φοίτησαν στο εφηβικό ίδρυμα οι εξής: Νίκωνας του Νικίωνα, 

Αμφιας του Κλεοστράτου, Κλεώνυμος του Φίλωνα, Φιλοξένιδας του Φιλοξένιδου..., 

Πλούταρχος του Πλουτάρχου.265 Επιπλέον, σε έναν άλλο εφηβικό κατάλογο, μεταξύ 

άλλων εφήβων, αναφέρεται το όνομα του Χαρίδαμου Φιλίππου Φιλόδοξου.266

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πληροφορία, ότι σε μαρμάρινη στήλη, 

στολισμένη με αετώματα, που βρέθηκε σε γυμνάσιο, αναγράφεται πως ο εκεί 

γυμνασίαρχος εκτός από την παροχή λαδιού στο ίδρυμα, προσέλαβε τον Ομηρικό 

φιλόλογο Διονύσιο τον Αθηναίο, ώστε να μορφώσει τους εφήβους, τα παιδιά και 

όλους όσους είχαν έφεση προς την παιδεία. Επιπλέον, κάθε μήνα πρόσφερε θυσία 

στον Ερμή και στον Ηρακλή για χάρη των παιδιών, των εφήβων και όλων των 

υπολοίπων.267 Το γεγονός ότι ο γυμνασίαρχος προσέλαβε φιλόλογο, δεικνύει το νέο 

χαρακτήρα που απέκτησε σταδιακά ο θεσμός της εφηβείας, καθώς και τη ριζική

261IGXII9, 237.
262 SEG XXVII, 625.
263 SEG XXVIΕ 603.
264 IG XI19, 283,284.
263 SEG ΧΙΙ9, 243.
266 IGXII9, 147.
267 IG XI19, 234.
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αναμόρφωση του γυμνασίου, από χώρο καθαρά γύμνασης, σε χώρο παροχής και 

θεωρητικών γνώσεων. Έτσι, η καινοτομία αυτή που σηματοδότησε την 

αναδιαμόρφωση και τον εμπλουτισμό του θεσμού της εφηβείας, συντελέστηκε και 

στο προσκείμενο στην Αθήνα νησί, στην Εύβοια.

3.2.3. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων. Η ύπαρξη 

γυμνασιάρχου στην Ερέτρια πιστοποιείται από δύο επιγραφές που ανήκουν στον 1° 

αιώνα π.Χ., όπου και στις δύο γίνεται αναφορά στην τίμηση γυμνασιάρχων. Στην 

πρώτη γίνεται αναφορά στο γυμνασίαρχο Ελπίνικο, ο οποίος μερίμνησε για την 

εκπαίδευση των εφήβων: «Ο Ελπίνικος ο γιος του Νικομάχου, εκλέχθηκε από το δήμο 

γυμνασίαρχος. Εκτέλεσε τα καθήκοντα του αξιώματος του με φιλοτιμία και όταν 

συγκεντρώθηκε σε αυτόν ένας αξιόλογος αριθμός παιδιών, εφήβων και άλλων υπηκόων 

της δικαιοδοσίας του, ανέλαβε την εκπαίδευση τους διαμένοντας στο γυμνάσιο κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς. Επίσης τους προμήθευσε με δικά του έξοδα ένα δάσκαλο στη 

ρητορική και ένα δάσκαλο στην οπλομαχία, οι οποίοι αφιέρωσαν τον εαυτό τους στο 

γυμνάσιο, στα αγόρια και στους εφήβους και σε όλους εκείνους που εύχονταν να 

λάβουν το όφελος μιας τέτοιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, μερίμνησε για το λάδι, έτσι ώστε 

να ήταν το καλύτερης ποιότητας, καλύπτοντας ο ίδιος τα έξοδα γι' αυτό... Ο Νικόμαχος 

τιμήθηκε από το δήμο της Ερέτριας για την τόσο σημαντική συμβολή του με στεφάνωση. 

Επίσης αναγράφτηκε το όνομα του σε λίθινη στήλη, η οποία στήθηκε στο πιο φανερό 

σημείο του γυμνασίου, ώστε ο ζήλος του να βρει μιμητές.»* 269

Στη δεύτερη επιγραφή γίνεται αναφορά στους γυμνασιάρχους Χαρίδαμο 

Γαύρο Φιλόξενο και Διονύσιο Διονυσίου Χρηστό.270 Επίσης, σε επιγραφή της ίδιας 

περιόδου αποδίδονται τιμές στο γυμνασίαρχο Θεόπομπο του Αρχεδήμου.271

~68 Forbes: Greek, ρ. 197.
269IG XII 9, 234.
270IGXII9, 235.
271 IGXII9, 813.
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Επιπλέον, σε επιγραφή πάλι του 1ου αιώνα π.Χ., της οποίας η βάση βρέθηκε σε 

γυμνάσιο, αναφέρεται το όνομα του γυμνασίαρχου Δωρόθεου,272 273 ενώ σε κάποια άλλη 

το όνομα του Χαρίδημου. Ακόμα, σε δύο άλλες επιγραφές αναγράφεται ότι ο 

δήμος απέδωσε τιμές σε γυμνασίαρχο του οποίου το όνομα δεν φαίνεται εξαιτίας της 

φθοράς της πλάκας.274 Τέλος, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι εκείνη η 

αποσπασματική επιγραφή που φυλάσσεται στο μουσείο της Ερέτριας και στην οποία 

αναγράφεται ότι όταν ο ..., γιος του Βουλάρχου, εκλέχθηκε από το δήμο 

γυμνασίαρχος..., διοργάνωσε αγώνες δολιχοδρομίας. Επίσης, ότι ηγούνταν των 

Ηρακλείων και ότι σε κάθε αγώνα δολίχου έκανε θυσία στον Ερμή. Επιπλέον, 

αναφέρεται ότι οι δαπάνες για τους αγώνες αυτούς ήταν αρκετές.275 276 Σε άλλη πάλι 

επιγραφή γίνεται αναφορά σε γυμνασίαρχο, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντα του

976γραμματικού.

3.3. Χαλκίδα

3.3.1. Λειτουργία της εφηβείας. Οι παλαιότερες πληροφορίες που έχουμε για 

τα εφηβεία της Χαλκίδας ανήκουν στο 2° αιώνα π. Χ.277Αναφορικά με το 

περιεχόμενο της, γίνεται γνωστό ότι οι έφηβοι πέρα από την εκπαίδευση τους στα 

εφηβικά ιδρύματα, εξασκούσαν τις δεξιότητες τις οποίες είχαν αναπτύξει εκεί, μέσω 

του συναγωνισμού με συνομηλίκους τους σε αγώνες που διοργανώνονταν στα 

Ερμαια. Το γεγονός αυτό το πιστοποιεί επιγραφή η οποία ανήκει στην περίοδο 120- 

100 π. X., στην οποία αναγράφεται μεταξύ άλλων: «Οίδε ενίκων εν τωι αγώνι

272IG XII 9, 282.
273 SEG XXVII, 1980.
274 IG XII 9, 284,784.
275 IG XII (SUPPL), 554.
276 Gauthier:Mj/es,p.6.

77 Forbes:Gree£, ρ. 198.
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των Ερμαίων εφήβων...»278 Επρόκειτο για γυμνικούς αγώνες στους οποίους

ανταγωνίζονταν μεταξύ τους οι έφηβοι εντός του γυμνασίου, υπό την επίβλεψη του 

γυμνασίαρχου, αποδίδοντας έτσι τιμή στο Θεό Ερμή.279

3.3.2. Καθήκοντα & δραστηριότητες Αξιωματούχων. Η ύπαρξη 

γυμνασιάρχου στη Χαλκίδα πιστοποιείται από επιγραφή όπου αναφέρεται το όνομα 

του εκλεγμένου από το δήμο γυμνασιάρχου Χαρίδαμου, γιου του Δημητρίου, ο 

οποίος πρόσφερε τις υπηρεσίες του για την κάλυψη λειτουργικών θεμάτων του 

γυμνασίου, καθώς και χρηματικό ποσό εξακοσίων δραχμών.280 281 Επιπλέον, ιδιαίτερα 

διαφωτιστικός είναι ο κατάλογος γυμνασιαρχών στο νησί, όπου αναγράφεται σειρά 

ονομάτων, μεταξύ των οποίων αυτό του Αύλου Καλαρίου, Κουκώνιου του Λευκίου,

Ερμία του Νουμηνίου και πλήθος άλλων ονομάτων των αξιωματούχων εκείνης της

. 281 εποχής.

SEG XXIX, 806.
219 Gauthier: Notes, ρ.5.
280 IG XII 9, 904.
281 IG XII 9, 916.
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Ιίνακας 2. Ο θεσμός της εφηβείας στην Εύβοια

ΠΟΛΕΙΣ ΠεΜΤΡαΜς ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ »... “ΑΓΩΝΕΣ.........2.......
ΚΑΡΥΣΤΟΣ IG XII 9, 20 Λειτούργησε

-

ΕΡΕΤΡΙΑ
-IG XII 9, 243 
-IG XII 9, 147 
-IG XII 9, 234

Λειτούργησε

Λειτούργησε στα τέλη 
του 4ου αιώνα π.Χ. ή 
γύρω στα 300 π.Χ. 
-Υπήρξε γυμνάσιο 
της Αρτεμίσιας 
μεταξύ άλλων.

-Αγώνας δρόμου κατά μήκος του σταδίου 
προς τιμήν της Αρτέμιδος.
-Αγώνας δρόμου, μεγαλύτερης απόστασης, 
κατά μήκος του σταδίου, προς τιμήν του 
Ρωμαίου Λούκιου.
-Αγώνες δολιχοδρομίας.

ΧΑΛΚΙΔΑ
- SEG XXIX, 806
- IG XII 9, 904
- IG XII 9, 916

Λειτούργησε - -
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4. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

4.1. Σάμος

4.1.1. Γυμνάσιο. Το γυμνάσιο της Σάμου είναι τραχύ, όπως η σχεδόν 

επιβλητική κλίση των σαμιώτικων, που ήδη κανείς από την αρχαιότητα θαυμάζει, 

τραχιά οικήματα που στέκονταν πελώρια, κοντά στην αρχαϊκή εποχή, σαν το ιερό της 

Ήρας. Η ξεχωριστή σημασία του γυμνασίου, συνέβαλε στην εκ νέου ανάπλαση της 

πόλης από άποψη αθλητική, μουσική και πνευματική, άλλα κυρίως σαν πολιτικός 

σχεδιασμός και επιπλέον ως νέο κοινωνικό κέντρο. Ο σχεδιασμός του γυμνασίου 

διεξήχθη κάτω από την επίδραση του συστήματος αξιών της πόλης. Χάρη στην 

αποτελεσματικότητα του ακολούθησαν αναρίθμητα γυμνάσια αργότερα. Για την 

κατασκευή του έγινε άφθονη χρήση πολύτιμου μαρμάρου, τονίζοντας έτσι τη 

σημασία του γυμνασίου σαν ίδρυμα. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από επιγραφικές 

μαρτυρίες, δεικνύοντας παράλληλα την οικονομική άνθηση της Σάμου κατά τον 3° 

αιώνα π.Χ., καθώς χτίστηκε κατά το πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. Αξίζει να λεχθεί, 

πως κατά το 2° αιώνα π.Χ. έγιναν διάφορες κατασκευαστικές μεταρρυθμίσεις και 

προσθήκες στο γυμνάσιο, εν μέρει πάλι από μάρμαρο.282

4.1.2. Λειτουργία της εφηβείας. Παρέφηβοι & πάλληκεο Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός ότι στη Σάμο όχι μόνο υπήρχαν τα εφηβεία, αλλά λειτουργούσαν και δύο 

προπαρασκευαστικά τμήματα, οι «παρέφηβοι» και οι «πάλληκες»1*3 που ήταν νεανίες, 

οι μόλις νεώτεροι των εφήβων.284 Ωστόσο δεν έχει καθοριστεί ποια από τις δύο

Martini, Wolfram: Das Gymnasium von Samos. Bonn 1984, PP. 269-272.
283 SIGII, 1061.
"84 Liddell & Scott: Mb/a Λεξικόν, τόμος 3, σελ.416.
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ομάδες απαρτίζονταν από μεγαλύτερα αγόρια.285 Η λειτουργία της εφηβείας στο νησί, 

πιστοποιείται και από αποσπασματικό επιγραφικό κατάλογο, στον οποίο αναφέρεται 

η λέξη «έφηβος».286 *

Τέλεση Αγώνων. Αρκετοί επινίκιοι κατάλογοι που βρέθηκαν στη Σάμο, μας 

δίνουν μια πλήρη εικόνα ποικίλων ειδών γυμναστικής και αθλημάτων που 

διοργανώνονταν εκεί. Οι πάλληκες εκπαιδεύονταν στη χρήση του καταπέλτη, στη 

λιθοβολία, στον ακοντισμό και στην τοξοβολία. Επίσης εκπαιδεύονταν στην 

οπλομαχία, στο να παλεύουν με μια τεράστια ασπίδα, στο στάδιο δρόμο, στο δίαυλο 

και στο δόλιχο. Ακόμα, σε σωζόμενη επιγραφή από τη Βαβυλώνα, αναφέρεται ένας 

γυμνασίαρχος καθώς και κατάλογος εφήβων που είχαν νικήσει σε ποικίλους αγώνες. 

Συγκεκριμένα, στην τοξοβολία, στο πέταγμα του ακοντίου, στην οπλομαχία με την 

κυκλική ασπίδα και με την επιμήκη ασπίδα, στο δόλιχο και στο στάδιο δρόμο. Μια 

εφηβική επιγραφή από τον Οξύρυνχο, που χρονολογείται στο 323 π.Χ., αποτελεί 

προκήρυξη ενός επιφανούς, του Διοσκουρίδη, για γυμναστική επίδειξη εφηβείας. 

Αυτό το τελευταίο στοιχείο, αφορά τη γυμναστική τους εξάσκηση. Μάλιστα, το 

συγκεκριμένο γεγονός μας βεβαιώνει, ότι οπουδήποτε και αν βρίσκονταν οι έφηβοι, 

εκεί υπήρχε φυσική εκπαίδευση. Η στενή σχέση του γυμνασίαρχου με τη φυσική 

εκπαίδευση και με τους εφήβους, γίνεται φανερή από την κοινή τους εξαφάνιση κατά 

τον ίδιο αιώνα. Αξίζει επιπρόσθετα να λεχθεί, ότι στη Σάμο διοργανώνονταν αγώνες 

φυσικής κατάστασης και βρέθηκε επινίκιος κατάλογος στο γυμνάσιο της 

Γ οργιπίας.

Forbes: Greek, ρ.205.
786 IG XII 6.2, 1072.
~*7 Albanidis: The Institution, PP.95-96.
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4.2. Ικαρία

4.2.1. Λειτουργία της εφηβείας - Αξιώματα. Ιστορία του νησιού. Κατά τον 3° 

αιώνα π.Χ., οι ανατολικές Σποράδες, κυρίως η Ικαρία και η Πάτμος, εξαρτιόνταν από 

την Πτολεμαϊκή βάση στη Σάμο, προκειμένου να είχαν προστασία και σταθερότητα. 

Προς το τέλος του αιώνα η Ικαρία έχασε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της. Η πόλη 

Ασκληπεία αντικαταστάθηκε από τα Θέρμα και γρήγορα εξαφανίστηκε. Η 

εγκατάλειψη του μέρους της Ικαρίας δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα γεγονός, αλλά 

μάλλον φαίνεται να πρόκειται για μια βαθμιαία διαδικασία που έλαβε χώρα κατά τους 

αιώνες μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την είσοδο της Ρώμης στο 

Αιγαίο.288 Ωστόσο, το νησί στηρίχθηκε οικονομικά σε φυσικούς πώρους, όπως ήταν η 

ξυλεία από τα δάση και η αλιεία.289 Πάντως, παρόλο που η Ικαρία δεν είχε την 

ευημερία της γειτονικής της Σάμου, με την εφηβεία της, τα λουτρά της και τα 

δημόσια οικήματα της, ήταν ένα επίπεδο πάνω από τη Γυάρο, τη Σέριφο και την 

Πάτμο.290

Περιεγόμενο της εφηβείας. Η λειτουργία εφηβικού ιδρύματος στο νησί 

πιστοποιείται βάσει εφηβικού καταλόγου, στον οποίο αναφέρεται ότι όταν ήταν 

γυμνασίαρχος ο Άρχειτος του Δημοκλέους και εφήβαρχος ο Μάρκος του Συνίστορος, 

έλαβαν μέρος στην εφηβεία οι: Μητρόφωνας του Αρχείτου, Αρχειτας του Τειμάρχου, 

Βάσσος του Βάσσου, Απολλώνιος του Επαφροδείτου, Αλέξανδρος του Θέωνος, 

Αψογος του Χαριέσση, Θέλγωνας του Χαριέσση, Εύθυνος του Θεοδώρου, 

Σεραπίωνας του Χαριέσση, Θάλιος του Χαριέσση, Ροίχος του Μανδροπότου, 

Εύφρωνας του Μανδροπότου, Ευτύχης του Ερμίου, Φιλήμωνας του Κλάρου,

Papalas, Anthony J.: Ancient Icaria. Chicago 1993, p.l 13.
w Papalas: Ancient Icaria, p.l 16.

290 Papalas: Ancient Icaria, p.l37.
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Μόλπικος του Απελλά, Ηρόδωρος του Απολλοδώρου, Ευδαίμονας του Χαριέσση και

' 291Ίμβρασος του Μανδροπότου.

4.3. Πάτμος

4.3.1. Τέλεση Αγώνων. Στο νησί της Πάτμου διοργανώνονταν αγώνες 

λαμπαδηδρομίας.* 292 Σε επιγραφή μάλιστα που βρέθηκε αναφέρεται, ότι την περίοδο 

που ήταν άρχοντας ο Σωπόλιος, ο Αρτεμισίωνας μερίμνησε για τους μετέχοντες στη 

λαμπαδηδρομία της Πάτμου, καθώς και για τους νέους που ασκούνταν στα 

γυμνάσια.293 Ωστόσο, παρά την αθλητική δραστηριοποίηση των κατοίκων της 

Πάτμου, δεν βρέθηκαν επιγραφές που να μαρτυρούν την ύπαρξη του θεσμού της 

εφηβείας στο νησί.

4.4. Κως

4.4.1. Γυμνάσιο. Το γυμνάσιο, η σφραγίδα του ελληνικού τρόπου ζωής, ήταν 

εύλογα σημαντικό για την Κω των ελληνιστικών χρόνων, κυρίως κατά το 2° αιώνα 

π.Χ., όπου αποτέλεσε αντικείμενο βασιλικής προστασίας. Η κυριαρχία και η 

ζωτικότητα του γυμνασίου κατά την αυτοκρατορική περίοδο γίνεται ευκρινώς 

αισθητή από τον αριθμό των αφιερώσεων που έγιναν από τους διάφορους 

αξιωματούχους και από το ίδρυμα μιας πρεσβυτικής παλαίστρας. Ο μέγας Ηρώδης, 

ένας με διαφορά φιλέλληνας, πρόσφερε δωρεά στο γυμνάσιο της Κω, μέσω παροχής 

χρηματικών επιχορηγήσεων για τη γυμνασιαρχία.294 Η δραστηριότητα του Κωακού 

γυμνασίου βεβαιώνεται από κατάλογο του 2ου αιώνα π.Χ., όπου πρόκειται για την 

περίοδο που τα αρχαιολογικά υπολείμματα σχετίζονται με ένα γυμνάσιο. Αυτό το

2,1 IG XII 6.2, 1227.
292 Forbes: Greek, ρ. 195.
293 S1GII, 1067.
‘94 Sherwin, White S.M.: Ancient Cos. Gottingen 1978, p. 170.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:53 EEST - 3.236.241.27



64

δημόσιο γυμνάσιο διακρίνεται από ιδιαίτερες κοινωνίες, όπως θα μπορούσε να 

βεβαιωθεί για την Κω ή παλαίστρα του Τιμάγετου. Εκεί διεξάγονταν πέντε αθλητικοί 

αγώνες για διαφορετικές ηλικιακές τάξεις. Τις τάξεις των παίδων, των άνεβων και 

των ηβώντων. Συγκεκριμένα, γίνονταν ανταγωνισμός και εξέταση του τελευταίου 

έτους για την κάλυψη των δύο μηνών από το εναπομείναντα τμήμα αυτού του 

ημερολογίου. Μαθήματα στην κιθάρα και στη λύρα, συνόδευαν την αθλητική και 

στρατιωτική εκπαίδευση στο ακόντιο και στο τόξο.295 Αξίζει να λεχθεί, πως το 

γυμνάσιο της Κω λειτουργούσε και σαν λατρευτικός χώρος των μοναρχών της 

ελληνιστικής περιόδου. Συγκεκριμένα, στο ίδρυμα αυτό είχε γίνει πομπή για τον 

Πτολεμαίο τον VI, το Φιλομήτωρα. Επίσης, σε μια επιγραφή της Κω του 2ου αιώνα, 

αναφέρεται η εγκαθίδρυση μιας άλλης βασιλικής λατρείας στο γυμνάσιο. Ενώ σε 

κάποια άλλη επιγραφή αναφέρεται η λατρεία ενός αγάλματος και η καθιέρωση χώρου 

για τέμενος στο ίδρυμα. Το πιο εντυπωσιακό αξιοθέατο είναι η χρήση επιχρυσωμένου 

θρόνου μέσα στο λατρευτικό χώρο.296 Η σχέση του γυμνασίου με τις λατρευτικές 

εκδηλώσεις για τον Άτταλο τον πρώτο, τον Ευμένη το δεύτερο και για τους 

Πτολεμαίους, πιθανότατα, όπως σε πολλές ελληνικές πόλεις, προέρχεται από 

βασιλικές δωρεές στο γυμνάσιο.297

4.4.2. Λειτουργία της εφηβείας. Στο γυμνάσιο λειτούργησε ο εφηβικός θεσμός, 

βάσει πλήθος επιγραφικών μαρτυριών, στις οποίες αναφέρεται η λέξη «έφηβος».29* 

Σε μια εκ των επιγραφών μάλιστα γίνεται αναφορά στη νίκη του εφήβου Βάσσου.299 

Οι συγκεκριμένες επιγραφές είναι αποσπασματικές και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε 

περισσότερα στοιχεία για τον εκεί θεσμό. Ωστόσο, κρίνοντας από τη χρονολογία

295 Swerwin-White: Ancient Cos, p.214.
296 Swerwin-White: Ancient Cos, p. 135.
297 r« · rSwerwin-White: Ancient Cos, p. 138.iqe *
' Iscrizioni di Cos, ED86, EV87a, EV94, EV108, EV111, EV118, EV220, EV228, EV249, Evb 250.
?QQ » 1

Iscrizioni di Cos, Evb, 211.
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στην οποία ανήκουν οι πιο παλαιές από αυτές, εικάζουμε πως η εφηβεία λειτούργησε 

στο νησί κατά τον 1° αιώνα π.Χ.

Τέλεση Αγώνων. Πέρα από την αναμφισβήτητη λειτουργία του θεσμού της 

εφηβείας στην Κω, είμαστε σε θέση βάσει σωζόμενων επιγραφών, να γνωρίζουμε ότι 

γενικά στο νησί ο αθλητισμός ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και ότι ενισχύθηκε με τη 

διοργάνωση τόσο αγώνων Ερμαίων,300 όσο και λαμπαδοδρομίας.301 Αξιοσημείωτο 

είναι, πως από την ποικιλόμορφη σύνθεση του Κωακού πληθυσμού, όσοι ανήκαν 

στην κατηγορία των πολιτών με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, υποχρεούνταν να 

συμμετάσχουν στη στρατιωτική εκγύμναση.302 Οι έφηβοι νικητές των διαφόρων 

αγώνων που διοργανώνονταν στην Κω, είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις ιερές 

πομπές προς τιμήν κυρίως της Θεάς Νίκης. Οι γυμνασίαρχοι παρακινούσαν τους 

αθλητές να λάμβαναν μέρος στους δημόσιους αγώνες, κατασκευάζοντας ανδριάντες 

προς τιμήν των νικητών.303

4.4.3. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων. Λειτουργίες. Στην Κω 

υπήρχε μια σειρά από αξιωματούχους που σχετίζονταν με την εκπαίδευση και με την 

αθλητική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η αγωνοθεσία, η γυμνασιαρχία και η 

παιδονομία βάσει μαρτυριών, λειτούργησαν κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή Κω. 

Υπήρχαν μάλιστα πλούσιοι κάτοικοι, οι οποίοι κάλυπταν το κόστος των εξόδων και 

κατηγοριοποιούνταν σε λειτουργίες.304 Μεταξύ των λειτουργιών του νησιού, 

επιπρόσθετα αναφέρονται και αυτές της υπογυμνασιαρχίας και της λαμπαδαρχίας.

Γυμνασίαργος & υπογυανασίαργος. Αξιοσημείωτο είναι, πως αρχικά το 

αξίωμα του γυμνασίαρχου ήταν ετήσιο, ενώ κατά τη ρωμαϊκή εποχή μηνιαίο. Γι' 

αυτό το λόγο ο γυμνασίαρχος ονομάζονταν «Επιμήνιος Άρχων». Η γυμνασιαρχία και

300 Iscrizioni di Cos, ED 16.
Iscrizioni di Cos, EV137, ED180, ED 238.

3°‘ Χατζηβασιλείου, Βασίλειος: Ιστορία της Νήσου Κω. Κως 1990, σελ. 105.
Χατζηβασιλείου: Ιστορία, σελ. 114.

304 Swerwin,White: Ancient Cos, p.213.
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η υπογυμνασιαρχία ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες στο νησί, κυρίως κατά την περίοδο 

της μακεδονικής ηγεμονίας και μέχρι την περίοδο των αυτοκρατορικών χρόνων. 

Επρόκειτο για αρχή υψηλής αξίας, που αναλάμβαναν και αυτοκράτορες και 

στρατηγοί.305 Επιπρόσθετα, η ύπαρξη των αξιωμάτων της γυμνασιαρχίας και της 

υπογυμνασιαρχίας, βεβαιώνεται από τις αφιερώσεις ύστερα από την υπηρεσία των 

αξιωματούχων στα καθήκοντα τους στο γυμνάσιο και από τις αφιερώσεις στις τιμές 

τους.306 Επίσης, η ύπαρξη τους πιστοποιείται από σειρά επιγραφών στις οποίες 

συναντάμε τις λέξεις γυμνασίαρχος, υπογυμνασίαρχος, καθώς και τα παράγωγα 

τους.307 Συχνά μάλιστα ο ανώτατος αυτός αξιωματούχος, καθώς και ο βοηθός του, 

δέχονταν τιμές από το δήμο και από τη βουλή ως προς αναγνώριση της προσφοράς 

τους. Σε επιγραφή μνημονεύεται το όνομα του γυμνασιάρχου των εφήβων Ροπιλλίου 

Ρούφου, γιου του Ρούφου, ο οποίος τιμήθηκε από τη βουλή και από το δήμο της Κω, 

καθώς παρείχε φιλότιμα λάδι και φρόντισε με την ίδια προθυμία για τη σίτιση.308 

Επιπλέον, σε μια άλλη επιγραφή του 2ου αιώνα π.Χ. αναφέρεται το όνομα του 

γυμνασιάρχου Μάρκου Αυρηλίου Διονυσίου, γιου του Αλεξάνδρου, ο οποίος άσκησε 

τα καθήκοντα της γυμνασιαρχίας στους νέους και στους εφήβους και δέχθηκε για την 

προσφορά του λαμπρές τιμές από τη βουλή και από το δήμο του νησιού.309 * * Επίσης, 

σε επιγραφή του 1ου αιώνα π.Χ. γίνεται αναφορά στο γυμνασίαρχο Ξάνθιππο, γιο του 

Επαφροδείτου,3|0ενώ σε άλλη, στο γυμνασίαρχο Αυρήλιο Πόπλιο,3ι1στον 

Πλούταρχο,312 καθώς και στο Μάρκο Αιφικίονα του Φαβιανού.313

305 Χατζή βασιλείου: Ιστορία, σελ.108.
306 Swerwin,White: Ancient Cos, p.214.
307 Iscrizioni di Cos, EV8, EV16, EV58, EVI08, EV109a & b, EV134, EV169, EV216, EV263, ED86.
308 Iscrizioni di Cos, E V 111.
309 Iscrizioni di Cos, EV94.
,ln Iscrizioni di Cos, EV87.
”1 Iscrizioni di Cos, EV220.
112 Iscrizioni di Cos, EV249.
313 Iscrizioni di Cos, EV250 a.
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Παιδοτρίβης & υποπαιδοτρίβτκ. Επίσης, στην Κω συναντάμε τόσο το αξίωμα 

του παιδοτρίβη, όσο και του υποπαιδοτρίβη. Συγκεκριμένα, σε επιγραφή αναφέρονται 

τα ονόματα των νικητών στη λαμπαδηδρομία, οι οποίοι είχαν καθοδηγηθεί 

προπονητικά από τον παιδοτρίβη Δημήτριο του Επιγόνου και από τον υποπαιδοτρίβη 

Έρμιο του Ζωϊλου.3Ι4Προφανώς ο υποπαιδοτρίβης συνέβαλε στο έργο του 

παιδοτρίβη, όπως αντίστοιχα ο υπογυμνασίαρχος στο έργο του γυμνασιάρχου.

Λαιιπαδάργης. Στο νησί αυτό, που όπως είδαμε διεξάγονταν λαμπαδηδρομίες, 

όπως είναι φυσικό υπήρχε και το αξίωμα του λαμπαδάρχη.314 315

Παιδονόικκ. Επιπλέον, την εκπαίδευση των παιδιών αναλάμβανε ο 

παιδονόμος, ο οποίος φρόντιζε παράλληλα για τη διατήρηση της υγείας τους και για 

τη γενικότερη ευταξία. Μεταξύ των παιδονόμων της Κω υπήρξε ο Φίλιππος του 

Φιλίππου,316 ο Χαιρύλος του Νικομάχου,317 ο Ασκληπιόδωρος του Νικηράτου, ο 

Ξενότιμος του Ευδάμου, ο Νικαγόρας του Νικάρχου,318 καθώς και ο Ζωίλος του 

Τημένου.319

Αγωνοθέτης. Ακόμα, στην Κω λειτουργούσε και το αξίωμα του αγωνοθέτη.320 321 

Επιπλέον, γνωρίζουμε για τον αγωνοθέτη στην ελληνιστική Κω από εντεταλμένους 

επινίκιους καταλόγους των Μεγάλων Ασκληπιείων και από έναν επινίκιο κατάλογο 

των Διονυσίων της Κω. Κατά την αυτοκρατορική εποχή οι αφιερώσεις για τους 

εξέχοντες Κώες της δημόσιας ζωής, τα αγωνοθεσία κατά τις λειτουργίες, διεξάγονταν 

απο τους αξιωματούχους. Μάλιστα, επί μοναρχίας του Λευκίππου του Αγλάου, 

αγωνοθέτης στα Διονύσια ήταν ο Σμένδρωνας του Διομέδοντος.

314 Iscrizioni di Cos, EV175.
,ι5 Iscrizioni di Cos, EV137.
316 Iscrizioni di Cos, EV214a.
317 Iscrizioni di Cos, EV10.
318 Iscrizioni di Cos, EV191.

Iscrizioni di Cos, EV12.
3 0 Iscrizioni di Cos, EV216.
321 Swerwin,White: Ancient Cos, PP.213,214.
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Επιιιελητής. Ξεχωριστή θέση μεταξύ των αξιωματούχων κατείχε στο νησί ο 

επιμελητής. Σε επιγραφή μάλιστα του 1ου αιώνα μ X., αναφέρεται μαζί με το όνομα 

του γυμνασιάρχου Τιβέριου Κλαύδιου Αλκιδάμου, γιου του Αλκιδάμου, το όνομα του 

επιμελητή των αγώνων στην παλαίστρα Σέξτου Ποπιλλίου Σέξτου, του γιου του 

Λωρείκα. Επίσης αξίζει να λεχθεί, ότι στην Κω υπήρχε ο «ιερέας των εφήβων».

