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Εις IG II1 2 1039

'Η μεγάλη στήλη, Ε. Μ. 10341, έφ’ ής ή ώς άνω επιγραφή, συγκείμενη εξ 
ύπερογδοήκοντα ενεπίγραφων τεμαχίων, ήτο τοποθετημένη εντός ξύλινης θήκης 
άπό πολλών ετών. Επειδή και τό ξύλον καί ό γύψος, μέσα εις τον όποιον τα 
τεμάχια ταϋτα ήσαν «κολυμβητά», είχον φθάρη, διελύσαμεν ταΰτην. Διά να άπο- 
κτήση δέ στερεότητα αυτή, συνεδέσαμεν τα μεγαλύτερα τών τεμαχίων με ράβδους 
ορειχάλκου, διαμέτρου άναλόγου προς τό πάχος καί τό μέγεθος των τά μικρό
τερα τεμάχια, έφ’ όσον ήρμοζον έπ’ άλλήλων, συνεκολλήσαμεν με την συνήθη 
κολλητικήν οΰσίαν. Τά κενά τοϋ ούτωσί σχηματισθέντος σκελετού έπληρώθησαν 
μέ γύψον. ’Ιδιαιτέρα προσπάθεια κα'ι φροντ'ις κατεβλήθη κατά τήν άποκατάστα- 
σιν τής στήλης, ϊνα τά ενεπίγραφα τεμάχια (εκείνα, έφ’ ών σφζεται μέγα μέρος 
τών ονομάτων τών έφήβων), άτινα είχον ένσωματωθή είς ταύτην άνευ συνεχείας 
κειμένου, έντοπισθώσι καί άνακτήσωσι τήν πραγματικήν θέσιν των έπί ταύτης. 
Τούτο έπετεύχθη, καθώς φαίνεται έπί τών πιν. 9-11, τό δέ άπόκτημα δεν είναι 
άσήμαντον. Είς τήν άποκατάστασιν τού κειμένου τών ψηφισμάτων συνέβαλε τό 
ότι, αρκετά μικρά τεμάχια, ένίοτε μέ 1-2 ή περισσότερα γράμματα, έπιλεγέντα 
μεταξύ πολλών όμοιων άποκειμένων είς δύο κιβωτίδια, κατεδείχθη, ότι ανήκουν 
είς τήν στήλην, καί συνεκολλήθησαν έπί ταύτης (πίν. 9-11).

Είναι μία τών μεγαλυτέρων στηλών τού Μουσείου. Τό αρχικόν ύψος της δέν 
είναι γνωστόν, διότι κάτω είναι έλλιπής2. Ώς ήδη άποκατεστάθη, έχει μέγιστον 
σφζόμενον ύψος 2.13 μ. (αντί τού 1.76 μ., ώς είχε πριν ή τήν διαλύσωμεν) καί 
πλάτος άνω 0.87, κάτω 0.94.

Ή συμβολή είς τήν άποκατάστασιν τής στήλης καί τήν έπί ταύτης έπιγρα- 
φήν συνίσταται: Α) Είς τήν συγκόλλησιν νέων, άνηκόντων είς ταύτην, ένεπιγρά- 
φων τεμαχίων. Β) Είς τήν τοποθέτησιν αρκετών έκ τών ήδη γνωστών τεμαχίων 
είς τήν θέσιν έξ ής είχον άποσπασθή. Γ) Είς νέας αναγνώσεις καί συμπληρώσεις 
τού κειμένου.

1 Ίδέ καί Χαριστήριον είς Ά. Κ. Όρλάνδον Β', 118.
2 Δέν φαίνεται έν τούτοις νά έλλείπη ή ολίγον τμήμα 

τοϋ κειμένου, ώς συνάγεται άπό τόν αριθμόν έφήβων 
τής Άντιοχίδος φυλής. Έν τελεί τής τρίτης δηλαδή 
στήλης σφζονται, έξ ολοκλήρου ή έν μέρει, τά ονό
ματα 6 έφήβων, ώς έπίσης καί τά 4 τελευταία έπί τής

τέταρτης στήλης. Πρό τούτων υπάρχει χώρος διά 9-10 
είσέτι ονόματα, είς τό κενόν έν άρχή τής τετάρτης 
στήλης. Καίτοι ή Άντιοχίς ήτο μία τών μεγαλυτέρων 
φυλών, οί έφηβοί της δέν θά ύπερέβαινον κατά πολύ 
τόν αριθμόν τών είκοσι.
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Εις τό κείμενον τής επιγραφής τό παρεχόμενον εις τούς παρένθετους πίνακας 
Α κα'ι Β αί μεταβολ.αί, εκ νέων αναγνώσεων, συμπληρώσεων κα'ι προσθηκών νέων 
ενεπίγραφων τεμαχίων, σημειοΰνται διά κεφαλαίων γραμμάτων. Εις τό τμήμα μέ 
τά ονόματα των έφηβων, τά. συγκολληθέντα έπ’ άλλήλων γνωστά ήδη τεμάχια δεν 
σημειοΰνται ιδιαιτέρως, διότι ή μεταβολής εκεί είναι πλήρης. Τά συγκολληθέντα 
επί τής στήλης νέα ενεπίγραφα τεμάχια δηλοϋνται επί των πινάκων 9 καί 10 
καί διά κατευθυνομένου προς ταΰτα βέλους.

Α.

"Ας σημειωθή, ότι τά έν στίχω 7 καί 8 ενεπίγραφα τεμάχια, άτινα εϊδεν ό 
Koehler, όχι όμως ό KiRCHNER καί διά τούτο υπογραμμίζει ταΰτα, υπάρχουν 
καί συνεκολλήθησαν επί τής στήλης.

Στίχ. 2. 3. Μικρόν ένεπίγραφον τεμάχιον συγκολληθέν κατά τό αριστερόν 
τής στήλης φέρει έπ’ αυτού γράμματα έκ τού 2ου καί 3ου στίχου, ήτοι:

Βερ]Ειηκίόον

Θ//σε[ίωι .... ]ΑΔ . . .

Στίχ. 3. "Ετερον μικρόν τεμάχιον συνεκολλήθη εις τό αριστερόν τού προη
γουμένου καί φέρει δύο γράμματα έκ τού 3ου στίχου, ήτοι ΣΤ. Ή αρχή τού 3ου 
στίχου, κατά ταΰτα, θά συμπληρωθή ώς: 6θ/σε[ίωι ’εκ] ΣΤΑΔ[|οΥ]

Στίχ. 9. 10. 11. "Ετερον μικρόν τεμάχιον συγκολληθέν εις την θέσιν του 
διασώζει έν γράμμα έκ τού 9ου, δύο έκ τού 10ου καί έν έκ τού 11ου στίχου, ήτοι:

τ]Ων φίλων

τού]Σ ’Εφήβους
Γ)|ρός τούς θεούς

Στίχ. 11. 12. "Αλλο μικρόν τεμάχιον, εις τό αριστερόν τού οποίου αρμόζει 
ακριβώς τό έν IG II ώς h χαρακτηριζόμενον, συνεκολλήθη εις τό δεξιόν τής στή
λης καί περιέχει γράμματα έκ τού 11ου καί τού 12ου στίχου, ήτοι:

καί] ΕΠΙ [τ\ηι παρ’ ολον 

συντελο]ΥΜΕΝΩΝ

Στίχ. 20. 21. 22. To Ε. Μ. 4208 μικρόν ένεπίγραφον τεμάχιον, συγκολληθέν 
εις τό αριστερόν τής στήλης, έχει έπ’ αυτού γράμματα έκ τών στίχων 20-22, ήτοι:

ευΕΡΓ ετών
π]θΙθΥΜέι 'ονς

ΤΩΝ Τ[ε]ΐχών

Στίχ. 23. Εις τό αριστερόν τής στήλης συνεκολλήθη άλλο μικρόν τεμάχιον 
μέ τά πρώτα γράμματα τοΰ 23ου στίχου, ήτοι:
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κ]αι ΤΩΝ

Στίχ. 24. 25. “Αλλο μικρόν τεμάχιον συνεκολλήθη είς τό μέσον τής στήλης 
μέ γράμμα έκ τοϋ 24ου καί δύο έκ τοΰ 25ου στίχου, ήτοι:

πεφροντικ]Ευαί 
τή]Σ 'Εαυτών

Στίχ. 26-29. Δύο μικρά τεμάχια, ώς b κα'ι c σημειούμενα έν IG II 481, 
συγκολληθέντα έπ’ άλλήλων καί έν συνεχεία είς τό μέσον τής στήλης, περιέχουν 
γράμματα έκ των στίχων 26-29, ήτοι:

ΚΑΙ Δ .... Σ Πθ[ΐού](αενον 

τοΥΣ Ε[Θΐ]ΣΜΟΥΣ Π[θΐθύ]μενο« 

άναστρ[Εφ]ΩΝΤΑΙ' Δ[ιατ]ετηρηκέναι 

πρ[ός ΤΑ ΚΑΛΛ|]ςΤ[α φι]λοτίμως

Είς τό άκρον δεξιόν των στίχων 26-28 συνεκολλήθη τεμάχιον, μέ τα γράμ
ματα τοΰ οποίου τό τέλος τών στίχων τούτων άποκαθίσταται ώς ακολούθως:

εν τε ΕΥΤΑ/ΞΙΑΙ 

τι/τΗΣ Ε[ν] 

βιοτικοί . . .

Στίχ. 27. 28. Μικρόν τεμάχιον συγκολληθέν είς τό αριστερόν τής στήλης 
συμπληροΐ καί διορθοΐ την αρχήν τών στίχων 27 καί 28, ήτοι αντί,

[καί τάς πομπά]ς ΚΑΙ ΣΩΜ[ΑΤθ]ς
είς

τοϊς τ[ής πόλεως] τοΐς ΚΑΛΛΐ[ΣΤΟΙΣ]

Στίχ. 29. Δύο μικρά τεμάχια ώς k καί f χαρακτηριζόμενα έν IG II 481, 
άρμόζοντα έπ’ άλλή?αον, συνεκολλήθησαν έπί τοΰ άριστεροΰ τής στήλης καί πε
ριέχουν 4 γράμματα τοΰ στίχου 29, ήτοι:

μέν προ]υχΕΙΣ Καί

Στίχ. 33. "Ετερον τεμάχιον μέ τρία έπ’ αύτοΰ γράμματα συμπληροΐ την αρ
χήν τού 33ου στίχου, ήτοι:

κα\1] ΔΙΚΑ[ΐΩΣ

Στιχ. 34.35. Μικρόν τεμάχιον συγκολληθέν κατά τό αριστερόν τής στήλης 
περιέχει γράμματα έκ τών στίχων 34 και 35, ήτοι:

Ευ[νοι]ΑΝ ’Εφ’ οΐς 

στεφάναη κΑΙ
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Στίχ. 45. 46. 47. Έπίμηκες τεμάχιον, παρεμβαλλόμενον μεταξύ άλλων, φέ
ρει επ’ αύτοΰ γράμματα εκ τοΰ τέλους περίπου τών στίχων 45-47, ήτοι:

ΓΤΕΠ[θίη \ντηι την 

ΚΟΊ.[\τ\ητηι και 

ΤΩΙ Γνμνασίω[|]

Στίχ. 52. 53. To Ε.Μ. 4193 συνεκολλήθη είς το αριστερόν τής στήλης. ’Έχει 
έπ’ αύτοΰ γράμματα άπό την άρχήν τών στίχων 52 καί 53, ήτοι:

ραν έ<ξό[δο]ΥΣ ΚΑ[τά τό δυνατόν] 
επετ[έλ]ΕΣΑΝ ΜΕ[τά]

Στίχ. 61. Μικρόν τεμάχιον με εν μόνον γράμμα εκ τοΰ 61ου στίχου, συν
εκολλήθη είς τό δεξιόν τής στήλης

τζίν επιτηδευμάτων

Στίχ. 70. ’Άλλο εύμέγεθες τεμάχιον συνεκολλήθη κατά τό μέσον τοΰ 70ου 
στίχου. Πληροί τό κενόν, είς δ έ'πρεπε νά ύπάρχη στέφανος μετ’ επιγραφής. Έπί 
τοΰ συγκολληθέντος τεμαχίου σώζεται τό δεξιόν τέταρτον περίπου τούτου, ώς καί 
άνά εν τών τελικών γραμμάτων τριών στίχων, ών τό έλλεΐπον τμήμα θά συμπληρωθή

['η βουλ]η 

[του]ς

[ ΕφΗΒΟΥ]Σ

Στίχ. 77. 78. Ή αρχή τών ονομάτων τών δύο τούτων στίχων

ΑΡΙΣτεύς

ΚΑΛ[Λ]|στρ[α]τος

συνεπληρώθη χάρις είς μικρόν τεμάχιον, δπερ συνεκολλήθη είς τό αριστερόν τής 
στήλης.

