
ΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΟΝ

Εις «τό Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 1960», σ. 12, είκ. 13, πα
ρέχεται φωτογραφία θραύσματος «αττικού ψηφίσματος προς τιμήν αγνώστου», τού 4ου 
αί. π.Χ., εύρεθέντος κατά τάς άνασκαφάς τής νοτίου κλιτΰος τής Άκροπόλεως ι. ’Άνευ 
αμφιβολίας ή επιγραφή προέρχεται έκ τής Άκροπόλεως, ένθα καί θά ήτο ιδρυμένη, 
ώς καί τόσα άλλα αττικά ψηφίσματα.

Πρόκειται περί θραύσματος στήλης πεντεληκοΰ μαρμάρου, άκεραίας αριστερά και 
έλλιποϋς άνω, κάτω καί δεξιά.

Ή έπ’ αυτής επιγραφή έχει χαραχθή επιμελέστατα καί, στοιχηδόν διά γραμμάτων 
τής 4*1? π.Χ. έκατονταετηρίδος κα'ι πιθανώς τού πρώτου ήμίσεος αυτής.

Ό 10ος στίχος συμφώνως προς τήν δημοσιευομένην υπό τού Γ. Δοντα φωτογρα
φίαν φαίνεται παρέχων τά γράμματα ΔΕΝΑΙΤΑΟΝ άλλ’ ά?α]θώς τό τρίτον έξ αριστε
ρών γράμμα είναι βέβαιον Κ, όπερ αποδίδει κακώς ή φωτογραφική άπεικόνισις.

Ό 12°? στίχος τής επιγραφής συμπληροϋται ευκόλως κατά τάς όμοιας έπιγραφάς2 
ώς εξής: Οί'δε έπρέ[σβευον (εθνικόν)]. Τό εθνικόν τών πρέσβεων θά εύρίσκετο εις πτώ- 
σιν γενικήν πληθυντικού καί, έάν βεβαίως ήκολουθεΐτο τό στοιχηδόν τής επιγραφής, 
δεν ήδύνατο νά έχη περισσότερα τών 13 γραμμάτων.

Εις τον 13ον στίχον παρέχεται τό όνομα ενός τών πρέσβεων, ΤΙ ΜΩΝΑΞ. Τούτο δύ- 
ναται νά άναγνωσθή Τιμώναξ (ή Τίμων Ήξ--). Δεν είναι δυνατόν νά λεχθή, κατά τρό
πον κατηγορηματικόν, άν άνεγράφοντο τά πατρώνυμα τών πρέσβεων.

Εις τον 14ον στίχον έκειτο ΙΤυϋ'αγό[οο.ς. Είς τον 150ν στίχον σφζεται ίχνος Ο, 
τό όποιον ανήκει είς τρίτον όνομα πρέσβεως. Δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, άν είχον 
αναγραφή τά τρία ταΰτα ονόματα μόνον ή άν οι πρέσβεις ήσαν περισσότεροι τών τριών.

Έκ τούτων, ώς καί έκ τού 8ου στίχου, δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν ότι διά τού ψη
φίσματος τούτου έτιμώντο υπό τών Αθηναίων ξένοι πρέσβεις 8. Οί λοιποί στίχοι τής 
επιγραφής περιέχοντες τυπικάς έν άττικοΐς ψηφίσμασι φράσεις έπιτρέπουσι τήν σχεδόν 
πλήρη συμπλήρωσιν αυτού. Ιδίως οί στίχοι 5°? καί 6ος δίδουσιν άνευ ούδεμιάς αμφι
βολίας τον ακριβή αριθμόν γραμμάτων κατά στίχον. Δεν προέβην είς τήν συμπλήρωσιν 
τών δύο πρώτων στίχων, έφ’ όσον ποικίλαι λύσεις ήσαν δυναταί. 1

1 «‘Υπό τον Πύργον τής Νίκης και πρός Α. (έσωτερι- 2 IG II 2 41, 22-33 : Οί'δε επρέαβευον Βνζαντ[ί]ων.

κώς) τοΰ κιγκλιδώματος τοϋ πρός Ν. τής Άκροπόλεως 3 ’Ονόματα Τιμώναξ καί Πυθαγόρας δέν άναφέρονται
Αρχαιολογικού χώρου». έν Pros. Att.
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Στοιχηδόν 26

. . . . ΚΟΣ| [.......................................... ]

.ΟΝδήμον [......................................... ]
3 ιας ένεκα [τής ές τον δήμον τόν Άθ]

ηναίων κα[ι έναι..........................π]
ρόσοδον π[ρός την βολήν καί τόν δ ] 

6 ήμον τον Α[θηναίων πρώτοις μετά] 
τά ιερά, κα[λέσαι δέ επί ξένια τος]
πρέσβες τ[ών....................... ές το π]

9 ρντανεΐο[ν ές αΰριον, άναγράψαι] 
δέ και τά ον[όματα τών πρέσβεων έ]
ν τήι στήλη[ι..................................... ]

(κενόν)

12 Οί'δε έπρε'[σβευον............................. ]
ΤΙΜΩΝΑΞ---------
ΤΙυϋαγό[ρας —

15 .... Ο --------

ΕΙκ. 1. Μέρος ψηφίσματος αττικού.