4.5. Νίσυρος

4.5.1. Λειτουργία της εφηβείας - Αξιώματα. Στη Νίσυρο δεν βρέθηκε επιγραφή 

που να πιστοποιεί μετά βεβαιότητας τη λειτουργία της εφηβείας στο νησί. Ωστόσο, σε 

σωζόμενη επιγραφική μαρτυρία, αναφέρεται η λέξη «Ερμαϊζοντες», που μας 

επιτρέπει να εικάσουμε την εκεί διεξαγωγή αγώνων Ερμαίων. Έτσι, αυξάνονται οι 

πιθανότητες να λειτούργησε η εφηβεία και στη Νίσυρο, εφόσον συναντάμε συχνά 

εφήβους να λάμβαναν μέρος στα Ερμαια.

Βάσει της ανωτέρω επιγραφής, πληροφορούμαστε ότι ίσχυσε στο νησί το 

αξίωμα της γυμνασιαρχίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για κυλινδρική βάση από λευκό 

μάρμαρο, διακοσμημένη με κυμάτια, η οποία τώρα υποβαστάζει ιερή πλάκα της 

εκκλησίας Καθολική στην τοποθεσία Μανδράκι. Στην επιγραφική αυτή πλάκα 

αναγράφεται, ότι ο Γνωμαγόρας του Δωροθέου ο οποίος είχε διατελέσει ιερέας αλλά 

και γυμνασίαρχος, προμήθευε λάδι σε όλους τους κατοίκους της Νισύρου. Έτσι, 

όντας αγαπητός στο νησί και με το να τον έχουν σε υπόληψη, τιμήθηκε πολλές φορές 

για την προσφορά του, όπως με το να στεφανωθεί με χρυσό στεφάνι από Ερμαϊζοντες 

και από άλλους που γιόρταζαν τους Θεούς τους.* 324

' Iscrizioni di Cos, ED 228. 
3:3 Forbes: Greek, p.205.
324 IG XU 3.3 (SUPPL). 104.
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4.6. Ρόδος

4.6.1. Γυμνάσιο. Εκπαίδευση στο νησί. Γενικά, επικράτησε στο νησί της 

Ρόδου ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, εστιασμένο γύρω από την παλαίστρα και 

το γυμνάσιο. Το δεύτερο αιώνα π.Χ., οι Ροδίτες αποδέχτηκαν από το βασιλιά 

Ευμένεο το βασιλικό δώρο των 280,000 μεδίμνων από σιτάρι. Οι πρόσοδοι από την 

πώληση του ατόνησε σε ενδιαφέρον και το όλο εισόδημα χρησιμοποιήθηκε για να 

πληρωθούν οι καθηγητές, οι οποίοι είχαν προσληφθεί από την πολιτεία. Δεν 

επρόκειτο για μια μεμονωμένη περίπτωση. Η εκπαίδευση κατά την ελληνιστική 

περίοδο ήταν δημόσια σε πολυάριθμα μέρη, τόσο για τα νεώτερα αγόρια, όσο και για 

τους εφήβους.325 *

Λειτουργία του γυιινασίου. Έτσι, στην πόλη αυτή με την τόσο πλούσια 

ιστορία και με έμφαση στην εκπαίδευση, λειτούργησε γυμνάσιο, στοιχείο ανάπτυξης 

και πολιτισμού. Η ύπαρξη του πιστοποιείται από σωζόμενη επιγραφή, η οποία ανήκει 

χρονολογικά στον 1° αιώνα π.Χ. Συγκεκριμένα πρόκειται για ανάθημα κάποιου που 

υπήρξε γυμνασίαρχος στον Ήλιο και σε μια αρσενική θεότητα, της οποίας το όνομα 

δεν διασώθηκε. Σε όλη την επιγραφή γίνεται λόγος για το γυμνάσιο, που συνδέεται 

στενά με τη δυναστική λατρεία. Μάλιστα, στην Ακρόπολη απ’ όπου προέρχεται η 

επιγραφή, ανατολικά του σταδίου έχει αποκαλυφθεί μερικώς το γυμνάσιο. Επίσης, 

ένα ανάθημα στον επίσημο ροδιακό θεό, τον Ήλιο είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς 

από τη στιγμή που ο αναθέτης ήταν ο γυμνασίαρχος, θα πρέπει να είχε κάποια σχέση 

με την πτολεμαϊκή Αίγυπτο. Πιθανότατα το μνημείο αυτό να είχε στηθεί στο 

γυμνάσιο, ο πλούσιος διάκοσμος του οποίου είχε προκαλέσει το θαυμασμό του 

Στράβωνα.’-*’ Η λειτουργία γυμνασίου βεβαιώνεται και από επιγραφή του 1ου αιώνα

1Forbes: Greek, ρ.208.
3-6 Κοντορίνη, Βάσα: Ανέκδοτες Επιγραφές Ρόδου. Αθήνα 1989, σσ. 56-59.
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μ. X. Συγκεκριμένα, πρόκειται για νόμο των Ροδίων που αφορούσε τη διανομή 

λαδιού στο γυμνάσιο. Την ευθύνη αυτή την είχαν επωμιστεί ο αγορανόμος και ο 

ιερέας. Έτσι, με την παρουσία του δεύτερου είναι ευδιάκριτο το θρησκευτικό 

στοιχείο στο ίδρυμα.327 328 Επιπλέον, η ύπαρξη γυμνασίου πιστοποιείται και από άλλη

r r 328επιγραφική μαρτυρία.

4.6.2. Λειτουργία της εφηβείας. Ιστορία του νησιού. Κάνοντας μια σύντομη 

αναφορά στην ιστορία της Ρόδου, κατά τους ελληνιστικούς χρόνους γνώρισε μεγάλη 

οικονομική άνθηση, οφειλόμενη κυρίως στη ναυτική της δύναμη, αλλά και χάρη στην 

ουδέτερη εξωτερική πολιτική της. Εξελίχθηκε έτσι το ροδιακό ναυτικό στο 

ισχυρότερο στον ελληνιστικό κόσμο. Αργότερα όμως η κατάσταση άλλαξε. Ενώ η 

Ρόδος βοήθησε τη Ρώμη στον πόλεμο κατά του Αντιόχου, κερδίζοντας έτσι την 

εύνοια της, αργότερα πήρε το μέρος του μακεδόνα Περσέα, χάνοντας τη μάχη. Από 

τότε οι Ρωμαίοι έπαψαν να υποστηρίζουν το νησί και κήρυξαν ως ελεύθερο λιμάνι, 

αυτό της Δήλου. Συνεπώς η Ρόδος έχασε την οικονομική της δύναμη. Η κατάσταση 

δυσχέρανε ακόμα περισσότερο όταν το 42 π.Χ., ο Ρωμαίος Κάσσιος λεηλάτησε το 

νησί. Πλέον η Ρόδος αποτελούσε μια απλή επαρχία της απέραντης ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας.329

Εφηβεία. Στη Ρόδο είχαν διοργανωθεί εφηβεία, αλλά τα ελάχιστα στοιχεία 

που διασώζονται στις μέρες μας, δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε πότε τα ιδρύματα 

αυτά διοικούνταν από γυμνασίαρχο. Συχνά πήγαιναν στο γυμνασίαρχο ξένοι. Όταν 

μάλιστα ο Καίσαρας και ο Κικέρωνας σπούδασαν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της 

Ρόδου, αυτό είχε εξελιχθεί σε ένα κέντρο εκπαίδευσης.330

327 SIG 111, 974.
328 SIG III. 94.
329 Κωνσταντινόπουλος, Γρηγόριος: Αρχαία Ρόδος. Αθήνα 1986, σσ.55-60.
330 Forbes: Greek, ρ.208.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

\ξ· J

Βράβευση εφήβου. Αξίζει ναΤτπ^ίατεθεί η εξής σημαντική πληροφορία: Σε 

επιγραφή αναφέρεται ότι ο δήμος και η βουλή της Ρόδου παρείχαν δηνάρια στον 

καλύτερο των εφήβων, στο Μάρκο Κανείνιο Σεβήρο.331 Πρόκειται για φθαρμένη 

επιγραφή, που λόγω της αποσπασματικότητας της, δεν είμαστε βέβαιοι για το λόγο 

χρηματοδότησης του συγκεκριμένου Ρωμαίου εφήβου από την πολιτεία. Ωστόσο, 

ενδεχομένως στο νησί της Ρόδου η πολιτεία να τιμούσε τον καλύτερο εκ των εφήβων 

με κάποιο χρηματικό ποσό, ως επιβράβευση της επίδοσης του στο ίδρυμα.

Τέλεση Αγώνων. Αναφορικά με τη συμμετοχή εφήβων σε αγώνες, πολύτιμη 

είναι εκείνη η επιγραφή του 2ου αιώνα, στην οποία αναγράφονται παιδιά και έφηβοι 

που έλαβαν μέρος στα Τλαπολέμεια, καθώς και έφηβοι στα Ποσειδάνια και που 

τελικά ανακηρύχθηκαν νικητές.332

4.6.3. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων. Γυμνασίαργος. Και στη 

Ρόδο ο ανώτατος άρχοντας του γυμνασίου ήταν ο γυμνασίαρχος. Μάλιστα, σε 

επιγραφή αναφέρεται το όνομα του γυμνασίαρχου Απολλώνιου από την Αμφίπολη 

και του Σωτήριχου από την Αντιόχεια.333

Επόπτης των αγοριών. Στη Ρόδο, ο εποπτεύων της πολιτείας στη στοιχειώδη 

εκπαίδευση δεν είχε τη συνηθισμένη ονομασία του παιδονόμου, αλλά πιθανότατα του 

«επόπτη των αγοριών».334

Αγωνοθέτης. Ο Φίλωνας από την Αλεξάνδρεια, ο Δρόμωνας και ο Έρμωνας 

απο την Αντιόχεια, υπήρξαν αγωνοθέτες.

331 IGXII 1.95.
m SIGH, 1067.
333 IGXII I, 127.
3,4 Forbes: Greek, p.207. 
m IGXII I, 127.
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Πίνακας 3. Ο θεσμός της εφηβείας στα Δωδεκάνησα

ΝΗΣΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΩΝΕΣ 1
....

ΙΚΑΡΙΑ IG XII 6.2, 1227 Λειτούργησε Λειτούργησε

ΣΑΜΟΣ SIGII, 1061
Λειτούργησε.
Παρέφηβοι,
πάλληκες.

Λειτούργησε το 
πρώτο μισό του 3ου 

αιώνα π.Χ.

Αθλητικοί Αγώνες 
-Τοξοβολίας 
-Ακοντίου 

-Οπλομαχίας 
-Δολίχου 

-Σταδίου δρόμου.

ΠΑΤΜΟΣ SIGII, 1067 - Λειτούργησε Λαμπαδηδρομίες

ΚΩΣ
Iscrizioni di Cos
ED86,E V87a,EV 10,EV 175,ED238,E 
V94,E V108,EV12,EV 191 ,ED228,E 
VI11,EV118,EV220,EV228,EV249, 
Evb250,Evb211 ,EV8,EV 16,EV58,E 
V108,EV250a,ED16,EV214a, 
EV134,EV263, EV109a&b,EV137 
EV169,EV216.

Λειτούργησε
Λειτούργησε

το
2° αιώνα π.Χ.

-Ερμαια
-Λαμπαδηδρομίες 

-Πνευματικοί 
αγώνες, Διονύσια.

ΝΙΣΥΡΟΣ IG XII 3,3 (SUPPL), 104 - Λειτούργησε Εικάζονται 
Αγώνες Ερμαίων

ΡΟΔΟΣ SIG 94, SIG III 974, SIG II1067, 
IG XIII, 95, IG XII 1,127. Λειτούργησε

Λειτούργησε
τον

1° αιώνα π.Χ.

-Ποσειδάνια
-Τλαπολέμεια
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5. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5.1 Λέσβος

5.1.1. Γυμνάσιο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ενισχύεται η υπόθεση 

ότι λειτούργησε στη Μυτιλήνη γυμνάσιο κατά τον 3° αιώνα μ.Χ. Η επίκληση στο θεό 

Ερμή και η αφιέρωση στις εξέδρες, βάσει επιγραφικών καταλόγων, φανερώνουν την 

ύπαρξη γυμνασίου στο νησί. Μάλιστα, οι νικητές στους αγώνες, πιθανότατα στα 

Ερμαια, ενδεχομένως να αφιέρωσαν όλοι μαζί ένα άγαλμα στον Ερμή, την ίδια 

χρονική περίοδο που λειτούργησε το συγκεκριμένο οίκημα ως πνευματικό κέντρο. Το 

οίκημα αυτό πρέπει να βρίσκονταν εντός της πόλης, στην αγορά.336Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι ο Πτολεμαίος σχεδίασε το γυμνάσιο της Ερεσού, πιθανότατα αχανών 

διαστάσεων, ενώ λειτούργησαν και γυμνάσια με την επονομασία <ιΠτολεμαίο.» και σε 

άλλα μέρη, όπως στην Αθήνα και στην Ιασό. Ο γυμνασίαρχος είχε αναλάβει τη 

φροντίδα του Πτολεμαίου, σύμφωνα με το συναίσθημα που οι άνθρωποι δεν έπαψαν 

ποτέ να έχουν προς το βασιλιά.337 Στο σημείο αυτό προκύπτει το ερώτημα, αν το 

γυμνάσιο της Ερεσού προορίζονταν αποκλειστικά για τους νέους, ή για διάφορες 

κατηγορίες πολιτών, όπως γίνονταν στην Ιασό, όπου υπήρχαν τέσσερα γυμνάσια, που 

το πρώτο προορίζονταν για τους εφήβους, το δεύτερο για τους νέους, το τρίτο για 

τους μεγαλύτερους και το τέταρτο πιθανότατα για τους παίδες. Ωστόσο, δεν 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το ίδιο ίσχυε και για το γυμνάσιο της Ερεσού.338

336 Labarre, Guy: Les Cites de Lesbos. Lyon 1996, PP. 168,169.
337 Labarre: Les Cites, p.56.
338 Labarre: Les Cites, p.58.
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5.1.2. Λειτουργία της εφηβείας. Η λειτουργία της εφηβείας στη Λέσβο 

πιστοποιείται από σκουρόχρωμη μαρμάρινη πλάκα, που βρέθηκε στην κωμόπολη 

Μορία, κοντά στο κοιμητήριο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο γυμνασίαρχος 

Κράτης, πατέρας του έφηβου δρομέα Διοφάνη, πλήρωσε ο ίδιος τον εφήβαρχο του 

γιου του.339 Το περιστατικό αυτό μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι ο εφήβαρχος στη 

Λέσβο αμείβονταν, εφόσον βέβαια δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση 

πρωτοβουλίας ενός φιλότιμου γυμνασιάρχου, ή απλά ενός πατέρα που ήθελε να 

ευχαριστήσει τον εφήβαρχο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.

5.1.3. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων. Η Λέσβος είχε τα δικά 

της εφηβεία, με γυμνασίαρχο, υπογυμνασίαρχο, εφήβαρχο,340 όπως είδαμε ανωτέρω, 

και αγωνοθέτη.

Γυΐινασί αργός. Αναφορικά με το αξίωμα, σε επιγραφή αναγράφεται το όνομα 

του γυμνασιάρχου Φιλιππίνα,341 342 ενώ σε δύο άλλες επιγραφές η λέξη 

«γυμνασιάρχω».342 Ακόμα, σε επιγραφή που βρέθηκε στο κοιμητήριο των Αρμενίων 

στη Μυτιλήνη, αναφέρεται ότι ο Μάρκος Γράνιος Γαίος, γιος του Κάρβωνα, άσκησε 

το αξίωμα της υπογυμνασιαρχίας. Σαφώς επρόκειτο για αξιωματούχο ρωμαϊκής 

καταγωγής.343 Επίσης, η ύπαρξη γυμνασιάρχου στην Ερεσό βεβαιώνεται από ένα 

διάταγμα που πάρθηκε προς τιμήν του, μεταξύ του 209-208 π.Χ. και 205-204 π.Χ. 

Ανήκει στην κατηγορία των επινίκιων καταλόγων της περιόδου των Πτολεμαίων και 

των Ηράκλειων.344

339IG XII2, 134.
340 Forbes: Greek, ρ.205.
341IGXII2, 232.
342 IG XII2, 241,244.
343 IG XII2,258.
344 Labarre: Les Cites, ρ. 181.
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Αγωνοθέτης. Αναφέρεται μόνο μία φορά, κατά την περίοδο των ελληνιστικών 

χρόνων. Πιθανότατα, επωμίζονταν και την οργάνωση των θεατρικών αγώνων που 

λάμβαναν χώρα στα Διονύσια.345

5.2. Χίος

5.2.1. Γυμνάσιο. Αναμφισβήτητα στη Χίο λειτούργησε γυμνάσιο, αφού σε 

επινίκια επιγραφή αναφέρεται, ότι στο γυμνάσιο πραγματοποιούνταν τόσο αγώνες 

ανδρών, παίδων, όσο και εφήβων σε αγωνίσματα όπως αυτό του διαύλου, του 

δολίχου και της πάλης. Επίσης, γίνεται αναφορά σε γυμνασιάρχους. Συγκεκριμένα, 

αναφέρεται ότι την περίοδο πρυτανείας του Αθηνοδώρου, ο Ερμησίλεος του Ξούθου, 

ο Δίνυς του Ελίξου και ο Νικίας του Μήτρωνα, άσκησαν το αξίωμα του 

γυμνασιάρχου στο νησί.346

5.2.2. Λειτουργία της εφηβείας. Τάζεις εφήβων. Βάσει της ανωτέρω 

επιγραφής πιστοποιείται και η λειτουργία του θεσμού της εφηβείας στο νησί. Η 

διάρκεια της εκπαίδευσης στο ίδρυμα της εφηβείας της Χίου ανέρχονταν στα τρία 

έτη.347 Η σημαντικότατη αυτή πληροφορία πιστοποιείται από την επιγραφή στην 

οποία γίνεται σαφής διαχωρισμός των εφήβων σε «νεώτερους», εννοώντας προφανώς 

τους πρωτοετείς, σε «μέσους», τους δευτεροετείς και σε «πρεσβύτερους», τους 

τριτοετείς φοιτούντες στο ίδρυμα. Συγκεκριμένα αναγράφονται τα ονόματα των: 

Ασκληπιάδη του Πρωτογένη, που ανήκε στην τάξη των νεώτερων από τους εφήβους 

και νίκησε στο δόλιχο, του γιου του Καλλιστράτου που ανήκε στην τάξη των μέσων 

και νίκησε στο δόλιχο, του Πρωτοκλή του γιου του Τιμοκλέα, που ανήκε στους 

πρεσβύτερους, νικητή στο δόλιχο, του Αθηνίκωνα του γιου του Θεοφάνη, από τους 

νεώτερους, νικητή στο στάδιο, στο δίαυλο και στην πάλη, του Εστιαίου του γιου του

”1'' Laharre: Les Cites, ρ. 169.
346 SIG 111, 959.
347 Marrou: Ιστορία, σελ.168.
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Μεγήνορα, από την τάξη των μέσων, νικητή στο στάδιο, του Απολλώνιου του 

Απολλώνιου, από την τάξη των πρεσβύτερων, νικητή στο στάδιο και του Ηρακλείδη, 

γιου του Ηρακλείδη, από τους νεώτερους των εφήβων, νικητή στην πυγμή.348

Πνευματικοί Αγώνες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πληροφορία, ότι στο 

χώρο του γυμνασίου, οι έφηβοι συμμετείχαν σε εκτός από αθλητικά και σε 

πνευματικά αγωνίσματα. Επρόκειτο για διακρίσεις, τόσο στα αγωνίσματα 

αναγνώσεως, ραψωδίας, ψαλμού και καθαρισμού, δηλαδή στην εύρυθμη ανάγνωση, 

όσο και στην απαγγελία ποιητικών κειμένων και στο τραγούδι, συνοδεία εγχόρδου 

οργάνου, αντίστοιχα χωρίς ή με πλήκτρο.349 Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι 

ακόλουθοι διακριθέντες: Ο Αγαθοκλής του Αγαθοκλέους στη ραψωδία, ο Μιλτιάδης 

του Διονυσίου στο ψαλμό και ο Ξένωνας του Τιμοκλέους στον κιθάρισμά.350

348 SIG III, 959.
34<* Μπουραζέλης: Ελληνιστικό Γυμνάσιο, σελ.43.
350 SIG III, 959.
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Πίνακας 4. Ο θεσμός της εφηβείας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου

Νί ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΩΝΕΣ

ΛΕΣΒΟΣ
IG XII2, 
134,232, 
241,244.

Λειτούργησε
Λειτούργησε

τον
3° αιώνα μ.Χ. 
στην Ερεσό.

-Ερμαια
-Διονύσια

ΧΙΟΣ SIG III, 959
Λειτούργησε

&
διαρκούσε 3 χρόνια 
με τάξεις εφήβων.

Λειτούργησε

-Αθλητικοί Αγώνες 
διαύλου, δολίχου, πάλης. 

-Πνευματικοί Αγώνες 
ανάγνωσης, ψαλμού, 

ραψωδίας, καθαρισμού.
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6. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

6.1. Γυμνάσω

Αναφορικά με το κατά πόσο στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή 

λειτούργησαν κέντρα σωματικής αγωγής και άθλησης, σύμφωνα με μελέτη του 

Βασιλάκη για τις αρχαιότητες της Γορτυνίας, λειτούργησε γυμνάσιο αλλά και στάδιο 

στο νησί. Μάλιστα, τμήμα των κερκίδων του σταδίου ήλθε στο φως πρόσφατα. Η 

ύπαρξη των ανωτέρω ιδρυμάτων πιστοποιείται και από μεγάλο αριθμό στλεγγίδων 

και αρύβαλλων, καθώς και σημαντικό αριθμό στεφανιών, τα οποία εκτίθενται στα 

μουσεία της Κρήτης. Πάντως αξίζει να λεχθεί, πως ενώ για το σύνολο του ελληνικού 

κόσμου κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο, οι κατεξοχήν χώροι άθλησης 

ήταν τα γυμνάσια και οι παλαίστρες, στην κλασσική και στην ελληνιστική Κρήτη, 

ήταν ο δρόμος. Έτσι οι νεαροί Κρήτες γυμνάζονταν κυρίως στο τρέξιμο. Πάντως 

ακόμα και αν δεχτούμε ότι δεν υπήρχαν τα γυμνάσια ως ολοκληρωμένα αθλητικά 

συγκροτήματα, ωστόσο το παράδειγμα της Γορτυνίας είναι ενδεικτικό.351 *

6.2. Εκπαίδευση στην Κρήτη

Εκπαίδευση στην οικογένεια. Οι Κρήτες έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό ρόλο στην αγωγή τους 

στην πρώιμη ηλικία έπαιξε η οικογένεια, συμβάλλοντας καίρια στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας τους. Γαλουχούσαν τα παιδιά τους με ηθικές αξίες, σύμφωνες με

351 Μπουραζέλης, Κωνσταντίνος: “Ελληνιστικό Γυμνάσιο και Πνευματική Αγωγή” στο: Ελληνικά 
Ιστορικά Εκπαιδευτήρια στη Μεσόγειο: Πρακτικά Συνεδρίου. (2002), σελ.56.
35' Μπόκολας: Παιδεία, σελ.63.
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τις αντιλήψεις και τις πρακτικές της εποχής. Στα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών, 

κυρίως την ανατροφή τους την επωμίζονταν η μητέρα, έχοντας συνήθως και την 

υποστήριξη από κάποια γιαγιά ή τροφό.

Η παρουσία του πατέρα, έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση, 

καθώς και στην κοινωνική και πολιτική μύηση κυρίως του αγοριού στις μεγαλύτερες 

ηλικίες. Συγκεκριμένα, κατά το έβδομο και δέκατο όγδοο έτος του νέου, ο πατέρας 

μέσα στην αγέλη συμμετείχε ενεργά. Έτσι έπαιρνε μαζί του τα αρσενικά παιδιά στις 

διάφορες δραστηριότητες, όπως στο κυνήγι και στα συσσίτια της εταιρείας, 

προετοιμάζοντας τα με αυτό τον τρόπο στο να αναλάβουν σταδιακά τα καθήκοντα 

τους τόσο στον κοινωνικοπολιτικό, όσο και στο θρησκευτικό τομέα.353

Εκπαίδευση σε ομάδες. Εν συνεχεία, τα παιδιά εντάσσονταν σε ομάδες- 

σχολεία, αφού στην Κρήτη όλος ο πληθυσμός της κάθε κοινότητας χωρίζονταν σε 

ομάδες κυρίως με βάση την οικογένεια, έτσι ώστε δύο ή τρεις οικογένειες να 

αποτελούσαν μια ομάδα μεταξύ τους, στην οποία θα ανήκαν και τα παιδιά αυτών των 

μελών και οι απόγονοι τους.354Παρέμεναν σε αυτές τις ομάδες-σχολεία μέχρι τα 

δεκαεπτά τους χρόνια, μέχρις ότου δηλαδή γίνονταν έφηβοι και γιόρταζαν την 

αποδέσμευση τους από την παιδική ενδυμασία μέσω μιας ειδικής εκδήλωσης.

6.3. Λειτουργία της εφηβείας

Κοινωνικές συνθήκες κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Με την απαρχή της 

ελληνιστικής περιόδου στην Κρήτη, παρατηρείται η επαφή των συντηρητικών δομών 

με τις οικουμενικές επιδράσεις και τις πολυπολιτισμικές τάσεις της εποχής.355 

Ωστόσο, πέρα από το γενικότερο αυτό κλίμα, βασικοί άξονες της παιδείας κατά την

' ’ Μπόκολας: Παιδεία, σσ.52,53.
354 Freeman: Schools, ρ.35.
3" Μπόκολας: Παιδεία, σελ.51.
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ελληνιστική εποχή ήταν, κάτω από το πρίσμα επιρροής της δωρικής παράδοσης, η 

ομαδικού χαρακτήρα αγωγή, η σκληραγώγηση, η στρατιωτική εξάσκηση, η 

νομομάθεια, αλλά και ο χορός, η μουσική και η ποίηση.

Έτσι, ως φυσικό επακόλουθο του διαμορφωθέντος κλίματος, ήταν τα 

προστρατιωτικά γυμνάσματα, ο χορός, η μουσική και η ποίηση να καταλάβουν 

σημαντική θέση στην παιδεία των νεαρών Κρητών. Μάλιστα οι έφηβοι 

συναγωνίζονταν σε εικονικές μάχες με τη συνοδεία αυλών. Αξιόλογη μαρτυρία 

αποτελεί το ποίημα του Υβρίου, του Κρητός του 3ου αιώνα π.Χ., το οποίο ανήκει 

στην κατηγορία των πολεμικών χορών και των «ενόπλιων παγνίων». Στο σημείο 

αυτό αξίζει να λεχθεί, πως τα «ενόπλια παίγνια» αποτελούσαν σπουδαίο μέρος της 

αγωγής των παιδιών με έντονα παιδαγωγικό και διδακτικό χαρακτήρα.356

Εφηβικός όρκος. Όπως και οι συνομήλικοι τους στην Αθήνα, οι Κρήτες 

έφηβοι έπαιρναν έναν ειδικό όρκο, ως ένδειξη υποταγής τους στην πολιτεία και 

μίσους ως προς τους εχθρούς. Ένα τμήμα επιγραφής εφηβικού όρκου σώζεται ως τις 

μέρες μας και αναφέρεται στον όρκο που έπαιρναν οι έφηβοι στο Δρύρο, κοντά στην 

Κνωσό.357

Περιεγόιιενο της εφηβείας. Αναφορικά με τη δραστηριοποίηση των εφήβων, 

στα δεκαεπτά τους συγκεντρώνονταν σε αγέλες μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ένας 

πλούσιος και διακεκριμένος νέος έφηβος θα μπορούσε να συγκεντρώσει γύρω του 

όσο μεγάλη αγέλη συνομηλίκων ήταν δυνατόν. Χωρίς αμφιβολία ο αριθμός 

εξαρτιόνταν εν μέρει από τον πλούτο του και ακόμα περισσότερο από την προσωπική 

του δημοτικότητα. Το αριστοκρατικό στοιχείο σε αυτή τη σχέση είναι αξιοσημείωτο. 

Ο πατέρας αυτού του νεαρού αρχηγού, συχνά συμπεριφέρονταν σαν ηγέτης της 

αγέλης. Ασκούσε πλήρη εξουσία πάνω τους και είχε το δικαίωμα να τους τιμωρήσει

3'6 Μπόκολας: Παιδεία, σσ.56,57.
357 Freeman: Schools, ρ.37.
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όποτε το επιθυμούσε. Τους οδηγούσε σε διαγωνισμούς κυνηγιού και σε αγώνες 

δρόμου, οι οποίοι διεξάγονταν στα γυμνάσια των εφήβων. Οι Κρήτες που δεν είχαν 

ακόμα εισαχθεί σε κάποια αγέλη, αποκλείονταν από αυτούς τους αγώνες δρόμου και 

έπαιρναν την ονομασία «απόδρομοι». Όταν όμως εισάγονταν, ονομάζονταν «μέλη της 

αγέλης», ή αλλιώς «αγέλαστοι». Ο αρχηγός της αγέλης μπορούσε να συγκεντρώσει 

την αγέλη του όποτε το επιθυμούσε. Είναι πολύ πιθανόν οι έφηβοι να μην 

παρευρίσκονταν στη σίτιση της ομάδας συχνά, αλλά να έτρωγαν και να 

κοιμόντουσαν στο σπίτι του προστάτη τους, ενός πλουσίου δηλαδή αρχηγού αγέλης, 

ή σε κάποια ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια. Προμηθεύονταν την τροφή τους, όπως 

και όλοι οι υπόλοιποι Κρήτες, ως επί το πλείστον από δημόσιες προσόδους.

Επίσης, σε συγκεκριμένες μέρες, ομάδες από αγέλες λάμβαναν μέρος σε 

μάχες με άλλες αγέλες, κάτω από τους ήχους της λύρας και του αυλού και σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, όπως γίνονταν στον πόλεμο. Χρησιμοποιούνταν γρόνθοι, 

ρόπαλα και πιθανότατα όπλα φτιαγμένα από σίδηρο. Αποτελούσε ένα κανονικό 

ίδρυμα, όπου διδάσκονταν τόσο χορός, όσο και μάχη στο ίδιο ποσοστό κατά τη 

διάρκεια της ημέρας. Οι δραστηριότητες αυτές υποστηρίζονταν από κανόνες που 

επιβάλλονταν από το νόμο. Οι μάχες οι οποίες διεξάγονταν θα πρέπει να είχαν στενή 

ομοιότητα με τους αγώνες των Σπαρτιατών εφήβων στα πεδία μάχης.

Η ζωή των αγοριών περιστοιχίζονταν από μια στρατιωτική ατμόσφαιρα καθ' 

όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους. Φορούσαν στρατιωτικά ρούχα και υπολόγιζαν τα 

όπλα τους σαν ότι πιο πολύτιμο είχαν. Οι νεαροί Κρήτες παρέμεναν στις αγέλες έως 

ότου παντρεύονταν. Έπειτα επέστρεφαν στα σπίτια τους και στις ομάδες τους.358

35* Freeman: Schools, ρ.37.
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6.4. Καθήκοντα & Δραστηριότητες Αξιωματούχων

Αγελάτης. Στην Κρήτη αποτελούσε τον επιμελητή της σωματικής αγωγής των 

νέων. Ενδεχομένως να ήταν ο αρχηγός κάθε αγέλης και πατέρας του διακεκριμένου 

αγοριού που ήταν οργανωτής. Αυτός είχε την αρμοδιότητα να οδηγεί τους νέους στο 

κυνήγι, στους αγώνες δρόμου, καθώς και να τιμωρεί όσους ήταν απείθαρχοι.

