
ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (III)’

Ε. Μ. 396 + 3942

Τά δυο ταΰτα ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου είναι θραύσματα άπό μεγαλυτέ- 
ραν στήλην καί άρμόζοντα επ’ άλλήλων συνεκολλήθησαν (είκ. 1, 2). Τούτων τό 
3942 είναι άκέραιον αριστερά. "Ανω δεν ελλείπουν τμήματα, άλλ’ απλώς έχουν 
έκκρουσθή τεμάχια, άφοΰ υπάρχει άνεπίγραφος χώρος ύψ. 0.06 μέχρι τοϋ πρώτου 
στίχου. Μετρούν μετά την συγκόλλησιν κατά πλάτος 0.30 καί ύψος 0.28. Γράμ
ματα φέρουν επί τής πρόσθιας καί τής οπίσθιας πλευράς' δημοσιευμένη είναι μό
νον ή επί τής πρόσθιας πλευράς τοϋ 3942 επιγραφή έν IG II2 4795.

Τό κείμενον τών έπ’ αυτών επιγραφών έχει ώς εξής:

A

Ό ί ε ρ ε ύ ς [τ] ο ν Χορείου [Ά ντινόου *9 ίερεύς τής] 
‘Ο μ ο ν ο [ ί α ] ς τών 'Ε λ [ λ ή ν ω ν Τιβ. Κλ. Ά τ τ α λ ο ς Άν] 
δ]ρα^άύ,[ου Σφ]^ττιος — — — — — — — — —
... κτη. . .του και U — — — —· — — — — — —

Β
Ό ίερεύς τοϋ Χορείου Ά ν τ ι ν ό ] ο υ *9 ί ε [ ρ ε ύ ] ς τής 

Όμονοίας τών Ελλήνων Τιβ.] Κ λ . ”Α τ τ α λ ο ς [Άν] 
δραγάθου Σφήττιος — — — ] Γ α> τοϊς περί τον 
Χορεΐον καί τοϊς διονυσι;]κο?ς τεχνείταις

Ταΰτα αποτελούν τμήμα τής στήλης, έφ’ ής είναι κεχαραγμένη ή επιγραφή έν 
IG II2 1105, περιέχουσα έπιστολάς ρωμαίου αύτοκράτορος. Τό μάρμαρον, αί μορ- 
φαί τών γραμμάτων, ό τρόπος χαράξεώς των, ήτοι κανονικά μέν έπί τής ώς Α 
χαρακτηριζομένης πλευράς, βαθύτερα δέ έπί τής Β, συνηγορούν περί τούτου. Εις

1 Ίδέ καί ΑΕ 1960, σ. 38 εξ.
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τάς τεχνικάς λεπτομέρειας έρχεται συνεπίκουρον τό περιεχόμενον τών κειμένων έπι 
τής πλευράς Α τής IG II2 1105 επιγραφής καί τής αντιστοίχου τής ήμετέρας γίνε
ται μνεία τοΰ Χορείου, επί τής Β εις άμφοτέρας τοΰ Κλ. Άττάλου.

Τής στήλης ταΰτης ήσαν γνωστά 6 τεμάχια, ήτοι 5 εν τφ Έπιγραφικφ Μου
σεία), ύπ* άριθ. 8388, 8389, 8390, 839 L (=IGII2 1105), 4649 (-BCH 51, 1927, 
σ. 248 Ν° 3) καί 1 έν τφ Μουσείω τής ’Αγοράς (-Hesperia 3, 1934, σ. 40). Καί- 
τοι δμως έχουν έπιγεγραμμένας την προσθίαν καί την όπισθίαν δψιν (πλήν τοΰ

Εΐκ. 1. Ε. Μ. 396 + 3942.