Παρατηρηθείς

Στίχ. 2-3,--------------ιας- ή άπόληξις αΰτη θά ήδΰνατο νά συμπληρωθή : [εύεργε-
ο\ίας ή [ανδραγαθίας1 2 καί εΐ τι άλλο.

Στίχ. 4-7" διά την συμπλήρωσιν ταΰτην παράβαλε IG II2 5,6 - 7, [καί έναι αύτοΐς 
πρόσοδον πρ]ός την βολήν [ καί, τόν δήμον πρώτοις μετά τά ιερά]: IG II 2, 103, 35-87 
καί είναι αύτοΐς πρόσοδ]ο[ν π]ρός [τ]?)[ν βουλήν και τόν δήμον πρ\ώ[τ\οις [μετά 
τά ιερά].

Στίχ. 7 - 9· διά τήν συμπλήρωσιν τών στίχων τούτων παράβαλε3 IG 12, 58, 7 - 9 
καλέσαι δέ τ]έν πρεσβείαν τον Άφντ[αίδν επί ξένια ές τό πρυτ]ανεΓον ές αΰριον’· IG 12 
113,41-43 (SEG 10, άριθ. 123) τος δέ πρέσβ[ες καί] Απολλόδωρον κ]αλε'σαι ές 
τδ πρντανεϊον έπ[ί χσέν]«α έ[ς αΰριον]: IG II2, 41, 12- 14 καλέσαι δέ τος πρεσβες τών 
Βυζ]αΐ'Γί[ων επί ξένια] ές τδ πρντανεϊον ές [αΰρ](ον.

Στίχ. 9-11' παράβαλε IG II2, 40, 12 -14 κ[αί τά ονόματα άναγράψ]αί αυτών τό[γ] 
γραμματέ[α τής βολής εν τή στή]/ει.

Εις τούς στίχους 4, 8 καί 12 έπρεπε νά έκειτο τό έθνικόν τών πρέσβεων τούτων,

1 Πρβλ. Ad. Widhblm, Attische Urkunden V, σ. 151 -155, ένθα συγκεντροΰνται 126 παραδείγματα τοΰ

Sitzungsb. Wien. Akad., 220. Band, 5. Abh., σ. 17-30. τύπου καλέοαι κλπ.
2 Πρβλ. IG I2 103, 13: IG II2 25, 3. 4 Πρβλ. J. Pouhloux, Choix d’inscr. grecques,
3 Ίδέ κυρίως W. A. Me Donabd, AJA 1955, άριθ. 27.
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οιτινες τιμώνται υπό τών ’Αθηναίων. Είς τον 4ον στίχον θά είχε τοΰτο 12 γράμματα είς 
πτώσιν δοτικήν πληθυντικού' είς τον 8ον καί τον 12ονθά εΐχεν 11 γράμματα κατά γε
νικήν πληθυντικού. Έκ τών ονομάτων των πρέσβεων ούδέν τό ασφαλές δΰναται να 
πρόκυψη σχετικώς προς τήν εθνικότητα αυτών.

'Ως εϊδομεν, έκ τού σχήματος τών γραμμάτων ή έπιγραφή δΰναται νά άναχθή είς 
τό α' ήμισυ τού 4ου αί· π.Χ. Γλωσσικά τινα φαινόμενα δΰνανται νά έπιτρέψωσι τήν 
αναγωγήν της είς τό α' τέταρτον τού 4ου αί. π.Χ.

Ό τύπος πρέσβές μαρτυρεΐται καί εν IG II2, 41, 12-13 καί 16 (378/7 π.Χ.). Είς 
τόν 7ον στίχον συνεπλήρωσα το ς ένεκα τού στοιχηδόν τής επιγραφής" παρόμοιαι μορφαί 
εύρίσκονται έν IG II2, 42, 7-8: τος άλλος συμμάχος τος’Αθηναίων (378/7 π.Χ.). Διά τόν 
τύπον kvac πρβλ. IG II2, 41, 6-7. Έξ άλλου τό ψήφισμα ως έκ τού περιεχομένου του 
δΰναται νά άναχθή είς σειράν παρομοίων ψηφισμάτων σχέσιν έχόντων προς τήν σύμπη- 
ξιν τής δευτέρας αττικής συμμαχίας, δηλαδή τάς έν IG II 5, 40, 16 καί 42 έπιγραφάς. 
Κατά συνέπειαν δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν τήν ήμετέραν έπιγραφήν ακριβέ
στατα : 378/7 π. X.

Ή έν IG II2, 43 έπιγραφή παρείχε καί πίνακα τών συμμάχων τών ’Αθηναίων 
κατά τήν σύναψιν τής δευτέρας αττικής συμμαχίας" ό κατάλογος ούτος έ'φθασε μέχρις 
ημών ήκρωτηριασμένος καί ένεκα τούτου δεν δυνάμεθα νά συγκεντρώσωμεν τά εθνικά 
τών συμμάχων, τά όποια θά ήδύναντο νά άνταποκριθώσι προς τά έν τή ήμετέρα έπι
γραφή υπάρχοντα κενά, τά άντιστοιχούντα προς τό έθνικόν τών πρέσβεων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν· ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ
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