Στίχ. 84. Μικρόν τεμάχιον, μέ τρία γράμματα έπ’ αύτοΰ, συγκολληθέν είς 
τον 840ν στίχον τής 2α? στήλης, άπέδωκε τό ορθόν όνομα πατρός τοΰ μοναδικού 
εφήβου τής Οίνηίδος φυλής, ήτοι ΦιλΩΤ[Α]Δου αντί Φί[λύλ]λου. Τό Δ είναι φανε
ρόν έπί τοΰ λίθου καί ή ορθή συμπλήρωσις τοΰ ονόματος έ'πρεπε νά είχε γίνει.

Β.

Μεγαλύτεροι είναι αί μεταβολαί, αί όποΐαι έπήλθον είς τό δεύτερον τμήμα 
τής έπιγραφής άπό τοΰ στίχου 73 καί εξής, δπερ αφορά είς τά ονόματα τών έφή- 
βων. Τοΰτο, διότι ήτο μεν γνωστόν διά τινα τών ένεπιγράφων τεμαχίων, ότι οί 
φηβοι, ών τά ονόματα ήσαν άναγεγραμμένα έπ’ αύτών, άνήκον είς ταύτην ή
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εκείνην ιήν φυλήν, καί τοΰτο δηλοΰται είς την δημοσίευσιν, άλλα δεν εΐχεν ί'σως 
δοθή ευκαιρία διά την έπιμελεστέραν σύνδεσιν μεταξύ των. Οΰτω λ.χ. τά τεμά
χια, άτινα έν IG II- δηλοΰνται με τά στοιχεία q+r (=Ε.Μ. 7639), αρμόζουν είς 
τό δεξιόν τής τρίτης στήλης ονομάτων, άπό τοΰ στίχου 82 καί έξης. Μετά την 
διαπίστωσιν ταύτην καί την συγκόλλησιν τών τεμαχίων γίνεται γνωστή ή φυλή 
εις ήν άνήκον, ώς καί ό δήμος, έξ ού κατήγοντο οί 7 έφηβοι.

Τό ώς I χαρακτηριζόμενον τεμάχιον αρμόζει άκριβώς καί συνεκολλήθη ώς 
συνέχεια τής πρώτης στήλης ονομάτων μετά άπό τον στίχον 91. Οί έφηβοι, ών 
ή άρχή μόνον τοΰ ονόματος σώζεται, είναι έφηβοι τής Ιΐανδιονίδος φυλής- διότι 
είς τό κατά τό άριστερόν τμήμά του μόνον σωζόμενον τεμάχιον τοΰτο δεν υπάρ
χουν έν άρχή γράμματα, εκεί δηλαδή ένθα έδει νά είχεν άναγραφή τό πρώτον 
όνομα εφήβου. Τοΰτο σημαίνει, ότι δεξιώτερον ήρχιζε τό όνομα φυλής.

Τά τεμάχια η, ο, διά τά όποια άναφέρεται, ότι περιέχουν ονόματα τής Κε- 
κροπίδος, συγκολλώνται ώς συνέχεια επί τοΰ τεμαχίου, δπερ περιέχει τήν άρχήν 
ονομάτων εφήβων τής φυλής ταΰτης- εφάπτεται μάλιστα κατά τό δεξιόν του τό 
τεμάχιον η καί τοΰ τεμαχίου, δπερ περιέχει τά ονόματα εφήβων τής Τπποθωντίδος.

Τό τεμάχιον s συνεκολλήθη, άφοΰ ήρμοζεν άκριβώς, είς τό άνω δεξιόν τοΰ 
τεμαχίου υ \ πράγμα όχι δΰσκολον νά διαπιστωθή, άφοΰ άμφότερα περιέχουν εφή
βους τής αυτής φυλής. Τά τεμάχια t + u έχουν επί τής στήλης τήν άντίστροφον 
θέσιν εκείνης, ήν ήθέλησαν νά δώσουν είς αυτά έν IG II2 1039. ’Έχουν δηλαδή 
θέσιν μετά άπό τό τεμάχιον υ καί όχι προ αύτοΰ. Έπί τών τεμαχίων t + u, καί 
ώς συνέχεια τούτων, συγκολλάται τό τεμάχιον νν.

Έδώ τελειώνουν αί δυναταί συγκολλήσεις καί όρθαί τοποθετήσεις ένεπιγρά- 
φων τεμαχίων, άτινα άνήκουν είς τάς τρεις πρώτας στήλας ονομάτων έφήβων.

Ύπήρχεν έν τούτοις καί τετάρτη στήλη, έφ’ ής συνεχίζετο ή άναγραφή ονο
μάτων τών έφήβων τής Άντιοχίδος καί άκολούθως τής Άτταλίδος. Τής στήλης ταύ- 
της ήγνοεϊτο ή υπαρξις. Έκ ταύτης προέρχονται τά τεμάχια x + y καί ζ. Τούτων 
τά δύο πρώτα συνεκολλήθησαν είς τό δεξιόν τοΰ τεμαχίου s. Είς τό κάτω δεξιόν 
τμήμά των συνεκολλήθη τό τεμάχιον ζ. Οΰτω τών πέντε έφήβων, τών οποίων 
τά ονόματα άναγράφονται είς τό δεξιόν μέρος τοΰ τεμαχίου s, τά ονόματα πα- 
τρός καί δήμου είναι έπί τοΰ τεμαχίου x άπό τοΰ στίχου 6 καί εξής.

Τέλος είς τό άριστερόν τοΰ τεμαχίου υ ήρμοζε καί συνεκολλήθη μικρόν τε
μάχιον άνευ άριθμοΰ Ε.Μ. Τοΰτο θά φέρη έφεξής τό όνομα ξ. Με τά γράμματα, 
άτινα φέρει έπ’αύτοΰ, συμπληροΰται ή άρχή τριών ονομάτων έφήβων τής Αίαντίδος.

Έκ τών ονομάτων, άτινα άποκαθίστανται, δύνανται νά ταυτισθώσιν ή σχε- 
τισθώσι με γνωστά ονόματα, τά:

Στήλη 2, στίχ. 84. ’Αρισται[χ]μος Φιλωτ[ά]όου Φυλάοιος. Οΰτος δύναται νά 1

1 Τοΰτο ό ο. reinmuth, Hesperia 24, 1955, σ. 236, άπέδωσεν άνεπιτυχώς είς επιγραφήν τοΰ Μουσείου 
τής ’Αγοράς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:35 EEST - 34.211.113.242



AE 1964 Έκ του ’Επιγραφικού Μουσείου V 41

είναι υιός τοΰ Φιλωτάδου, υιού τοΰ Άρισταίχμου, πυθαϊστοΰ έκ Κηρύκων επί 
των δελφικών επιγραφών τών ετών 106/5 (=F D III 2, 13 II στίχ. 12) καί 98 7 
(=F D III 2, 10 II στίχ. 26). Περί τοΰ γενεαλογικού δένδρου τής οικογένειας ίδε 
Sundwall, Nachtrage ζ. Prosop. Att., ο. 26.

Στήλη 3, στίχ. 82. Λέων Λέοντος ΆΊευ[σίνιος|. Συνώνυμός του, άνευ δημο- 
ακοϋ, έφηβος, απαντάται επί τών δελφικών επιγραφών τοΰ έ'τους 98 7 ( = F I) 
III 2, 26 II στίχ. 4, 48 στίχ. 21). Ίδε καί Λέων / Λέοντος / Έλευσίνιος επί επι
τύμβιου κιονίσκου (IG II2 6039) δυναμένου να χρονολογηθή εις τον 1ον π. X. 
αιώνα.

Στήλη 3, στίχ. 84. Λεύκιος Λευκίό[υ\ Άζηνιεύς. Συνώνυμός του, άνευ δημο
τικού, έ'φηβος, τών προπεμψάντων την Πυθαΐδα, απαντάται επί δελφικής επιγρα
φής τοΰ έτους 98/7 (= F D III2, 26 I στίχ. 8).

Στήλη 3, στίχ. 85. Κόιντος Λευκίου ’Αζηνιεύς. ’Αδελφός πιθανώς τοΰ προη
γουμένου. Δεν αποκλείεται να είναι ό ίδιος με τον Κόιντον Άζηνιέα, επιμελη
τήν τής Δήλου κατά τα μέσα τοΰ 1ου π. X. αίώνος. Τό όνομα πατρός δεν δη- 
λοΰται εκεί" δεν άναφέρεται εξ άλλου καί τό δημοτικόν, οσάκις γίνεται μνεία 
του ώς άρχοντος. IG II2 1716 I στίχ. [4]. II στίχ. 24: S. Dow, AJA 37, 1933, 
σ. 586, 5. 26.

Στήλη 4, στίχ. 88. Νι]κίας Φ[\λ]οξένου Σοννιενς. Δύναται νά είναι ό ίδιος με 
τόν Νικίαν Φιλοξένου επί καταλόγου συνθυτών τών μέσων τοΰ 1ου π.Χ. αίώνος. 
IG II2 2360 στίχ. 4. 'Υπό τοΰ Kirchner θεωρείται ουτος πιθανός υιός τοΰ 
Φιλοξένου Νικίου πυθαϊστοΰ εξ Εύνειδών επί τής δελφικής επιγραφής εν F D 
III2, 13 II στίχ. 14, χρονολογούμενης έκ τοΰ έτους 106/5. Ίδε καί |Εΰ]άγμος 
ΐν[ικ]ίου [Σ]ουΐ’ΐε[ΰς] εν IG II2 1961 στίχ. 20 (περίπου 40 π. X.).

Στήλη 4, στίχ. 90. Παντακλής Εύϋ·υδή\μο]υ Άϋ'μονενς. Είναι προφανώς πα
τήρ τοΰ Εύΰ'υδήμου Παντακλέους Ά[θ],α[ο]νέως, εφήβου επί καταλόγου χρονολο
γούμενου έκ τής χρονικής περιόδου περί τό έτος 40 π. X. IG II2 1961 στίχ. 18.

Γ.