Δάσκαλοι σωματικής αγωγής. Κατά την περίοδο των ρωμαϊκών χρόνων, στη 

διάρκεια των οποίων τελούνταν οι λαμπροί «πενταετηρικοί αγώνες του Κοινού των 

Κρητών», απαιτούνταν ειδικευμένοι δάσκαλοι σωματικής αγωγής. Έτσι, οι νεαροί 

Κρήτες θα γυμνάζονταν από το δάσκαλο της σωματικής αγωγής στο δρόμο, στην 

τοξοβολία, στο ακόντιο, στην πυγμαχία και στην πάλη, όπως και ενδεχομένως στο 

δίσκο και στο άλμα.359

359 Μπόκολας: Παιδεία, σελ.58.
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Πίνακας 5. Ο θεσμός της εφηβείας στην Κρήτη

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ!
■ '■ / : ■

ΑΓΩΝΕΣ

Λειτούργησε. 
Ένταξη εφήβων 

σε αγέλες.

Λειτούργησε.
Γυμνάσιο
Γορτυνίας.

-Ενόπλια παίγνια. 
-Πενταετηρικοί Αγώνες του 
κοινού των Κρητών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:53 EEST - 3.236.241.27



84

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι Αθηναίοι δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, επινόησαν το θεσμό 

της εφηβείας, ο οποίος λειτουργούσε μετά βεβαιότητας ήδη από το 361 π.Χ. Η 

διάρκεια του αθηναϊκού ιδρύματος ανέρχεται στα εξακόσια τουλάχιστον έτη.

Στο σημείο αυτό γίνεται σαφές, πως αναπόφευκτα σε μια τόσο μεγάλη 

χρονική περίοδο, τόσο ο χαρακτήρας, όσο και το περιεχόμενο του, δέχθηκαν κάποιες 

αλλαγές, υπό την επιρροή των υπαρχόντων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών και βάσει 

των εκάστοτε κοινωνικών επιταγών.

Πιο συγκεκριμένα, οι γενικές μεταβολές που παρατηρούνται στο θεσμό της 

εφηβείας κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική περίοδο, συνοψίζονται στα εξής: 

α) εξέλιξη της εφηβείας από ίδρυμα υποχρεωτικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, σε 

ίδρυμα φυσικής και πνευματικής ανάπτυξης, προαιρετικού χαρακτήρα, β) μείωση της 

περιόδου εκπαίδευσης από δύο έτη σε ένα, γ) αποδοχή φοιτητών άλλων 

προελεύσεων.

Αναμφίβολα, ο θεσμός της εφηβείας έχοντας ως απαρχή το αθηναϊκό ίδρυμα, 

εξαπλώθηκε και στα νησιά του Αιγαίου. Σηματοδοτήθηκαν και εκεί οι αλλαγές 

αναφορικά με το περιεχόμενο και το χαρακτήρα του θεσμού που προαναφέρθηκαν. 

Ωστόσο, τα νησιά του Αιγαίου δέχθηκαν την επιρροή της Αθήνας, υιοθέτησαν κάποια 

στοιχεία της εφηβείας της, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν την αντέγραψαν. 

Βασιζόμενοι έτσι οι νησιώτες στο αθηναϊκό πρότυπο, προσάρμοσαν την εφηβεία τους 

στις ανάγκες τους, καθώς και στις συνήθειες του τόπου τους.

Σε όσα από τα νησιά του Αιγαίου βρέθηκαν εφηβικές επιγραφές, αυτό 

αποτελεί ακλόνητο τεκμήριο της εκεί λειτουργίας του θεσμού. Σε όσα όμως γίνεται
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απλά αναφορά σε γυμνάσια και παλαίστρες, καθώς και στη διεξαγωγή 

λαμπαδηδρομιών, είναι αναντίρρητα αποδεκτή η παραδοχή της αθλητικής 

ενασχόλησης των κατοίκων των νησιών, αλλά διατηρούνται επιφυλάξεις για τη 

λειτουργία του εφηβικού θεσμού. Πάντως, είναι πολύ πιθανή η λειτουργία της 

εφηβείας και σε αυτά τα νησιά, έχοντας ως σκεπτικό το στοιχείο του μιμητισμού και 

της μεταξύ τους ανταγωνιστικής διάθεσης.

Αναφορικά με τα νησιά των Κυκλάδων, αξίζει να λεχθεί ότι η Δήλος 

εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σπουδαία εκπαιδευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, 

αποτελώντας έτσι πυρήνα πολιτισμού και έλκοντας στους κόλπους της έφηβους από 

διάφορους τόπους. Σαφέστατα, δέχθηκε ισχυρή επίδραση από το πρότυπο της, την 

αθηναϊκή εφηβεία. Ωστόσο, διαφοροποιήθηκε σε κάποια σημεία απ’ αυτή. 

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι ο ανώτατος άρχοντας στη Δήλο ήταν ο γυμνασίαρχος και 

όχι ο κοσμήτης όπως συνέβαινε στην Αθήνα.

Στην Κέα, ενώ δεν βρέθηκαν επιγραφές που να πιστοποιούν την ύπαρξη 

εφηβείας στο νησί, παρόλα αυτά εικάζεται η λειτουργία της, βάσει αγώνων που 

διεξάγονταν εκεί, καθώς ήταν συναφείς με τους αγώνες στρατιωτικού χαρακτήρα που 

είχε οραματιστεί ο προπομπός της εφηβείας, Πλάτωνας. Αναμφίβολα πάντως, οι 

κάτοικοι της Κέας είχαν ενεργή ενασχόληση με τον αθλητισμό, εφόσον στην 

Κορεσία της Κέας από τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., διοργανώνονταν ετησίως 

αθλητικοί αγώνες. Ακόμα, είναι πολύ πιθανή η διεξαγωγή αγώνων Ερμαίων στους 

οποίους συχνά διαγωνίζονταν έφηβοι. Επιπλέον, στην Κέα διοργανώνονταν και 

πνευματικοί αγώνες τραγωδίας, στα Διονύσια. Αναφορικά με τα αξιώματα, ο 

γυμνασίαρχος απαιτούνταν να είχε συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας του 

για να αναλάβει καθήκοντα.
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Τα εφηβεία λειτούργησαν μετά βεβαιότητας στην Άνδρο, βάσει εφηβικού 

καταλόγου. Επίσης υπήρξε γυμνάσιο στο νησί, εφόσον παρόλο που δεν έχουμε 

στοιχεία για τη λειτουργία του, βρέθηκε επιγραφή στην οποία αναγράφεται η λέξη 

γυμνασίαρχος.

Επίσης, στην Πάρο λειτούργησε τόσο εφηβικός θεσμός, όσο και γυμνάσιο. 

Μάλιστα είναι άξιο αναφοράς ότι στο νησί συναντάμε για πρώτη φορά γυναίκα 

γυμνασίαρχο, την Αυρηλία Λείτη. Επιπλέον άξιο προσοχής είναι το γεγονός, ότι κατά 

την αυτοκρατορική εποχή ήταν σύνηθες το φαινόμενο επανειλημμένης ανάληψης 

αξιωμάτων και ταυτόχρονης άσκησης τους από το ίδιο πρόσωπο.

Στο προσκείμενο στην Πάρο νησί τη Νάξο, λειτούργησε η εφηβεία, 

παρουσιάζοντας σημαντικές ιδιαιτερότητες. Οι τελειόφοιτοι του ιδρύματος 

οργάνωναν τη διεξαγωγή της γυμναστικής εκπαίδευσης των εφήβων. Επίσης, όσοι 

είχαν μόλις αποφοιτήσει, εντάσσονταν στην ομάδα υπό τον τίτλο «οι περσινοί 

έφηβοι», ηλικίας δεκαοκτώ ετών και όσοι βρίσκονταν ένα χρόνο πιο πίσω, 

εντάσσονταν σε ξεχωριστή ομάδα, ως «προπέρσινοι έφηβοι», ηλικίας δεκατριών 

ετών. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι διέκοπταν τις σπουδές τους, καθώς δεν υπάρχει 

καμιά αναφορά ομάδας στο τρίτο έτος. Σαφέστατα στο νησί λειτούργησε και 

γυμνάσιο, βάσει επιγραφών στις οποίες γίνεται αναφορά σε γυμνασίαρχο και σε 

υπογυμνασίαρχο.

Η εφηβεία ίσχυσε και στη Μήλο. Επίσης έχουμε ενδείξεις ότι λειτούργησε 

γυμνάσιο στο νησί, βάσει μιας αφιέρωσης που έγινε για ένα γυμνασίαρχο. Ακόμα 

υπήρξε και βοηθός του γυμνασιάρχου, ο γνωστός με την ονομασία υπογυμνασίαρχος.

Ο εφηβικός θεσμός έλαβε χώρα και στην Αμοργό, σε ένα νησί το οποίο 

δέχθηκε την ισχυρή επίδραση της Αθήνας κατά την ελληνιστική περίοδο, αφού κατά 

τον 5° και 4° αιώνα π.Χ. βρίσκονταν υπό την εξάρτηση της. Ωστόσο, παρά την
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αναπόφευκτη αθηναϊκή επιρροή, αξιοσημείωτο είναι, ότι η εφηβεία της Αμοργού 

παρεκκλίνει σημαντικά από το εφηβικό πρότυπο. Έτσι, οι έφηβοι εγγράφονταν στο 

εφηβικό ίδρυμα από τα δεκαέξι τους χρόνια και όχι από τα δεκαοκτώ όπως συνέβαινε 

στην Αθήνα. Έχοντας ως βάση την ανωτέρω πληροφορία, εικάζεται ότι η διάρκεια 

της εφηβείας στο νησί ήταν τριετής, από τα δεκαέξι έως τα δεκαοκτώ. Στο σημείο 

αυτό αξίζει να σημειωθεί, πως και στις τρεις πόλεις του νησιού, παρατηρείται 

ομοιότητα αναφορικά με την ανάληψη αξιωμάτων. Έτσι, συναντάμε γυμνασίαρχο, 

υπογυμνασίαρχο, αγωνοθέτη και χορηγούς τόσο στην Αρκεσίνη, στη Μινώα, όσο και 

στην Αιγιάλη.

Αναμφισβήτητα ο εφηβικός θεσμός λειτούργησε στη Θήρα. Μάλιστα οι 

έφηβοι λάμβαναν μέρος και σε αγώνες Ερμαίων. Επιπλέον, κατά το 2° αιώνα μ.Χ. 

λειτούργησε γυμνάσιο στο νησί. Ως αξιωματούχοι αναφέρονται οι: γυμνασίαρχος, 

υπογυμνασίαρχος, παιδονόμος και εφήβαρχος. Μάλιστα, κατά τους ελληνιστικούς 

και αυτοκρατορικούς χρόνους, παρατηρήθηκε το φαινόμενο κληρονομικής άσκησης 

ιερατικών αξιωμάτων, οικογενειών αριστοκρατικής καταγωγής.

Βάσει επιγραφικών μαρτυριών, είναι βέβαιη η λειτουργία της εφηβείας και 

στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, λειτούργησε σε τρεις από τις πόλεις της Εύβοιας. Στην 

Κάρυστο, στην Ερέτρια και στη Χαλκίδα. Αναφορικά με τα αξιώματα, στην Κάρυστο 

συναντάμε το αξίωμα του εφήβαρχου και στην Ερέτρια του γυμνασιάρχου. Επίσης, 

στην Ερέτρια λειτούργησε και γυμνάσιο κατά τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. ή γύρω στο 

300 π.Χ. Μάλιστα, κατά το 2° αιώνα π.Χ. δόθηκε έμφαση στην πνευματική 

εκπαίδευση με την ανάλογη διαμόρφωση του χώρου του γυμνασίου. Επιπλέον, στην 

Ερέτρια διεξάγονταν Ηράκλεια και αγώνες δολιχοδρομίας.
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Στη Χαλκίδα οι έφηβοι εξασκούσαν τις δεξιότητες που είχαν αποκτήσει στο 

εφηβικό ίδρυμα με τη συμμετοχή τους σε γυμνικούς αγώνες Ερμαίων, υπό την 

επίβλεψη του γυμνασίαρχου.

Οι επιγραφικές μαρτυρίες που βρέθηκαν στα Δωδεκάνησα, μας επιτρέπουν 

την αδιάψευστη αποδοχή της εκεί λειτουργίας της εφηβείας. Συγκεκριμένα, στη Σάμο 

λειτούργησε γυμνάσιο κατά τον 3° αιώνα π.Χ. Ξεχωριστού ενδιαφέροντος είναι το 

γεγονός ότι στο νησί λειτούργησαν και δύο προπαρασκευαστικά τμήματα εφηβείας, 

οι «παρέφηβοι» και οι «πάλληκες» που ήταν νεανίες, οι μόλις νεώτεροι των εφήβων. 

Μάλιστα οι παλλήκες λάμβαναν μέρος και σε διάφορους αθλητικούς αγώνες. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να λεχθεί, ότι διοργανώνονταν και αγώνες φυσικής κατάστασης 

στο γυμνάσιο.

Η εφηβεία λειτούργησε και στην Ικαρία. Επίσης υπήρξε γυμνάσιο στο νησί 

εφόσον σε επιγραφή αναφέρεται γυμνασίαρχος. Επιπλέον, αναφορικά με τα αξιώματα 

υπήρξε και εφήβαρχος.

Στην Πάτμο δεν βρέθηκαν επιγραφές που να μαρτυρούν την ύπαρξη του 

θεσμού της εφηβείας. Ωστόσο, στο νησί διεξάγονταν αγώνες λαμπαδηδρομίας και 

λειτούργησε γυμνάσιο στο οποίο εξασκούνταν οι νέοι.

Αναμφισβήτητα ίσχυσε ο θεσμός της εφηβείας στην Κω. Μάλιστα 

διεξάγονταν και αγώνες Ερμαίων, όπως και λαμπαδηδρομίας. Επίσης λειτούργησε 

στο νησί γυμνάσιο κατά το 2° αιώνα. Εκεί διεξάγονταν πέντε αθλητικοί αγώνες για 

διαφορετικές τάξεις αθλούμενων και διενεργούνταν πνευματικές δραστηριότητες. 

Αναφορικά με τα αξιώματα, ίσχυσε το αξίωμα του γυμνασιάρχου, του 

υπογυμνασιάρχου, του παιδονόμου, του παιδοτρίβη, του υποπαιδοτρίβη, καθώς και 

του αγωνοθέτη, του λαμπαδάρχη και του επιμελητή.
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Στη Νίσυρο ίσχυσε η γυμνασίαρχια, χωρίς να είμαστε βέβαιοι για τη 

λειτουργία του εφηβικού θεσμού, παρόλο που είναι βάσιμη η υπόθεση τέλεσης 

Αγώνων Ερμαίων, στους οποίους είθισται να λάμβαναν μέρος και έφηβοι.

Αντιθέτως, είμαστε βέβαιοι για τη λειτουργία της εφηβείας στη Ρόδο, 

σύμφο)να με επιγραφικές μαρτυρίες. Μάλιστα, βάσει μιας μεμονωμένης περίπτωσης, 

μπορούμε να προβούμε στην εικασία ότι η πολιτεία παρείχε χρηματικό έπαθλο στον 

καλύτερο εκ των εφήβων. Στο νησί αυτό με την πλούσια ιστορία, λειτούργησε και 

γυμνάσιο κατά τον 1° αιώνα π.Χ., με αξιωματούχους σαν το γυμνασίαρχο, τον 

αγωνοθέτη και τον για πρώτη φορά αναφερόμενο, «επότττη των αγοριών». Επιπλέον, 

είναι ιδιαίτερα σημαντική η πληροφορία, ότι στο νησί διοργανώνονταν τα 

Τλαπολέμεια, όπως και τα Ποσειδάνια.

Αναντίρρητα, ο εφηβικός θεσμός έλαβε χώρα και στα νησιά του 

βορειοανατολικού Αιγαίου. Συγκεκριμένα, στη Αέσβο λειτούργησε η εφηβεία και 

μάλιστα οι έφηβοι συμμετείχαν και σε αγώνες Ερμαίων. Ακόμα, βάσει ενός 

περιστατικού μπορούμε να εικάσουμε ότι ο εφήβαρχος στη Λέσβο αμείβονταν. 

Επίσης στη Μυτιλήνη υπήρξε γυμνάσιο κατά τον 3° αιώνα μ.Χ., με αξιωματούχους 

όπως το γυμνασίαρχο, τον υπογυμνασίαρχο, τον εφήβαρχο και τον αγωνοθέτη. 

Επιπρόσθετα, στο νησί διεξάγονταν και πνευματικοί αγώνες τραγωδίας, στα 

Διονύσια.

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία ότι η εφηβεία της Χίου ανέρχονταν 

στα τρία έτη, με διαχωρισμό των φοιτούντων σε νεώτερους, σε μέσους και σε 

πρεσβύτερους. Επιπλέον, στο νησί λειτούργησε γυμνάσιο με συμμετοχή των εφήβων 

σε διάφορους αθλητικούς, όπως και σε πνευματικούς αγώνες.

Στην Κρήτη λειτούργησε ο εφηβικός θεσμός, μέσα σε ένα εντελώς 

διαφορετικό ωστόσο πλαίσιο από τα υπόλοιπα νησιά. Οι νεαροί Κρήτες στα δεκαεπτά
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τους εισάγονταν σε αγέλες, σε μια καθαρά στρατιωτική ατμόσφαιρα και σε σκληρές 

συνθήκες, παραμένοντας εκεί έως ότου παντρεύονταν. Έπειτα επέστρεφαν στα σπίτια 

τους και στις ομάδες τους. Επιπλέον, αξίζει να λεχθεί ότι λειτούργησε γυμνάσιο στο 

νησί.

Σαφέστατα, η έρευνα αναφορικά με την εφηβεία των νησιών του Αιγαίου 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αξίζει έτσι κανείς να ασχοληθεί περαιτέρω και 

να αναζητήσει μέσα από τις επιγραφικές μαρτυρίες ακόμα περισσότερες αναφορές γι' 

αυτό το θέμα. Επίσης, να εντοπίσει πληροφορίες που σχετίζονται με την εφηβεία 

νησιών του Αιγαίου, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να συμπεριληφθούν στην 

παρούσα εργασία.
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ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΛΟΣ

SIG II, 657

δ657λ OymnaaiarohoruTTi Delioriita YAtticorum) catalogus, 
a. 166/5 —tlx/l . iMr^nTg^nTnaiiam. "ficT Plassart Bull. Hell. XXXYI ( 
1912,395,9; cf. Roussel ibid. 436. Ferguson Class. Phil.VIII1913,220/2. [Bv

Φωκίων Αριστοκράτου Μελιτευς | γομνασιαρχήσας άνεγραψεν | τους γυμ- 
νασιαρχήααντα; | άφ’ οδ δ δήμος διά ‘Ρωμαίων άνεκτησατο | την νήσον.

Delon hieme a. 167/6 senatus Atheniensibus concessit; a. 164/3 Phocio 
gymnasiarchorum magistratu functorum nomina perscribenda curavit; 
idem άνέγραψεν τοίι(; ε]ίληφό[τ]α; τίι κανοϋν τοϋ fA]i;0pD.]iuvo[; και τής Ά]8ηνά;, 
i'f ο[ΰ αΰ]τδ; έγυμνααιάρχησεν (1.1. 411, 10),- porro τοίις είληφότα; τίι κανόνι τοϋ 
Έρμου, άφ' οΰ αΰτδς έγομναριάρχησεν (411/2, 11), denique του; νενικηκότα; τόν 
δρόμον τών νεανίσκων τά Απολλώνια καί Άδηναΐα, άφ' οΰ αυτό; έγυμνασιάρ'/ησεν 
(412/2). — Unus servilus est gymnasiarchorum catalogus, qui ab anno 
166/6 usque ad a. 112/1 continuo perscriptus esse comparatis archontibus 
Atheniensibus evincilur, quamquam de singulis quibusdam adhuc dubi- 
tatur. Nomina πατρδδεν enumerantur, additis demolicis Atticis; c. a. 141/0 
ordine immutato. additur (χειροτονη]8ε1;? ίιπό τοϋ έπιμελητοϋ καί τών <άλει- 
αομένων, insequenti nomini (eiusdem anni?) χ[ειρο]τονη8ε1; δπό τοϋ δήμου, 
insequentibus duobus (ambobus anni 140/39?) χειροτονηδε'ι; 6πό τοϋ δήμου. 
Minutias accuratius tractabit Roussel IG XI fasciculo quinlo; hie maxime 
αναγραφών studium notare refert, quod insequente saeculo primo sum- 
mum fuit apud doctos Rhodios.

Inscriptiones de Delos, 1922

• 10 02' lav A liU'J Plaque de aiarore bleuatre or;we ea Jetuc aiorceaux. trouro it 22 juia t:i»5 a I'axtremife urieciale <
U rue qui separe le Fortique dAnt.goue de lAgora 4« Italian. Haul.. 0-25; lore.. 0»,»: «*. I». Lettres greles el iriff
lieres it 0-.IH2 ; ioterUga*. 0* S 0-.0I2. ΑΖΠ. Publication; P. Roussel. 8CU. XXXII, »*«. p- AU· a. I (d apres iu 

copie -le Sohulhoi* revue).

'Em Τιμβρχϊδου έττιμτλη-]

vou b't τής νήσον λυφ]α(>]ου τού /Ayo-J 

δοκλέοος 6ερενιΚΛ]έαυ, yV^jvfaor ^xJowA. 

ι -cwj 4s ΣατΜΧίονος, τού Zd(OJ£Cow‘)S' Π 4.·

a λγνεως. οί
("νάΐοι; fyaasru. Ζήνων Zqvts'jo^, ,ΑποΙλιννιυ*;

Λύκαινος in Μομοινοΰτοης . Έρμ«ν. Ήραπλεν,)

-παιδθτρι9ούν-ως EnwtKOv -τον ΈττιντΚΟΟ ..

Έλενσενίοϋ.

(vers 152/1.*: ΡΑ1);Ά6). Voir le «femme OCA. p. 103-4. Cf. 
/. Delos, 1445, .4. l.’-if.— ΣβτυαΙων Σατ. Παλ. PD, 501: of. 
la liste des gymnasiarque* n. 2539, L 41. —r ΈπΙνιχος Έπ. 
‘EX. pD, 22fr, repar.iB comma oaidotribc saus qua l.on sache 
I'annae. au a. 1045, 1. 4-5; ea 123/2*. n. 19*24, 1. 10. —.Sur 
Απολλώνιος Λυκ. έγ Μυρρ. voir le stequna. η. 19*5..

,V. C. La pa:*tie ilroite du texte, dij3 difficile'*» dscoitTr»:r ea . 
1903, est Ires usee ; les le tires souligaees ae soat plus visibles 
aujourd’hui. · .

ΤινιαρχΙίης est 1‘archonte de 136/5*. DC A. p. 365 : Dins- 
ajoor. Alh. Arch., p. 232 et 270. l/iipimelirte ΛυσΙάδης PD.-. 
377 est peut-etre a identifier avee 1‘arcanntc *«u metne noai
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Inscriptiones de Delos, 1923

1923-baos ηώ »i'iliventair£. 8ltrc lie marbre bland intact a Vexceptibn de 1'an’gie infef.ie.ur droit qoi est.brise; trouve cn 1928, 
s .u lac Sacre, pres dii bastion du mur-de Triarius (of. 8CH. 1928, p. 568). Haul;’,*)",41 : Wirjr.. O'",63 ; ep.. 0m, 18. La par- 
tie droite n'esi ijue degrossie; la face inscriie est. usee'a droite. Lettres irregulleres assei mal gravies de 03,0(2-16: a la 
1. 15. de 0*.020-22 ; interUgne 0m.008 a 0“,01; entre les l. 14 et 15. O*;032. I audit. ...f;

"Αρχοντος Άθήνησιν Διοτίμου, έτιιμελητοΰ δετής vncrou 
Θεοφοάστου τού 'Ηρακλείτου Άχάρνέως, γυμνασLapνΟύντος δ?.
Θεο[δο]σίου τού ΊάσΟνος εγ Μυροινούττης, παιδοτρι8άΰν[τος δέ]
Στασέόυ του Φιλοκλέους Κολωνήδεν. οί έΦηοεύσαυτεπc . .. .,

5 Ίάσων Επαράτου έγ Μ υρρινούττης, Φιλήμων Φιλημάνος Μ εν-τεύ; ςj,
'Άλυττος ’A-πολλωγίου Άγγ£λήθεν, Μάαρκος ΛευκΑο^ .Ρωμαίος,
Γάιο[ς Γ]αίου ‘Ρωμαίος, ΠρωτογένΓη^Ι Πρωτογένοο μ!.ιχία·;·.·:υς,
Πολέμων Διονυσίου ; Αλεξανορεύς, Γάιος Αυλού ‘ΡωααΐαΓς,:
Διόδοτος Δωσιθέου ’^ράδιος, Λεύκιος Κοίντου ‘Ρωμαίος,

10 Παρμένων· Ειρηναίου Σιδόνιος Ίάσων Ίάσσνος *Λντιθγεός;
Θεόφιλος Θεοφίλου Τθ;ρουραίος, ‘Ερμσγένης ΨίΛοδάμου Παρϊο-ς,
Γάιος Γαίου [‘Ρωμ]αίος,~ΊΔίόδοτος .Διονυσίου’Αντιοχεύς,
Διονύσιος Σ[ω]σατάτρου,
Άντίδοτος Άντιφάυου Λαοδικεύς, ’. .

to Άπόλλωνι, ‘Ερμεΐ, ‘Ηρακλίεΐ..] . ?

Inscriptiones de Delos, 1924

1924 /lav. A 145. Base 4e marbre blanc irouvee ie 31 tnai 1906 daus uu mur d une maison feceate au Sud-Esb de Γ Agora 
aei'&xin^etaiiastes. Haut., 0m«2t: larg.lt 0raf4S; ep.. Of,26. A la partie posterieur£>'trou de scellement. A la.partie supCrieure, 
cavite semi-circulaire. Gravure irreguliereet negligee.-I^ttres •ie0aI0l, asse/. elfa^ees; interl.. 0“.Ό09·. Publication : P. Roussel, 
BCU, XXXII. 1908, p. 414, n. 2. }j, ■ .

[ΟΙ] έφηβεύσαντες έτύ Δημητρί|ου αρ^]οντος, &τίιμε[λη-] ί
τού δέ τής νήσου Καραίχοϋ ‘Αλαιέως, γυμνασιαρΑ 
χούνάος δέ Σ[ω]νίκου τού Σώτου Φιλαΐδου, vide.
Άττολλωνίδης Θεομνήστου Ν ιχοτΐαλίτης, Έρμογένης

\r .?.* „ · '
°ί εζ 

φηοοι τ
ον Τίαιδο- 

τρίοην 
’Αντίγο

νον.

5 Έρμογένου Τενέ-
ο

Χίος, Τιμοκράτης 

Λεύκιος Μάρκου 

γασίωνος Σινω- 

του Φασηλίτης, Άρτ 

10 τριδούντων Έτιινίκου Έλευσινίου κσί Αντιγόνου’ Άλεξαν-
δοέως.

ίδιος, Πίνδαοος'Π ινδάρου 

ίΠεριγένσυ Κνώσιος, 

ΐφωμάίος, Πασίων !Ερ- 

• τιεύς, Φιλώτας Φιλώ-

έμων ’Αφροδισίου;, Έρμεί, Ήρακλεϊ, τταιδο-

'V. C. Λ la partie ceotrale, carre deprime entourant doe · 
couronne oil se trouve l'inscription. — L. 11, [δρ]έος Roussel; 
on dechiflre ΛΡΕΩΣ.

L archontat de Demetrios est date de 123/2 : DCA, p. 365 ;

Diiistuoor, Alh, Arch.., p. 273. L'epiinelete Καράιχος 
Άλαιεύς, 'PD, 349 (DCA, p. 106) reparait peut-etre n. 1650.

Σώ«ικος Σό.του Φιλαϊδης, PD} 532, figure sur la iiste des 
g^mnasiarques·: n.25S9, l. 54; sou fils Σώτας, n. 2630, 1. 25.
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Inscriptiones de Delos, 1926

J'92‘o. .ΰ·. A 1272. Petite dalle de marbre h la tic, brisee a. la partie superieure, surtout vers laaErle droit. Trouvee en 1805. 
[·,: larg., 0“.25; ep.. 0®,09. Lettres iriegulieres et tres serrees, de 0w,t0a !)e007: gravure mediocre- Publication : 

P. Rouss?!. XXXI1. 1008, p. 415, a: 3, d'apres one cooie de P. Jougust revue·.

"Αρχοντος Άθ[ήνησι. Ληναίου?], .··’ · 
γυμυασιαρχοΰντος Άρίστωνος -i.
του Άρίστωνος Μ αρσθωνίου, οΐ ε- j;:‘
φηβεύσαυτες έε τής Ν uc[i.]o[u] του.'. ''

5 Λεωνίδου Μελιτέ[ω]ς παλαίσ.τρ[ας]
Δημόστρατός Δημοστράτου Πα[λ-]- ,.Ρ
ληνεύς, ’Απολλώνιος Άριστέου ΑΙ- 
θαλίδης, Μένης Μνασέου Λαοδι- 

c κεύς, Φρυνίσκος Τελεσάρχου
10 Μυκόνιος, Άττολλωνι, Έρμει, Ήρακλίεί,] 

παιοοτριβοΰντος Νικίου του Λεω- 
νίδου Μελιτέως. :4·-

/V. C. L. 2, Άρίστον^ς] Roussel ; 1. 4 Νικ(1]ο[υ toOj Rous
sel. — L. i. Restitution de Roussel.

Aanee H8/7 : sur L6naios et Ariston, voir a. 1925.
Νικίας Λεωνί3ου Μελ. PA, 10813. PD, 437 a deja ete 

maitre de palestre en 138/7 : n. 1953, l. 5-6 ; paidotribe en

13.7/6 : n. 1943, .1.5 et 10 : en 133/2 : n. 1949, 1. 7-8 ; ii 
reparait sans datedu. n. 1954. 1. 5-6.

’Απολλώνιος Άόιστέου AL9. PD, 66. —- Arjuoστρατός 
Δηροστράτου Παλλ. PD, Γ45 est sans doute le sculpteur PA, 
3614. connu par dens’textes deliens : u. 1656 et .1694.

Inscriptiones de Delos, 1927

lit!* ctoioigirifs. Λ. i,i partio superieure. cavity d'ancastreaifni. Lelusi ..·’ 
C. FaiiKKi. SCI!, XV, I SOI. p. 2G1, n. 2.

0".011, a apices: ΑΘΠ. inter!.. 0",00ti. Publication :

CK £.<^^0i\/cavtis Ο^οκλέο^ς»

έΐΤνΑϊλ^τού is ΔιοοΛο-υριδα», γ^\άσιάρχού(ντο<;] 
3έ Μηχ·ροδ«ρον -toil Μενεκλειδαιι ΚνδαΒη- 
ν<<ιέαις, -ιίΛίδοτριβοννεος· Si£ ‘Αντίγονον 

ό tou Άτιολλοδόχο-ό Άλεξανδρέως,
Κόιντος Λίϋκίοι» ρωμαίος, vide 
Σωκράτης Αιανηίοιιριδο» ΆΟηνιχνος,
Ααομέδινν Ίεροώέσος Άθην^ος,
Αιουίσιος ΑιονυσΙον> κ<ι *Αγα9οκ\ί\<; ώιονυοτον 

10 Χοίλκιδείς, ι ν. Απολλώνιος Άπολλανίον 
Μιφαδηνός, Γιαλός Σφϊίλοτι Ταρφ/τΐνος, 
Άπόλλωνι, ‘Ερμει, I ν. ‘HpaHVil.

.V C. L. 1 Θεο<λέου[ς|. I. 2. γυμνασιάρχου Fouger*?.
L ardi nKo* de Θεοκλής. pour le^nei DCA, p. 368, ;jr*r«vi.ut 

μ date de 102 l. doit etre remonte a 10-1=2 : Dins moor. Ath. 
Ar-'h.. ·;·. 240-246. — I.’epirnelete Διοσχσυρίδης napparait

:.m< iu;ctm autre ieile deiicu. — bur le paidotribe 
Άτ< λλ. Άλ.. of. a. i:V>4. 1. hi-fi. — Lephebe Σίμ.-χ\?ς Σιμά, 
iav Ταραντίνός apparuent a une fa mi lie con due : cf. n. 15:13 
·:; !534. avec le commentaire : IRD, p. 78-9.
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Inscriptiones de Delos, 1928

!S;w. E 'TO. Corps qumlranguiaire d'uue base de ma-cb.-e bleuatre, troupe dacts un enur de la Synagogue, vi; ii avail 
-i-r - *.·γϊπiiic.ii-srtt transports du gymaase. Haul.. larv.. ΰ·*,Λΐ): «ip., 0'“.o0. La face posterieure, martclee, a el·.: inscrite
elie aussi. Lettres de 0".023-25. grasses, a a pices: n^rlase apparent. [uteri., 0*,023. Publication : A. Plassart-Cli.
BCH. XXX.VI. lit 12. p. 663. n. 33.

ΟΙ άλειώοαενο·.
Ποσήυ Άρΐστωνος.
Φ αλη ν α^ν,ςΑ^Χ c*y L<A

‘Α'ΓΓό λλ Cl Vi.'

-V. C. L. ο in rasar-.ι : le graVeur avaic d'abord ecrit seulc- Date : deJiul du rr siecle : DC A, p. lUtS. — Sur Ποσής,
‘ νυμνςια·.αονήσαν^α. puis a efface grossierement. personn;ige-.<£oaau, cf. PA. 12.1 i-L

Inscriptiones de Delos, 1929

iaS· £ 702. Corps .d’une base en marbre o!auc crouvi dans -une salVe a lOuest de I'cpiiebeutn. an gymtuise: oil a 
la coraiche mouluree. Haut. totals. .let))35: haul, du corps, 0m,70; larg., 0m,595; ep., 0",49. La face superieure 

de ta corniche presente deux cavites d'encastremeut pour pieds de -statue. · Lettres de 0a,020, a apices] inter!.t ·*3“,ί)08; 
V. a et 6 ea lettres de 0™,015, avec un interligne de IP.01, a 0M,08 de ia l. 4^’signature ea lettres de O"v;0io, A Ο”,035 de la 
l. d. Publication: A. Plassart, BCH, XXXVI, 1912. p. 430. a. 25.

Ot άλειΦόμενοί Μήδειον 
Μηδείου Πειραιέα άρετής · 
ενεκεν καί καλοκαγαθίας 
άνέθηκαν Άιτόλλωνι,

5 γυμνασιαρχοΟνχος Δημητριου
tdu Δη^ν^-cptOO Λί$\ί>νΖ(*ς.

ί Εύτυχίδης έτιοίει. *

Inscriptiones de Delos, 1930

1930. yir. E 70l. Coioane circulaire ea marbre biuuc, avec base el cuuronnenieut, decouverir dans due salie du g/mnase 
aV&trtsr l ephebeuai. Le couronnemeat presenie deux irons d’encastremeut pour pieds de statue. Haut. totale, 2°,165; 
diam. en naui, 0ra,50, eu has. 0a.5t». Lettres fines de 0“.0I5. a apices] iuteri., 0m,0I5. Date eu lettres -ie 0s.01. ίι 0"\07 de la 
!. ?·. Publication : A. Plassart. BCH, XXX "W. 1912. p. 43*. n. 26.

Oi άλειφόμενοι Μήδειαν
Μηδείου Πείρα ιέ* νεώτερον 

’Απόλλων ι,

γυμνασίαρχου νιος Σωσιθέου. τοΰ Σωσιπάτρου 
S Εύωνυμέως.

Μή5ε«.ος Μηδ. Πεφ νεότερος ΡΛ, lUO'JU. Pi). 4«.»2 e5t U 13229, Pi), 535 est fixie a l'aoaee 94-3 par le synciuoaisnie
fils de i'epimelete de 98 7 : cL o. 17! I et 1929. (I est pompo- avec ΓύρίπιόΙο1β*.*Αροτ(ος Γλαύ<ου : voir n. 1931, i. I et 3.
stole a la fin du u* siecle : a. 2607, t. 5. II repuruit aussi an a. 1932, !. 2-9.

La date du gVEnaasiarque Σο<τί3εος Σοσιτι. Εύων.. ΡΛ,
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Inscriptiones de Delos, 1934

3334 i«v- A i—73. Petite base quadranguiaire ie marbre blane crouvee !e 23 aout 1904 -inns uu raur recent i i angle $u«i- 
.isf it: ί Agora des Competaliastes. Haul., 0,e.i7: larg.. ''“.23: ep.. 0“.1S5. Au milieu de la face inferieure, trou tie sceilemeat 
c-iir z. Lett re 5 as~ez irregulieres de 0*,0i2 environ, z apic*.t: de 0“.0l aux-J. 7 et X. Traces de minium. lute digue irregulier. 
j. O^Y h O’.OOd. Publication : L. Bizard-P. Roussel: BCH, XXX*. I’JUT. u. -138. n. 20.

[Θεόφιλος Φιλοστράτου L 
Νεαπολίτης,

έφηοεϋων έν τώι επί Με- '
νεδήμου άρχοντος ένιαυ- "I'.- 1 * . :%■

3 τωι. γυμυασιαρχουντος
Τελεσίου Άχαονέως, παιδό)-· 
τρισουντος ‘Αντιγόνου Ίων&δου, 
*Απόλλωνι, βΕρμεΐ, 'Ηρακλή·'·

I/acoliontat de Meaedemos date de 05/4·. 94,3 oa 02/1 : 
DC A, p. 373 ; Dinsmoor, p. 289-200. Τελεσίας (Τιαο^άχου) 
*Αχ. PA, 1351η. PD, 546, se retrouve n. 1933, 1. 3r5. — Le 
paidOtribe ’Αντίγονος Ίωνίοης. PD, 44, est peut-etre ‘Αντί

γονος ‘Αλέέ,α,νδρεύς (cf. a. 1924) qui anrait Γβςιι la natioaaiite 
atbenienn^i DC A, p. 191, note 11. — Lephebe Θεόφιλος est 
tils de Ψιλόσρ-άτος Φιλ. Άσκβλονίτης,· puis Νεαπαλίτης : cf. 
a. 1717 etiiiii'r.

Inscriptiones de Delos, 1935

’ms" '.v. Ξδί. Base cvliadrique de marbre blauc·, trouvee et.iaissee kjpEst dn temple d'ArteanV' EUe est mouluree en 
uiuri·. cu bas. La face superieore portc trois scellemeats eo forme de piedsjp.t deux scelleaients carres. Haut., 0affi3; diam.. 
0e.79. Lattres dune gravure mediocre, hautes de 0“, 018: ies dernieres lignesi Sodt assez effacees. Intert, Ο*.013. Publication: 
Th. Homolle, BCH, HI, 1879. p. 376. a. 16 (Cholx, 156). Cf. J.Coupry, BC,%LX, 1936, p. 66. note-2.*

Οι έψηδεύσαντες έπί Απολλοδώρου 
c αρχοντος, έπψελητοΟ δέ τής νήσου

Ν ικάνορος του Νικάνορος Λευκήνοέως, 
τόν εαυτών γυμνασίαρχον Ν ικάναρα 

5 Λευκονοέα, αρετής ενεκεν καί δικαι- ...
οσύνης καί εύσεδείας καί ευεργεςτί- 
ας τής εις εαυτούς, [Άπόλλωνι,J 
[Έρμεΐ, *ΗοακλεΙ?] '

N.C. r II y avait probablemeat uae huitieme ligne »; p. 375 ; Diasraoor, p. 290-291. Sur Νικάναρ Νικάν., dpimeiete 
Homolle. L>xistence de cette ligne est sure. cf. n. 1659 et 1660 ; DCA, p. 114; le gymnasiarque est pri>-

L'archoutat d' Απολλόδωρος se place entre 83 et 78 : DCA, bablement soa Sis.

Inscriptiones de Delos, 1941

I94i luv. E 698. Ciatre de marbre bieu qui fortuait one des arcades du gymaase. trouve dans un mur recent a I'augle 
Ntud-fcs.· du gymnase. Haut.. 1°,10 a g., 1",06 a dr. ; larg.. t“,69; ep., 0a,345 en-'haui, 0“.ol ea bas. A la partie superieure, 
moalure au-dessous de laquelle court finscription, ea leitres de 0“*.017 a 0",020, .ires oraees. InterUgne 0*,02. Publication : 
A. Plassart, BCH, XXWI. 1912, p. .426, n. 21.

’Απολλόδωρος ’Επίδαυρου "Είρμειοζ γυανασιαΙρχΙ-ήΊσας, Άττ:[όλλωνι]
. καί/τοΐς αλέεφι opitvo^j

D’apres ia liste des gymnasiarques. ji. -2589, I. 55> Άττολ- Cf. PD.. 51. Il.'^st peut-etre le frere de ΓλαΟκος Έπιδ. qui
λόόαρως Έπιί. "Epu. a 6te en foactious ea 122/1. II reparait Cgure dans utre^liste d ephebes (n. 2594, l. 10) et esl aussi
•Jaas ijq catalogue de caractere indetermine : n. 2630, 1. 7. connu com me scillpteur (a. 2287).
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1943 o5 n’d'iaveataire. Bloc de marbie blaac troave ea !026 a l'Est du LabSacre, pres du bastioa du tour de Triarius. 
A'da-paCiia superieure, cavitb carree d'encastreoient. Haut.. 0".1S; larg.. ep„ 0".27. Lettres grasses, a apicej.de

0“.008 ; iaterligne 0“,005. In6dit.

“En* άρχοντος Ξένωνος, γυμνασιαρ-· 
χούντος Δίωνος τσυ Δάμωνος ._ Λ 
ΚοΒωκίδου, Ζήνων Ζήνωνος Mapix-v...

Inscriptiones de Delos, 1949

Inscriptiones de Delos, 1956

la. A 1023. Blocde marbre blaac troave le 23 septeaibre Ι0Ή au-dessus de l'Agora des Compecaliastes. Haut., 
! ·· ‘ ΐί'*ν. 0·,50: ep., 0“,12. A gauche, couroone tie laurier entre deux flambeaux; a droite le texte eu iettres tardive* ?·'. ine- 

gulieres iJeO"r415 en mo venae. Interligne 0“,002. Publication: L. Bizarri-P. Roussel, BCH, XXXI, 11)07. p. 4,17, u. 28.

Λανπάδα 
τήν πρός βω
μόν καί λαν-πά- ; 
δα τήν άττό βω- 

5 μου ένίκα των 
έφήδων ό τιρωτέ- 
φηδος Γάιος ‘“Ελ- 
6ιας: Γαίου υιός,

• γύμνασιαρχαυντ- 
{0 ος Π αμένου τού-Ζή- :. · 

υωνος Μαραθωνίου.

Παρ(μ)ένης Ζήν. Map. est surtout coanu comrne pretre a tin du i** siecle av. J.-C. : DCA, p. 198. — C. Heiuius C. f.
vie d’Apollon : voir n. 1592. II a du dtre gymnasiarque vers la est le sedl raembrede cette famille coonu a D6tos.
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ΑΝΔΡΟΣ

IG XII 5, 729

729 Basis marinoris albi a sinistra fracta. superne crinatio ornata' 1. max. 0.58, a. 0,49; litterae elegantes et apicatae ineuntis fere priini a. Chr. n. 
• aacouli, a. vs. 1.2 c. 0;035, vs. 3 sqq. c. 0,015. Nunc Palaeopoli niuro casae, quae esi Aleki Mpliziotae. paullo supra maris litus sitae iuaedificata. 
Ϊ: Ed. E- Pernice Mitth. des athen. Inst. XVIII 1893, 7 sq., 1. Exscripsi.

r
-- s

£ώ
fe

lt Ο Y T Ο Y E P M O ' Y
K A I Η P A K ' .Λ E I

X MHKOflA'OY 
ΠΟΣ ΞΑΚ ΘΟΥ
ε λίολίίρο y.

Ο I A Ρ I X Τ Ο Μ ΑΧ Ο Y 
X ΑΤΤΟΛΛίΙΚΙΟΥ 
I ΣΩΣΙΒΙΟΥ 
tirOKOY

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΟ ΔΟΤΟΥ 
API X Τ Ρ. Κ ΑΣΚ.Α HFlAAOY
ihkgk γΑουτιAaoy 
faoytiAAhx fAoytiAaoy 
A F O A A ΩΚ IAHI AT1 Ο ΑλΩΚ I Δ O/// 
ΑΓΟλλΩΚΙΟΙ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ
χηχιπΑτροχ μκΑιιτιμου

/ηΧΚΤΗΧΛΚΟΧ
uk pi χτ ο κ Λ ε ο υ χ 

// κ η κ ο γ

[Έ«ι — τγ]ι'ου 
[Έρμν,ι] καί

- - c Μ/.ΐ'οψιλου
- - rrroc Zrci^rsy
- - e AtoSxl20V

- - sc Asιττζ<ACF/J>V

- - c Are/Jjii’tt’j 
[- - ffj. X'juri5/c*j
[- - *0- a.'Yjvl/ryoi'ou
- - sc Knjs^erec
- - Api~c«/-icvc

- - K'mxov.

rev 'Ερμιευ 
*Ηζα.ζ?\ε~.

0£c§'jjj)oc Aicbcro’j 
Acittuji· Ao'X/jjjrirtSov 
Zi’ji'U.v IlAouT«t5o'J I a
Πλοντίίΐδτ,ς ΠλουτΜτδου 
X^s>^Ji.v/5r(c 
A jrc?-Aiia*ioc Aru^r si ου 
Xutrxsrtrsoc Μν«πτ«μου.

^>}>«Jkonun est catalogus; praeest gymnasiarchus.

ΤΗΝΟΣ

IG XII 5, 882

882 (= C)

lililUllimilUHUltlWIIll Ο X Φ A IllltlllllllltUlllllUllliinnU οιδεηρξαντηνιτρλ 
wiimiiiiiiiiiitmnniiuin μ η n o ’miiuiniuiminiiiniu a t ευςβουλης θεο

/////////////////////// ΟΔΩΡΟΥ IIUin:nillllUllilll!>d:i!I!llill τΑ N ΕΙΣ A P I Σ T SI H ///III
////////////// τ ε μ /// δώρο γ iiniiuiiuittnnni θεοςςλτου χ αρίδα

5 ////////////////Α Θ /////////// ΙΙΩΝ IllUliiiiiU Σ Τ' Ρ Α Τ ΗΓΟΙ ΕΥ Μ Ε ΝΗ Σ ΝΙ Κ I 
Ο I Β Ο ////////////////' \ Ρ I : Τ I F FO γΕΣΤΙΑίΟΣΕΠΑλΚ Ο Υ 
Τ A I ////// C //// Η Σ - _ Τ I /// I ο Υ Δ I Ο Γ Ε Ν Η Σ8ΑΣ I Λ ΕΙΔ Ο Υ
ΐιϊιΐιιι ι /////// ν mini α ν τ ι μ ~ λ //// ν τ ο σ γυμνασίαρχος

///////////// Ρ A I Ε Υ Σ-Ε /////////////// ΙΔΟΥ Τ A Μ I Α Σ A P Τ Ε Μ 1 Δ Ω
ίο Ρ Q Σ Κ Α Σ Σ A Ν ////// Ρ///Υ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε I Τ Η Σ Σ Ο- Υ Ν I Α

Δ Η Σ Φ I AJ Ν Ο γ ΑΣΤΥΝΟΜΟ //// Δ Ρ A Κ Ω Ν I ΕΡΩ
j mI Υ Μ Ο Υ Θ Ε //////// ΙΙΗ-ΤΟ.Σ Γ Ε1///ΝΑΙ ο Υ IT Τ Ο Λ Ε Μ A I

Ο Σ Η Ρ Λ Δ Ο //// ΑΓΩΝΟΘΕ Τ Η ΣΚ Λ ΕΟΧΑΡΗΣ
Δ I Ο Μ Η Δ ΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Σ I Μ Ο Σ Ε Υ ΚΡ A Τ Ο Υ

is i ε ρ α ν Υ η ο σ π α ν α ι τ ου φιλιππος φιλιπ

ΠΟΥ Λ Ο Γ I Σ ΤΑΙΑΝ Α Ξ ΙΘΕΜΙΣ Η ^ Α ΙΣΤΙΩ
ΝΟΣΛΕΏΝΙΔΗΣφίΛΙΝΟΥ ΦΙΛΟ^,ΛΝΑΝΤΙ 

ΦΙΛΟΥΑΓΟΡ ΑΝΟΜΟΙ ΖΗΝΩΝ Ζ Η Ν Λ Ν ο Σ 
Α Π Ο Λ Α ο Φ Λ Ν ΗΣΑΠΟΑΛο.ΦΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩ

2ο r ε ι σ π a i/nii/ii -αλεών επικρατουαιμυ

Μ Ο Σ ΜΕ Λ A Ν I Π Π Ο - Υ

Διοληδου, nPAKTOpec- Cimgc Εύκρατου, 
la ΊερώΝΥ/νκ Παναιτου, Φιλγπποο ΦιλΙπ- 

που, λογιοται·. Ana=i&£mic *Ή*Αΐοτίω- 
noc, ΛεωΝίΔΗΟ ΦιλΙνου, ΦΐΑΟοώΝ ■‘Ακπ- 
φιλου, Αγορανολοι· Zhnojn Zhnconoc,
Απολλοφανηο Απολλοοαμου. cica rcij - 

20 Γ εΤο · ΓΓΑ[Ν]ΤΑΛ€'ωΝ Έπκρλτου, Αιλυ- 

' AOC ΑΪΛΛΥΛΟΥ. ClMOC MtAANinnor.

Vs. 5 ['A&hnJci)no[c] Graindor, coll. π. 881.9. j| 6 OI8 certa; cf. SSl.s: 
■ P comuiodius in vs. 5 poneretur. jj 7 in. restisia incerta. sed toumi 

nomen probabile. j| 8 [♦K^K0CJ'Ant'iv^^oTmtoc Graind.. coll- 884.2.Γ; 
9. 10 com idem.

Λ Ο Σ A 1 Μ Υ Λ Ο Υ Σ I

[TApxontJoc Φα................ οΪΔε hpian την πρώ-

[ΤΗΝ έ£Α]^ΗΝθ[Ν· TPAMAJaTcVc ΒΟΥΛΗ,C* θεά- 
[Δωροο θε]θΔώρογ, [πργ]τΛΝειο· Api'ctcon 
[Άρ}τεΛ(ι]Δώρογ, [Δωρό]οεοο Οώτογ, ΧαρΪδλ- 

s [noc] Ao[hn^n[oc]. ctpathtoi· Ey«£nhc Νικί[ογ, Κό}- 

(p)oi9o[c] Apicn'rmoY, ‘Ectiajoc 'Έπαλκου^

Πλ(ΡΛ]έ[Ν]Η0 ‘‘ECTt'AjOY, ΔίΟΓ^ΝΗΟ ΒΑΟΙΛεΐΔΟΥ, 

^XaT]n(cc] Αητ(.·λ{^]δ(ο]ητοο, rrft«AciAPX0C· 
[Πει]ΡΑΐεγο Ε[υαμ7^δου, ταλιαο /\ΡΤεΛ!Δίι>- 

ιο poc Καοοαν[δ]ρ(ο}τ, τΡΑΠεζείτΗε· Coyhia- 

δηο ΦιλΙνου, Actyn0moi· Δρακοιν Ίε?»- 
[njtaoy, 0€(0m]nhctoc Γc[n^aIoy, ΠτοΛεηΑΪ- 

oc Ήρ(οδο(υ]. AraNoecTHC- ΚΛεοχλΡΗεInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:53 EEST - 3.236.241.27



IG XU 5, 883a

SS3 (= 11)

αρχοντος /„.■ φωςφο'ρουο ι δ ε η p ξ
π P Λ Τ Η Ν ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Ν Γ Ρ Α Μ Μ A Τ Ε Υ X

s τιοχος * ιλ ις τι a κ ο ι it ρ γ τ λ s ε ι r
Τ Ο Μ Λ X Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Μ A X Ο Υ Λ Ε SK I 4 Η 'Η 

ί -ΜΟΥ saPooggrrsTOY ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΤΟ 
ΛΥ Ξ ΕΝΟΣ Φ1Λ 14 ΟΥ IT ΤΟΛΕ Η ΛϊΟΣΜΡΩΔΟΥ 
ΤΤ Ε ΡΙ Γ Ε ΝΗ Σ II ΕΡΙΓΕΝΟΥΝ Ε 2 Τ ΕΡΟ Σ φ 1 Λ 0 Μ Ο Υ
ςοςαιγοΛλοφανου ι ε ρ a ν υ μ ο σ π a ν α ι
TOY Ζ 2 Σ I Μ ΟΣΕΠΙΦΛΝΟ Υ Σ : Υ Π Ο Σ Τ Ρ ΑΤΙΙΓΟΣ 

ι» ΛΡΚΕΣΙΛΑΟΣ A ΤΑΡβ ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟ!
Σ Κ Υ Λ Α Ξ C-) Ε Ο Δ Ο Τ Ο Υ A Ρ I Σ Τ C Δ Η Μ Ο Σ Τ Υ
X Α Ν Δ Ρ Ο Υ ΤΑΜΙΑΣ Ζ Η Ν 2 Ν Ζ Η X 2 .Ν Ο Σ
Τ Ρ Λ IT Ε Ζ % I Τ Η Σ Ξ Ε Ν ο Φ I Λ Ο Σ ί ί ΜΟΥ 
ΑΣ Τ Υ Ν ο Μ Ο ί A Ν Λ Ξ I Θ Ε Μ I Σ Η ΦΑΙ ΣΤΙ 2 Ν ο Σ X A Ρ I 

ϋ ΔΑΜ0Σ2 φ ΕΛΙ2Ν0Σ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣδΙΟΚΥΣΙΟΥ 
Λ Γ 2 Ν ο Θ ε Τ Η ΣΙΓΕΡΙΓΕΝΗΣΚΑΕοΚΡΙΤΟΥπΡΑ 
ΚΤοΡΕΣ Θ Ε Ο Δ Ο ΣΙ Ο Σ ΙΓ ΡΟΚΑ Ε Ο Υ Σ Φ i Λ I Ν ΟΣ Α Ν Τ I 
ΜΕΔΟΝΤ ΟΣΤΤΟΛΥ Ξ ΕΝΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΛοΓΙ ΣΤΑ! 
αριςτομΕνηςνικ Ο Λ Α Ο Υ Κ ο Τ Υ Σ 

20 ΟΑΡΣΥΝΛΝΪΕΝΟΚΡΙΤΟΥΑ 
ΙΗΣΑΝΤΙΦοΝΤΟΣ lttW.Hl ο Λ

Γ Γ ι 7 F Υ Γ η μ

'Αρχοντογ Φ^οοορου ο'ιδϊ. ΑρξΓλν τ.-.ν'
ΠΡωΤΗΝ έΞΛ/ΌίΝΟΝ ' Γ Ρ Α A Τ 6 Υ C .’3 Ο Υ Λ Η Cj '
ΑΝτίοχοο ΦίΛΚττίωΝος. π-ytancic· [ΤΤρω]- 
to/\axoc TTpustomaxoy. A-i^niahc ΦΓλι]- 

s noy. Δωρόθεος Οώτον. ιτρατηγοϊ· TTc- 

ΛΫχεΝΟΟ Φ «ΛΙΝΟΥ r TTtOA£>-A!OC 'ΉΡ.ΐΔΟΥ.
TTe?ires-rC ΤΤϊριγενου nscLtspoc, Φ;λ0λου- 

coc Άπολλο=ανου. ΊερώκνΛοε ΓΤλμ λι
τού. ZiciMcc '£n«cANOYC. SnocTPATHroc- 

ι 0 JA pkccIaaoc 'At aP30y, γ .· λ n a c ί a ρ x o.

Ckyaaz θεοΔότογ, APicrc^Hnoc \\- 
ΧΑΝΔΡΟΥ. Τ Λ Λ ί A C * Zhn'^.S ZhNOJNOC.
τΡΑπεζείϋ-.ο :Ecn0®iacc Cimoy, 

a c τ υ n ό λ*, ο ι ■ AsAJieeN.ic vH«aicti(i)noc. Xapi-
1 b ΔΑΜΟΟ ΏθϋΛώ/NOC. AlOS'YCIOC ΔίΟΝΥΠΟΥ,

ΑΠίκοεέτΐί;; TTePir^Nhc ΚΛεοκρΐτογ, πρα- 
κ τ ο p e c · θεοΔδαοε ΤΤp>-a£OYC, Φι/Jnoc A ντ<- 
MeAONTOC, TTOAYicNOC Aycimaxoy· AOriCTAf

'Apictomsnh.c Νικολάου. K0tyc - - -
2 0 [ΘJapcyng'n ΞεΝοκρίτογ. αγορανολοι· ·* ' 4.

[n]hc jAnti$0»itoc, [Γ7]ολ.γ- - - - -eic*]" 
[riojreTc· Eyttopoc ------

ΣΙΦΝΟΣ

IG XII 5,484

, fl lioss. .Set! ftiimnsi punemm exstare:. nuliius *3**1 momenti.

Σ_____ /_________ *________________________

Basis oblnnga mannoris alhi. 5·;pernt excavata. 1. 0.-6. a. <'.00. 
, Γν>·.225; listens cxilibii? a. 0.009—0.016. Ex>cr»nsi a. 1902.

C- II ι T F Υ Λ II «[r]i.ir:v 4?7i»5C?) --
Π Ο Λ 1 Ε Μ Ν Η Ε Α Ν' Δ Ρ Ο V 77:'/j7 Ί:τ7«ι·δ:«·.·

· ' Υ Μ Ν V C 1 A Ρ X Γ. Ν Ε ° [*yl·. u: Γ.·ί!π etz~/'·.·.■*· Εζ-

,. .... |*jtr: y.:i: 'l\ztat/.il\.

ΠΑΡΟΣ

IT-V-7.’1 I’Ay.^.).
[A4lr]cyic7c:i K«:“{ro« Μ- Λ v j. A.- rurii ]- 
[,v] ZiiSc-rx hu\ Λ·1\τζκ:.'7:ζ, Λ. -Λ·’-*. Ovj- 
[r;|/: — z'2.tr—j y.ctt [2£ιφ.-:ΧΓ rr .c.5v/.r y.fu\

s jry| bru-j i
■ . irrsv rsr if[i...........................- - "I
I·· *“]ψ]=ϊ*ΦΛ-1'!'.................. 1

Vs. *2 — 4 supplevii A.. Wilhelm.

IG XU 5,129
■i ..... - .

ΙΉ-; In porticus ecclesiae ΚατατοΪΜηϊ* parte meridioaali, in quinU columna extrinsecus iotraati conspicua, cuius a. 0,94, nomina multa iocisa 
litteris apicatis a. 0,015—0,018 et quamvis puride elegantibus. Edd. Th. I. Ο bin pi os ’ASrV««ci· λ' 1S76. 27 sq., 14; M. Krispi Mevr. χ«« β&>~ ■ 

, iv Σμΰεΐ'»} Εν. -χολ. 1S76/7S, ξο/. Exscripsi.

linn ιιιηεκοϊ'ι y

ΓΛΑΥΚΟΥ
[- ίφτ,Ιύζ&Ύ

ΕΠΙΚΕΙΚΟΤ
[Krrjriuh'ovc
Γ/Λ·.«ν

ΤΙΛΟΧΑΡΟΥΣ Ε—η'ίΐ^ου
A X I λ A E Ω X Φΐ/^7 ClZO'JC

ΠΡΩΤΟΥ 5 Ay/Aiwc

ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ Π r/rev

ΚΑΡΠΟΥ
AvTM&rjOV

ΑΓΑΠΩ ΜΕΝΟΥ
K«Z~C V
Avtciisuii'cy

Η I Α Α Α Ε Α ν Ο Υ 10 [Φ]ι//<όι/^ιβυ
ΦίλΟΤΕΧΝ ΟΥ
ΚΑΙ Τ 2 Ν Π Λ ι χ«ι TXV 7Γ[α]ί£[ν.Ί']-

mum ω κ ο σ
- U.l'Cw

η ο ρ ίιιΑιοτ
ITJscnXiov ·

1 s [‘H?j«[x]Xi/(S]e[·,].
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IG XII 5, 137

137 . ic ecclesia diruta Ari, e«5*ec,. io summo menu sita. quae uoam horam · portu T?,'c septentrionem inter et occidentetn a Heat, coemeterium 
dsf et vestigia aedificiomm cl martnora varia. Inter ea corona, quant architect! vocant. bene exsculpta, io duas partes fracla. e quibtts una (J, 
apsides fenestrae inserta eat. altera (B) ante ecclesiae ponatn iacet- A dextra alius lapis fuerat, de parte sinistra (B) dnbilatur, cum muro tegatur. 
Pcrtinutt aut ad basim rotundam aut ad e.vedram aliquam(?). L. 0,S6 + 0,615 = 1,475, a. 0,14. cr. 0.435. Litterae profundac nec malae primi 
a- Chr. n.- saecuti non tarn apietbus quant utalleolis crassis ornate, a. 0,015—0,0*3. Ed. A. Wilhelm Atitth. athtn. Inst. XXIII ISOS, 411 sq. 
ci Michaelis Krbpi schcdis. O. Rubcnsohui ectypa exemplaricue utor.

A B

: "i ?
ΙΡΧΟΝΤΟΣΑΡΧΕΔΑΟΥΓΥΜΧΑΠ ΑΡΧΟΥΚΤΟΣΙ ΓΩΤΑ1ΡΟΥΑ5ΔΡΑΣΜΤΛΔΙΟΝ ΑΠΟλλΩΚΙΕΙΑΔΕΙΦΑΚΗΓ “”.7;.ΡΗΟΥι/

YA ΐλ Λ Γ Γ T ΑΛιΟΧΧ ΕΟΜΗΔΗΣΙΤ ΡΟΓΘΕΝΟ Y" A A MU ΑΔ1 ΕΝ IKA ΤΕλΕΠΠΠΟΣ T E I ΓΑΡΧ OY
j

Α^%οιτος ’aayj[/.]ac-j, yvwerics^evi'ric iwra/iev, whsac yrrt&isr Α”ολ/.χι·/*«« ^/ιψάιο;? - - 
VaiSccc ττα&οΐ' Νιβμτ^ν Ώ<;β7·5ΐι,ονι XauftuSi ivixa Ύι'/.ίτητ-ος Tcir«j%co.

J

IG ΧΠ5,138

XXIll 1633, 413).

N T Ο V------------- /y o \

ΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥΝΤΟΣ
Ο Y T Ο Y Σ Δ

\P A T

Vs* 4* 5 [t-rr^^S], Wilbelm.

T Ο Y Σ A I
Ω ΝΑΙΣΧΡΩΝΟΣ 

ΙΟ) H A N Δ P ΑΣ Σ i 

Δ Ο Λ I X Ο Ν K A I

Vc‘· a. w uncun ΜιΟΛ. at.j alhen. 2

1 Ar/Jcirroc------ ταυ,
[yj]uv't-tr'r-t'/ewras - 
■ ■ - tc-JtHs raic «('wncj 
• * Arrryas.ec [ts*rt]-

5 (cp«:'»Cr]r · cerSaitc rr[«i5tci'],
[mpC'r«]c ha/.’.y~.v κ«ι - 

[. . xm - -

IG XII 5,145

145 Epistylium (non Doricum) a dextra fractuin; 1.0,66, a_0,lS, cr. 0,34. 
-Ejtscripai Paroeciae prope Lefteris Thebaei casam ad casielluni.