Στίχ. 2/3. Τό τεμάχιον μέ τμήμα γράμματος έκ τοΰ 2ου καί δύο γράμματα έκ 
τοΰ 3ου στίχου, διεπιστώθη ότι συγκολλάται εις τήν στήλην, όταν ή μελέτη μου 
ήτο έτοιμη νά σταλή προς έκτύπωσιν. Ή συμπ?νήρωσις τής λέξεως, ής άπετέλουν 
μέρος τά δύο γράμματα τοΰ 3ου στίχου - - ΑΔ - - παρουσίαζε δυσκολίας, διότι εις 
τό κενόν τούτο είχε συμπληρωθή, υπό τών παλαιότερον πραγματευθέντων τήν 
έπιγραφήν, ή λέξις [βουλή], αΰτη δε ή ανάλογος ταύτης άνεμένετο. Έν τούτοις 
λέξιν σχετικήν, έμπεριέχουσαν τά δύο ταΰτα γράμματα, δεν μοΰ ήτο δυνατόν νά 
έξεύρω. Εις ύπόδειξιν τοΰ φίλου κ. Raubitschek οφείλω τήν συμπλήρωσιν [έκ 
στ]αά[ίου]. Ή πλήρης όξυνοίας παρατήρησίς του αΰτη έπεβεβαιώθη έν συνεχεία’ 
διότι εις περαιτέρω έρευνάν μου έν τώ κιβωτίω, εις τό όποιον φυλάσσονται έν- 
επίγραφα τεμαχίδια μαρμάρου, εΰρον έν μέ δύο έπ’ αυτού γράμματα, Σ Τ (τό έτε
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ρον όχι ακέραιον), τό όποιον αρμόζει εις τό αριστερόν τοϋ προηγουμένου (πίν. 12α).1 
Τα δύο γράμματα ταΰτα είναι τά έλλείποντα δύο πρώτα γράμματα τής λέξεως 
στ«ά[ίου].

Όμοίαν ταύτης διατύπωσιν, άλλα διεξοδικήν, κα'ι πλήρη την φράσιν, εύρί- 
σκομεν κα'ι επί άλλης συγχρόνου περίπου καί όμοιου περιεχομένου επιγραφής, τής 
εν IG II2 1043 στίχ. 4/5, ήτοι : [β\ονλη έν τώι ϋεάτρτοι ή [μεταχ]θεϊσα έκ τον πα- 
[ναθ/η \ντάκον οταόίον. Ή συνεδρία δηλαδή τής βουλής δεν έλαβε χώραν έν τώ 
παναθηναϊκά) σταδίω, άλλα μετήχθη έκ τούτου εις τό θέατρον, διά λόγους, οι 
όποιοι θά ήμπόδιζον τοΰτο έκεΐ, καί οί όποιοι, ώς γνωστοί διά τούς συγχρόνους, 
δεν άναφέρονται έν τή έπιγραφή. Σχετικώς είναι άξιόλογος ή παρατήρησις τοϋ 
Mc Donald, The Political Meeting Places of the Greeks, σ. 147, ότι «ίσως έξ 
αιτίας τοϋ μεγάλου άριθμού τών βουλευτών εις τούς μεταγενεστέρους χρόνους πα- 
ρίστατο άνάγκη to convene a full session in some place other than the Bouleu- 
terion»· πλέον ευρύχωρα κτίσματα θά έλέγομεν ήμεΐς. ’Αξιόν ιδιαιτέρας προσο
χής είναι, ότι κατά τό έτος 80-78 π.Χ. (IG IP 1039) καί κατά τό έτος 38/37 π.Χ. 
(IG IP 1043) ή βουλή συνήρχετο κατά μήνα Βοηδρομιώνα εις τό παναθηναϊκόν 
στάδιον όταν έν τούτοις ύπήρχεν άλλη χρεία τοϋ σταδίου, έπιβαλλομένη άπό λό
γους πιθανώς παραδόσεως, ή σχετική συνεδρία μεθίστατο έκεϊθεν ό τόπος όμως 
τής μεταστάσεώς της δεν ήτο πάντοτε ό αυτός.

Εις τήν περίπτωσιν τής έπιγραφής μας ή συνεδρία τής βουλής δεν έλαβε χώ
ραν εις τό στάδιον, άλλά μετήχθη εις τό Θησεΐον. Ό λόγος είναι, νομίζω, προ
φανής. Κατά τήν 6Τιν τοϋ μηνός Βοηδρομιώνος, καθ’ ήν, έν συνεδρία τής βου
λής, έξεδόθησαν τά έπί τής έπιγραφής μας ψηφίσματα, έτελεΐτο έν ’Άγραις, εϊς 
τον λόφον τοϋ Σταδίου, ή εορτή εις τήν ’Αγροτέραν ’Άρτεμιν. Ό πολέμαρχος 
έτέλει τήν άπό τής έν Μαραθώνι μάχης καθιερωθεΐσαν θυσίαν αιγών εις τήν 
’Άρτεμιν καί τον Ένυάλιον. Με τήν θυσίαν ήτο συνδεδεμένη, χαριστήρια τής νί
κης κατά τών Περσών, πομπή, ήτις κατέληγεν εις τό έπί τοϋ λόφου ιερόν τής 
θεάς, έπέμπετο δέ αυτή κατά τούς χρόνους τοϋ Πλουτάρχου άκόμη (περί Ήροδ. 
κακοηθείας 862a). Εις τήν πομπήν έλάμβανον μέρος καί οί έφηβοι φέροντες τον 
οπλισμόν των, ώς μάς πληροφορούν σύγχρονοι έπιγραφαί, οΐον: IG II2 1028 στίχ. 8 
έπόμπενοάν τε τψ Άρτέμιότ τήι Άγροτέρατ έν όπλοις: 1006 στίχ. 8.58: 1008 
στίχ. 7: 1011 στίχ. 7: 1029 στίχ. 6: 1030 στίχ. 5/6: 1040 στίχ. 5/6.

Στίχ. 8. Ό στίχος οϋτος, ώς άπεδόθη,

τά μεν ίερ[ά δέχεσθαι] τά έν τ[οΐς ίεροΐς (γεγονότα)

νοσεί. Ή έπανάληψις διά δευτέραν φοράν τής λέξεως ιερά, δυσχεραίνει τό νόημα. 
Ή τυπική διά τήν περίπτωσιν ταύτην έπί τών ψηφισμάτων φράσις είναι

τά μεν άγαϋά όέχεσϋ'αι τά έν τοΐς ίεροΐς γεγονότα

1 Ή φωτογράφησις τούτου έγένετο έξ έκτυπου, διότι 
εις τήν ύ-έσιν, ήν έν τφ μεταξύ έλαβεν ή στήλη έν

Μαρκέλλου ls>. Μιτοοΰ

τώ Μουσείο), δέν υπήρχε κατάλληλον φως.
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AE 1964 43’Εκ τοΰ ’Επιγραφικού Μουσείου V

μίαν δέ μόνον φοράν απαντάται οιονεί φραστική παρέκκλισις, και αΰτη όχι βέ
βαια και ασφαλής, έν IG II2 1043 στίχ. 10 11, ήτοι

τά /ι[έν αγαθά/δέχεσθαι τά γ]εγονότα έν [τοΐς ίερεψ'οις ά'π[ασι

Τό λογικώτερον θά ήτο νά δεχθώ μεν σφάλμα τοϋ χαράκτου, ότι δηλαδή οΰτος 
άντ'ι αγαθά έγραψεν ιερά. ’Αλλά και αν τούτο καταλογίσωμεν εις αυτόν, δεν αί
ρονται αί δυσχέρειαΓ διότι οΰτε εις τό κατά τό πρώτον μέρος τοΰ στίχου κενόν, 
ούτε εις τό δεύτερον υπάρχει επαρκής χώρος διά τήν μετοχήν γεγονότα.

Στίχ. Ιό τον κοσ//[ητήν εαυτών Ήδΰλον]. Ή συμπλήρωσις με έπιτασσομένην 
τήν αντωνυμίαν δεν είναι άβίαστος. Θά συμπληρωθή ώς

τον κοσμ[τ\τ]ήν ’//[δόλον]

διότι σφζονται τά δύο τελευταία γράμματα τής δευτέρας, ώς επίσης καί τό πρώ
τον τής τρίτης λέξεως επί τοΰ λίθου. Ίδέ καί κατωτέρω έν στίχ. 25 [υπέρ τή]ς 
εαυτών τιμής, 37 καί 40 τον εαυτών κοσμητήν. Διά τον ίδιον λόγον πιστεύω, ότι 
καί έν IG II2 1041 στίχ. 3/4 δεν εύσταθεΐ ή συμπλήρωσις τον κοσμητήν /[εαυ
τών]. ’Αντί τής συμπληρουμένης αντωνυμίας, έπί τοΰ λίθου θά άνεγινώσκετο τό 
όνομα τοΰ κοσμητοΰ.

Στίχ. 17 γινομέναις έπί τοΰ λίθου (όρθώς παρά Koehler), όχι γενομέναις.
Στίχ. 19. Τό κενόν είς τό πρώτον μέρος τοΰ στίχου θά συμπληρωθή : [φιλο- 

πονίας- τάς τε έκ τών νό]//ων. Ούτω καί κατωτέρω έν στίχω 49 (τή αντιστοιχώ 
φράσει εις τό ψήφισμα διά τούς έφήβους), ώς καί έν IG II2 1043 στίχ. 44.

Στίχ. 22. Τό τέλος τοΰ στίχου τούτου θά άναγνωσθή καί θά συμπληρωθή 
ώς εξής:

διά τε έαυτο\ ΰ]

Τό τελευταΐον σωζόμενον γράμμα είναι Ο καί όχι Ω, θά συμπληρωθή δέ γενική, 
άφοΰ γενική ακολουθεί τον συμπλεκτικόν σύνδεσμον έν αρχή τοΰ επομένου στίχου.

Στίχ. 23 και τών Π[αιδευτ]ών. Τό προ τοΰ κενοΰ γράμμα, ούτινος σώζεται 
τό άνω τμήμα μόνον, είναι Π, ήτοι τό πρώτον γράμμα τής λέξεως π[αιδευτ]ώι\ 
Ίδέ καί στίχ. 47, ώς καί IG II2 1040 στίχ. 39/40 έπαινέσαι δέ κ[αί/τούς παιδ]ευ[τάς 
αυτών 1041 στίχ. 10 πει$]αρχοϋντες τώι τε κοσμητήι καί τοΐς παιδευταϊς, καί στίχ. 30: 
1042D στίχ. 10: 1043 στίχ. 42.57. Σ,[τρατηγ]ών θά ήρμοζεν έπίσης κατά τά κα
τωτέρω έν στίχ. 51, ένθα γίνεται λόγος διά τήν ιδίαν είς τήν πατρίδα παρασχε- 
θείσαν υπηρεσίαν, έκεί μέν καθ’ όσον αφορά είς τούς έφήβους, έδώ δέ καθ’ όσον 
αφορά είς τον κοσμητήν.

Στίχ. 24 πάντας ενόπλους ύπάρχειν. Ή γνώμη τοΰ X. Πελεκιδη, Histoire de 
l’Bphebie Attique, σ. 276: nul doute qu’il depense de l’argent pour armer ceux 
qui n’etaient pas assez riches pour le faire, ότι ό κοσμητής έδαπάνησεν είς τήν προ- 
κειμένην περίπτωσιν εξ ίδιων δι’ οπλισμόν έφήβων, χρήζει πληρεστέρας άποδεί- 
ξεως. Διότι οί έφηβοι έξέθεσαν είς τήν βουλήν έν λεπτομερεία τά τής άρίστης 
συμπεριφοράς τοΰ κοσμητοΰ προς αυτούς καί παρεκάλεσαν διά τήν άναγνώρισιν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:35 EEST - 34.211.113.242
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των υπηρεσιών του. Ή έμφάνισίς των αυτή διαιρείται εις δυο μέρη. Έν αρχή 
στίχ. 14-25, εξιστορούν τάς φροντίδας του και την επιμέλειαν διά την διάπλασιν 
τοϋ ήθους των, ως κα'ι την σωματικήν αγωγήν των (πεφροντικέναι, έπιιιε<ίε[λήσθαι|). 
Έν συνεχεία απαριθμούν τάς υπηρεσίας του, δι’ ας, πλήν των καταβληθέντων 
κόπων κα'ι προσπαθειών, παρέστη ανάγκη νά δαπανήση χάριν τών έφηβων άπδ 
τά ατομικά χρήματά του (στίχ. 25-34).Ή άπαρίθμησις τούτων είσάγεται μέ την 
φράσιν «πεποιήσ ίλαι [δέ καί δαπ]άνας έκ τών Ιδίων [υπέρ τή]ς εαυτών τιμής».

Στίχ. 25/6. Το τέλος τού 25ου καί ή αρχή τού 26ου στίχου θά άναγνωσθώσι 
καί συμπληρωθώσιν ως έξης: ΰνοντα έν τοΐς γυμνασίοις, οίς κα-
#[ήκον ήν καί χρήματα ί]κανά διδόντα

αντί
θύοντα έν τοΐς γυμνασίοις τοΐς κα/θ[ήκουσι χρόνοις καί] κανά διδόντα

Μετά τήν λέξιν γυμνασίοις δεν υπάρχει έπί τού λίθου καί δεν είχε γραφή γράμμα Τ, 
έχομεν δηλαδή αναφορικήν αντωνυμίαν κατά δοτικήν πληθυντικού καί δχι άρ- 
θρον. Σχετικώς ί0έ καί έν IG II2 1006 στίχ. 68/9 έϋυσεν δε καί τοΐς εάεργετ|αι]ς 
οίς καθήκον / ήν.

Είς το κείμενον τού στίχου 26, ως τούτο έχει έν IG II2, έβασίσθη ό 
L. Robert είς τήν μελέτην του ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΤΑ ΚΑΝΑ (Revue de Philol. 3e Serie, 
18, 1944, σ. 23) καί γράφει: «Grace a eette inscription, a λαμβάνειν τά κανά 
correspond διδόναι τά κανά» (ίδέ καί Πελεκιδην, έ'. ά. σ. 276). Είναι τούτο μία 
έπί πλέον άπόδειξις, πόσον παρακεκινδυνευμένον είναι νά έπισύρωμεν διά τήν 
άπόδειξιν γνωμών μας μίαν καί μόνον σχετικήν περίπτωσιν καί ταΰτην έκ συμ- 
πεπληρωμένου έπιγραφικού κειμένου, καί δή κειμένου, τδ όποιον καί είς κακήν 
κατάστασιν είς τδ σύνολόν του σφζεται καί μέ τδ όποιον, έν άντιθέσει προς τά 
όμοιου περιεχομένου, έ?.άχιστα έχουσιν άσχοληθή οί μελετηταί τών έφηβικών ζη
τημάτων.

Στίχ. 26/7. Τό τέλος τού 26ου καί ή αρχή τού 27ου στίχου θά άναγνωσθούν 
καί συμπληρωθούν ώς ακολούθως:

έν τε εντα-
ξίαι καί σώμ\ατο\ς έπιμελείαι

αντί
έν τεΐ\τ|ε [περί τάς θυ]/σ('α[ς καί τάς πομπά]ς έπιμελείαι

Ή ευταξία καί ή ανδρεία τών έφήβων έθεωρούντο «μέγιστος κόσμος τήι 
πατρίδι», ώς μάς πληροφορεί ή έν IG II2 1006 (στίχ. 58/9) σύγχρονος περίπου 
έπιγραφή. Διά τούτο καί ό δήμος διά παντός τήν πλείστην σπονδ\τ\ν ποι]εΓται τής 
τών έφή/βων άγωγής καί ευταξίας, αυτόθι στίχος 52/53. Ίδέ καί στίχ. 17, ώς έπί- 
σης καί τάς ύπ’ άριθ. 1008 στίχ. [34]. 55: 1009 στίχ. 16. 35: 1011 στίχ. 18/9. 
25: 1027 στίχ. [20]: 1028 στίχ. 35: 1029 στίχ. 21: 1041 στίχ. [28]: 1042° στίχ. 
7: 1043 στίχ. [53] έπιγραφάς.

Καί σώμ[ατο\ς έπιμελείαι. Ίδέ καί κατωτ. έν στίχο) 48 καί τή[ς πε]ρΐ τό σώμα
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Θ
Παρένθετος πιναξ A

Ο

c. ι

[ΈπΙ...........................] ον άρχοντος ■ στρατηγούντος έπί τους όπλίτας Μνασ[έου τοΰ]

Μρ«σ[έου Βερ]ενικίδου · βουλής ψηφίσματα · βοηδρομι[ώ]νος εκτρ ιστα[μενού · έ]ρ τώι 

Θ//σε[ί(οι Έκ] ΣΤΑΔΊΟΥ]· Μνασέας Μνασέου £ερεν[ικίδης] εΐπεν · -υπέρ <5ν [απαγγέλλει] ό κοσ- 

τών έφήβ]ΩΝ Ήδύλος Στράτωνος [Λαμπτρ]εΰς, υπέρ τής θυ[σίας ής ε]θυσεκ 

5 μετά [των εφήβων έ]ν άκροπ[όλει, *£ξι]τί/τ[ήρια τ]ήι τε Άδηνάι τήι ΖΖ[ολιάδι και τοΐς] αλλοις 

ΰεοις, [οις πάτριον ήν, ύπ]έρ τ[ε τής βο]υ% κα[1 τοΰ] δήμον και [παίδων και γυναικών και τών] 

φίλω[Μ καί συμμάχω]ν και γεγον[έναι ε]ν πασ[ι]ν [τ]ά [ιερά καλά καί σωτήρια]’ΑΓαθψ τύχην 

[δεδόχθαι τήι $ο]υλήι· τά μεν ίερΑ [τά γεγονο]τα εν τ[οΐς ίεροίς (δέχεσθαι) έφ’ ν\γιείαι και σωτηρίαι 

ΤΗ[ς βουλή]ς και π[αί]άων καί γυναήκών καί τ]Ωρ φίλων κα[ί συμμάχων έπαινέ]σαί δε τον κοσμη- 

10 την [ ΙΙδύλ]ον Α[τρ]ά[τ]ωΐ'ος Πα[μπ]τρέα κα[ί τού]ζ ’Εφι/[βους καί στεφανώσα]ί έκ[αστ\θν αυτών δαλ- 

λον σ[τε]φάνωι επί τήι εύσεβείαι τήι π[ρός τους θεούς καί] ΕΠΙ [τ]ήι παρ’ δλο[ν τον ένι]αυτό[ν]

[σπουδήι καί φ\\λοπονίαι περί πάντα· [ϊνα τούτων συντελο] ΥΜΕΝΩν ψαίν[ηται ή βουλή] τιμ[ώσα]

[το]ύς [αγαθούς] τής έβτιβαλλούσης αύτοίς τιμής].

Επειδή π[ροσοδον ποιησαμενοι οι έφηβοι οι έπι ’Απολλοδώρου άρχοντος πρ]ός τ[ήν βου]λήν έμφανίζονσι\ν\

15 τον κοσμ[ητ]ΗΝ Η[δυλον Στράτωνος Λαμπτρέα ενγ]ενή κα[ί φιλότι]μ[ο]ν προς [έ]αυτούς γεγονέναι 

καί π[ε]φροντικένα[\. — — — — — —- — — ]ν προτρ[επόμενον έπί τά κάλ]λιστα τών επι

τηδευμάτων καί π[αρακαθίζοντα ταΐς τών ρητόρ]ων [καί γραμματικών σχολαΐς] καί ταΐς γ\νομέναις 

άκροάσεσι · έπιμε«ε[λήσθ«ι δέ καί τής περί τδ σώμα γυμνασίας καί άσκή]σεως, ετι δε καί τής έν τοΐς 

δπλοις εμπειρίας καί [φΙΛΟΠΟΝΙΑΣ, τάς ΤΕ έκ τών νό]μων άποό[είξει]ς πεποιήσδαι καί έν τοΐς τών 

20 ευΕΡΓετών άγώσιν [ΤΕΘΥΚΕΝΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΘΗΚΟΥΣΙ ΧΡΟΝ]ο(ς καί ταΐς γιν\ο\τέ\ναις λαμπάσ[\\ν διηγωνίσδαι 

[π]θΙθΥΜενους καί ι//[ν προς άλλή]Λθ[υς άμιλλαν ένδ]ο'£ως καί έπάνάρ[ως], εν τε ταΐς φνλακάΐς καί 

ΤΩΝ Τ[ε]\χών κ[αί τοΰ Π]ειραίε'ως ανελλιπώς π]εποιήσδαι τήι πατρίδι την λεττουρ[γία]ΐ' διά τε έαυτθ[Υ]

ΚΑΙ ΤΩΝ π[ΑΙΔΕΥΤ]ώ)', ύπερτιθέμειήον πάσ]αν δνναμιν τήι πρός τε τούς έφ[ήβους]καί. την πό- 

λί[ν σπουδήι κα]ΐ φιλοτιμίαι καί πεφρ[οντικ]Εναι τον πάννϊας ένόπλ[ο]υς ύπάρχειν · πεποιήσ- 

25 δαι [δέ καί δαπ]άνας έκ τών ιδίων [υπέρ τή]Σ Εαυτών τιμής, δύοντα έν τοΐς γνμνασίυις, Ο |ς κα-

θ[ΗΚΟΝ ΗΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ '\]κανά διδόντα ΚΑΙ Δ[ΩΡΕΑ(?)]Σ Πθ[|θύ]μεΐ'ον, δπως άπο τής πρώτης ηλικίας εν τε ΕΥΤΑ- 

ΞΙΑΙ ΚΑΙ ΣΩΜ[ΑΤθ]ς έπιμελείαι τοΥΣ ΕΝΙΣΜΟΥΣ Π[θΐθΰ],αενοί καί τυγχάνοντες τής περί ταύτα τιμΗΣ ’ε[ν] 

τοΐς ΚΑΛΛ|[ςΤΟΙς] έδισμοΐς άναστρ[Εφ]ΩΝΤΑΙ ' δ[ιατ]ετηρηκέναι δε αυτούς καί έν τοΐς βιοτικο\Σ [’ΑΔΑ]- 

πάνους, τ[ούς μέν προυχΕΙΣ Καί πρ[ός ΤΑ ΚΑΛΛΙ]ςτ[α φι\λοτίμως έχοντας συνπροτρεψάμένος [εις γυ]- 

30 μνασ[ιαρχίας, τούς δέ] συμμέτ[ρους κουφίσας τής ε]«ς ταϋτα δαπάνης · προνενοήσδαι δε κα[ί τών]

δυσιών, [ών οΐ τε έθισμ]θΙ ΤΗΣ π[όλεως καί οί νόμοι προσέ]τα[ττ]ον, καί τεδυκέναι έκ τών ιδίων τ[ά Εί]- 

αιτητήρια έν[ — — — — — — — —- — — — — — ά\Έστ]ράφί)αι τε δι δλον τοΰ ένιαυτοϋ ίσως 

κα[ί] ΔΙΚ[ΑΙΩΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΙ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕφΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙ πρός ] ένα έκαστον αυτών, πατρικήν προα- 

φερόμεν[ο\ν εύ[νοι]ΑΝ. ’Εφ’ οις καί αυτοί /?[ουλόμενοι εύχαριστεΐν αύτώι έστ]εφάνωσαν τε αυτόν έν τήι βου- 