“ n Ο Y Σ | μ ο ν Ο Γ OlUHBOl / 
T /

[Γ* <■ -- φ·; r^c c, ίφτβζ, ...

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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IG XII 5,1019

^Sst η. 135) Manner infra mutilum, a. 0.18, 1. G,30, 
'>ftj«neinoravit Krispi Αιγαιον 5. IX. 1906. Exscripsit idem.

cr. 0^1» & latere antico et dextro inscriptum, 
Ect. pa rum darum.

a sinistro et postico defractum.

A latus aniicum :

ΠΟΣΤΡΑ . . ΓΟΥ: ,

ΑΚΛΕΙΔΑΡΡΟΝΟΙ ΓΟ C 

ΟΥΑΡΧΟΝΤΟΣΤ Η Σ Γ 

ΕΥΗΣΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΰ,: 

s ΙΔΕΕΤΤΕ Δ Π K A . N EK ; 
" Ω N 01ΕΡΕΥΣ ....

"» Γ ‘ ΝΟΥΚΑΙΣΑΡ O .

Ο Σ .

A
fCTPATHrOYNTOC - - -]

[.-----, YtrtnCTPAjTHlrovfN-]
[TOC *Ήρ]ΛΚΛείΔΛ, ΠΡΟΝΟΗθέ[Ν]- 
[toc t]oy] APXONTOC tmc 
[inic»c]eYHc Tfic τετΡΑΓώ- 

5 [νου· oJTac έπέΔωκΑΝ έκ 
[τώΝ έΑγ]τώΝ· 6 ιερεγς 

[βεογ Αδ]ρ(α]νου? Kaicapo[c]

Β latus dcxlrum:

//////////^
ίο iiiniiiiiiuuiunwnniuu λ ευ κουτου

ΓΥΜΝΑ ΣΙ ΑΡΧΟΥΝΤΟί 

Q Ν I ΟΥΥΡΟΓΥΜΝ ΑΣ I A 

Γ ΑΙΟΥΑΥΠΝΙΟΥΗΓ Ο 

ΑΥΩΝΙΟΥΡΟΥΦΟΣ 

1S ΗΡΑΣΗΡΑΥΛΟ

Β

10 [..............Cc]acykoy του - -

ΓΥΛΝΑΟΑΡΧΟΫΝΤΟΟ [- - - ΑΫ}-

ωΝΙΟΥ, YTlOrYAVNAClAfPYOYNTOCl 
Γ αΤοΥ Αγωπΐοτ, ΗΓΟ|ΥΓ.έΝΟΥ? -] 
AyginIqy· ‘Ρουφοο - - - 

15 ‘Hpac ‘Ηρα. *Ύλο(?) - - - -

Vs. 5 cf. η. 258, ubi τό tctp[actoon] suppleveram. 
κογ etc.

Etiam hie subintellegas ctoac. j| 9 suppl. ex. gT. [οΪΔε ?=ηθοι ANerpAoHCAN apJxontoc CeVveY-

SEG XXVI, 970
:‘97Q.. PAROS, LIST OF EPIiEBF.S, AFTER 212 A. D . Rectanqu1 i r ::ιΤΓΓΊ <· 

block. 'E3TrprTTiTKT^b’rlandosT' EAH ( 1963) 139-141; republished by 
Orlandos in AE (1975) Chron., 6-8, no. 3 (ph.). He accepts the 
suggestions made in BE (1964) no. 344 (cf.. BE, 1977, no. 340) for 
Lb. 24 and 30.

5

10

(j

'20
i i

,25,

30

’Αγαθή τύχη.
Οϊδε έφήβευσαν 
έ]πί γυμνασιάρχου και άρ- 
χοντος το β' κατά τό αυτό 
της Λαμπρός Παρίων πό- 
λεως Μάρ(κου) Αύρ(ηλίου) Ζήνωνος 
του Πυρράκου, έ(ρηβάρχου 
6ε Μάρ(κου) Αύρ(πλίου) Ζηνοδότου 
τοϋ Ζωσίμου. Πρωτέφη- 
βος ό υιός αύτοϋ τοϋ γυ
μνασιάρχου καί άρχον
τας ’Μα» >(?<<■«.) Λι’ό(ήλιος) Ζήνων 
Λι*>ρ. i.\M.tinaV. 7α\\>ι.|ι» »t»
Λύρ. Ζηίφδοιος Ζηνοδότου
Αύρ. Κρατερος Ζηνοδότου
Αύρ. Στεφανηΐίορικός Στεοανηφορικοϋ
Αύρ. Παύλος Ώροτύχου
Αύρ. *Ηράς *Ωροτύχου
Αύρ. Σεραπίων Σεραπίωνος
Αύρ. ΤεΙιϊόσστρατός Τειμοσστράτου ·
Αύρ. Ίοόλειανός 'Αρτεμεισίου
Αύρ. Ζάσίμος β' τοϋ Στρατονείκου
Αύρ. Έρμης Έρμοϋ
Αύρ. Εύτύχης β- τοϋ Ζωσίμου
Λύρ. Ζοσιμος Εύγενους
Λύρ. Ζωόας 'Αρροδεloiou
Αύρ. Εύάριστος Ζωσίμου
Αύρ. Δ ϊος Φ ι λοκάΑου
Αύρ. Όυησας ‘Ιπποκράτου
Αύρ. Ζώσιμος β' τοϋ Σεραπα
Αύρ. Συνίστωρ Μεν ίππου
Αύρ. Ζώοιμος ΧαρίτωνοςInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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SEG XXVI, 971 972

971-972. PAROS, NAMES OR EPONYMOUS GYMNASXARCHS AND PA t! «.'MOt-V'l , 

ROMAN PERIOD. Two mutilated marble blocks. Ed. pr. A.K. orlaud.··
1.c . , 1 Ί , nos. 12 and 1 1.

971. No. 12 (ph.).

] ίππου γυμ\*ησιαρχοϋντος Δη 
]ης Σ [παιδο]νόμου

1. [Τελεσν1 ίππου Orlandos.

ΝΑΞΟΣ

IG XII 5, 39

39 .Tabula mannoris albi, 1.0,40, a. 0,35, cr. 0;08; litteris altis 0,01 — 0,012, vs. 20. 21 maioribus, O aliis interdum minoribus perscripta, quaruin aeus 
j£hristiano aevo paullo autiquior esse videtur, id quod etiam nominum Romanorum forinae docent. Edd. Clarke Traccls in carious countries II 2, 
393 sq. (C. I. G. II 2416 (unde miro errore inter Tenias inscriptiones retulit E. Georgantopulos Tijw«x« 1S89, 3S sq., adn. 48], Le Bas Voyage 
archeol. II 2156); Dugit De insula Naxo 1S67, 121 sqq., 5 et tab. II, V, qui nououlla melius legit, inultas litteras postea deletas vidit, sed p ennui La 
temere interpolavit. Vidi in urbc iu KaUibursis domo; ut dominorum suspiciones effugerem, ectypum ab Angeli Ivosmopulo taciendum curavi, 
quod cum esset praeclarum expressi. Litteras ibi a me non recognitas lineis subductis notavi.
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En tjuva riapy cu Aarc.................... · . . «puvfoc]
UJ\Sy vlJL\l'rc~ο υ Ιο^Εϋα[τ·Μν\ος κ«3) ηγη r[o ϋ]

Τγαιι-ον ret* nwa/-/.o]o'ojr3u [ητ«ρ ίΐφ>;.0[ο1ι ffiafv]- 
~>yoi· A3ittotz}j-,c *AJirrorjXevc, Zte.rrrj(rr(rcv)),

S rcu, if!xutec Mffiojrov, 0iC7««ro[c]
Zumucv, [’A]«c/^.o[5]'x-(joc ’A £>(«)“[rja^ou, [— τ\η-ι)^ω<: Φίλοι/[ίω],
ric=->.«oc Aοΐλϊ.ιας Iffea(i]e[v,................ ι/ίωΓί3θ(ί·},

trr. }.... n. I.—.'—1 nfr«/.ilur«ov. ’AstrriSrusc 

A'JCptStcc 2*TToaiou, Χ,ωχοατ-ης Nuttov, 
θίCX3I70C Qtoy.oi-zo'j, Αυ?.ες Σο).ψί'κιος 

Αλ(Eiu-Sjoc Aarifxsi-voc, Aivxicc 
-ΐς'Ιλίον Σιτοοίου, Τ^νφχΐ· Χαομί-
ho-J. rrjc" ΑοΤίμίνν.

^■Vs. 6 ΟΥΓΤΛΛΟ correctum in: ΟΥΑΓΓΟΛΛΟΐ} vs. 7 ΣΚΡ..5Ι... 
. d A ΧΕΗΣΝΕΟΤΕΡΟ Clarke, [ΣΚΡΕΙ8ΩΝΙΟΥ (»ic) ΥΓΙΕ|ΙΝΟΣΝΕΩ 
TEPOY (jic) Dugit || vs. 20 alteruin nomen, vs. 2k in rasura script».

Qeax?jiSc’j, Ncfxietfoc ...... θίαμΙι^τΓαν Ilsatroo,
10 QsoipO^oc θχβχλχι [&]c[u ;......... ]μο[<?|, ΝιχΥ'Οκπς

Κτητιφαντύς, [...................... Aojrifuer Διχιζιΰο,
KAsu-miuof . υλ..........................~σν, E

χαΓ'ίγκ[γ]»[·' jt οo - f] j [u] r 11*ci · Αυλός·
Και5/κιος XyreS['ju«/ov, Eu]c5o? [Ευ]κλΛΐδου, XurravSios

l S Nixrn^jou, tioeowSoc? IfixavSiau, Δ^μ^ταίος 
Errunzau, Metjzae Πολλίος Μαοαου, Δικαος

uuiI o ^ ------------- -» — v|uavicm IU UUUi IH'LUllCS
dmsorumr Boeckiuo quantvis atAiuusti utrique sunt a^e]?(u]*/o< (vs. 4 
et 13), i. e. moderatores. Sed αοαότονοι teste Hesychio sunt aayr, πς iv 
AexfSmuew, Ε5Ί Γτ;ί ru.i> yut^aoitZv! Dugit quanto melius legerat
tanto peius supplevit ο)κεο[ηομο\-ινοι, ut cetera silentio praeteream. Mea 
si non omniho certa, attamen probabiliora esse spero. Nomina, quae 
spatiis aut a me ipso revisis aut a prioribus plus minus certo indicatis 
maxime conveniebant, supplevi. Vs. 6 extr., vs. 9 supplevit Wiiamo- 
iritz.
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ΜΗΛΟΣ

IG XII 3,3 (SUPPL), 1074

1074 /ragmenturn tabulae marmoreal-. Superioris mnrginis pars integra. Max. a. 0.15, inax. 1. 0,09. EM. C. Smith Joum. of Kdl. stud. XVII 1S9T. 
'cu* *n v>co T^vsnjnf attulerat nisticus quidatn.

s

Tore V\
e π a y|L\Σ

H N o p o r A ..i ':: e y φ p a n
TAT POY API 

-T N E M

Potest fuisse: [c '/νω>β7ΐ«;χοί —]irec Εύ[-- wiyacrJss tou]c επ·’«u[rou 
ίφτ^-^τια-α; vel alms tndolis catalogus ab aliquo magistratu confectus.
Sequuntur nomioa : vs. 3 —ηΐΌ3ο?, A--; vs. 4 —v, E v<powt vs. 5------
rjoraev, A 3i—; vs. 6 - 9 X«μ —

IG XII 3,1091

iiLLUJO ( «-VO

109L Lapis oliin supra aediculam ('une espece de niche) inaedificatus, intxa quam lreueris *Meliae’ statua inveota est teste Dumont d’Urville: 
L’entree de la niche etait surmontee d’un marbrs de qualre pieds et demi emir on de longueur sur six ά huii pouces de largeur. II poridii one inscription, 

} donl la premiere moitie seule a He respectee par le temps, Vautre est entierement effaces ... Neanmoins j'ai copie acec sains les caracteres, qui restaient 
encore de cette inscription, et je puis Us garantir tons, excepte U premier, dont je ne suis pas sur . Edd. Clarac Sur la Venus de Milo 1S21, *25 et iterum 
in libello de statua Oratoris (Osann Syll. inscr. graec. et lat_ 1834, 222 [vs. 1. 2]; Letroone Becherches pour servir a I’hisioire de /’Egypte 422); deinde 
idem recti us ... in comtn. de Venere Melia inserU libro Henrici Laurent Muses Royal et in tabulis Mtisei Regii (tab. n. LIV) post n. 719; Boeckh 
C. Ϊ. G. 11 2430 ex Claraci tabula, omissis supplementis. CT. Furtvrangler Mexsterucrke der griecK Plastik 1893, 615, qui litteras aetad inter ulticnos 
tertii et primi saeculi annos interiectae vel podssimum inde a medio saeculo altero usque ad medium saeculum primum tribuit; Collignon Histoire 
de la sculpture grecque II 1897, 470, 1.

ΒΑΚΧΙΟΧΣΑΤΙΟΥΥΠΟΓΥΙ 

ΤλΗ TEE· ΕΑΡλΚΚλΊ TO/

E PMAIHPAkAEI

\\ ] ΓΑΤΙΟΥ] Σή:(φν Collignon, collate! nomine *Av8:b.as Hecrrc-j (xu-ux-tSc;), qui in Deliaca inscriptione (Hauvette-Besnault Bull, de com. Ilell.\~\l 
1^3 I05sq.. II 8) conuneuioratur. jj vs. 2 [nya/un] Furtwangler, qui ipsam Veneris statuam ita nominari censer.

Lapidcm Parisiis in Museo conservari falso scripsit Boeckh; Meli relictum tradit Vic. de Marcellus Souvenir de ΓOrient l 218 sq. not. (A. SchLf ).

Bcocyjoc 2Lrtr[r]ov '<szoy-j[uvccrtciJ-£rr]«C 
rtar 7t ί£··5ο«ν aat re \fcya/.ixn (/] ]

E suett Hvox/ii.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:53 EEST - 3.236.241.27



ΑΜΟΡΓΟΣ

LG XII 7, 421

; 421 ‘lT«i-vula basis quadrata’ reperta in loco Βιγλα. Ed. Ross laser.
Grae*. med. II 114. Non vidi.

| .APMENIflNAPXIT...............
ΓΥΜΝΑΣΙΛΡΧΗΣΑΣΚΑΙ 

ΑΡΧΙΤΕΛΗΣΡΑΡΜΕΝΙβΝΟΣ 

ΥΠ ΟΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣΑΣ 

5 ΚΑΙΟΙΕΦΗΒΟΙ

A Λ K ΙΜΕΔΠΝΡΑΡΜΕΝΙΠΝΟΣ 

ΚΡΙΤ ΟΛΑΟΣΕΥΦ Ρ Α ΓΕΝΟΥ 

ΕΥΑΚΗ Σ ΕΡΜΟΚΡ ΑΤΟΥ 

ΡΥΡΡΙΑ Σ Η ΓΗΣΙΚΡΑΤΟΥ 

10 ΦΡΑΣΙΗΛ I ΔΗΣΤΙΜΗΚΡΛΤΟΥ 

ΚΡΙΤΟΛΑΟ ΣΑΛΕΖΙΜΑ X Ο Υ 

ΕΥΑΓΟΡ ΑΣ ΝΑΥΣΙΚΡΑΤ Ο Υ 

Α φ Ρ Ο Δ I Σ I ΟΣΘΡΑΣΥΜΑ X ΟΥ 

ΝΙΚΟΒΟ Υ Λ ΟΣΝΙΚΟΒΟΥΛΟΥ 

IS API ΣΤΟ Φ . . Ν ΘΗ8ΗΓΕ NO Υ

[ΓΤ]ΑΡ/Λ€ΝίωΝ ΆρΧ!Τ[έΛΟΥ] 
rmNACIAPXHCAC ΚΑΙ
Αρχιτεληο TTAPMeNicoNoc
YnorYMNHClAPXHCAC 

S και οι Έφηβοι

ΆΛΚΙΜβΔωΝ rTAPMeNICONOC 
KPIT0AAOC Ευφραγενου 
Eyakhc Έρμοκρατου 
Πυρριαο Ήγηοικρλτου

10 ΦΡΑΟΗΛΙΔΗΟ ΤίΜΗΚΡΑΤΟΥ 
KPIT0AAOC ΑλΕΣΙΜΑΧΟΥ 
Eyatopac Naycikpatoy 

Αφροδιοιοο 0PACYMAXOY 
ΝΐκόβΟΥΛΟΟ Νικοβουλου 

ι s Apicto«[&n] Θηθηγενου 
[Έρηεί, ΊΗΡΑΚΑεΐ].

Saecnli I a. Chr. η. Mdctur: litterarum enim formas Rossius typis suis 
| r2lfl4cv*e· pareVat.

Fonnam litterae xi qumn textus exeinphun Rossiamun exliibet (vs. II)

1G XII 7, 422
422. tabula inanuon.s nibi, supeme i*t infra mulila, adinodmn (letriia·

1. 0,32, n. max. 0,24. cr. 0,12. Litterae smnina cum neglegentia 
incisae, primo a. Chr. a. saeculo non antiquiores; a. 0,012. Exscripsi i 
prope ecclesiain Anargyroruin. EcL

π At η ϊ e tt i k p A t o v
ΓΥΜΚΑΧίΑΡΧΗΧΑΧ

ΛΙΕΠΙΚΡΑΤΗΧΠΑΝΑΙΤΟΥ
πογυμναχιΑρχηχαχ 

s κΑιοιετηβοι

Αρ ιςταρχοχμε α ιτωκοχ

{ ΥΧ Ε UE ΕΠ ! ϊ ΡΑΤΟΥ ί
Α Ρ IX ΤΕλΧΚ ΡΙ ΤΟΛΑΟΥ

ΚΡΙΤΟΛΑΟΧΟΝΗ X I ΚΡλΤΟΥ
ίο αριχτεΑχ^Αηιοχ

ΙΟΑ ΗΜΟΧ I Ε Ρ 2 Η Υ Μ Ο Υ 
Μ Η Η < _ ΩΡΟΧ Ν I Κ 11 Α Ο Ρ Ο Υ 

ΕΡΜΕΙΗΡΑκΛΕΙ

[Έ]π[ικρ]ατηο Έπικρατου 
TYMNACIAPXHCAC 

[κα]) ΈπΚΡΑΤΗΟ Παναιτου

[rJnorYMHACIAPXHCAC 
S ΚΑΙ οι Ιφηβοι

Apictapxoc A\€AlTQNOC 
®rcei Δέ Έπικρατου 

Apict^ac Κριτολαου 
Kpit0aaoc Onhcikpatoy 

ι 0 Apictcac Φανιοο

- - 0ahmoc ΊερωΝΥΛΟΥ 
Λ\ΗΝ[0Δ]ωΡος Νικ[η]φ0ρου 

Έρηεΐ, ‘Ηρακλ€Ϊ.

Vs. 3 cf. η. 424, 3. ,; S cf. η. 418, 1.13. jInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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IG XII 7, 423

423 V-ljjis qui mini liiissc videtur, inanimns caerulei, superne el infra 
nipcyms; 1.0,29, a, max. 0,18, cr. 0.23. Litterae incuriosius incisae, 
uUa Christiana vix antiquiores; a. 0,008 (—0,01); in postremo versu 
a. 0,019. Exscripsi Tholariis apud N. lvobaeunu Ect.

ΟΓ ΙΑ ΝΑΣΙΑΡΧΟΣΔ.ΗΜΑΙΝΕΤ Ο Σ E Π I 
ΓΕΝΟΥΚΑΙΟΥΠΟΓ ΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣΕΠΙ 

ΓΕΝ Η ΣΔΗΜΑ1ΝΕΤΟΥΚΑΙΟΙΕΦΗΒΟΙ 

ΛΕΟΝΤΕΥ Σ ΕΥ ΡΥΔ1ΚΟΥ ΘΕΟ Φ I Δ Η Σ 

5 ΓΑΡΑΜΟΝΟΥ ΗΓΗ ΣΙΛΟΧΟΣΠ A N A I TOY 

CPIΓΟΝΟΣΕΡΜΟΚΡΑΤΟΥΣΦY Σ I Δ E 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΛΥΣΙΑΣΛΥΣΙ Ο Y 

ΦΙΛΟΚΑΛΟΣΕ 1 Σ ΙΓΟ N Ο Y 

A Π Ο Λ Λ Λ N I ΟΣΕΥΦ P A 
10“-ΝθΥΕπΑΦΡΑΣΕΥ 

E ΦΡΑΤΟΣΕΡΜΕΙ 

Η P A K Λ E I I

‘O r[Y]nNAciAPXoc ΔΗΜΑΐΝετοο JEni- 
reNOY και δ υπογυλναο'αρχοο Έπι-
r^NHC ΔΗΛΑΙΝέτΟΥ ΚΑΙ ΟΙ £φΗΒΟΙ
Acontcyc Εϋρυδικου, θεοΦίΔΗε 

5 [ΓΤ]αραλ0νου, ‘Hthciaoxoc Παναιτου,
"EniroNOC ‘Ερλοκρατουο ΦΥΟΙ ΔΟ 
Φίλιππου, Ayci'ac Aycioy,
ΦΐΛ0ΚΑΛΟΟ 6icir0NOY,
ΑποΛΛωΝίοο Ευφρα- 

ιο [γ4]νου, Έπαφραο (Ευ)
■Έ[πα]φρατοο ‘Ερηεΐ,

‘ΗΡΛΚΛεΐ.

Vs. 3 Epigenein filium esse Demaeneti, qui vs. 1 commemoratin', et ex 
avo suo, at apud Graecos plerumqiie fiebat, nomen duxisse verisimile 
est. |j 4 cf. n. 41S, 16 et n. 424, l.

IG XII 7,424

424 'X&bula inartnorea a dextra et infra laesa, cuius 1.0,43, a. max, 0,23. Litterae pritno a. Chr. n. saeculo non antiquiores; a. 0,012 (—0,015). 
Ed* -Comparetti ex Prasini apogra]ilio Mu.s. Ilal. 1 IS85, 231 VII. Exscripsi. Ect.

ΟΓΥΜΝΑ£ΐΑΡΧΟ£ΑΜΥΗΤΑ £ Λ £ Ο Ν T 
‘PY £ I Atilt ΥΡΟΥΚΑΙΟ-ΥΓΟΓΥΜΝΑΪΙ 
APX O £triKPATH£FANAlTOYKAl01 
t T Η ΒΟΙΜΑΚΤ I A £ Τ Ρ Α £ΗΑ I AOVAPTt 

S Μ £ I £ ΙΟ £ ΑΟΗ ΗΑΓ ΟΡΟΥΚΡ 1 ΤΟΒΟΥΛΟΑΗ 
Γ Η £ ΙλΟΧΟΥΚΡΙΤΟλΑθ£ £ V λ Κ Ο ... . £ Γ A
Κ Λ £ ΙΑΗ£ΑΗΜΑιν£ΤΟΥ A Ω Ρ I £ Υ £ Τ Ε Γ
μουχ ι Γ. Ν ο £ \tr.um ■ 'ttmnt ·Ί:ΐιιηιι:ιιιηη·ιιι·ηύιιιπιιιιΙιιηι\ Η ι 

£ Τ Α Η 1 Ο £ Α Ρ 1 £ Τ Α Γ Ο Ρ A £ V Ρ A £ Η Λ 1 Α Ο. γ"
10 £ ρ Μ Η I Η Ρ Α Κ Λ H I

Ό rYMNACiAPXoc Amyntac Acon[t^ujc]
♦yci Δε Catypoy, και δ YnorYMNAci- 
apxoc "Έπικρατηο Παναιτου και οι 
Έφηβοι /Λαντιαο Φραοηλιδου, "Άρτε- 

s ηείοιοε Αθηναγ0ρου, Kpit0boyaoc ‘Η-
ΓΗΟΙΛόχΟΥ, KPIT0AAOC ΕυαΚο(υ, Α\]εΓΑ- 
ΚΛείΔΗΟ Δηλιαιν^του, Δωριεγε Τει- 

. ·*..· ΛΟΥχίωΝΟΟ, - - - - -, Ή[ρ-]

[a]c Φλνιοο, APicTAr0PAC Φραοηλιδου 
. . i o.:.^>:.-'^‘€PMfii ;y·Α γΚρΑκαΛ. ~ . . .... · ·.·-

. Vs%3 idem η. 422, 3 pommemorari videtur. j| 4. 7 forma Φρλ- 
' cihaUhC ,n,.;421, ίο occurrit. j| 6 Kpit0aaoc Eyakoy sicut n. 403, 

s. j, 8 consulto deletus.

IG XII 7,425

425 ■ iasis marmoris caerulei superne et infra inutila, cuius 1. 0,51, a. max. 0,11, cr. 0,2/. 
a-£01. Exscripsi campanili ecclesiae Anargyrorum insertam. Ect.

Litterae bene incisae sed aera chrLstiana nun antiquiores;

a Ο Ν I O _

APX I TEAHCflAP tA ENI Ω N OCKAlOYnOTYMN 
ClAPXOCfl ΑΡΜΕΝΙΩΝΓ ΟΡΓ ΟΥΚΑΙΟΙΕΦΗΒΟΙΑΛΚΙ 

tA E ΔΩΝΕΠΙ ΚΡΑΤ ΟΥ ίΠΑΡΜΕΝΙΩ N APX I Τ E 

b ΛΟΥΑΡΙΠΟΦ I Λ O/Z/CEPYATOCKOPTIOCK Ο Ρ Τ I ( 

>OY*t>OCAEYK I O C B A B Y Λ Λ I OC A EYKI Ο Y r '^{ ' '■Γΐ- 

Ν Ο Y Μ Α ΕΡΜΕΙΗΡΑΚΛΗ

[Ap]xOn[t]o[c ----- ό rYMNAClAPXOC] 
ΑρχητέΛΗΟ ΠΑΡΜεΝίωΝοε και δ ϋπογυλ\ν[α-]

CIAPXOC ΠΑΡΛεκίωΝ Γ0ΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ έ'φΗΘΟΙ Αλ[κι-] 
ηέΔ,ωΝ Έπικρλτουο, ΠΑΡ^εΝίωΝ Αρχιτέ- 
λου, Αριετ0ΦΐΛθ[ε] Ccpy[a)toc (?), K0ptioc Κορτϊ[ου] 

ν^νΡ'όΥΦοέ, Λέγκι'οο Babyaajoc Αεγκίογ (γΐόε},'
'Λ'................Νουηα ΈρηεΓ, ‘Ηρακλή.

Vs. 2 Architelem patrein esse I’armenionis ejihebi qui vs. 4 comine· 
oioratur verisimile est. Cf. n. 421 ubi gens eadCrn esse videtur. Ceterum 
Farmenionem Arcliitelis gymnasiarclium, et Architelem Parmenionis hypo-

gyainasiarchum habes in catalogo epheborum n.421, quos eiusdecn geotis 
esse patetj |j 5 CEI... TOC; cetera incerta. ^Ε[παφρ]ατοο debuisse vi
detur; cf.: n. 423, 10. |j Cf. n. 418, s cum nota.

Η*
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IG XII 7, 426

426 Basis aiarmoris albi, 1. 0,40, a. 0,26, cr. 0,30. Thdlariis irif domo Ioanats Gabalae exstat. Edo ex Prasini apographo.

10

wjuimumtoi'(inwMmff
Σ Ο -p¥‘^'N-’':A^Vi A P X Ο Σ . . . . Λ Ο X . . . .

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiinin a μ ο n ο ς e .

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlltllllllllllllllll OM N ΗΣΙΟΥΑΠΟΛΛω 

N O C nun III T O IllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllWIIIlim 
IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillWl!  
IlltlllllllllllltllllllllllllllllllllllllllltlilllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllltlllltlllllllllllllllWtlll 
llllll!llllllllllllllllllllllllllll!llllillllllllllllllllllliuilllllllllllllllill!lilllllllllllllllllllilltlll,iliuu>i:i 
lllllllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  ω P llUUIttlUlllllllllllllllllllll 
llllllllllllllllllllllllultllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllll  ̂

e PM ei .i; .. H P A K Λ E I

Vs. 1 ("Apxonitoc TO? aeTnoc] (cf. n. 425,1) supplendum esse vidTetur. |J I in -oyc cadeatis, aut adverbii (δ]κ, fuisse potest.Ί 6 γυμναοαρχοο ____ λο-
2 init. vestigium I ante Σ quod notavit Prasinus, si certuin est, aut genitivi | x[ocj. || 4. 5_____ omnhc(t]oy, Άπολλοί n(i)oc. {! 10 ’‘EpneT, ΉρλκλεΓ.

IG XII 7, 427

.427 Marmor fulvum, ab omnibus praeter sinistram partibus mutilum. 
Infra pars inferior cymatii exstat. Oliin fuit Catapolis penes Cigallam. 
Ed. S. Reinach Bull. Hell. VIII 1SS4, 438, 1.

ανεριδοςευφανηεαρ 

EYKT Η ΙΛ ONOCKAEAPXO 

ΗΓΗίΙΠΡΟΥEYAKHCKP 

ΜΕΓΑΛΟΚΤΗΜΩ N Δ 10 

S ΠΥΡ I Λ A Μ Π ΗίΚΑΛΛ 

AMO ίΤΡΑΤΟΠΛΓ 

Γ Γ O Y

ΔΕΙΝΑ -]
ΑΝεΡΙΔθθ(?), βΥΦΑΝΗΟ Αρ[- - - -, ό δείνα]
Ευκτηλ\ονοο, ΚΛέΑΡχο[ο ΤΟΥ δεΤνοο, 6 δεΓνα]
‘ΗΓΗςίππογ, Eyakhc Κρ ----- - -
ΑΛΕΓΑΛΟΚΤΗΛίωΝ Διο - - -, - - - - “»

S ΓίΥΡΙΛΑΜΠΗΟ ΚαΛΛ - -, - - - - -
[Δ]ατι0οτρατοο Κλι - -
[.. . ίππ]ογ.

Cum nullus eiusdem generis titulus Minoae inventus sit, et Catapolis, 
in domo Cigallae, iam alter lapis Aegialensis fuerit, hunc quoque ex 
eadem urbe delatum es3e manifestmn est. Ceterum Eyakhc Kp - — - 
(vs. 3) eiusdein familiae ac Kpit0aaoc Eyakoy (n. 424. 6) esse videtur.
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ΘΗΡΑ

IG XII 3, 3 (SUPPL), 619

419 t^pis rectangulus, 1. et a. 0,97, max. cr. 0,40, qui in epheborum 
gymnasio dextnim antri postern occupat. Versuum altitudines variae, 
u,U25— u,07. Eld. R. Weil Mini. des alien. Inst. II 1877, 70, 4 b. Ex- 
scripsi.

Qr,ou.-u ΦJACx[5a]rco?. 

Errmlcc

Acirr c<p<cvr)e 
S K«jti[£]<tiux.

K[fc]ii/.[^?] K - -

Θ C«3~UAia.V 
Τί[ιχπχ·α::ος(?)]-

'ErriaToc Δια&ιϊζηι cf. cntalogum rav SaucScunfS'avT’M' n. 335 B 13 et 
n. 60S. j! *AzcTTccprc-rc Κα^τιδίίμΛ V. n. 606, 6 1. |! QaaTL/^uv Tifcravoro?] 
cf. n. 340, 2 0. 519. 5. jj Theronis nomen postea additucn esse apparet.

I IllllllllllikiillllllllllllllllllltlllllllUlllltHi
θ H~P ω K ^ I ΛΌΚΙ///Τ ΟΥΣ 

Ε Σ TIAIO Σ 

Δ I Ο Δ ΟΡΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 

ΚλΡτιΛ α μ a

Ν ////// Κ Λ Λ7/////// Κ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΠΙΙΜ!!!