35 λήι χρνσώι στεφάνωι κΑΙ παρακαλονοι την /?ου[λήν έπιχ]σ>ργσα[ι αύτοΐ]ς ποιήσααδαι γραπτής είκόνος

[έ]ν δπλωι άνάδεσιν έν τ[ώ]ι έν Έλευσίνι ίερώι καί έ[πιγράψ]α£· [Οί έφηβεΰσα]ντες έν τώι έπί ’Απολλοδώρου 

άρχοντος ένιαντώι τον [έ\αυτών κοσμητήν 'Ηά[ΰλον Στράτωνος Λαμπτρ]ε'α άρετής ένεκεν Δήμητ[ςμ\ 

καί Κόρηι. *Ομοίως δε καί έ[τ]έρας έν άστει, οϋ [αν εύκαιρον ήι- έξεΐναι δέ α]ΰτοΓς ποιήσασϋαι αυτού Κ[Αΐ] 

χαλκής είκόνος άνάϋεσιν έν άγοράι, πλήν ον [οί νόμοι άπαγορεΰουσιν · τύχηι] άγαδήι · δεδόχίλαι τήι 

40 βουλήι έπικεχωρήσϋαι τοΐς [έφ]ήβοις στεφάνω] ΚΑ[ΐ ΕΙΚΟΣΙΝ ΣΤΕφΑΝΟΥΣΘΑΙ τ]όν εαυτών κοσμητήν
['\\\δύλον Στράτωνος Λαμπτρέ[α ε\πί τήι προς αυτούς ε[ύνοίαι καί φιλοτιμίαι, ποιήσα]σθαι δέ καί τήν άνά&ε- 

[σι]ν τών εικόνων έν οις αιτο[νντ\αι τόποι\ς\ · έτι δέ κα[ί] στή[σαι στήλην] έχ[ουσ]αν τά Τ’ εαυτών ονόματα κα[ί]

[τ]ά περί τούτων ψηφίαματ\ο: ΐνα] τούτω[ν σ\υντελουμ\έ.νω\ν φαίνηται ή βουλή τιμ\ώ\σα τούς άγαϋούς τών 

[άν](5ρών.

45 [Έ]πεκ5/) οί έ[φ]ηβοι οί έπί ’ Α[ποΙΧ\οδώρον άρ[χ]οντος [καλώ]ς καί εύσχημόν ως ΠΕΠ[θίη]νταί τήν

[ά]ν[ασ]τροφ[ή]ν διά παντο[ς] τού τής έφηβείας χ[ρόνου], πειίλαρχούντες [τώι τ]ε ΚΟΈ.[μ]ητήι καί 

[τοΐ]ς παιδευταϊς κα[ί παρ]εάρεύοντες ταΐς τ[ών φίλο]σοφών σχο[λ]α[Ις καί] τώ| Γνμνασίω[|]
[τ]ήν κα&ήκουσαν άν\αστο\οφήν ποιούμενοι, έπιμεμ[έλ\ην[τ\αι δέ καί τή[ς περ]ΐ τό σώμα γυμνασί

ας καί άσκήσεως, έ[τι δέ κ]αΐ τής έν τοΐς δπλοις φ[\\λοπονίας παρ’ δλον τ[όν εήνιαυτον σπονδή[ς]
50 καί φιλοτιμίας ό\\)ΐ)Ε\ έλλέί]ποντες · έπο[ιήσ]αντο δέ την φυλακήν τον τε [άσ]τεως καί τοΰ Πειρα[ι}-

έως κατά τ[ά παραγγελλόμ]ενα υπό τε τού κοσμητού καί τών στρατηγών · ψ\τι δέ καί τΑΣ έπί τήν χώ
ραν έ£ο'[δο]ΥΣ ΚΑ[τά τό δυνατόν] πάν[τ]α πράττοντες μεδ’ δμονοία\ς\ τάς τε τών ηγουμένων έγδοχά[ς\ 
έπετ[έλ]ΕΣΑΝ ΜΕ[τά πάση]ς προϋνμίας · διαφυλάττοντες δέ καί τήν [π]ρός τούς ϋεούς ευσέβειαν τά[ς]

[τε πομπ]άς σ[ν\)έπεμψαν τήι πόλει πάσας καί τάς λειτουργίας έλειτ[ο]ύργησαν · έδυσαν δέ τά //ρογ[ρ]- 

55 έσια καί Μυστήρια καί Πειραϊα καί ζ1ιονύ[σ](α, παραστήσαντες ώς κά/.[λιστ]α θάματα · έ[0\υσαν δέ καί τοΐς 
Διογενείοις έν τώι τεμένει καί τάς αλλας θυσίας έπετέλεααν [τάς καθ]γκούσας καί έκαλλιέρη- 
σαν έιι πάσαις · έδυσαν δέ καί τά Σύλλει\α\ κα[ί εκήαλλιέρησαν, <5μ[οίως δέ κα]ί τά Έξιτητήρια έν άκρο- 

πόλει, τήι τε Άδηναι τήι Πολιάδι καί τήι ΑΓουρ[οτρό]φωί καί τήι Πανδρόσ[ωι κα]ί έκαλλιέρηααν · \l\va ούν κα[ί] 

ή βουλή φαίνηται άποδεχομένη τήν τών έ[φήβω]ν άρετήν καί προς τά κ[α]/ά φιλοτιμίαν ' τύχηι άγαθ[ιμ]'

60 δεδόχδαι τήι βουλήι έπαινέσαι τούς έ(ρήβο[νς τ]οΰς έπί Απολλοδώρου άρχοντος καί στεφανώσαι

χρυσώι στεφάνωι, έφ’ ήι πεποίηνται ενταξί[αι κ]αί τήι περί τά κάλλιστα τζίν επιτηδευμάτων σπο[υ]- 

δήι καί άνειπεΐν τον στέφανον Διονυσίων [τών Μεγά]/ων τώι καινώ[ι άγώνι] καί Παναδηναίων και Κ- 
λευσινίων τοΐς γυμνικοΐς άγώσιν ■ τής <5[έ άναγορε]ύσεως τού [στεφάνο]υ έπιμεληδήναι τον στρ[α]- 

τηγον καί τον κήρυκα τής έξ Άρείου Ζλά[γου βουλ]γς ' έζεΐναι δε [αυτοΐς ποι]γσασθαί κ[αί την ΤΟΥ]

65 Π[ΐ]ΝΑΚΟΣ άνάδεσιν έν ώι άν εύκαιρον ήι τόπωι ■ ά[ναγρά]φαι δε τοδε το φ[ηφισμ]α μετά τών [άλλων εις την]

[αύτβ)ν στήλην, ΐνα τούτων συντελουμένων φαίν[ΐ]ται ή β]ουΛ») τιμώσ\α τους] απο τής πρώτης [ηλ]«κίας τώ[ν]

[νέω]ν επιδίδοντας εαυτούς έπί τά κάλλιστα τών [έπιτηδευμά]τω[ν, γιν]ωνται δε και έτεροι ^,[ΐ|]/,ωτα< τώ[ν]

[όμοί]ων.
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Παρένθετος πιναξ Β

Ο ί έφηβεύσαντες έ | π ι | ’ Α π ο λ λ \ ο 5 ω ρ ο ν α ρ χ ° ν τ ο ς

70

’Ερεχθεΐδος 

Δι[ό]<5ωρος Διόδωρόν Κηφισιενς 

75 [Π\όπλιος Ποπλίον Κι/φισιεύς 

Δ\έκμος Ποπλίον Κηφισιενς 

ΑΡΙΣτεϋς Νικομήδον ΙΙαμβωτάόης 

ΚΑΛ[Λ]ΐΣτρ[α]τος Νονμηνίον Ααμπτρεύς 

[Τ]ίτος Τίτον Κηφισιενς 

80 [ Ισ]ά5ωρος Θεόδωρόν Άναγνράσιος 

[Σμ]ινυ#ος Δη μητριόν Κηφισιενς 

Φιλΐνος Φιλίνον Ενωννμενς 

Αίγεϊδος

— — — Φ]αρνάκον Γαργήττιος
85 [...]ΣΤα>ρ Φαρνάκον Ραργήττ\(\ος 

\Κ\όνων Μηνοδώρον Κ[ο\λλντεύς 

'Σ[Ώ.]κλείδης Μηνοδώρον Κ[ο]λλντενς 

[Μ\ηνόφιλος Μηνοδότον Ά[ρ ]χιενς 

Θεμιστοκλής Άρναίον Φ|[ΛΑΙΔΗΣ]

90 . ηνόδωρος ΖήνζϊΝ[θΣ ΕΡΧΙΕ(;]ύς 

φΙΛΩΝΙΔης — — — 

[πανδιονιδος]

Σωσι — — — — — — — —

ΙΠΠΟΘΩΝΤΙΔΟΣ
'Ηρακλεόδωρος Σέλευκον Σφήττι[ος] —

Διονύσιος Ήρώδον Σφήττιος \ —

Δημοτέλης Δη μητριόν εκ Κεραμέω[ν\ 

Διονύσιος Εντύχον Κικνννεύς —

Σώστρατος Τελέστον Σφήττιος —

Θεαίτητος Θεαινέτον Σφήττιος 

Κλεών Διοσκουρίδον 77ο[ριο]ς Γ

Νανσίστρατος Άρχωνίδον [έκ Κε]ρα//.εων Π 

Φιλήμων Κηψι σο[ δ ώ]ρου Ίτεαΐος 

ΟινΕί[δ]ος

Άρίσται[)(\μος Φιλςΐχ[μ\χ\ον Φνλάσιος 

Κεκροπίδος
Διοπείθ\τ\ς\ Φιλάνθον 'Αλαιεύς 

Έπιγένης Δίον ΜελιΤ[ε]ΥΣ 

Ξένων Δίον ΜεΑ|Τ[εύς]

Ξενοκρά\τΎ\ς\ Φιλοφην — —

. ΕΡ — —■ — ίδου Μελιτ[εύς]

|— — — — — — Μ]ελίτει»ς 

[— — — — —- — Αίξ]ων[εύς]

Αέων Αέοντος Ά7.ευ[ σίνιος] 

’Αλέξανδρος Διοδότον Πειραι[ενς\ 

Αεύκιος Αενκίο\ν\ Άζηνιενς 

Κόιντος Αενκίον Άζηνιενς 

’Αλέξανδρος Θε[ c;5 ’αζ]ΗΝΙΕ[Υς] 

Σοφοκλής Ξεν .... Έλαιούσιος 

Δη μητριός — — — — — —

[Αίαντίδ]ος

— — —- — Μαραθώνιος 

[—- — — — Μ ]αραθώνιος

Άπολλω — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ος Τρικο[ρυσιος?]
95 [Θ]εό^9ί2ος — — — — — — — — — — — — — — — — — ος Παραμάναν Ί [ρικορύσιος]

— — — — — — — — ■— [— — — — — Δ]ΑΙΔ[ΑΛΙΔΗΣ] — — — ς Θεοδότον Μαραθώνιο[ς\

— — — — — — — — — — — — — — — —Μελιτε[νς\ [— — — Δημη]τρί'ου Μαραθώνιο[ς]
— — — — — — — — — — — — — — — — Μέλιτενς [— — — Διον\νσίον Μαραθώνιος]

— — — — — — — — — [Ά]ριο[βαρζάνη]ς καί Άριαράθης Μοιραγέ[ντ\ς Μο]ιρα^ενο[υ — — —]

100 — — -— — — — — — — βασύ1[έως] Άριοβαρζάνον Νίκων Με — — · — — — — —

— — — — — — — — — [Σ]υπ[αλήττιο]ί, Φιλορωμαϊοι \4ρ$εστ[ήριος — — — — — —]
— [λεωντιδος] —---------— ---------------_______

— — — — ον Θοραιεΰ[ς]

[— — — Δι]οννσίον Παλληνε\νς^

— — ς ΤΙρωτογένον Παλληνενς

— — — ς ’Αρχέλαον Σημαχίδης

Άτταλίδος 
[Νΐ]κιας φ[ΐΛ]οξενον Σοννιενς 

[Α]νσίμαχος Ανσιμάχον Σοννιενς 

Παντακλής Ενϋνδή[μο]ν Άθμονενς 

Ενφάνης ’/σ[ι]5ώρ|ου Σ]ου|νιεύς| 

Αεύκιος Α — — — — — —

— — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — Μαραθώ[ν ιος]

105 — — — — — — — — — — — — — — — — — — [— — — Μεν]εκράτου Φαληρεν\ς\

— — — — — — — — — — — — — — — — — — [— — — Θ]εοδότον Μαραθώνι[ος]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ος Ραμνούσιος

— — — — — — — — — —*- — — — — — — — — [— — — — — Έ>\ιόττον Φαληρεύς

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ■— — — — — Τρικο[ρν\σιος

110 — — — — — — — — — — — —- — — — — — — [.... δ]ωρος Διοδώρον Μαραθώνιος

[ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ] — — — — — — —; — — Δη μητριός Δη μητριόν Τρικορ[ΰσιος]

— — — — — — — — — — — — — — — — — — Άντιοχίόος

— — — — — — — — — — — — — — — — — — Διονύσιος Σαραπίωνος Άναφ^λυστιος]

— — — — — — — — — — — — — — — — — — ’ Αμμων ιος Δ ημητρίον Άναφ^ΰστιος]

115 — — - — — — — — — — — — — — — — — — Άριστων Άλεξάνδ ρον 27αΛ1[ηνεύς]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — Ηράκλειτος 'Ηρακλείτο[ν — — —]

— — — — — — — — — — — — — — — — — — Αθηνόδωρος — — — — — —

------------------------------------------------------------------------------------------------------[_ δ]ΩΡ[ΟΣ----------------------------------------]
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AE 1964 Έκ του ’Επιγραφικού Μουαείου V 45

γνμναα\ ι\ας και άακήσεως, IG II2 1043 στίχ. 20 1 έπιμεμελήσϋαι <Υε [καί, τών 
περί τό σώμα α\σκήσ\εω\ν.

Στίχ. 27. Έ\%ι\σμονς. Τά δύο συμπληρούμενα γράμματα, άποσπασθέντα 
μετά τοΰ έφ’ οΰ ταΰτα τμήματος καί μή υπάρχοντα νΰν, εϊδεν ό Koehler. Εις 
τό τέλος τοΰ 28ου στίχου καί εις τό κενόν, υπάρχει χώρος διά δύο ακόμη, ή, κατ’ 
άνώτατον όριον, τρία γράμματα, όχι όμως τέσσαρα. ’Αντί [εύδα\πάνονς είναι προ- 
τιμότερον τό [άδα]πάνους. Σχετικώς ίδέ IG II2 1043 στίχ. 64/5 τηρησαι τους συν- 
εψήβους άνεπιβαρητους καί άνε(σ[φόρους

Στίχ. 33. Μετά την προσθήκην εν αρχή τεμαχίου μέ τά πρώτα γράμματα 
εκ τοΰ αναμενομένου δευτέρου επιρρήματος, ή συμπλήρωσις τοΰ εν συνεχεία κε- 
νοΰ καθίσταται εΰκολωτέρα, άφοΰ σώζεται τό δεύτερον μέρος τής διά την πε- 
ρίστασιν τυπικής φράσεως. Τό κενόν κατά ταΰτα θά συμπληρωθή ώς: 
όικα[ίως καί κοινήι προς πάντας τους εφήβους καί Ιδίαι προς] ενα έκαστον. Μέ 
την συμπλήρωσιν ταύτην ό στίχος αποκτά 79 γράμματα, τόσα δηλαδή όσα είναι
κατά μέσον όρον τά γράμματα καί τών άλλων στίχων τής επιγραφής.

Στίχ. 42. τά \ε\αντών ονόματα Έπί τοΰ λίθου άναγινώσκεται: τά τ’ εαυτών
ονόματα.

Στίχ. 47/8. Ή σύνταξις τών στίχων τούτων [ παρ]εδρεύοντες ταϊς τ[ών φιλο]- 
σόφων σχολα[Ις καί τών γ\υμνασίω\ν/ τ\ην καϋήκονσαν άν[αστρ\οφήν ποιούμενοι, 
δεν είναι ορθή. Τό άναστρέφεσθαι, έφ’ όσον δεν συνοδεύεται μέ πρόθεσιν, θά 
συνταχθή μέ δοτικήν δηλοΰσαν τον τόπον. Ίδέ καί IG II2 1043 στίχ. 43 [εν 
τοΐς Γυμν]ασ/οίς την καϋ-ήκονσαν άνα[στροφήν ποιούμενοι]. Τό Γυμνάσιον, είς 
τό όποιον οί έ'φηβοι έποιήσαντο τήν αναστροφήν, καθ’ ό έ'τος εν Άθήναις 
αρχών ήτο ό ’Απολλόδωρος, ήτο εν καί μόνον κατά τήν επιγραφήν, περίπτωσις 
διάφορος εκείνης έπί τών άλλων συγχρόνων περίπου έπιγραφών, έφ’ ών άνα- 
φέρεται αναστροφή τών έφήβων είς τά Γυμνάσια. ’Αλλά ποιος είναι ό λόγος 
τής παρεκκλίσεως άπό τοΰ συνήθους; Έκ πρώτης όψεως θά ένόμιζέ τις, ότι πρό
κειται σφάλμα τοΰ χαράκτου, προσφιλής διέξοδος είς τάς περιπτώσεις, καθ’ άς 
δυσκολευόμεθα νά έρμηνεύσωμεν κάτι. Νομίζω έν τούτοις, ότι διά τήν έξήγησίν 
του πρέπει νά άπίδωμεν είς τήν έξέλιξιν τών ιστορικών γεγονότων τής έποχής 
ταύτης έν Άθήναις. Ή έπιγραφή μας προέρχεται άπό τά έτη τά αμέσως μετά 
τήν φοβεράν δοκιμασίαν τήν συνδεομένην μέ τήν πολιορκίαν καί τήν άλωσιν τής 
πόλεως υπό τοΰ Σύλλα, έτη οικονομικής έξαθλιώσεως. Είναι παραδεδομένον, ότι 
κατά τήν μακράν πολιορκίαν τοΰ άστεως καί τοΰ Πειραιώς, έν έτει 87-86, ό έν 
αύτοΐς στρατός τοΰ Μιθριδάτου άνθίστατο σθεναρώς- έπίσης ότι ό Σύλλας, έπει- 
γόμενος νά έκπορθήση τά δύο οχυρά, έχρησιμοποίησεν είς εύρεΐαν κλίμακα πο
λιορκητικός μηχανάς, αί όποΐαι χαρακτηρίζονται ώς «μέγισται». Διά τήν κατα
σκευήν τών μηχανών τούτων, τάς κλίμακας ανόδου είς τά υψηλά τείχη, ώς καί 
τήν συγκράτησιν τών διαφόρων αναχωμάτων, έχρειάσθη μεγάλας ποσότητας ξυ
λείας, άφοΰ μάλιστα αί πολιορκητικοί μηχαναί του έπυρπολήθησαν έπανειλημμέ- 
νως, ώς άναφέρεται, υπό τών πολιορκουμένων. "Ινα άντεπεξέλθη είς τάς άνάγκας
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τοΰ πολέμου, όχι μόνον έθεσε χεΐρα έπ'ι των έν τοίς ίεροϊς (καί τοΐς Πανελλη- 
νίοις) άνακειμένων αναθημάτων, άλλ’ έκοψε καί τα δένδρα των αλσών τής Άκα- 
δημείας και τοΰ Λυκείου, ϊνα προσπορισθή ξυλείαν. Την έπισυμβάσαν κατά- 
ληψιν τής πόλεως ήκολούθησεν άγρία σφαγή' ευτυχώς δμως, κα'ι άντιθέτως προς 
δ,τι συνέβη έν Πειραιει, άπετράπη ή πυρπόλησίς της. Έκ παραλλήλου προς δσα 
ΰπέστη δ πληθυσμός κατά την πολύμηνον πολιορκίαν, άναφέρονται καθαίρεσις 
τμήματος τών μακρών τειχών διά την χρησιμοποίησιν τών λίθων, καθαίρεσις τμή
ματος τοΰ τείχους τής πόλεως, διάνοιξις τάφρου περί ταύτην, ως καί κατασκευή 
μικρών οχυρωματικών έργων περί τό άστυ, επί σκοπώ έπισπεύσεως τής καταλή- 
ψεώς του. Ταΰτα έγένοντο έν σπουδή, καί, ώς εΐθισται έν καιρώ πολέμου, μέ 
υλικά από καθαιρούμενα παλαιότερα κτίσματα. Πλουτ. Σύλλ. XII έξ.: Άππιαν. 
Μιθριδ. XXX έξ.: Παυσαν. I 20, 6: Στράβ. IX 396. Ή πόλις ύπέστη πρωτο
φανή καταστροφήν.

Είναι φυσικόν, δτι έξ αιτίας τής οικονομικής έξαθλιώσεως καί τής συνέ
πεια τών σφαγών καί τής φυγής έλαττώσεως τοΰ πληθυσμοΰ, οί ’Αθηναίοι δεν 
θά ήσαν εις θέσιν νά άναστήσωσιν αμέσως τά καταστραφέντα κτίσματα, έν 
οις καί τά Γυμνάσια. Θά ήρκέσθησαν έν άρχή νά χρησιμοποιώσι τό έντός τών 
τειχών Διογένειον Γυμνάσιον, τό καθαυτό Γυμνάσιον τών έφήβων, έπισκευάσαν- 
τες τοΰτο προχείρως, έάν καί τοΰτο (καίτοι έκεΐθεν τοΰ σημείου εισόδου τών Ρω
μαίων εις την πόλιν) εΐχεν ύποστή ζημίας. Τό Γυμνάσιον τοΰτο, είναι τό έν τή 
επιγραφή καθ’ ενικόν μνημονευόμενον. "Οτι δέ πρόκειται περί τοΰ Διογενείου, 
καί δχι άλλου Γυμνασίου1, γίνεται φανερόν έκ τών στίχων 55/6 τής επιγραφής, 
ήτοι, έ[θ]υσαν δέ καί τοΐς/Διογενείοις έν τώι τεμένει. Έντός τοΰ υφισταμένου λοι
πόν τεμένους, τοΰ περιβόλου δηλαδή (IG II2 1011 στίχ. 41), δστις ώριζε τήν πε
ριοχήν τοΰ Γυμνασίου, έθυσαν οί έφηβοι κατά τήν τελεσθεΐσαν εορτήν τών Διο- 
γενείων, έπί άρχοντος ’Απολλοδώρου, ώς έπραξαν καί κατά τά έτη, είς ά άφο- 
ροΰν αι έπιγραφαί έν IG II2 1028 στίχ. 24: 1029 στίχ. 14: 1040 στίχ. 2: 1043 
στίχ. 48: 1011 στίχ. 14.

'Υπάρχει δμως καί έν στίχοι 25 ή λέξις γυμνάσιον καί δή κατά πληθυντι
κόν, έν τοΐς γυμναοίοίς. Έπί τών έπιγραφών άπαντάται αυτή είς τάς εξής κυρίως 
δύο φράσεις άφορώσας είς τούς έφήβους.