ΘΡΑΣΥΛΕΓ Ν////////
Τ Ε ////////////////////////////

IG XII 3, 3 (SUPPL), 622

622 Lapis intiri rectangulus, a dextra parte lacsus; 1.0,63, a. 0.35, 
cr. 0,29. Yss. 1. 2 ingentibns et crassis (a. 0,07—0,095), vs. 3'minoribus 
litieris (c. 0.03 — 0,04) scripti. Ed. U. Weil Mitth. des alien. [nsL II 1S77, 
/l, 10a. Exscripsi apud aedificium rotnndum prope epheborum gvm- 
nasiuui.

A Γ Λ Ω φ A Ν Η Σ 

ΠΟΛΥ N IK O Y 
ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

A 'γ/.ίνφα'.'ης 
IlcAVin xc'j. 
Al'TITCit-r/C.

IG XII 3, 3 (SUPPL), 524

524 Ihsis, quae Hermae fuisservyidetur, lapidis caerulei, cymatiis omata, 1.0,405, a. 0,515, cr. 0,40. In latere s'uperiore foramen est oblongum, 
($>i3, cr. 0,14, profunduin 0,09. Litterae (a. c. 0,022, φ 0,033) putidam illam alterius p. Chr. n. saeculi elegantiam prae se ferunt; extremitates 

Hneis ma^nis transversis ornatae sunt. Versuum locos lineolis incisis indicaverat quadratarius. . Effodi ante Mercurii et Herculis antrum.

■Τ. φ Λ· Κ Λ Ε I T C 

Ν Η ΝΚΛΑΥΔΙΑ 

NONTONE φ H 

B A P X Ο N

Ο 1 Ε φ Η B Ο I

T(iro^) φλ(«ου<ο«/) Κλ«ΐΓθ(τ3,ε]- 
\την Κληυ8ιct~ 
uou τον ίψη-

cl f(fnn,Goi.

Homo notissimus, v. n. 325. 326; nisi quod ambiguum est, avusne sit an nepos. Avum praefero.
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IG XII 3, 3 (SUPPL), 1299

^299. 1300 vnost n. 334} Parastades dnae lapidis £a)carii. d, In. 1299) a dextra, D (n. 1300) a sinistra fracta. L. max. A 0,32, B 0,23, a. 1,735 
et 1,75, ~C4. 0,57 et 0,5S. Litlerae apicatae, annl fere 100 a. On'. ft . Sffodi a. 1900 in muro inaedificatas, qui murus recentiore aetate prope 
5eptentrionaleni fori introitum exstructus esL

1299 (A) 1300 [B)
1299

ΟΡλΙΑΟΝΟΜΟΣ 
ΚΟΧΣΑΑΟΣ ■ 

ΑΑΕΞΙΜλΧΟΥΚΑίΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ 
ΥΓΕΡΕΙλΗΙ 

ΘΡλΣΥΛΕΟΝΤΟΣ 
Κ Α I Τ Α Μ I Α I

ααμοααμαχ 
ρεαιεωςκΑου 

ιοοεχιλΝΑε 
■Ρ I Α ο ααμου 
< Α ΙΑ ΗΜ Η Τ ΡΙΟΙ 

X I Ο Η I Ο X 
ΑΗΕΓΡΑΐΑϋ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΝ 
ι χ ι Α η ρ ο η 

θ Ε Ω Ν Ο X 
ΧΥΡΑΚΟΧΙ//ΟΝ

20 Α

10

ΟΙΛΕλΚΕΓΡλί ΕΝ ' 

ΒΑκΧονοΣκΑιΑΘ 
ΙλΙΛΕΞΙΘΕΟΣ ΧΑ 

X Ολ ΡΧΟ/ίκΑΑΑβ 
ΚΑΙΤΡΟΞΕΝΟΙ 
A Ν Τ I /// I Ο I A I Ρ I Λ 
ΑΚΡΙΧΙΟΧΥΓΕΡΓΕ 

ΛΡΙΧΤΟΤΕλΗΧΘΕΥΑ 
//// Ο I Ρ I X Ο X -Ρ I Α I Π Γ 
///////// ΤΛΔΑΧείΝΑΤ 
///////// 00//0Σ Ε Ρ Ν Ο Τ Α 
///// Λ Τ I 1» Π Ο X ε Ρ Μ I ο 
■(ΪΣΙΓΡΝΗΧΧΩΧ

Ο ττηιέοιΌμοϊ 
Κοχχαλον 

'λλίΕιμη'/^ον και 

γΑμνατιαζ^ος

θοΛτυλίοι/Γο?
και ταμιαι 

Δαμοδαμας

rifSi:u.<r, χπ3 
ιο&ετιαν hi 

ΦιΧοδααου, 
[«]«* Δι\μγ~ριος 

Χιονιος 

auiy^a^l/av 
ytyovara 
eveayirau 
I τιόϋυοον 

θίωνος 

Χυραχοηο ν.

2 0 0«$* ai%yha<pev [ύττο · γράΐΛματίωί·] ^
Βαχγυη'ος και Α·3τ[ηι/ίτ<ου tvtpyt^·,'· ' ..· 
[τ]ηι· άεΐ&ιας Xrt[- - χαι - -]
Ζοα^χο[υ] Κ«λα/3{£θΐ· tvt(>yiTui\ 
χαι πρόξενοι *

2 5 ’Αι·τ»'[/3]ιο<? \βζ ία [ΛίϊΧίδίϊΐμοι/ιος]
Αχξίσιος "tirt^yt - 

’Αξίττοτΐλης Θιυδ -
[Μ]θΙ^1ΐχθς Φΐλ»7Γ7Γ - - -
[Χω]το:δας EiVrtr[iuii-oc - -]

10 (1—2 /.) ο3 . oc *Εςϊαοφ«[ι·ίυς - -]
[Kfrt]T47T7rOC *E{JUJo[v - -]
[X]ozTryfi^]i Σα/τ -

tΛ1 \»ν &§·\^Avi- —ί-\ ■ r ·ί ·■·.·'. ' · ·.:*·Χ·?χ·φ·' ·· ■« ·£.■?-·**· ^
' χ - 1
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1G ΧΠ 3, 3 (SUPPL), 1314

1314 (^ite n. 390) Fraginenta tria tabulae a postica parte rudis. A B a. 0,50, C supra et infra desectucn, a. 0310. L. A -\-B c. 1,25, C 0,28; 
cr.,0,.25 (.4) — 0,25 (C). Litterae bonae, Σ lineis exterioribus paullulura extrorsum inclinatis, a. 0,03—5—0,04, saeculi alterius si non tertii 
exo^ntis a. Chr. n. Omnia fragmenta infra mu rum altum prope epheborum gymnasium eflfossa sunt; B fuit in pavicnento aedificii sera aetate ibi 
exstructi. A et B ego a. 1902, C P. Wilski et A. Schiff a. 1900 invenerunt et exscripserunt.

j^PO^ASlAyAXT ETA\ 
^ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ!A ΣΙ KA1A\
pp ο κ aL· i δ αυπο r y nr: a r1
TOA/femTHPlON EPMAl k/

c

ΠροχΧειΰας FuaJ-yo^oc] 

γμμν<χτιατ^τιτα< xcu Α[λκιμίδαη>]
IIjox?^«S« υπο~/νμνατι[&ξ'χ^ητας]
το aXeiitττ]ξΐον Eouai κα[ι (spatium) Ηύακ]λ*7.

Sodalicium ab Epicteta circa annum 195 a. Chr. n. constitutum continet 
Eucryo^a:»/ Π^οχλίΐδίτ (1G XII 3, 330, 83), HoaxXei&txif Evccya^cc (330,84), 
Παοκλί/δαι» 'Αλχιμζδοντος (330, 8 5). Basis vero quae exeuntis alterius 
a. Chr. n. saeculi esse potest n. 490 exhibet ΠοοχΧεΙδαν Eiucyoocr. Nostra

jnscriptio Epictetae ilia uno aevo antiquior aut eodem spatio recentior 
esse videtur. Alterum praefero, postquam litteraturam aetatis qua Philo- 
metor regnavit accuratius novi. Stemma: -

E%for ξατος

II aoxXcί&ας —- Icr^juto (n. 490)

____________ )_______________________________________________ .

Ευαγόραν II. (n. 330) \)^<ιμΐ8ων I. (n. 330) (n. 490)

II. (n. 330. 490)
*y viJMCVTiao^j^C ζ

Ποοχλ«/δ<χς· (η. 330)

; i,
Α>~Χΐμίδουν II.

υτι ο’γνμυαΐΓΐ α ο^ρς.

ICXIL3, 338 A

338 Basis stelae s. Hermae marmoris caerulei, I. 0,68, a. 0,19, cr. 0,40, cuius 
A cftlalogus est. rwv ΐφηβευταντων; B et C nomina promiscue scripta. Effodi a

In latere superiore, ubi foramen est:

in latere soperiore foramen est 1. 0,18, a. 0,10, 
1896 ad gymnasium apud aedificiuin rotundmn.

1 [ Ε]7τΪ Ιίοίως Sa.ri3-[rjn]rou
2 c •'/υμΐ’(χσ·!(χζγο[ς Πολ]ν[κ^]ηΕτη? Aoixr[c]-
3 μάγου xcu ο υπο[·γυμιιατιιιογ^ος - -]
4 - - iti'i'yαν rcc ;<Jn]iGetra-]m'r«c -
8 - - Βευττο?.ιος

10 - - ’A-Cri;rcciu'^GV

It - - - - vtxov.

’A (3ΐττο&(χιχος

B

Α7τ[θ]λ(λ)θ -
KcCJTt&CCfXCX, Φιλ»/[ι/] T ελεσ·!ν[ικος]
Μ ενζΧαος Τ[η]λόγι/ουΓ[°υ] (:

5

Με-. Ay^ojo - s. Ayoi - 
Χ«3Γίζ Δ -

B

Θεο%κζ -
Μει/ίλαος·.
'Α γητιλο^ος. 
Φ<λοχο«Γ[ης·).

In latere adverse ltaec leguntur: 

C ΤΙΗΗΣΗΕΡΟ///

Τιμής MijJO .
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IG XII3, 339

339 Ad scalas, quae sunt intra ephehoruin gymnasium, a dextra alius inscriptionis, quae noraina continet. tabula est iapidis caeruiei, 1.0,43, 
a. 0,68, muro iuaedi6cata_ Litterae apicatae modo altiores amplisqtie modo minores aogustissimisque spatiis inter se divisae, quae varietas 
typis bene reddi non potest (a. 0,015—0,02). EfFodi a. 1896. Comcnemoravit P. W(olters) Miuh. des athen. InsL XXI 1896, 254.

1 O CfjjiUC Td3faic’j K a:r{«accj 
[x]<u '•/biu'rtrirta^cc 

AywucaTT/C X«iof5VaAc[u| 

y.cu c 'jtt aς

S Er t/.ογγ^ος

[«]»e-*y3<’£\!/rn' roc itpr^E-yrto-

rac sV avTM· OCXXXX>l 

Π o/.’jc'uy^ci' ΠκηίΓΓβν 

K/j«ro~Crii'[rJji· M«/«ytxa<rcv 
1 0 ΔιόΑχ-jcr •Pu.cxjftreiic

4x/.srrarrroi* Φι/.3Τ73«75θ 

Φι/.cs.cycr ’E««<p3cSi/r[co] 

E««<pjcSiirci· Φι/.onu^s’J] 

Ttcroiifcrri· H zctz/.cirz'j

1 S k\ucr<pszcr Evtfrrjxs'j
Eeuxacr Eou-rcc 

Vtaxer E'J/.xuii'CO 

A’yinrcvusf'ot' /\/-=i-ai'5jsv 
θϊχνίί Φι7.aayi/scii, PCjtpei

2 0 TssitKuev, ΙΙί'χτοί' Δί'-κ/uivc,
Evieucr Evi'oasv, Ai'Soi- 

A<2yii*evc, Φι/jsi' 'Htpfurrai-'s?

xiti Tzuzitprjc*ci'

Θί -Zivcv Λ yr<3o&oaco 

2 5 ' E;-ΧΛΙ *«! ‘Haroi/Jc.

Vs. 7 numerus Romanus DCXXXX>I, cuius lectio prorsus cert2 est. cum 
epheborum multitudiuem utique non indicet,vix aliud qaidqunm nisi aenm 
continere potest. Annus catalog! huius inter a. 4 p. Clir. r... quo Caesar 
appellatus est Tiberius, et Tiberii mortem (a. 37 p. Chr. n.) est. Cf- infra 
ad Tiberii Caesaris arain. Tiberius eoim aim perraro August! nomen adhi- 
buisset, iudice Ottone Hirschfeld v. d. diiudicari nequit. utrum ante August!

mortem an post earn u-ultus eius instimtus sit. Quod si annos DCXXXXV I 
; (narnque > dimidium ouincri X = V, et 1=1 esse viderur) inde ab anno 4 

j). Chr. n. computamus. Cyrenes f^re conditae aera efGcirur, quae ceccribus 
circa annum 631 fuisse eidebatur (Busolt Griech. Gesch. I* 482. 3). Quae 
ratiocinatio quaniquam maximas movet suspiciones, tamen meliorem expli- 
cationeui nonduni ercogitavi. j rs. 9 K alteram in H correctum esse videtur.

////// _i t Y X T I E P I Ο Y KA 12 III HU!Hi HI III
llilll A I Γ Y M N A XiAPX ox

Αγω Η I ΚΡ λ T Η X X AlPE A A U 0 '
K λ I 0 Y V Ο Γ Y M K A X IA P X O X
E Π I λ o r x o X E Π IA Ο F X 0 Y
l Η E ΓΡ At λ N Τ Ο X Εφ HBEY X A K
TAX E HA Y Τ Ω H OCXXXX->l

"I O A Y 0 YX 0 Κ Π A I in no Y
K A' E I τ Ο X θ E Κ Κ N Μ K AUK PI TOY
Δ I O A Ω P O S ΦI A OK PAT O Y X

$ i A o r τ p λ τ οκφίλο J τ Ρλτ OY
φίλο A o r o κεη Αφρο a e * Ί/ιιι/ι
E Π λ φ P Ο A c E I T Q Νφ I AO Tl >//,:.'."////
τ E I x i κ p A T tKHPAK AEITO Y III//
N I KH φ OP OH E Y φ H MO V
ΕΡΜΑ I Ο Η E P - T OX
r A m O HEY A I Μ Έ HO Y
ArArro Y Μ E HO K A A E Ξλκ AP Ο Y
θε = κ Αφι λ A p r y "OYPO Y φ 0 S
ΤΡοφιM 0 Υ Π PC Τ Ο Κ Δ E Ξ1Κ A E 0 V X
EYKO MO K E V KO M OYAS 6 0S
A ΙΟΓ E ΚΟΥΣφίλΙΟΝΗφ λ 1 2 TICK -■ / O X

K Al P A PE <j H8 Ο H
ΘΕ V ΞΕΝΟ H A Γ λ Θ O A ΩΡΟ V

£ P ΜλI Κ λ 1 Η P A K A El ■

1
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ΕΥΒΟΙΑ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

IG XII 9,20
20 Tabula marmorea inaedificata in ponte qri dicitur τό Γεβγρι

,y*fi Ατύλονιαο. λ. 0,33, 1. 0,22. Litterae saec.II p.Ciir. Descr. Schaubert 
Cod. Mus. Berol., c quo edid. Haase ind. lecL bib. Vratislav. 1856/7, 6 
et tab.; Bursian QuaesL Eub. 34; Girard ButL Hell. II 1873, 275, 2 
(Michel 1292). Exscripsit acque ectypum confecit C. iVtucller.

Π O
ΟΝ6ΚΓ €NOYCl€P6A 

Δ I O N Y C O Y A H 11 O T e Λ O Y 
K A I Γ PA 11 11 λ T€ATOYre,MC

s τωΝΕγΑωΡΐ Α(ι)νδιαεκ 
cciT ωΝΗΟΑΝΤΑελε ω nh 
C A N T A A P ΓΥΡΟΤΑ11Ι6Υ c A N . 
T A A ΓΟΡΑΝ OH H CANTAT Ο B 
CTP A ΤΗ Γ HC ANT A 

10 ...PXHCANT*'

- no -

[t]on έκ rinoYc ieP€A 

ΔίΟΝΥΟΟΥ ΔΗΛ\ΟΤεΛΟΥ[θ]

και γραμααατέχ του reno[Yc] 

τώπ βΥΔωΡίΔώΝ δια 9Ϊο[υ1

ccrrunhcahta, έΑβωΝΗ-

CANTA, ΑΡΓΥΡΟΤΛΜίεΫΟΑΝ-

j τα, αγορανο/αηοαντα τό θ'

CTPATHTHCAMTA vac.

! ίο (4«hba]pxhcanta, - -

Vs. 3 ad ΔιόΝΥεοΝ ahaotcaA cf. Dittenbcrger Herm. 26. 1891, 476. j| 
8 τό b' iacn Premier Herm. 29, 1894, 536. 29 postuJavrL

ΕΡΕΤΡΙΑ

IG XII 9, 147
147 · Prope Βαθεια in valie Olympi (l1/, hor. a vico). Tabula marmorea. A. 2,00, L 0,45. Fortasse subsellii, in quo ephebi imagines delinea- 

•werunt et nomina inscripserunt; cf. Ziebarth Axis d. griecL· Schulioesen 87. Ed. Wilhelm Apx. 1892, 155, 44.

:ΧΑΡΙΔΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ

NIKA N ΔΡΟΣ 

Σ Ο Φ Ο Σ .

I// Ο I I P Γ Ο Σ

X A P I Δ A M
Λ Η M APX O
X P Η Σ T I O

c>
Ο EYKTHM3N 
t> ΧΡΗΣΤΟΣ 

X 3
Ο Σ

Y
Σ

a Χαριδαλοο Φίλιππου *ιλ0δοςοο. 
b Nikanapoc co<t>6c. 
c - oeprdc 
d Χαριδαλοο 

Δη/ααρχου 
XPHCT£l]]0C.

e Δι0δ<ορ(οο).
/ Αγλοαο. 
g ΕγχτΗΛ\ωΝ 

XPHCT0C.
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IG XII 9, 234

UM GlirNASLARCHORVM HONORES. Entriae in mnaeo. Stela 
ma^coorea cum automate ct tribus acroteriis et corona iaventa in 
gymnasia camera H. A. 1.20, 1.0,35—0,39, cr. 0,07—0,08- Lict. a. 0,01, 
saec-“l a. L'hi. f orma lilt Tab. Edd. Richardson et Heermance 
A.a*rr. Joum. XI 173 = Pap. Amer. School VI 183, cf. ibid. p. 171 
(Dioenbcrgcr Syll.1 933). Exscripsi-.

Macwn.

Oi rrpdeoYAOi ε7πΑΝ· έπείΔΗ 'GAniNiKoc Νικομαχου 
AiPeecic γπό Tor δμλου γυλναοαρχοο In τε to?c 
λοιποΤο toTc kata την Αρχήν έΝΛόιωο ΑΗεοτΡΑ-
*H, CYNCABiSnTUN ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΝ ΑΥΤΟΥ 

* ΠΛοόπωΝ ΠΑίΔωΝ τε και ΙφΑβον και τώκ λλ-

ΛΟ)Ν ΤώΝ Ϋπό ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΠεΐΓΓΤ0ΝΤωΝ, ΠΡΟ€ΝΟΙΗΘΗ 

THC eYTAjHAC Α.ίτώΝ, InrtONCYCAC In Τώΐ ΓΥ-

ΛΝΑοίωι δι* Ινιαυτου * και ΠΑΡέςχεΝ έκ του Ιδιου

WtopA Τ€ ΚΑΙ 0ΠΛΟΛΑΧΟΝ, CHTINCC ICX0AAZON

iG XII 9, 243

243 in domo rustici cuiusdam. Tabula marmorls aTtv.. fracta
a p«>t superiore. Ed. maiusculis Girard Bull. H*IL Π 1S75- 277.5 
^t*uropulos '£■·. Apx 1895, 145, IV).

[γΡαΛΛΑΤ EYGKTOC - -oxrf Tl£PAi_
[ΆλφΪ]αο Kacoctpatty T^a^-er. 
θεΟΦΑΝΗΟ ΠσΥΑΥΧΑτίΤΥ Αγαλ.
θεωρός ΟωοτΑτσγ Γρυτχ-.

s ----- oc ΟίΔε CYNCBAAONTO -
ΚχεοπόΛπογ αΡχοα,τζ·-. .γ-α«λα-
tcyontoc £γβγκό.-ογ-

- - - HOC ApiCTGINYMOY ΑνΤΑΝδΡΪδΗΟ Xairttsoy. Αϊγαλ-
. . . Άμφινικοο Ά[ρχί]ππογ fiocN 0co<aAc ‘cnfc-\£»o»Tcc. 

ίο Άφα. Tcnokpathc Άρχϊππου έι "'Που.
Ά pxonto[nto}c Φανολαχου,
ΓΡΑΛΛΑΤεΫΟΝΤος /ΛνηοκλΙου,
οΥδΕ CYNCBAAONTO ·

0€0aotoc θεοΔθ(ς)ίογ Γρϋγχη., 
ι ι ΑγτοκΛείΔΗς ‘ΙγτποκλΙου 'Acap.

'Apx(oNT}oC ΠλΡΑΜ0ΝΟΥ,
TPAHHATCYONTOC 

ΚΛεοπόηπογ. οΤδε cyncba- 
λοντο· ΝίκΑΝΔΡος ΛΫΡΤω- 

ϊο hoc ΆφΑΡεΫβε, TToaykpathc 
Αρχιδαηου Ά«ΑΡ£γβε.
'Gni apxo[ntoc] Τ(π}θ5έ[Ν)ογ], 
γρ ahhTatcyontoc - - - -j.
f»HBOI oTaC CYNCBAAONTO *

2s [Ν]ίκωΝ Ni'kiJunoc,
Άλφιαο Kacoctpatoy,
ΚχεώΝΥΜος Φ[ϊλ)»νο€,
ΦίΛΟΣΕΝΙΔΑς ΦΐΛ0ΣεΝΪΔ0Υ.
.... TOC............ ΟΥ

3 0 [ΠΛθΫΤΑΡ)χοε [Πλου]Ταρχου.
CfiXc CYNCBAAONTO, ArXONTOC 

6 . . rrmoY,
[rPAHHATCYO]KTOC

- - ο .. κ.............. ου,
3 5 ....OTOC θεΟΔίΐΤΟΥ,

- . . OC . . . . OC ...
• · c ... OTOC . . .

ΠΛείςτ[ΑΡ]χθΟ ....
.... ICOCNMC A.

* ο ΦίΛίετίΔΗΟ
AIaiccoc Πολύ__
Qpacyaoxoc Κορ'ωΝί'χογ],

V,. Η θεοΔοτίογ cdd. rtnendari coll. lit! 24641.69 Be ό-.croc θίοοοάγγ 
|| 26 etiam hie Yideta· 'Agaycyocn, cf. 246 di3 KocdciYaYnc An.

rr 'r"m, A.ap || 32 G[y]irmoY vrl '6|.hnncY \r! 'Y:ΧΓ.ΤΠor Bechtel
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ΧΑΛΚΙΔΑ

IG XU 9, 904 IG ΧΠ 9, 916

(904 40NORES CHAR1DEM1 GYMNASIARCHI. Chalade in domo 
A suburb» Iudaeorum. Stela marmoris albi cum cymatio integra

a sinistra, medio foramine magao deleta. A. 0,48, 1. 0,34—0,36. 
1 cr. 0,13. LitL a. 0,009, saec. II. Ed. Wilhelm 'G·. Apx. 1892, 169, 68.

io

16

20

ΜΙΚΥΘΙΠΝΜΙΚΥΛΙΟΝΟί ΕΠ

ΔΗΧΑΡ I Δ A Μ Ο ί Δ ΗΜΗΤ I ! XI

ΤΟΝΗΘΕΙίΥΠΟΤΟΥΔΗΜΟΥΙΙΜΝΑίΙ 

ΑΡΧΟΠΟΝΤΕΚΑΤΑΓ ΙΛΙΤ I

ΑΛΛΩΝΤ'ίΙΝΚ ΑΤΑΤΟΓΥΜΝΑ ΙΟΝΑΙ 

ΜΟΙΟΝΤΠίΚΑΙΑΞΙϋ ί I II

ΕίΤΗΚΕΙ ΠΑ It

Ε FIT Η t I Δ I A £____ |

FPOEN Ο Η Θ I I Λ I

Τ ΟΙΣΑΝΔΡΛΙΙΝ..Α 

ΤΟΦΙΑΛΝΘΡ 

Κ A I Τ Ο I £ Λ F ΟΔΥΟΜΕΝ I ~ 

ΜΝΑίΙΟΝ:ΑΡΑ"

Λ ΡΓ ΥΡΙΟΥΔ ΡΑΧίΙΛί I 

ΠΙΔΟΜΕΝΟίΤ £

Ξ Λ Ε : Ν Τ Ο Υ 

ΠΟ..Π Έ Υ ι·

Τ Τ "

λιτ:*

τ
Υ

τ
Τ Η I ·

Λ Ε I

Δ Η Τ I I ' 

ΤΛΙΔΗΜΩΙ 

"· I ΤΗΙΑΙΡ

/ΛικΥθίωπ ΑικΥΛίωΝος [εγπεν-] έπ[ει}- 

δη Χαριδαμοο Δημητρϊ[ου] χι[ρο}- 

TONHOeic ΥΠ0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ γυμναοι- 

APXOC τώπ Τ€ ΚΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΝ] ΚΑΙ τ[0]ν 

S ΑΛΛΙΰΝ ΤώΝ ΚΑΤΑ Τ0 ΓΥΜΗα[ο]|ΟΝ λ[ρ}-

ί Μοζόπτως και λιίωο [thc mWcoc προ]-

ecthkei πα.ΙΣ» - - - - - - 

£πΐ THC ΙδΙαΟ [γυμναοαρχιαο] - - I

πΡοεκοΗθΗ, 8[πως toic τε ioAeoic και] 

10 ToTc ΑνδΡΑΟΝ A[C| ΠΝΗ]τ[α|]

τό «ΐΑΑΗθΡ[ω]π[θΝ και toic ao]y[om£noic] 
ΚΑΙ TOIC Α.ΠΟδΥΟΜ^ν[ο]|9 [fi CIC τό γυ]-

MNACION [n]APAl^CNOM^NOIC - £τΐ ΔΕ KAlJ 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΡΑΧΜΑΟ [έ]ϊ[ΑΚΟΓΙΑΟ - - έ]-

ι s πιδ0μ€νοο τ(οΓ]ο [----- εφ’ ώιτε] 
[τ]εαεΪν toy[c t6koyc aytun cic] - - τ - - 

no . . IT . €Υ I I - - - - - - ΤΗ - -
------------- ΛΕΙ
- -Τ- - Τ- - - - - - - ΔΗ ΤΙ I

3 0 [ΔεΔ0Χθ]ΑΙ 7Η[| ΒΟΥΛΗΙ Κα]'| ΤΩΙ ΔΗΜωΐ

iCnAlNECAl ΜΕΝ · ΧαΡΙΔΛΜΟΝ έ/ΤΙ ΓΗΙ Α!Ρ[ε}-

[C€l.......................................... ] cn-

Vs. 1 suppl. W ilh. || 4 supp]. \Vil.; κατα[γταλτ(3ν] Wilh. || 6 suppl. 
Wil. || 8. 9. 12. 1.1 suppl. Hiller. II 15. IF. c..nnU«; :u— cr\r> r»_

916. CAtALOGVS GYMNASIARCHORVM. Ibid, in museo. Stela 

jOAtait^s. caerulei, cuiu cymatio inventa in ‘vico Δόγκόε in vinea 

Χατζηπαναγη in sepulchro rccentiore. A. 0,31, 1. 0,44—0,51 ^ cr. 0,13. 

Litt- a. 0,01. Litterae pulcherrimae intra lineas scriptae, multis in 

versibus plane corrosae vel detriue, Ed. Matsas Άθηνα XI 1899, 271. 

Litteras lineolis subductis distinctas non recognovi. Exscripsi. Ect.

Αγλefi ΤΥΧΗ· έπί ΗΓΕΜ0Ν0€ MCH€-?POMOC,

γραμματeioc Τίτογ CerrroMioY toy Titoy 

φιλότιμου · tamioy δΙ έπί τΔη πεΡιόκτωΝ Ευνου 

του Θευδα' ΐερέωο δε /Λαρκου Ιουνίου Ceiaanoy 

ό ΕΥΚΛέΟΥΟ ΤΟΥ ΒαΚΧΙΔΟΥ· rYMNAClAPXOYMTOC

Αυλου Caaapioy τοϋ Λανιου υιου· c Aeykioc 

ΚουοΔηιοο ΛευκΙου Άγαθ^ιν Ανεθηκεν

THI ΟΥΝ0Δω| ΙΕΡΑ ΔΙΝΑΡ1Α TPICXIA1A ° ΚΑΙ οΤδΕ 

eip4ohcan ΚΑΤΑΜΗΝΙΟΙ ΓΥMNACIAPXOI V TfTOC

1 ο Cettt0mioc Δίωπ, Aapkoc Oieioc Παρμενι^ν, ΠόπΛίοε

[KJopnhaioc ΛΑβέωΝ, Aeykioc A<5aaioc Gymoatioc,

[0]yhtioc ΦίΛέρως, ‘Gpmiac Νουληνιου, Δνδρ0νικοο 

ΖωίΛΟΥ, Aeykioc ΤουτΔριοο Τργοωκ, KdinToc Aytatioc 

Cyntpo*oc, Ceaeykoc λΝτιτέΝΟΥ, ‘Ρόδιόν Apictokpatoy,

15 Αριετίωπ Παραμ0νου, MApkoc Aapmjc Έπαγαθοο,

Aeykioc Kop[nh]aioc TTepitenhc, Οώεοο Αρμοδίου,

Antioxoc Zhnionoc. σ Αυλου Caaapioy toy /Λανιου 

ΥΙΟΥ έΠΑΝΓ[ε]|ΛΑΜΕΝΟΥ CYMNACIAPXHCEIN TON έΝΙ- 

ΛΥΤ0Ν και γύmnaciapxhcantoc έκ του ίδιου 4:acoke[n]

2 0 &CACTOC ΑΥΤώΗ Υπέρ THC rYMNAClAPXlAC Τω ΚΟΙΝ[ω]

ΔΕΙΝΑΡΙΑ έΚΑΤ0Ν eIkOCI, Δ|Γ0] ΚΑΙ ^ΝΕΓΡΑΦΗΟΑΝ ΓΥΜΝΑ- 

CIAPXOI U [κ]α) οΓδΕ ^η[ε]γΡΑΦΗΟΑΝ ΑΠΟ ίίΒΗΤΗΡΙΑΟ *

ΦίΛωΝ Ευνου, ΑοκΛππιόΔωροο Ackahttiaaoy, Ζ[ωί]ΛΛοε 

Απτιόχογ, ΚΑΝωπιε [Mh]no«pUoy, Xpyciaaoc Xpyciaaoy,

25 ΠόπΛίοε MAiwioc Λευκιου, Ποπαιοο Ko[p]hhaioc Γναιου,

ΔέκΜοε Kopnhaioc Cehtoy [N]eM[ep]ioc, Kophhaioc Ne[mep]io[y], 

ν.. js Antioxoc Anti<5xoy, Trroc Cenr0Mioc Titoy, TaIoc ΟεητόΜίοΓοΙ

θεόΔίϋΡοο, Δίοο Ap[te]mia(0[pjoy............... oc Zcocimoy- και οΤδε

eicHNfea[h]can ΑΠΟ . . gin . n [Ae]y(k]ioc A0AAIOC ΎλκίΝΘΟΟ, 

‘ΗΛΐ0Δωροε Meaaqnoc, M[e]na[n]apoc Ccoctpatoy, ·*Έρωε Ceaeykoy,

3 5 ΑποΑΛώΝίοε 'Apictokpatoy, M[apkoc] -t- ΟωοιτέπΗΟ, Mapkoc

Cepoyiaioc ΔΪοο, Ayaoc 'Aaaa[pioJc - ‘ - oc Aeykioc Kopnhaioc 

ό και CidciAOc, ΔιΟΝγειοε 'Apictonoy, Ποπλιοο Kopnhaioc ό και 

Zwtimoc, [ITJapic ΆΦΡΟΔίείογ, Mapkoc [Ok]ta[oyi]oc AAYnoc, ‘H[p]a(7]oc 

‘Hpai'oy............... ioc XpYcinnoY, [Άε]κΑΗπ(ΐΑΔ]Ηο Noymhnioy,

4 0 ΠόπΛίοο Kopnhaioc [Έπ]αφρ0δ(ιτοο, M]apkoc ‘'Ifpjnoc ΓΤΑμφιαοο,

Bohooc Z .... ioy, 'ΈπΛΦΡόΔΓΤοε ['ApJi'ctqnoc, ΚόϊπτΕκ: Ay(ta]tioc 

*ΉρΑΚΛέωΝ, ΈπΑΦΡόΔίτοε /Aenec[tp]atoy, FTam[*i]aoc Νικηφ0ρου,

Titoc Kointioc ['A]p[t]emac, Μηνοφιαοο Εγ-ΦΡοεΥΝΟΥ, 'Aaeiac 

Διοφαντου, Aeykioc CEiCTiAioc [0e]<5®[pa]ctoc, ΠόπΑίοε

4 5 ΠόΝΤίοε ... ioa . oc, Titoc CenT0Mioc ^Iaapoc - -11 - -

ΦίΛίπποε Διφιαου, Cte®anoc 'A®poaicioy, . . to C[e]rrr0Mio[c]

Ceitac, Γa[T]oc Aikinnioc [ΓΤ]α[μ]φιαοο,.............ioc ... onoc, Titoc

CcnT0Mioc MphnaToc, Taioc 'Akoytioc Παποο, ΜεΝ^ΦΡωΝ 

θεοΔοαογ, Διοκαηο Διοκαεουο, ΦίΛοκχΑε ΟωοκΛέογε, Trroc

5 0 CetitiSmioc 'Aaetac, KoIntoc ΓΪΛώτιοε Baptoc, ΖώίΛοε ΖωοίΜΟΥ,

Ayaoc Κοίπτιοε "Epee, Aeykioc CeUioc Bioyc, ΓΤόπΛίοε 'Appoyntioc 

Νικ.ΗΦΟΡοε, Mhtpoaupoc Cqcit^hoy, Gemictiqn Διοπγείογ,

'Onhomoc ΔιοκΛέογ, Δωρόβεοο Aycioy.