α) έν τοΐς Γυμναοίοίς άγόμενοι υπό τοΰ κοσμητον, IG II2, άρ. 1029 στίχ. 20, 
άρ. 1028 στίχ. 34. 84, άρ. 1006 στίχ. 16. 60., ένθα νοείται τό κτιριακόν συγ
κρότημα, είς δ έγίνοντο αί άσκήσεις κλπ.

β) σννετέλεσαν δε και τούς δρόμους (θυσίας) τούς έν τοΐς γυμναοίοίς και τοΐς 
λοιποϊς άγώσιν άπαντας (άπασι), IG II2 1028 στίχ. 12: 1029 στίχ. [9]: 1008 στίχ. 
11: 1030 στίχ. 8: 1006 στίχ. 75. 10: Hesperia 16 1947, σ. 171 Ν° 67 στίχ. 16/7.

1 "Εν άλλο Γυμνάσιον τών ’Αθηνών, τό Πτολε- έφήβων βιβλίων είς τήν βιβλιοθήκην του ή άκροάσεως 
μαΐον, ευρισκόμενον εγγύτερον τοΰ σημείου εισόδου φιλοσοφικών μαθημάτων έν αϋτφ (IG II21029 στίχ. 25: 
τών Ρωμαίων είς τήν πόλιν, ένδέχεται νά ύπέστη με- 1041 στίχ. 23: 11043 στίχ. 50: 1009 (=Hesperia 16, 
γαλυτέρας ζημίας.’Επί τών έφηβικών έπιγραφών άνα- 1947, σ. 171 Ν° 67 στίχ. 31/2): 1030 στίχ. 36: 1042ϋ 
φέρεται πάντοτε έπ’ εύκαιρίφ άναθέσεως παρά τών στίχ. 1: - 1006 στίχ. 19).
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Είς την δευτέραν περίπτωσιν εχει μάλλον την σημασίαν τών γυμναστικών επι
δείξεων, αγώνων καί μέ την σημασίαν ταύτην κεΐται ή λέξις ενταύθα. Άλλ’ 
δπως και αν έ'χη, διά λόγους εύσεβείας καί παραδόσεως, θά συνετελοΰντο θυσίαι είς 
τά ιερά καί τών μη έν λειτουργία κατά την χρονικήν εκείνην περίοδον Γυμνασίων.

Στίχ. 51/2. Τό τέλος τοϋ 51ου στίχου καί ή αρχή τοΰ επομένου έχουοιν έν 
IG IP ως εξής:

[έ]τι δε καί τήν επί την γώ/ραν έ£ο[δον 
τδ ορθόν είναι: |έ]τι δε καί τάς επί την γώ ραν έζό\δο]υς

Τά γράμματα τής αιτιατικής πληθυντικού τάς είναι σαφή, ή δέ εσφαλμένη άνάγνοι- 
σίς των έγινεν αφορμή, ώστε ή αρχή τοϋ επομένου στίχου νά συμπληρωθή κατά 
τρόπον διάφορον τής τυπικής φράσεως, ήτις είς τήν περίπτωσιν ταύτην απαντά
ται επί τών όμοιου περιεχομένου επιγραφών’ διότι αί έξοδοι τών έφηβων μετά 
τοϋ κοσμητοϋ, κατά τον χρόνον τής εφηβείας των, ήσαν περισσότεροι τής μιας. 
«Έξήλθον πλεονάκις» άναφέρεται, ή αν παραλείπηται τό επίρρημα καί άντ’ αύ- 
τοΰ υπάρχει φράσις μετά ουσιαστικού, τούτο τίθεται πάντοτε κατά πληθυντικόν, 
IG II3 1011 στίχ. 15: 1028 στίχ. 22. 86: 1006 στίχ. 24/5. 54. 66. 1008 στίχ. 
19/20: 1029 στίχ. 14/5: 10421 στίχ. 11: 1043 στίχ. 45.

Στίχ. 50/1 έπο\ιτ\σ\αντο δε την φυλακήν τον τε [άσ]τεως καί τον Πειρα[ι\ έως. 
Ίδέ καί Hesperia 15, 1946, σ. 199 Ν° 40 στίχ. 13: IG II2 1040 στίχ. 31. ’Ανω
τέρω έν στίχω 21/2 διατυπώνει τό ίδιον πράγμα ώς

εν τε ταΐς φυλακαΐς καί / τών τ[ε]ίχών κ[αί τοϋ Π]ειραιεως1

Στίχ. 65 π\(\νακος αντί [είκόν]ος τού Koehler καί Kirchner. Τούτο άνα- 
γινώσκεται επί τοϋ λίθου. Είς τούς προηγουμένους όμως στίχους ούδαμοϋ γίνεται, 
ώς θά έδει, μνεία πίνακος, ούτε είς τό ψήφισμα διά τον κοσμητήν, ούτε είς 
εκείνο διά τούς έφήβους. Οί έφηβοι, είς τήν προς τήν βουλήν έμφάνισίν των έζή- 
τησαν, πλήν τών άλλων, καί νά έπιτραπή είς αυτούς νά στήσωσι στήλην, έφ’ ής 
νά άναγράψωσι τά όνόματά των. Αυτό δηλοΰται μέ τό: (έπικεχωρήσϋ'αι τοϊς [έ]<ρ/- 
βοτς) ετι δε κα[ί] στή[σαι στήλην] έν τώ 42^ στίχω. Δίδεται λοιπόν ή σχετική έγ- 
κρισις τής βου/ιής, σύν τή προσθήκη όμως ότι επί τής ιδίας στήλης θά άναγρα- 
φώσι καί τά σχετικά ψηφίσματα. Ένώ όμως διά τήν άνάθεσιν τών εικόνων τοϋ 
κοσμητοϋ άναφέρεται, ότι έγκρίνεται καί ή υπό τών εφήβων ύποδεικνυομένη θέ- 
σις, ένθα θά άνετίθεντο αΰται, διά τήν στήλην, έφ’ ής θά άνεγράφοντο α) τά 
ονόματα τών εφήβων β) τά σχετικά ψηφίσματα, δεν γίνεται μνεία τοϋ τόπου, 
ένθα έδει νά στηθή αυτή. Μέ τήν αναγραφήν τών όμοιου περιεχομένου ψηφι
σμάτων ήτο, ώς γνωστόν, επιφορτισμένος ό γραμματεύς ό κατά πρυτανείαν, ό ίδιος 
δέ έφρόντιζεν, ϊνα αί στήλαι έφ’ ών άνεγράφοντο ταϋτα, στηθώσιν έν τή ’Αγορά. 
Έπί τής έπιγραφής μας ή αναγραφή τών ψηφισμάτων επί στήλης έπαφίεται είς

1 Περί τοΰ Πειραιώς προκειμένου, ισχύει ή περί- ερνμα, τόν τε Πειραιά αυνεοτειλαν είς 6λίγο)ν ανθρώπων
γραφή τοΰ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ IX 395 έ.: οί δε πολλοί πό- κατοικίαν. . . κατέσπασται δε και τά μακρά τείχη,

λεμοι το τείχος κατήρειψαν και το τής Μ ον νύχι ας
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τούς έφηβους. Τόπος, εις όν αΰτη έ'δει νά στηθή δεν υποδεικνύεται- άντιθέτως 
άναφέρεται έγκρισις της βουλής εις τούς εφήβους διά την άνάθεσιν πίνακος, καί 
δή έν ώι αν εύκαιρον ήι τόπωι. Άνάθεσις πίνακος1 ύπδ έφηβων άναφέρεται καί 
έπί άλλης κατά τι ύατερωτέρων χρόνων έπιγραφής, ήτοι τής έν IG II2 1042n 
στίχ. 14[5 ζπ\ιχωρν]σαι δε αύτοΐς και πίνα[χα - - άναθεΐναι - - άναγράψαι] δε τάδε 
το ψήφισμα μετά των άλλων ε[ί)ς στήλη[ν] κ/[α\ στήσαι]. Ή έπιγραφή είναι έλλι- 
πής, άλλ’ ό,τι τυγχάνει βέβαιον, είναι ότι με την λέξιν πίναξ δεν νοείται ή στήλη, 
έφ’ ής τά ψηφίσματα, άφοϋ έν συνεχεία γίνεται μνεία ταΰτης.

Δεν άποκλείεται (καίτοι πάντη άπίθανον) ό έν στίχω 65 π[ί]να£ τής έπιγραφής 
μας, (δια την άνάθεσιν τού οποίου έχορηγήθη εις τούς έφήβους έ'γκρισις τής βου
λής, διά προσθήκης φράσεως εις τό τρίτον ψήφισμα, ένω αΰτη είχε θέσιν εις τδ 
δεύτερον), νά είναι ή έν στίχιρ 42 [στήλη| έχ[ουσ]α τά τ έαντών ονόματα, δι’ ήν 
έν τώ στίχω τούτω παρελείφθη νά ύποδειχθή τό μέρος, ένθα έδει νά στηθή.

Άξιοσημείωτον είναι, ότι όχι πλέον ή πολιτεία, ως έγίνετο μέχρι πρό τίνος 
δι’υπαλλήλου της, άλλ’οί έφηβοι άναλαμβάνουν την άναγραφήν καί άνάθεσιν των 
σχετικών ψηφισμάτων τής βουλής. Τούτο προκύπτει καί έξ άλλης όμοιου περιεχομέ
νου έπιγραφής έκ τού έτους 38/7 (IG II2 1043 στίχ. 66). Θά ήτο προφανώς ση- 
μειον τών καιρών. Θά έθεωρήθη ίσως άσκοπος δαπάνη καί πολυτέλεια διά την 
οίκονομικώς κατεστραμμένην πόλιν, άφοϋ εις τά άρχεΐά της έφυλάσσοντο άντί- 
γραφα τών ι^ηφισμάτων τούτων. Ή στήλη μέ την άναγραφήν τών ψηφισμάτων 
καί τά ονόματα τών έφήβων, έπί σκοπώ νά στηθή εις την Αγοράν, ήτο υπόδε
σις ένδιαφέρουσα περισσότερον τούς έφήβους. Μη λησμονώμεν, έπί πλέον, την 
σπάνιν ειδήσεων άπό την χρονικήν περίοδον ευθύς μετά τήν άλαισιν τών ’Αθη
νών υπό τού Σύλλα- ότι ή ισχύς τού δήμου είχε μειωθή καί ότι ή διακυβέρνη- 
σις τής πολιτείας ήτο εις χεΐρας στρατιωτικού, άγνωστον τίνι τρόπω άνελθόντος 
εις τήν άρχήν καί έπί πόσον χρόνον διατηρηθέντος έν αύτή. Βουλή ύφίσταται, 
διότι ταύτης φέρεται ότι είναι τά ψηφίσματα- ή πρότασις όμως, ή εισαγωγή τού 
περί ου ό λόγος θέματος εις ταύτην καί ή ύποστήριξίς του, γίνεται άπό τον στρα
τηγόν έπί τούς όπλίτας- τούτου ή φυσιογνωμία κυριαρχεί εις τά τ[ιηφίσματα.