SEG XXIX, 806
eoe. CHALKIS. AGONISTIC INSCRIPTION CONCERNING

120-16-0 ^ <3 teft part of marble plaque; wi three on the
two series of wreaths (of each series two preserved three on_

lost part); above, within, betWee" ki G E^j pr . D. Knoepfler, 
scriptlons; now in the Museum in Chalkis. W· Pr·

BCH 103 (1979) 165-188 (ph.; dr.).

Above the wreaths:
' Eiti. ήγεμόνος Πυθωνο[ς ώ δείνα τοϋ δεινός ^γυμνασίαρχων] 
άθλα ηροέθηκεν καί οϊδε [ένίκων έν τωι αγωνι των Ερμαιων] 
έ[φ]ήβων τητινών φιλοιτονϊας [εύε^ιας λαμπαδα . δόλιχόν)

4 ευταξίας *

Within the wreaths:

upper series (above the two preserved wreaths the 
words in the above LL. 3-4)
a) Νίκων | Νικομάχου I Ανόρόμαχας | Δημπτρίου

non-restored
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΠΑΤΜΟΣ

SIG Π, 1063

1068. Lampadistamm Patmiorum Aocretum ο. 200. Patmi.
Ed. Ross laser. mea/UTSS; SakKeHOn ftr. op·/. 1862, 257, 228 (Syll.2 681); 
cf. Holleaux Rev. 4t. gr. XIII1900, 464; SGDI 5521; Haussouilier Rev. phil. 
XXVI1902, 138; Ziebarth Z. vgl. Rechtsw. XVI 1903, 273, 31 et Schulw.* 94; 
Laum Stift. Π 65, 52; Poland Vereinsw. 621 N 49. [.Hi]
[έ]πί Σωπόλιοςΐ, Άρτεμι[αι]ώνος' Ιδοζε τώι κοι|[ν]ώι τών λαμπαδιστών 
τών έν Πάτμωι χαί με|[τ]εχάντων τοδ άλείμματος2- [έπει]δή Ήγή- 
μανδρος3 [Με|ν]εκράτου τά τε πρός θεοί»; εύσεβώς. εχων διαμ[ενει, |

6 π]ο[ι]ών χα! τά πρός τους συν[γεν]εϊς καί πολίτας εύγ[ενώς], | καί κοινή 
χαί χαθ’ ίδιαν έχάατωι έαυτόν ευχρησ|[τ]ον παρεχόμενος άπό τής 
πρώτης ήλιχίας, ετι δε καί | [γε]γυμνααιαρχηκώς έπτάκι καί λελαμπα- 
δαρχηχώ[ς4 | χα1 τ]όν μακράν δρόμον5 νενικηκώς, χαί ταδτα πεπρα|- 

10 [χ]<»ς άξίως αύτοδ τε χαί ήμών, κατασταδείς δ[έ | κ]αί χρυσονόμος 
τών λαμπαδιστών' τά τε χρήμ[α|τα] συνφυλάσσει καί τών άλλων πάντων 
π[ρ]όνο[ι|αν] ποιείται, νδν (δε χαί] έπήνγελται ‘Ερμήν τε λίδ[ι|νο]ν 

15 αναδήσειν καί δράχμάς διακοαίας δώσειν | [δ]πως έχδανείσωνται, έπήν- 
γελται δ[έ] χαί ε[ως | α]ν ζή έκ τών ιδίων τάς τε θυαίας επιτελέαα[ι j 
καί] τά'ΕρμαιαΡ ύποδέξεαδαι· δεδόχδαι Ήγήμαν[δ|ρον] μεν έπηνήσδαι 
έο’ η έχει αϊρέαει, τους δέ λοί[μ|παδι]στάς καί άλειφομένοος στεφα- 

20 νώσαι μέν | αυτόν χροσώι στέφάνωι άπό χριιαών Άλεξ[αν|δρε(ω]ν 7 
πεντε καί. είκόνι γραπτή, άγειν δε α[ϋτοδ καί | έπ]ώνυμον ημέραν* 
ή δε ίερεωσύν[η τοδ Έρ|μοδ έστω]5 Ήγημάνδροο · έάν δε__|__ ιαχο__

τε χαί τής καδ’ ήμέρα[ν γενομέν]ης5 έφοδείας έπί τών ατρέ|ων5 έφιλο- 
ποιοοντο 10 ·-περί δ[ή4 τούτων ε]δοξεν τήι βουλήι καί τώι δή|μωι τώι 

• ’Αβδηριτών έπαιν[έσαι το]ΰς προγεγραμμένους άν|3ρας καί χαλεΐαδαι 
30 εις προ[εδρίαν κατ’] ένιαυτόν Διονυσίων τώι ά|γώνι εως άν ζώσιν, χαί 

[στεφανοΰσ]δαι χρυαώι ατεφάνωι εν άγ[ώνι]| τήν άναγγελίαν ποιουμέν[ου 
του] κήρυκος, διότι ,6 δήμος στε|φανοΐ χρυαώι ατεφάνωι Ά[μύμονα 
Έ]πικούρου Τήιον αρετής ενε|κεν καί εύνοιας τής εις έα[υτο'ν, καί 
Με]γάδυμον Άδηναίου Τήιον χρο|σώι ατεφάνωι αρετής ενε[κεν καί

35 εύν]οίας τής είς έαυτόν*. οί δε νο|μοφύλακες οί έπί ίερε'ωςΉ[...........
άν]αγραψάτωσαν τάδε τδ ψήφισ|μα εις στήλην λευκού λίδ[ου καί 
ατηαά]τωσαν έν τώι έπιφανεατά|τωι τόπωι τής άγορας, ΐνα [πάντες 
γ]ινώακωαιν 11 τήν τοϋ δήμου | προθυμίαν ήν ε'χει προς τ[οΰς καλούς] 
καί άγαδοΰς [τών] άν[δρών. καί ε]|λεσδωσαν οί νομοφύλακ[ες πρε- 

40 σβε]υτάς δύο πρδς Τηίους, οΐτ[ιν]ες | άποδημήσαντες εις Τε[ων καί 
οό]ντες τάδε τό ψήφισμα παρακα|λεαουσιν Τηΐους προσαγγ[εΐλαι τάς 
έ]ψηφιαμένας ΰπδ τοϋ δήμου ή|μών τοίς πολίταις αύτών [τιμάς, καί 
α]υγχωρήααι τοΐς πρεσβε[υταΐς] [ στήααι στήλην λευκού λίί)[ου έν τώι 
έ]πιφανεστάτωι τόπωι, έν [ήι] | άναγραφήσεται το'δε τό ψή[φισμα- τό 

45 8]ε γινόμενον άνάλωμα έπί | τε τήν στήλην καί έπί άναγ[αφήν]4 τοϋ 
ψηφίσματος άπο[λογισά]|μενοι 12 τήι πο'λεί οί πρεσβε[υταί, δπω]ς12 
άμείβωνται, κομι[ζάντων]12 j άπό τής τραπεζης, 9εμεν[ων αύτοϊς4 τά 
διπλάσιο·/ τών νομοφυλάκ[ων άπό τών εις τας πρεσβ[είας. το δε] 
ψήφισμα τάδε είναι εις εύχα[ριστίαν τοϋ δήμου. ε[ΐρε9ησα]ν4 ποε- 

σβευταί Ηρακλεί|δης Άλκίφρονος, Αλκ[ίφρων Δη]μητρίου.
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ΚΩΣ

Iscrizioni di Cos, ED86

ED 86. Frammento di stele di marmo bianco intero soltanto a destra. A. 0,18; 1. 0,20; 
sp. 0,09; lett. 0,008. Da demolizicni in citta. II sec. a.C.

.]YEITQ[
]ΙΜΕΣΤΩΙ επί μάρτυσ[ι 
] διακοσίας τεσσαράκον

τα διακ[οσίας καί είκοσι τώι γυ-
5. [μνασιάρχωι- αυτόν δε] άγοράξαντα άπ’ αϋτάν

[βοΰν(?) θύεν ] τώι Έρμάι εν at κα άμέραι
[γίνηται τ]ού υίοϋ αυτών τιθέ-
[μεν δε καί άγώνας δι]ατοξίας καί διακον- 
[τισίας τοϊς έφήβοις, κα]ί ποιεϊσθαι μετάδο- 

10. [σιν τών τεθέντων άθλων] τρις έφήβοις, δπως
έ]ν ται έπωνύμωι 

[άμέραι τού υίοΰ α]ύτών, καί λο-
[γ ]ΔΕΑΙ

Iscrizioni di Cos, EV87a

EV 87 ae b, 140, 64, 105. Cinque frammenti della stessa grande base di marmo bianco, 
die· i possibile ricostituire quasi interamente. Le dimensioni di assieme sono: a. 1,10; 1. 
0,55; sp. 0,40; lett. 0,02 circa. Ed. Pantelidis, BCH. XI, p. 73, n. 3 (il solo frammento 
EV 87 a); Paton, IC. 108 (interamente: 87a = IC. fr. a; 87b = IC. fr. b\ 140 = 1C. fr. 
c; 64+105 = IC. fr. d). I vari frammenti sono stati scavati in altri tempi net Ginnasio: 
poi sono stati murati in una costruzione, e in queste ^ondizioni li vide Paton; in seguito 
a demolizione sono entrati nel Museo del Castello. ir sec. a.C.

[Ά]γα[θήι Τύ]χηι.
[Ή ,β]ουλ[ή καί ό δή]μος έτ[εί]- 
[μ]ησαν [άνδρι]άντο[ς]

Iscrizioni di Cos, EV10

EV 10. Ease di marmo bianco in due frammenti aderenti tra loro; manca la parte sinistra. 
A. 0,21; 1. 0,50; sp. 0,32; lett. 0,025. Proviene dai paraggi della chiesa di S. Anna. Ed. 
Paton, IC. 55. 1 sec. a.C.

[Χαι]ρΰλος Νικομάχου νεώ(τερος)
[παιδο]νομών υπέρ τάς τών 
|παίδων] υγείας καί ευταξίας 
[Διί Άλσεί]ωι καί Άθάνα Άλσεία.

A ν.1 νεώτερος e abbreviate ΝΕ. In corsivo le lettere viste da Paton e non Diu visibili.
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Iscrizioni di Cos, EV134

EV 134. Due frammenti aderenti tra loro di lastra di raarmo bianco, spezzata in alto, 
intera in basso e a destra. A. 0,25; 1. 0,46; sp. 0,13; lett. 0,025. Proviene da demolizioni 
in citta. Ϊ sec. d.C.

[ M
]ΑΙθ[.]θ[__ ]θεοΰ[

ίερέ]α Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστού υ[ί]- 
[ού Σεβαστού καί Κ]αίσαρος Σεβαστού υιού Παρθ[ι]-

, 5. [κού καί ]ας Εστίας καί Πυθοκλίων, άρχιε-
[ρατεύσαντα Τιβερίου Κλαυδ]ίου Καίσαρος Σεβαστού κτίστ[α]
[τάς πόλιος γυμνασια]ρχήσαντ[α, ί]ερατεύσαντα Άπ[όλ]-

[λωνος

Iscrizioni di Cos, Evb211

EV 211,^Blocco di marmo bianco recante tre dischi in rilievo, spezzato a sinistra. A.
0,81; sp. 0,17; diam. dei dischi 0,28; lett. 0,02 e 0,014 nelle iscrizioni a e b. 

Provenienza.ignota. Ed. Paton, IC. 65. I sec. a.C.

X
]τρος

Φιλοκαίσαρες
X

’Αρισταγόρας

]δου 
φύσει] <5έ

Κ
[στρατα]γήσας

[θ]εοϊς

Τελεσίππου 
φύσει δέ 
Αισχύλου 

στραταγήσας 
θεοϊς

ύπηρετεύντος Όνησα- 
(α) }η [γόρα

]το

[Ml
Λεύκιος

Άβοριηνός Λευ- 
κίου υιός Κά- 
τλος στρατα- 

γησας θε- 
οΐς

(b) Νίκη 
Βάσσου 
έφηβου

In corsivo le lettere non piu visibili. Le sigle in alto di ogni disco sono state spiegate da 
Paton come quelle delle tre tribu doriche: in realta la prima sigla non e chiara; la seconda 
puo rappresentare un nesso di Y e Λ (Ύλλεϊς), e la terza di Π, M, A (Πάμφυλοι). II 
nome Όνησα[γόρα] doveva terminare in una riga sotto, di cui si intravedono tracce di 
lettere; percio preferisco Όνησα[γόρα] a ’Ονησά|νδρου di Paton, per il taglio sillabico 
della parola. Le due iscrizioni a e b sono piu tarde: in b Paton leggeva Κάσσου.

Iscrizioni di Cos, EV108

[;V 108 Frammento intero a sinistra di base di marmo bianco. A. 0,19; 1. 0,39; sp. 0,23; 
,cu. 0,U3. Proviene da demolizioni in citta (Ginnasio?) II-III sec. d.C.

γενόμε(?)]-
vov τών έφήβω[ν γυμνασιαρχή]- 
σαντα τών [νέων

]-ιΐ[Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Iscrizioni di Cos, Ev250

EV 250 a e b. Due frammenti di marmo bianco appartenenti alia stessa base circolare: 
a intero in alto, a. 0,37; 1. 0,29; sp. 0,22; b spezzato in alto e in basso (entrambe poi 
sono spezzati dietro), a. 0,22; 1. 0,31; sp. 0,18; lett. di entrambe 0,04 circa, a e stato 
trovato alle grandi terme (presso_Caffe Chefala) nel gennaio del 1939; b nello stesso 
luogo un paio di mesi prima. XI-III sec. d.C.

(a) 'Η β[ουλή καί ό] 
δήμος [έτεί]- 
μησαν Μάρ
κον Αίφίκιο[ν]

5. Φαβιανόν 
[γυμνασιαρ- 
χήσαντα|

(b) ένδ[όξωζ] 
τώ[ν νέων καί]

10. έφ[ήβων

Iscrizioni di Cos, EV58

EV 58. Frammento di lastra di marmo bianco, spezzato da ogni lato. A. 0,24; 1. 0,15; 
sp. 0,1)9; lett. 0,025. Proviene dallo scavo dell’Odeon. Ed. M. Segre, Historia, 1934, 
p.443, n.8U-Xff sec. d.C.

]IKAI[
γ]υμνασ[ ιαρχησαντα 
σ]αντα τήι[

] δίς, παρα[σκευάσαντα (?)
5. ] έλαιωνή[σαντα

Erroneamente nella prima edizione avevo dato τής a v.3: Γ I in fondo e visibile sulla 
pietra.

Iscrizioni di Cos, EV263

EV 263. Frammento di base circolare di marmo bianco; la pietra e spezzata da ogni lato, 
ma I’iscrizione e intera a sinistra. A. 0,19; 1. 0,14; sp. 0J0; lett. 0,025. Proviene dallo 
scavo delle case romane sulla Via di Circonvallazione: I sec. d.C.

[]AA[
Ξεν[οφωντ 
γυμίνασιαρχ 
γερο[υσία 
T[5.
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Iscrizioni di Cos, EV8

EV 8. Lastra di marmo bianco intera a d.estf^ ft in basso. A. 0,60; 1. 0,31; sp. 0,13; lett. 
0,025. Proviene da demolizioni in cittii. Ϊ sec. d.€.

]ΩΛΕΙΙ[
γυμνα]σιαρχήσαν[τα]

[των νέων φιλοτ]είμως καί. ταμ[ι]- 
[εύσαντα τής ] πόλεως, καταλέ- 

5. [ξαντα όφειλόμ]ενον αύτήι άργύ- 
[ριον. εις μν]ήμην μέν τού 
[πατρός αΰτο]ύ, παραμυθίαν 
[δε τής γυναικό]ς αυτού Γρανίας 

θυγατ]ρός Καλλίστης 
10. [ ]μήν καί. άνάστα-

[σιν τοϋ άνδριάν]τος παρ’ έαυ- 
[τοϋ έπο]ιήσατο.

Iscrizioni di Cos, ED16

.. ED 16. :Frammento intero a destra di' stele di marmo bianco. A. 0,285 1. 0,22; sp. 0,10; 
lett. 0,01. Da demolizioni in citta. HI-Π sec. a.C.

[ ].MAIKON[...]TAIKAI[..]K[
ίερεϊ]ον ποτί δραχμάς τριακοσίας.

[ I άγέ]τω δε καί ό γυμνασίαρχος
[ ίερεϊον τέλευν μ]ή έλάσσονος άξιον οραχμαν

5. [ καί τά κρέατα διανειμάσθ]ω τοΐς νέοιφ άγέτω δε καί ό
[ύπογυρ,νασίαρχος ίερεϊον από δραχμάν έκα]τόν· τοί δε ταμίαι διδόντω 
[τώι τε γυμνασιάρχωι. καί τώι ύπογυμνασ]ιάρχωι το προγεγραμμέν[ον] 
[άργύριον ]ΩΣΕ////άνδρομάχος καθότ[ι.]
[καί πρότερον ] τοϋ άγωνοθέτα. άγόντ[ω]

10. [δε καί τοί πρεσβύτεροι καί τοί άνδρες βοϋν], καί διδόντω τώμ μέν πρε[σ]- 
[βυτέρων έκαστος ές θυσίαν δραχμάς], των δε άνδρών δραχμάς

]ς καθότι καί πρότερον 
παρ]εχόντω δέ τοί νικώντες

[τός στεφανίτας αγώνας εις τάς θυσίας εν] τώι άγώνι τών Ερμαίων 
15. [ίερεϊα δύω καί παρέσθων ταϊς θυσί]αις καί καθήσθων έμ προε-

[δρίαι εν τώι άγώνι· τά δέ ίερεϊα τοί έπί τ]ούτο{ν} αίρεύμενοι θυόντω,
[τό μέν άλλο ίερεϊον όταν ό γυμ]νικός αγών έπιτελήται,
[το δέ άλλο μετά τό συντ]ελεσθήμεν τον αγώνα.

όπως] δέ καταξίως πο[

Le integrazioni sono date per mostrare il senso. Le tracce di lettere a v.l sono assai in- 
certe. II v.8 e stato scalpellato e riscritto; mi pare certo che le lettere iniziali contengono 
quaiehe errore: in ogni modo non posso afferrare il senso dei v.8-9. V.19 ΚΑΤΑΞΙΞΙΩΣ lap.
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Iscrizioni di Cos, EV220

EV 220. Grande base di marmo bianco. A. 1,155; 1. 0,57; sp. 0,46; lett. 0,035 circa. 
Proviene dal Ginnasio. Ed. Paton, IC. 107. II sec. d.C.

’Αγαθά Τύχςτ. 
ά βουλά καί ό δάμος 
έτείμασεν Αύρή- 
λιον Πόπλιον, γυ-

Iscrizioni di Cos, EV228

EV 228. Frammento di architrave dorico probabilmente di un’edicola; la fascia superiore 
e scalpellata; e intero a destra, dove I’iscrizione continuava su un altro blocco, spezzato 
a sinistra; l’iscrizione e sulla seconda (v.l e 2) e sulla terza fascia (v.3). A. 0,21; 1. 0,66; 
sp. 0,20; lett. 0,027. Proviene da demolizioni a Kumburnu. Ed. A. Maiuri, NS. 447. I
sec. d.C.

[Τιβέριος Κλαύδιο]ς Άλκιδάμο[υ υί]ός Άλκίδα[μος Ίουλιανός] 
[ύπέρ τάς τών νέ]ων καί εφήβων κοσμίου φιλ[οπονίας]

Άθάνα Άλσείαι

Iscrizioni di Cos, EV249

EV 249. Parte centrale in alto di base di marmo bianco, ornata di cornice rilevata. A. 0,37; 
1. 0,18; sp. 0,32; lett. 0,02. Proviene da demolizioni in citta. (Ginnasio?). I ll sec. d.C,

[Ή βουλή κ]αί ό δήμος [έτείμησαν]
[έπαίνωι κ]αί άνδριάν[τος χαλκού]
[άναστάσ]ει τον άρχιερ[ατεΰσαν]- 
[τα ένδόξ]ως Μάρκον[

5. [ ]αν Πλούτα[ρχον γυ]-
[μνασιαργίήσαντα [τών τε νέων]
[καί τών έ]φήβων [
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EV 111, 17, 35, 36, 123. Cinque frammenti aderenti perfettamente tra loro di base di 
marmo azzurrino; la base ricostruita, a cui manca soltanto assai poco in fondo, e alta 
0,99, larga 0,54, mentre lo spessore non si conosce, poiche tutti i frammenti sono spezzati 
dietro; lett. 0,025 circa. I vari frammenti provengono dal Ginnasio, e poi furono murati 
nel giardino di Sarrara Jussuf; sicche Paton e Herzog, che li videro e li pubblicarono, 
non furono pero in grado di ricostruire la base. Ed. EV 111 = R. Herzog, KF. 30; EV 
17 = Paton, IC. Ill; EV 35 = IC. 113; EV 36 = KF. 33, e Herzog si era gia accorto 
che questo frammento si attaccava con EV 123 = IC. 112. II-III sec. d.C.

Άγα[θήι τύχηι]
Ή βουλή κ[αί ό δήμος έτείμησαν] \
Πο. 'Ρ[οπίλ]λιον 'Ρού[φου]
[υιόν 'Ροϋφο]ν, τον γ[υμνα]- 

5. [σίαρχο]\Ατής πόλε[ως]
[καί τών] έφήβων, άλεί- 
[φαντα φι]λοτείμως 
[τον δήμον, άγορανομή]- 
[σαντα ένδόξ]ως καί φι- 

10. [λοτείμ]ως, πάντα πορ[ί]- 
[σαντα,] έλαιωνήσαν- 
[τα καί σειτωνήσαντ[α]
[ ]ΙΚΙΙ[
[ ]ΤΗΣΕΙ[ ]Ι

15. [ ] μέν τειμ[ής τ]ής
[αΰτ]φ (έ)φηφι[σ]μένης 
[καί ποιήσαν]τα πα- 
[ρ’ εαυτού τάν] τή- 
[ς είκόνος άνά- 

20. στάσιν.]

Iscrizioni di Cos,EVlll

Iscrizioni di Cos, EV118
EV 118. Frammento di lastra di marmo bianco, intero soltanto a sinistra. A. 0,46; 1. 
0,38; sp. 0,14; lett. 0,027. Proviene da demolizioni nel quartiere turco III sec. d.C.

I[
ΘΕΙ[
έκ τών ίδί[ων τοίς έ]- 
φήβοις έν τ[.ή 

5. κή εξέδρα, άρκ[εσθέν]- 
τα μέν τή διά τ[οϋ φη]- 
φίσματος τε[ιμή
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Iscrizioni di Cos, ED228

ED 228. Grande lastra di marmo bianco. A. 1,24; 1. 0,61; sp. 0,10; lett. 0,017. Trovata 
nei 1937 ria<Jope.rata come copertura di un canale di scarico d’acqua presso l’Odeon 
romano. X sec. <J.C. .

’Επί μ(ονάρχων) Έρμία καί Διογένους· οΐδε είσήλθον ές 
τάν πρεσβυτικάν παλαίστραν, γυμνασιαρχούν- 
τος Τιβερίου Κλαυδίου ’Αλκιδάμον υίοϋ Άλκιδά- 
μου—καί έπιμελητά Σέξτου Ποπιλλίου Σέξ- 

5. του υιού Λωρείκα φιλοκαισάρων - Άμώμητος 
Δέοντος- Γάϊ(ος) Άνδέτιος Βάσσος· Φαϋστος 
Εύβούλου· Μοσχίων Διοδώρου- Πό(πλιος) ’Άλβιος Νί- 
γερ· Γάϊ(ος) ’Ιούλιος Βάσσος· Άγησικλής Κότυος·
Άνουβίων Εύνοος· Πό(πλιος) Γράνιος Ποϋλχερ· Μάρ(κος)

10. Ούιψτάνιος Κρίσπος· Μάρ(κος) ’Ιγνάτιος Εύτυχος·
Πό(πλιος) Βισέλλιος Βαβυλλιανός· Κό(ϊντος) Καίσιος Μάγνος· 
Νικήρατος Πανκράτους· Πό(πλιος) Γράνιος Σέξτου υι
ός· Παλαμήδης Ποπλίου· Πό(πλιος) ‘Ροπίλλιος Καπίτων 
Πό(πλιος) Γράνιος Σίλων Δέ(κιμος) Σήιος Καπίτων Παιδέρως 

15. Νικομήδους· Μάρ(κος) Καισίλιος ‘Ρήγλος· Δέ(κιμος) Κλώδιος ‘Ρη- 
γίλλος· Νεμέ(ριος) Αύδιος Πολλίων Γάϊ(ος) Καστρίκιος 
Άκύλας· Πό(πλιος) Αϋίλλιος Πρόκλος· Μάρ(κος) Μάριος Έρμης 
Πό(πλιος) Κλώδιος Σωτήριχος· Πό(πλιος) Κλώδιος Βάσσος· Πό(πλιος)

' Γράνι
ος Πρίμος· Τιβ(έριος) Κλαΰδιος Άγαθόπους· Κό(ϊντος) Τερέντι- 

20. ος Κο(ίντου) υιός· Σέξ(τος) "Αλλιος Βάσσος· Πό(πλιος) Γράνιος Θα- 
λίαρχος· Πό(πλιος) Κλώδιος Βάσσος νε(ώτερος)· Άλκίδαμος Άρισ- 
τοκλείδα- Γάϊ(ος) ’Ιούλιος Σέξτου υιός Βάσσος· Δέκ(ιμος)
Γράνιος Λονγϊνος· Δέκ(ιμος) Γράνιος Σατορνϊνος 
Τιβ(έριος) Κλαύδιος Θευγένης· Σέξ(τος) Σήιος Πολλίων 

25. ”Ελενος (Έλένου) τού Διονυσίου- Τιβ(έριος) Κλαύδιος Ζώ- 
πυρος· Γάϊ(ος) Κλώδιος Τέρτιος· Νικόφιλος Άπολ- 
λοδότου· Φιλωνίδας (Φιλωνίδα)· Τιβ(έριος) Κλαύδιος Νικομή- 
δους υιός Στράτων Φλάμμας Ζωπύρου· Φιλεϊ- 
τος (Φιλείτου τού Φιλείτου)· Δημήτριος Άριστοκράτους· Κό(ϊντος)

Κορ[νή]-
30. λιος Φλάκκος· Διόφαντος Φιλίνου· Νυμφόδοτος 

Δόχου- ’Απολλώνιος Ξενοκράτους· Διοσκου-
ρίδης (Διοσκουρίδου)' Πό(πλιος) Όφέλλιος Μάξιμος· Λού(κιος) Κοσ- 
σίνιος ’Απολλώνιος· Λεύ(κιος) Γράνιος Ααβέων Πό(πλιος)
'Ροπίλλιος Λονγϊνος· Λεύ(κιος) Όφέλλιος Βάσσος·

35. Γάϊ(ος) ’Ιούλιος Έπάγαθος·
Έτερηία Γα(ΐου) θυ(γάτηρ) Πρόκιλλα.
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Iscrizioni di Cos, EV94

EV 94 Base di marmo ceruleo intera a sinistra e ia alto. A. 0,59; 1. 0,48; sp. 0,42; lett. 
0,03. Dal Ginnasio. Ed. Paton, 1C. 109. U sec. d.C.

'A βο[υλά και ό δά]- 
μος [έτείμασαν Μάρκον]

, Αύρήλ[ιον Διονύ]-
σιον ’Αλεξάνδρου υιόν]

5. γυμνασιαρ[χτ|σαντα] 
τών νέων [καί εφη |- 
βων έν[δόξως καί] 
έπι[φανώς

Iscrizioni di Cos, EV108

EV 108. Frammento intero a sinistra di base di marmo bianco. A. 0,19; 1. 0,39; sp. 0,23; 
iett. 0,03. Proviene da demolizioni in citta (Ginnasio?) II-III sec. d.C.

γενόμε(?)]-
vov τών έφήβω[ν γυμνασιαρχή]-
σαντα τών (νέων

]-ιΐ[

Nella prima riga tracce irriconoscibili di una lettera.

Iscrizioni di Cos, EV12

EV 12. Piccola base di marmo bianco con incavo in alto per l’inserzione di una statua. 
A. 0,215; 1. 0,32; sp. 0,125; lett. 0,014. Provenienza ignota. II sec. a.C.

[Ζ]ωΐλος Τημένο[υ] 
παιδονομών 
υπέρ τάς τών παίδων 
ύγιεία[ς] καί 

5. ευταξίας Έρμεϊ 
καί 'Ηρακλεί.

Iscrizioni di Cos, EV191
EV 191. Pilastrino di marmo ceruleo riadoperato come soglia di porta in una casa romana 
in Kalvaja, e a tale scopo ritagliato a sinistra. A. 1,065; 1. 0,29; sp. 0,27; lett. 0,013 
circa. II sec. a.C.