Στίχ. 70. Ή έπιγραφή έμφανίζει άνακρίβειαν όσον άφορα 1) εις τούς έν τφ 
κειμένω άναφερομένους στεφάνους καί 2) εις έκείνους, οϊτινες είναι σκαλισμένοι 
έπί τής στήλης, μετά άπό τά ψηφίσματα καί πριν άπό τά ονόματα τών έφήβων. 
Οί τελευταίοι ούτοι είναι τέσσαρες τον άριθμόν, ήτοι: 1) ό στέφανος, δι’ ου ή Βουλή 
στέφανοι τον κοσμητήν, 2) ό στέφανος δι’ ού ό Δήμος στέφανοί τον κοσμητήν, 
3) ό στέφανος δι’ ού ή Βουλή στέφανοί τούς έφήβους καί 4) ό στέφανος, δι’ ού 
οι έφηβοι στεφανούσι τον κοσμητήν. Καί τών μεν ύπ’ άριθ. 1. 3. 4 άνέμενέ τις 
τήνΰπαρξιν, διότι άναφέρονται έν τοΐς ψηφίσμασι, όχι όμως καί τού ύπ’άριθ. 2, 
δηλαδή τού στεφάνου τού Δήμου- διότι όχι μόνον στεφάνου, άλλ’ ούτε αυτού

1 Διά ιόν πίνακα, λέξιν δχι συχνήν έπί τών έπι- καί άναστήααι εικόνα (IG II* 1011 στίχ. 43), διά τήν
γραφών, (πρβλ. SjOl·* IV έ. ά.) γίνεται χρήσις τοϋ στήλην συνήθως μέν στήσαι., αλλά καί άνατιΰέναι ατή-

δρου άνάίΐεοις, διά τήν εικόνα επίσης άνάθεσις, αλλά λην (IG II21043 στίχ. 66).
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τοΰ Δήμου γίνεται μνεία εν τοΐς ψηφίσμασιν. Ή βουλή, ής, είδικώς αυτής και 
μόνον, τονίζεται εν αρχή ότι είναι τα ψηφίσματα, είναι εκείνη, αυτή καί μόνη, 
ή οποία επαινεί καί στέφανοί τον κοσμητήν καί τούς εφήβους, ή εγκρίνει εις 
τούς εφήβους, την υπό τούτων αίτηθεϊσαν στέψιν τοΰ κοσμητοϋ καί την κατα
σκευήν καί άνάθεσιν των εικόνων του.

Στήλη 2, στίχ. 83. Ή Οίνηίς αντιπροσωπεύεται με ενα μόνον έφηβον, έν 
άντιθέσει προς οίλλας φυλάς όλιγώτερον πολυάνθρωπους ταύτης, όπως ή Αίαντίς, 
ήτις αντιπροσωπεύεται με 18 τουλάχιστον εφήβους. Τής Κεκροπίδος εΐχον ανα
γραφή 30 περίπου έφηβοι, μεταξύ των οποίων δύο έξέχοντες ξένοι. Οί λόγοι εί
ναι ασφαλώς άσχετοι προς ιόν αριθμόν γεννήσεων εις τούς τόσους δήμους τής 
Οίνηίδος, μεταξύ των οποίων ό των Άχαρνέων δεν ή το άπό τούς όλιγώτερον 
πολυάνθρωπους τής ’Αττικής.

2 __

Είς IG II2 1043

Έν IG II2 1043, στήλη 3ΐι, στίχω 116 άναγινώσκεται: — ς Άξιπυλιόος (;) Μιλή- 
σιος. Τό εθνικόν θά άναγνωσθή, ώς παρά KoEHLER, Μεσσηνίας. Τά γράμματα 
είναι σαφή. Ώς Μιλήσιος άναφέρεται καί παρά Η. Pope, Non-Athenians, σ. 97 : 
Foreigners, σ. 114.

Ε. Μ. 13 35 1. Κατά μήνα ’Ιούλιον 1964 μετέβαινον εξ ‘Αλίμου είς τον 
κεντρικόν Αερολιμένα’Αθηνών, όδεύων έπί τοΰ αριστερού πεζοδρομίου τής Λεω
φόρου βασιλέως Γεωργίου Β. Έπί τούτου, καί είς άπόστασιν 40 περίπου μέτρων 
άπό τής κεντρικής εισόδου, παρετήρησα, έπί σωρού χωμάτων, προσφάτως έκ- 
ριφθέντων άπό έκσκαφάς διενεργηθείσας κατά τό μέρος τούτο τού περιβόλου τού 
άεροδρομίου, είργασμένον τεμάχιον μαρμάρου με επιγραφήν έπ’ αυτού. Τούτο, 
οΰτω διασωθέν άπό βέβαιον εκπατρισμόν, μετέφερα είς τό Επιγραφικόν Μουσεΐον 
καί κατέγραψα είς τό Εύρετήριόν του. Είναι πανταχόθεν ελλιπές. Μετρεΐ κατά 
τό μέγιστον σφζόμενον μήκος 0.36 μ., τό μέγιστον σφζόμενον ΰψ. 0.17, καί τό 
μέγιστον βάθος 0.13. Είναι δε τούτο ή πρόσοψις επιταφίου ναοσχήμου μνημείου είς 
μορφήν άετώματος — άποκεκρουμένου νύν — μετά επιστυλίου, όμοια προς τήν παρά 
Conze, Att. Grabrel. άριθμ. 1485, είκονιζομένην. Έπί τού επιστυλίου (πίν. 12β) 
φέρει τήν επιγραφήν

Άστΐνος 'Αλί μ όσιος

τήν οποίαν αι μορφαί τών γραμμάτων ώς καί φθογγολογικά καί γενεαλογικά δε
δομένα εντοπίζουν είς τήν πρώτην προς δευτέραν δεκαετίαν τού 4ου π.Χ. αίώνος.
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Τό μέρος, εις δ εύρέθη, δεν θά άπέχη πολύ τής θέσεως, εις ήν ήτο ποτέ ό 
τάφος τοϋ Άστίνου1, διότι ή αρχαία, προς Λευκόνοιον και νοτιώτερον έκεΐθεν, 
οδός διήρχετο μέτρα τινά μόλις άνατολικώτερον τοΰ σημείου εύρέσεως. Τάφοι τυ- 
χαίως άποκαλυφθέντες κατά τό σημειον επαφής τών οδών Θουκυδίδου καί Άν- 
δρουτοου (καθαρισθέντες υπό Δ. Θεοχάρη), ορίζουν περίπου τό δυτικώτερον κρά- 
σπεδον τής όδοΰ ταύτης, ήτις προς Νότον χωρούσα, άνατολικώτερον τής σημερι
νής γέφυρας (οικία ΙΙαλαιοκρασά), προς ΙΙαναγίτσαν, θά έφθανεν είς τό μέσον 
περίπου τοΰ βορείου διαδρόμου τού αεροδρομίου, διερχομένη δυτικώς τοΰ άλλοτε 
ύπάρχοντος εκεί λοψίσκου. Προέρχεται δε από τον ίδιον ταφικόν οικογενειακόν πε
ρίβολον, από τον όποιον καί ό ενεπίγραφος (IG IP 5533) ναΐσκος (Conze, έ. ά. 
1473), εκατέρωθεν τοΰ οποίου ήσαν τοποθετημένοι αί δύο λήκυθοι τοΰ Εθνικού 
’Αρχαιολογικού Μουσείου ύπ’ άριθ. 950 καί 951 (Conze, πίν. 77 καί 88), μέ 
ίσταμένην την Τιμαγόραν καί βλέπουσαν προς τον ναΐσκον, αί φέρουσαι τάς εν 
IG IP 5541 καί 5579 έπιγραφάς. Επιμένω δ’ επί τούτου, διότι έχει σημασίαν 
διά τόν τόπον εύρέσεως των. Διά τον ναΐσκον, δστις έχει βάρος εκατοντάδων χι- 
λιογράμμων καί δεν θά ήτο εύκολον νά μετακινηθή μακράν τής αρχικής θέσεώς 
του, άναφέρεται ως τόπος εύρέσεως παρά Kirchner μεν «in vico Trachones», 
εν τω Εύρετηρίοι δε τού Επιγραφικού Μουσείου «Τράχωνες. Ήγοράσθη παρά 
Ί. Συνοδινοΰ». Είς τά Πρακτικά τής Άρχ. Εταιρείας τοΰ 1893, σ. 103, άναφέ- 
ρεται μεταξύ τών εξ αγοράς προσκτημάτων τής Εταιρείας. Τόπος προελεύσεως: 
’Αττικής (Τράχωνες). Είναι κατά ταΰτα όχι άνασκαφικόν ή τυχαΐον διά την ύπη- 
ρεσίαν εύρημα, περιπτώσεις καθ’ ας εϊμεθα βέβαιοι διά την θέσιν είς ήν εύρέθη 
τό άρχαϊον. Είς τάς δι’ αγοράς προσκτήσεις αί σχετικαί πληροφορίαι σπανίως αλη
θεύουν. Μέ τό τοπωνύμιον όμως Τράχωνες έχαρακτηρίζετο μέχρι προ ολίγων 
ακόμη ετών ολόκληρος ή περιοχή ή εκτεινόμενη μεταξύ τοΰ κτήματος Γερου?ιά- 
νου — Γλυφάδας άφ’ ενός καί άψ’ ετέρου τών προπόδων τοΰ Υμηττού καί τής θα
λάσσης παρά τόν "Αλιμον περιελαμβάνοντο δηλαδή είς τήν έκτασιν τοΰ τοπωνυ
μίου καί τά πρυσφάτως άποκτήσαντα ίδια ονόματα Καλαμάκι (έν μέρει), "Αλι- 
μος, Άεροδρόμιον, Ελληνικόν. Νΰν ύπό τό Τράχωνες νοείται ή περί τό κτήμα 
Ί. Γερουλάνου περιοχή. Έξ άλλον ή παρά Conze ένδειξις περί τής θέσεως, είς 
ήν εύρέθησαν αί έκ τοΰ ταφικοΰ τούτου μνημείου άποσπασθεΐσαι δύο ώς άνω λή
κυθοι («Ήγοράσθησαν παρά τοΰ Γ. Γιαγιά. Προέρχονται πιθανώς από τόν Ελαι
ώνα τών ’Αθηνών»), δέν λέγει τίποτε.

Είτε λοιπόν εύρέθησαν αί δύο λήκυθοι είς τήν ώς «’Ελαιώνας» χαρακτηρι- 
ζομένην περιοχήν τών ’Αθηνών, άγνωστον πότε παρασυρθεϊσαι έκεΐσε είτε δέν 
αληθεύει, σκοπίμως ή έξ άγνοιας, ή μαρτυρία τοΰ πωλήσαντος ταύτας ιδιώτου. 
Ενδέχεται τό εύρημά μου νά. έ'χη ελαφρώς μετακινηθή μέ τήν πάροδον τοΰ χρό
νου' είς τό μέρος όμως, ένθα ήτο τοποθετημένον, διά νά ένθυμίζη είς τούς 
διερχομένους, δτι εκεί εΐχε ταφή ό Άστΐνος, θά έγειτνίαζε προς τόν ναΐσκον μέ

1 Είς τά χώματα άτινα δέν ήσαν χώματα έπιφα- ή λιθάρια από οικοδομάς, 
νείας, άλλα καθαρά άργιλλος, δέν ύπήρχον λίθοι
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τάς δύο ληκύθους, αποτελούν πιθανώς την στενήν πλευράν τού μνημείου.
Τό δνομα Άστΐνος (ό ίδιος έν IG IP 5583. 5541. 5579) απαντάται, μίαν 

ακόμη φοράν, επί δελφικής επιγραφής, ώς πατήρ ’Αθηναίου έφηβου (άνευ δη
μοτικού) έξ εκείνων, οί όποιοι έν έτει 106/5 π. X. προέπεμψαν τήν Πυθαΐδα, 
F D III 2, 25 I στίχ. 34.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ
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Τό άνω τμήμα τής εν IG II2 1039 επιγραφής
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Τό καιά τό μέσον τμήμα τής έν IG II1 1099 έπιγραςρής.
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To κάτω τμήμα τής έν IG II3 1039 έπιγραίρής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:35 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1964 II in. 12

β. Επιτύμβια έξ Άλίμου επιγραφή,
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