Παιδονομοϋντος 
[Άσκ]Ληπιοόώρου τοϋ Νικη- 
[ράτ]ου, Ξενότιμος Εύδάμου, 
Νικαγόρας Νικάρχου νικα- 

5. [κ]ότες παίδας τούς πρεσβυ- 
[τέρ]ος εύεξίαι τό τεθέν 
(αθ]λο[ν Διί] Άλσείωι καί Άθάναι 
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£V 175. Piccola base di marmo ceruleo, con incavo in alto per I’impostazione di una 
stuiua. a. 0,17; 1. 0,35; sp. 0,28; lett. Q.009. Proviene da demolizioni in localita Amyg- 
dalona, presso la casa romana. I sec. a.C.

[Πα]ιδο[τ]ριβοϋν[τος] Δημη[τ]ρίου τοϋ Έπ[ιγό]- 
[ν]ου καί ύποπα[ιδ]οτριβοΰντος Έρμίου το[ύ]
[Ζ]ωίλου, οί νικήσαντες τή λαμπάδι των 
[Ή]φαιστιείων 'I 

5. 5Αρτεμ[ί]δω[ρο]ς 
’ Απολλωνίδου 
τό Β
Διονύσιος 
[Μ]ελάντα 

10. [Άπ]ολλωνίδης 
[Άλε]ξάνδρου

Iscrizioni di Cos, EV175

Iscrizioni di Cos, ED238

ED 238. Frammento di stele di marmo bianco, intero in alto e a destra. A. 0,38; 1. 0,19; 
sp. 0,12; lett. 0,008. Proviene da demolizioni. Ill sec. a.C.

[Τάδε διέγραψαν τοί ά]νδρες τοί [αίρ]εθ[έντες]
[συγγράψαι περί τάς π]ράσιος τά[ς ία]ρω[σύνας]
[τοϋ Ήρακλεύς τοϋ] Καλλινίκου, Κλ[η]να[γό]- 
[ρας τού δεινός, Τελε]υτίας Θευδώρου (vac.),

5. [ό δείνα τοϋ δεινός- ό] πριάμενος τά[ν ί]ερ[ω]- 
[σύναν έστω υγιής καί όλόκλ]αρος· ίε[ρ]ά[σθω δε]
[έπί βίου καί άτελής έστω] τάν λειτουρ[γιάν]
[πασάν χωρί τριηραρχίας] καί λαμπαδαρ[χίας]- 
[άπολελύσθω δε καί σιτοφ]υλακιας καί[...] κ 

10. - ]Σ[
]ΟΙΙΕ[

]ΕΣ[
]9Τ[

]λλ[.]τρα[
]Ρ[..]Θ[ 

γεγ]ραμ[μένα 
κ]ιβωτ[όν 

]ΤΩ[

]Α[

μεΐ καί Ήρακλεΐ. 
Άθήναιος A 
Έστιαΐος 
Έρμίου
’Αλέξανδρος A
Μολοσός
Συάλκου
Άπολλοφάνης
Μελεάγρου

Άθήνιππος A
Διόδωρος
Άθηνίππου
Άριστοκλής A
Δημήτριος
’Αντιγόνου

15
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EV 109 a e b. Due frammenti della stessa base di marmo bianco, ornata di grande cor
nice sull’orlo: a e intero a sinistra, b e intero a destra. a: A. 0,19; 1. 0,15; sp. 0,23; lett. 
0,02. b: A. 0,36; 1. 0,14; sp. 0,32 (entrambe i frammenti sono spezzati dietro). Proven- 
gono da demolizioni in citta. I-II sec. d.C.

['A βουλά και ό δάμος 
έτείμασαν άνδριάντός άνα]- 

(α) στ[άσει ]Ν (δ)
ΤΟ[ - ‘ γυ]-

5. μν[ασιαρχήσαντα τ]ών 
νέω[ν καί εφήβων φ]ι- 
λοτ[είμως καί ένδόξαής

Iscrizioai di Cos, EV109a&b

Iscrizioni di Cos, EV137

EV 137. Frammento di base di marmo bianco spezzata in alto e a destra. A. 0,17; 1. 
0,35, sp. 0,28; lett. 0,018. Proviene da demolizioni in vicinanza della chiesa di Hagh. 
Paraskevi.’Ill sec. a.C.

[·]ΘΕ[
χοραγήσαντα
λαμπαδαρχήσαντα
άγωνοθετήσαντα

Iscrizioni di Cos, EV169

EV 169 Frammento di base di marmo bianco, intera soltanto in alto; ma l’iscrizione e 
intern anche a sinistra. A. 0,25; 1. 0,33; sp. 0,08 (la pietra e spezzata dietro). Proviene 
da demolizioni in citta. I sec. a.C.

[Δ]ικαστοφώντ[α τοϋ δεινός γυμνα]- 
σιαρχήσαντ[α, τοί έφηβεύ]- 
oavxts και tjot άλειφομενοι] 
ιον εαυτών άρ[χοντα

In basso sono tracce irriconoscibili di un’altra riga.

Iscrizioni di Cos, EV250a

EV; 250 a e b Due frammenti di marmo bianco appartenenti alia stessa base circolare:

(a) Ή β[ουλή καί ό] 
δήμος [έτεί]- 
μησαν Μάρ
κον Αίφίκιο[ν]

5. Φαβιανόν 
[γυμνασιαρ-
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Iscrizioni di Cos, EV214a

EV 214. filastrino quadrangolare di marmo bianco, recante in alto un incavo per l’im- 
postazione di una statua, di cui si riconosce l’impronta di un piede e di un appoggio 
quadrangolare. A. 0,99; 1. 0,39; sp. 0,37. Fu rinvenuto nella primavera del 1938 nello 
scavo presso le grandi terme di Porta Nuova, al di la della strada antica e doco dopo il 
Ninfeo, in terreno di riempimento. Faccia a: I sec. a.C.; faccia b' X sec. d.C.

Faccia A: lett. 0,017
(α) Φίλιππος

Φιλίππου
παιδονομών ύπ[έρ] 
τάς των παίδων 

5. ύγιείας 
καί ευταξίας 
Διί Άλσείωι καί 
Άθάναι Άλσείαι.

ΝΪΣΥΡΟΣ

IC XII 3,3 (SUPPL), 104
104 Basis cylindrata mnrinoris albi cymatiis ornata, a. 0,74. None tabulam sacram ecclesiae quae in oppido Μανδξάκι est, sustentat.

LtU'Crae apicatae magna cum elegantiae quamvis putidae specie incisae Khodiorum titulorum nos coininonefaciunt, imprimis Θ; a. versu 1 0,025 — 
0,03, deinde paullo minores. Ed. ’A. *E. Κοντολεων ’Aμαλ$εια 1887 az. 3950 = Κ'Μντταντινονττολις 1S87 ctz. 19 = N. Ch. Andriotakis Πλάτωΐ' X 
1888, 361 = Mitth. des athen. Inst. XV 1S90, 134 ex schedis Ioannis Logotlietae (H. van Gelder Mnemos. XXIV 1896, 256, 41). Exscripsi.

ΓΝΠΜΑ ΓΟΡΑΚ ΑΠΡΟΘΕ Ο Υ______________
Ν Ε I 2 Υ Ρ I Ο Ν

ΣΤΡΑΤΕ Υ 2 Α Μ Ε Ν Ο Η Ε Η Τ ΡΙΗΜΙΟΛίΑλΟ 
Η Ο Μ ΑΕΥλΚΑΡίΑΣΕ ΒΑΣ Τ ΑΚ Αΐ 2 Τ Ε <{. A ΝΡ.

5 Θ Ε Η τ Αγη ο τΑκβ ο υ Λ α ν Π A EON A Κ I X X Ρ γ'·*"' 
χ εοιχ xte$AnoixkAiiepAteyx Α^ιτ Α ε ν η ι χ υ 
ρωτωνςεβαςτ η η κ Α ι δ α μιουργηχ α ν τ α κ αι
Γ Υ Μ ΚΑΧΙΑΡ X Η X Α Η Τ Α Η Ε ΗΚΙ X Υ Ρ Ω Κ A 1 Θ Ε Κ 
Τ Α ΤΟΕΛΑΙΟΚΤΤΑ ΧΙΕ Λ Ε ΥΘΕΡΟίΧκΑΐΤΟΙΧΚΑ Τ Ο !

ίο koyxiehneixyp η κΑιτοιςπΑρεττιδΑμ ε υ
ΧΙΝΕΠΙΗ ΗΝΕΧ ΙΓ Κ Al ΓΕ Ν OMEHOKE Υ A ΡΕ
χ τ ονπΑϊιτοιχ κοικε ι οι χ τοιχΕκκιχγρ η 
ΚΑΐΧτε^ΑΗΠΘΕ Η τΑυποερμΑιζοντωκχ 
ρυχεοιςςτε|αηο ι χ π Λ ε ονΑκιςκΑιυποα^ρο 

ι 5 Α ΙΧιΑΣΤΑΜΣΥΡΩΗ κΑΐΥ ΠΟΑΙΟΣΜΙΛιχιΑΣΤΑΝ 

’ Σ C'l ,Μ ΑΘΕΚΤΑΥΠ ΟΑ Υ Τ Ω ΝΚλίΣΤΕφΑΝΩΘΕΝ 
ν· ·· ντιίττίιοι: ^ »»■ " ’•■ί» ΙΟΝ Τη6ΐ X Υ Κ

Γu'j.urt'jic

Nctrvaici'
■ > „ ι τ *

ττοατευταμενον εν τ^ιημιο/.ια α ο- 

VCUCt KClCtuS^tCC 2e/3«“rt, και T7c(pC<l"JJ- 

S S’-i'ra υτ70 rav βουλήν ιτ?.εοΐ'ακις y ζυ-

ζηοις ττεφανοις, και ιεζατευταντα εν Ν»τυ- 

ξω 7'Ζν Σί/3ccT7'j.v, και δα'χιον:~/υ,ταντα και 

y.ixucTiazy YTttrrai· (sic) it·· Sit-jzv και 

7ci 70 ε/.αιον -άτι ίλευ^ε^οις και 7οΙς κατζι- 

10 κουτί Ιν Χειτυζω και τζις τταζετηδαιχευ-

τιν ίτζι 'χννες (stc) νy , και γενομενζν εναζε- 

T7cv —cert rc-ic ycimuc τζις it· Χίτυ^αι 

και ττεψαΐ'ϊ -ζή-τκ υ~c Μζ>χ«ιϊ. wtoji· cy- 

ζυηζκ Τ7·φαιζι.· ,τλίβι·.«.*«·■·, και ΰ—ο Αφζο- 

15 όιτιατταν 2*. zj ν και ύττο Αίας yiu'/.r/iciTTar, 

\y-ai\ 7-t‘xa-?iv7(i vrre αυτυν και ττεφανχ-α·.'- 

[τα υτ'ζ Αιζ^τιαττάι· Εύ[ζ·^νχΑ\ΰ:ν τίν τνν 

[·« ................................................................................

Nonnulla a quadratario correcta, velut vs. 7 in verbo δαιχιουζ*/. P postea 
insertion, vs. 14 17 (-λ-ονάκις) ex IT mutation. Orthographica parum 
sibi constant, velut in insulae ipsius nomine. Interdiun sermo vulgaris

irrepsit, ut vs. 8 ^/υμνατιαζ'χττανταν, vs. 11 μχ,νες pro μήνας; cf. siinilia 
I. G. Ins. I 937. Vss. 3 — 6 in. ad Khodiorum res spectant. || vs. 3 τταα- 
τευτάμενον *in classi maris Aegaei, quae Corinthi cogebatur e sociis* (Wilam.).
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ΡΟΔΟΣ

IG XII 1,127

127 Tabula martnorea, quae a. 1885 vel i860 Rhodi in cuuro ecciesiae dirutae fuir. In parte aatica sunt ficuSi <2 et b, in dextra c; lictens parvis 
et accurate scuiptis. quas alien a. Cbr. n. saeculo arcnbfiii Fouc.. nos primo adscribere allis catisis cogimur. Ed. Foucart Bull, de corr. Sell. 

X I860. 199<eqq. ectypo usus ab Eduardo Bitioni cooiecw. Lapidem denuo nuper ridit Sfyli&nus Saridakis. [Insctiptionum a et ό ectypum 
W. R. Pacunis humanitaie accept, quo tempore haec typb iam erani expressa, unde pauca tnutavi].

in tronte lapidis

EP I A Γ H N Ο Θ £

IATYP ΟΥ6ΦΕΠΟΥ

2ΙΑ6ΡΙΔΑΜΙΑΔ E ΔΟΤΑ!

E ,Ν I K EI

s Φ v Λ A N I K ΑΣΙΩ N HI E 

Φ ΥΛ A P X Ο Σ

1 Η Ν Ο Δ Ο ΤΟΣΣΑΤ Y POY 

ΕΦΕΙΙΟΣ

** E YM N ΑΣΙΑΡΧΟΣ 

10 Δ A M A ΤΡΙΟΣΔΑ Μ ATPIOY 

ΡΟΔΙΟ Σ

ΕΓ·; ΑΓΡ.ΝΟΟΕΤΑ 

ΜΗΤΡΟ Δ ΩΡΟΥΤΗΝΙΟ Υ 

Ε Ν IΚ £ I

1 ή Φ Υ ΛΑ Ν I Κ Α Σ I Ω Ν Η I Σ 

ΦΥΛΑΡΧΟ Σ 

Δ Ω Ρ ί Ω Ν A Ν Τ I ΟΧ Ε Υ Σ 

Γ ΥΜΝΑΣ I A ΡΧ Ο Γ 

Π Ο ΣΕΙ Δ ΩΝ I Ο Σ Ρ Ο Σ ΩΔΩΝ I Ο Υ 

20 ΡΟΔΙΟΣ
ΕΡΙΑ Γ Ω Ν Ο Θ Ε ΤΑ 

Α Γ Ο Λ Λ Ω Ν I Δ Α ΛΥΣΙΜ ΑΧΕΡ.Σ 

ΕΝΙΚΕ!
Φ Υ ΛΑ Ν I Κ Α Σ ! Ω Ν Η I Σ 

25 ΦΥΛΑΡΧΟΣ 

ΔΙΩΝ Φ Ρ Υ Ξ

ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ 

Λ ΡΟ ΣΑΝ . . Ο ΧΕΥ Σ 

Γ Ω Ν Ο Θ Ε Τ

b
30 Ε Ρ Ι Α Γ 2 Ν Q Ρ F.T-A. ·

Α Γ Η ν Ο Ρ Ο ΣΦ Α Σ Η Λ I Τ 

cM Κ Ε I Φ Υ Λ Α 

Μ Κ Α Σ I Ω Ν Η I Σ 

Φ Υ ΛΑΡ X Ο Σ

25 Α ΡΟΛΛΩΝΙΟ ΣΣ ΕΛΓΕ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ 

A Ρ ΟΛΛΩ Ν 10 ΣΑ ΜΦΙΡ Ο ΛΊ 

EP ϊ Α Γ Ω Ν ΟΘ Ε ΤΑ 

Φ I Λ Ω Ν Ο ΣΑΛΕΞΛΝΔΡΕ £ Σ 

40 Ε Ν I Κ Ε I ΦΥΛΑ 6 ΑΣΙΑ Η ΙΣ 

Φ ΥΛ A Ρ X Ο Σ

Σ ΩΤ Η ΡI X Ο Σ A Ν Τ I Ο X Ε Υ Σ 

Γ Υ >1 ΝΑΣΙΑΡΧΟ Σ 

ΕΡ.ΙΑΣΣΟΛΕΥΣ 
45 ΕΓΙΑΓ ΩΝΟΟΕΤΑ

Δ Ρ Ο Μ Ω Ν ΟΣ Α ,Ν ΤΙ Ο X ΕΩΣ 

Ε Μ Κ Ε I Φ ΥΛ Α Ο Λ Υ Μ Ρ Η I Σ 

Φ Υ ΛΑ Ρ X Ο Σ 

ΓΟΡΓΩ Ν Κ Ν ΙΔΙ Ο Σ 

50 ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ

A Ρ Ο Λ ΛΩΝΙΔΑΣΑΝΤΙΟΧΕΥΣ 

Ε ΠI Α Γ Ω Ν Ο Ο Ε ΤΑ 
ΕΡΜΩΝ Ο Σ ΑΝΤΙ ΟΧ ΕΩ Σ 

ΕΝΙΚΕ! ΦΥΛΑ ΒΑΣΙΛΗ I Σ 

55 Φ ΥΛΑ ΡΧ Ο Σ
« λ . γυζ

Vss. 59. 82. 64. 66. 70b in rasura scripti sanr.

in dextru latere

ΕΤΙΔΕΣΤΟΥ 

ΚΑΣΙΡ. NKYIIKHN 

ΔΕΔΟΤΑΙΚΤΙΣΤΑΣΤΟ Y K 

Ρ I Α Σ Σ Ο Λ I Σ 

I C Ν Ν I Κ Α Σ I Ω N 

ΡΟΔΙΟΣ

8 A Σ I Λ I Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Δ Η MHTPiΟ Σ ΝIΚ Λ Σ ΙΩ Ν Ο Σ Ρ Ο Δ 

ΔΗ H ΗΤΡΙΟΣ B ΡΟΔΙΟΣ 

Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ ΕΩ Ν Ο ΑΛΙ A Ρ X Ο Υ Ρ Ο Δ 

O.EG Ν ΑΝΤΙΟΧΕΥΣ

ΩΙ A Ε Γ I Δ A Μ I Α ΔΞΔ Ο T 

El PH Ν Σ Ο Λ I Σ 

Ε Υ ΚΛΕ.ΟΣ ΔΑΜΑΙΝΕΤ ΟΥΡΟΔΙ 

A Ρ I Σ Τ Ο Κ P AT ΗΣΑ Ρ I Σ Τ Ο Φ A Ν E 

ΡΟΔΙΟΣ

• ΣΑΤΥΡ ΟΣΕ ΦΕΣΙ Ο Σ 

•' ■ Ε ΡI Δ Α Μ 1 ΑΔΕΔΟΤΑΙ 

Ί Η Ν Ο Δ Ο ΤΟΣΣΑΤΥΡΟΥΕΦΕ 

’•ΝΕΣΤΩ PSPM I Ο Ν Ε Υ 

ΞΡΜίΑΣ ΣΥΜΒΡΞΥΣ 

. A Ρ X I Α Σ ΧΙΟΣ 

ΟΛΥΜΡΙΑΣΝΙ Κ Α Σ I Ω Ν 

Ν I Κ Α Σ I Ω Ν A Ρ X I Α 

Κ Α Λ Λ « ΣΤΡΑΤΟΣ A Ρ X 

Δ ! Ο Γ Ε Ν Η Σ A Ρ X I Α 

Δ Α Μ Α Τ Ρ I Ο Σ 

Α Γ Α Θ Ο Κ Λ Η Σ Σ Ο Λ Ε 

ΒΑ ΘΙΡΡΟΣ Α Λ Ε Ξ . .

ΜΕ Ν A Ν Δ Ρ Ο Σ . . Ν

ΡΟΔΙΟΣ
I Φ I Α Δ Α Σ Μ I Κ I Ω Ν Ο Σ 

. ... ΡΟΔΙΟΣ

γ :ζ

. Ρ Ε 

ν υ

SMi
ν τ ί ο χ ε ■■■'■■■·**

IG XIII, 95

Rhodi intra castellum, prope templi turcici ruinas. In magna basi, 1.0,90, a. 0,63, cr. 0,72, cuius inferior pars admodum detrita est; 
JfUerae secundi fere saeculi p. Chr. n.; nondum adliibita forma C. Pauca litterarum vestigia cognovit Selivanow Topogr. Rhod. 1892, 123 
coll. tab. epigr. 9. Ectypum non sine difficultatibus mihi comparavi, unde nonnulla melius leguntur.

a.

[S δαμος ο * Ρ οδ/ωΐ'] y.ici a Q>ov).ct y.ut a 

[7*ξουτ!α(?) At?Juv] Π£ΐ3χ«δ« την ?.αμ- 

\jr3G7ftTtzv μητίξα] Ύιβεοιου K?mv. Aju- 

[stcvTCf του λαμπρότατου υπατιαου

S ----------------------------*Eyj.nvity.ov (?)

--------------------------------------- ----------- 7rev <τζμνο·

[ταταν ανε]φιαν M«[j>]^c[v]
[Κλ«. Kfti'fM'icv ~εβν,]οου 7o[v 
[r/rrcv irprjdiov ευνοκχ]ς . . . 

β’εοΐς.

6.

ο δαμος ό Ροδίων y.cu « βου7.α Μ[αοχον] 

Κ).«. Krci'fii'ioi/ Άεβγ,οον τ['ον y.arcrir-] 

τον εψτβον δοντα «.τι r«c - — - 

[- · . · ί^χαττω μ:·ν TrsXs^ira δηναοια]

5 [&]vo I [*]r« h\sxa, r]c7? Sf Ct οινοίς--------

[..................re] διπ·[λ]ίΐτιοι/ (Srvreptu) ii[S ]
- —------- --- ο ν υιόν M ctjy.o'j A - -

10 10
xcu Πίι-2Γχ[<·<δΛ 

. . . ς ε woi [ας
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SIG II 1067
1067. Peraoae Rhodias Victor saec. Π. Cedreis, in insula 

Schetizr-Otgn iratm-prorul ab in time sinus Ceramici recessu. Edd. Paton 
Class. Rev. Ill 422; Cousin et Deschamps Bull. Hell. XVIII 1894, 27, 6 (SylL* 
679); Bechtel SGDI 4271. [Si]

Χερσονασίων 1 το κοινόν |Όνααιτελη Όνασιστράτου2, νικών τα στάδιον | 
πάΐδας τρις ^ίσΐίμια, | άγενείοος Νεμεα καί Άσκλαπίεια έγ Κώι3, | 

5 άνδρας Δωρίεια έγ Κνίδωι4, | άν[δο]ας Διοσκουρια^, | άνδρας Ηρά
κλεια β, |ιταϊδας καί έφηβους ΤλαπολεμειαΈ | στάδιον καί δίαυλον παΊδας 

10 Δωρίεια έγ Κ,νίδωι, j εφήβους Ποσειοάνια^, | στάδιον και όκλίταν αν- 
δρας'Ηράκλεια δόλιχόν άνδρας δίς, | [λαμπ]άδι9 αϊτέ ττράτας10 άνδρας |

Ιό ΓΑ]λίεια τά μεγάλα H καί τά μικρά 12 οίς, j Διοαχοόρια δίς, Ποσει- 
δάνια δίς, | [στάδιον καί)13 άιτ(λ)ίταν14 ά[νδρας13____]

11 Quinquennalia, cf. n. 7248, Διχανάμια Άλίεια. 12 Annua.
'3 Suooi. Dttb. 14 ΟΠΙΤΔΝ

SIG III 974
974. Bhoaiorum lex do oleo distribuendo, Sitec. I p.Chrl 

Rhodi in urc-. ET. Coilignon Bull. Hell. VII1883, 96 (IG Xu 1, 3 et p. 20d;- 
SGDI 3755; Syll.2 649). [·&] ?!

[έ’δοζεν τώι δ]άμωι εν τα εκλησία εν τώι Άρταμιτίωι μηνί' τώ[ν |'· 
άνδρών, οιτ]ινες δησεϋντι καί ττωληαεϋντι τό έλαιον ις τ[ό | γυρνάσιον ; 
ά]φί)ονως καί άνειτικωλότως ποιούμενοι τάν ίΐεσιν. I [άναγραώαι ojno-,3 

5 σαςί κα έκαστοι λάχωντι άμέρας άρζαμένο[υ; | ά<ρ’ άς2 χα 6 ίερεΰ; 
ό] μετά Εϋκράτη3 ispotrsuvj μέχρι θεσμοφορίου τρίτ[ας, | δττως τό ; 

λοπψν επί τοϊς -ρογεγραμμεναις γείνηται ά Οεσις κ[αί ά ?:ώλη|αις. 
χαρά των] λαχάντων καί προγεγραμμεγων άνδρών ή ϋίτ’ αύ[τών | 
ταχίίέντων' τ]ών δε λαχάντων τά ένοματα ό γραμματέας [άνα|γραψατω, 

10 καί] ποτιγραψας έκάστω τάς άμερας άς κα έκάστου λάχη ονομ[α | εκ 
1 του . . . τι]μάματος4, συνκλαρωσάτω καί άναγραψάτω κατά ταύτά- 

ό δε ί[ερεΰ;Β | γράύαςδ τάδ]ε τό ψάφισμα έστάλα λιίΚ[να] θέτω προ 
τοΰ άγορανομ[ίου | ποτιγράψας κ]αί μήνα καί άμέραν δλου τοΰ ενιαυ
τού, ινα κα έκαστος [είδή | κατά μήνας καί ά]μερας τον ενιαυτόν 6.

!§.; «οτα[ν]α[γ]ραψάτιο δε καί τά πλε[ονά|ζοντα όνάματα7( ει κα ,χ]ρεία 

|^β γείνη"1»1! [R τ“ν δα]ττάναν άγη ό δάμος ... |_« Μΐ.ς καταβαλ- 
τίν ^.j-Bujv γράμματα3 | [_·«.«1 _ εί δε κα ό ίερεΰς μή άνα]γράφ[η τι τοό- 

|Κ·τ]ων [ή Η·]ή κοιή τά ττ[ρο|γεγραμμενα, άττοτεισάτω __
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ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ

IG XII2,134

134 vico Moria prope coemeterium. In lapide marmoris fnsci, 
tH- 0,90, lat. 0,50. Exscripsit Cyriacus, ediditque est ex Cod. Pa- 
viano Kaibel Ephem. epigr. II p. 6 n. 20 (Bechtel Dialektinschr. n. 295). 
Litterae in versuum 5—13 parte dextra nunc evanuerunt, sed illis 
quae supersunt vestigiis cum Cyriaci apographo collatis apographum 
confeci, (juod lapidem, qunlis tunc erat, spero, depingit. Litteras, quae 
in lapide, ut nunc est, secure leguntur, lineis subductis liotavi. .

γτεριευςοκαιΑιο|ανηςκρα 

τ Η T Ο Σ ΑρΟΜΑΓΕΤΗ Σ A I Σ 

T Ώ π ΑΤΡΙΓΤ APEXONTIT ΑΠΟ 

ΛΕΙΚΑΙ ΤΟΝΕψΑΒΑΡΧΟΝΕΚΤΏΝ 

S I A ! S N cacat

ΚΡΑΤΗ Σ Z £2 ΙΤΤΑΓΥΜΝΑΣΙ

Σ A 1 Σ T o N N E Q N KAITSNE^

T E λες:σ: A 1 Σ A E K A 1 ΑΛΛΑΙΣ Μ Ε ΓΑΛΛΑΣ

K A 1 T A Ξ: i E Σ 1K A 1 E K λ 1 K 1 A 1 Σ K A 1

B H A 1 Σ K A 1 E K H SO N 1 λΐΏΝΚΑΙΓΥΜΝ

X o NAM A Π E Π o H K £2 N Γ Y Μ N A

Γ Λ Y K £2 N

z £2 N K A 1 E A Y T O N ΕΠΕΓΡΑΥΕΝ

Πεοτευς o και Διαφανής K^a- 

τητος 8ρομα·γεττιταις 

τω πατξΐ rraoeyjavTi τα irc~ 

λ*ι και του ιφαβαξ'^αν ix τωυ 

iSlUJV.

Καατης Ζωιττα ·γυμΜατι[α^γγ,~ 

ταις των νέων χα) τωι> εφ[αβωυ, 

τελετταις St- και αλ?.αις μ£γ«λλ«[ι]ς 

και ταμίες και ίχΒιχίαις και (jrpex- 

/3r,«ic, και Ικ των Ι8ιων και γυμΐ'(«τ»«ο- 

*χων αιχα ττεπα^χων γυμνα[(ηον"

Γλυκόν -----------
ζων και εαυτοί· επιγραφευ.

IG XII 2,232
2-12 CVri.ici apographum #:xs;jC ir. Co*:. Caihcelhano Gt. 47 f. 47b cnaV'l· 

lem^iire ’apud Lesbon in quadam oasi*. unde ed. (oonnullis ab ipso 
..tatis) Moratorium Tn'savr. II p. 560 *VC. I. 0. 2191), et in Cod. Pa- 

ciszno cuii! Srincnate ‘ibidem' ί. ad •• ■lir.ea), unde ed. Kaibei Ephxm. 

tpifjr. II p. 7 n. 23. Ver.«o ieccndiin; Col. VallicelUanum disiinxi. tex

tual Cod. Paciani dedi.
0 A ^ Μ 0 Σ

A p < ε P 0 Λ * N K A ρ ΓΤ 0 
0 p 0 x a I Λ ί Π Π i N A N 

TAN - v Λ S A Z » 

i A 3 X C \ c I T 0 >

*0

Ή/.·~»βί
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:53 EEST - 3.236.241.27



ΧΙΟΣ

SIG ΠΙ, 959
959. Chiorum victores. Olim Chii, nunc Graziae. Edd. Boeckh 

. cl G 2214 (Syll.2 624; Mictieibia); Wilhelm et Gurlitt ap. Dittenbergerum 
Syll.2 II p. 821. Cf. Ziebarth Schulw.2 88.139. [Hi]

[έ]πί πρυ[τά]νεως Αδη[νοδ]ώρ[ου, γυμνασι][αρχοΰ7των Έρμηαίλεω τοϋ 
Ξοΰδο[υ, Δίν][νυος ταϋ Έλίςου, Νικίου του ιν1ήτοωνο[ς, οΐδε] | ένίκων 

5 των τε παίδων χα'ι των έφήβω[ν καί των] | νέων 1 τους τιδεμένους 
αγώνας2 χαί [έδυσαν 3] | ταις τε Μούσαις καί τωι Ήραχλεΐ άττό τής 
π|φοσο|όου τής δεδομένης κατά τδ ψήφισμα τό Υ._|τεος4 τοϋ Λυ- 
σίοο. άναγνώσεως· Αγαδοχλή[ς] | Αγαδοχλεΰς. ραψωιδίας' Μιλ- 

10 τιάδης Διονυσίου.| ψαλμοΰ5' Ξένων Τιμοκλεΰς. χιδαρισμοϋ' Κλε[α- 
χό]αης Διονυσίου, παίδων δόλιχον Ασκληπιάδης | [Πρ]ωτογένου. 
έφηβων νεωτέρων δόλιχ[ον Δι|ο]νύσιος Ιίαλλιατράτου. μέσων 

15 δόλιχον Π[ρωτο]|κλής Τιμοκλεΰς. πρεσβυτέρων δόλιχό[ν]· | Μο- 
σχίων Μοσχίωνος. άνδρών δόλιχον Αΐσχρ[ί]ων Αϊσχρίωνος. παί- 
οων στάδιοV Αδηνικών Θ[ε](οφάνου. εφήβων νεωτέρων στ.ά- 
διον'Έστιαίοβ;] | Μεγήνορος. μέσων στάδιον Απολλώνιος Α|πολ- 

20 λωνίου. πρεσβυτέρων στάδιον Αρτέμιον [Αρ]|τέμωνος. άνδρών 
στάδιον Μητρόδωρος Πά|[σων]ος. παίδων δίαυλον Αδηνιχών 
θεοφάνου. έ|[φ]ήβων νεωτέρων δίαυλον 'Α’βριστος Παταίκου. | 
[μ]έσων δίαυλον Μελάντης Αντιγόνου. πρεσ|βυτέρων δίαυλον 

25 Απολλώνιος Απολλώνιου.| [ά]νδ ρώ ν δίαυλον Μήνις Αδράστου. [ παί
δων πά|λην Αδηνικών θεοφάνου. εφήβων νεωτέρων πάλην | 
Δημήτριος Μάκρωνος. μέσων πάλην Μόσχος Μό[σ]|χου. πρεσβυ

τέρων πάλην Θεόδοτος Θεοδότου. [άνο|ρών πάλην' Απέλλας 
30 Κλεινομάχου. παίδων πυγ[μήν]' []Ηρακ[λε(3ης'Ηρα]κλείδο[υ]. έφη

βων νεωτέρων [πυγμή V | (vestigia lillerarum)__
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