8388), δεν έχουν δλα τδ ίδιον πάχος, δχι μόνον έν σχέσει προς άλληλα, άλλα καί 
δσον άφορά εις την δεξιάν καί την άριστεράν πλευράν τοΰ αύτοΰ τεμαχίου, ήτις είναι 
ενίοτε αίσθητώς υψηλότερα ή χαμηλότερα τής άντιστοίχου. Αυτός κυρίως είναι ό 
λόγος διά τον όποιον δεν είναι εύκολος ό καθορισμός τής θέσεως, ήν ειχεν έκα
στον επί τής στήλης καί διότι, πλήν τοΰ 8388, οΰτινος σώζεται ή αριστερά στενή 
πλευρά, τά λοιπά προέρχονται άπό τό κατά τό μέσον τμήμα τής στήλης. Έν άλλο 
ζήτημα είναι, άν τό έν αρχή τής IG II2 1105 τεμάχιον (Ε.Μ. 8388) άνήκη όντως 
εις την αυτήν έπιγραφήν. Τοΰτο κατά τό μέσον τοΰ πάχους τοΰ κάτω άποκεκομ- 
μένου τμήματός του έχει τόρμον, έντός τοΰ οποίου υπάρχει σιδηροΰν έλασμα περι- 
βεβλημένον μέ μόλυβδον. Προέρχεται έκ τής άρχαιότητος καί θά συνέδεε τοΰτο
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μέ χό άποσπασθέν κάτω τμήμα του. Άλλα ή όπισθία (Β) πλευρά τούτου είναι κα
λώς λελεασμένη καί μόνον κατά τό 1/^ περίπου τοΰ ύψους έχει άπολεπισθή ή επι
φάνεια της, παρά τήν έπίμονον δε προσπάθειάν μου δεν κατώρθωσα νά διακρίνω τά 
εν IG II2 άναψερόμενα ώς υπάρχοντα εκεί γράμματα. Κατ’ εμέ δεν έφερε ποτέ εκεί 
γράμματα. Έάν καί τούτο τό τεμάχιον άνήκη εις τήν ιδίαν στήλην θά πρέπει νά 
προέρχεται από τό κάτω τμήμά της, οπότε ή δευτέρα (Β) επιγραφή ήτο κατά πολύ 
βραχυτέρα τής πρώτης.

Τό 60ν τεμάχιον ειχεν εύρεθή κατά τάς άνασκαφάς διά τήν άποκάλυψιν τής άρ-

ΕΙκ. 2. Ε. Μ. 396 + 3942.

χαίας ’Αγοράς των ’Αθηνών (-3655 - 1 397) καί δημοσιευθή υπό τού σεβαστού 
μου καθηγητού κ. Β. Meritt έν Hesperia 3, 1934, σ. 40 Ν° 29. Τούτο μετέφερα 
είς τό Επιγραφικόν Μουσεΐον (Ε. Μ. 13350) καί συνεκόλλησα επί τού Ε. Μ. 8391.

'/ερεύς Άντινόου Χορείου (εκ τεχνειτών) άναφέρεται επί τής επιγραφής έν 
IG II1 5062, χαραγμένης επί θρόνου τού διονυσιακού θεάτρου.

'Ιερενς Όμονοίας των Ελλήνων. Ίδέ καί τά: ίερεύς θεού Άδριαν[οΰ Πα
νελληνίου καί] | 'Ομονοίας των 'ϋ/^λήνων (IG II2 3623-Ε. Μ. 2855): [ίερέως 
Άθηνάς] | Πολιάδος καί ίερέως τής Ό[μονοίας των] | *Ελλήνων (Hesperia 2, 
1933, σ. 507 καί 11, 1942, σ. 71= index σ. 109): ίερέως τής Όμ[ονοίας των
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Ελλήνων καί τοΰ Διός] | τοΰ Ελευθερίου (IG II2 1352): παρά τώ Έλευθερίω 
Διί κα'ι τή Όμονοία τών 'Ελλήνων (IG VII 2510): άρχιέρειαν | διά βίου τοΰ 
τε κοινού Βοιωτών τής | Ίτωνίας Άθηνάς καί τοΰ κοινοΰ Φω|κέων έθνους καί 
τής 'Ομονοίας τών \ 'Ελλήνων (IG VII 3426).

Ό Τιβ. Κλ. "Ατζαλος [Άνδ]ρα)/άι?’[ου Σφ]ήττιος είναι σημαίνον πρόσωπον 
τής αθηναϊκής πολιτείας κατά τό y' τοΰ 2ου μ. X. αίώνος τέταρτον. Είναι γνω
στός έκ δυο εφηβικών καταλόγων (IG II2 2047 καί 2048) ως αρχών (140/41 ή 
141/42), ομοίως δέ έξ επιγραφής έν Δήλω (BCH 28, 1904, σ. 184, Ν° 60 = 34, 
1910, σ. 442, Ν° 89). Ήτο έ'μπιστον πρόσωπον τοΰ αΰτοκράτορος Άδριανοΰ, ώς 
μάς πληροφορεί ή έν προκειμένω έπιγραφή. Ό ίδιος έπεμελήθη τής κατασκευής 
τής στήλης καί τής αναγραφής έπ’ αυτής τών ψηφισμάτων, δι’ ών άπενεμήθησαν 
τιμαί εις τον αύτοκράτορα τοΰτον υπό τής πόλεως τών ’Αθηνών (IG II2 1075). 
Τό όνομα πατρός μανθάνομεν νΰν τό πρώτον.

Κατά την μελέτην τών τεμαχίων διεπίστωσα νέας αναγνώσεις καί συμπληρώ
σεις εις τό κείμενον, άς παραθέτω κατωτέρω.

Πλευρά Α, τεμάχ. α στίχ. 13/4. Είς τό αριστερόν τούτων έχει χαραχθή φΰλλον κισ- 
σοΰ, ήρχιζε δηλαδή άπό τοΰ στίχου 14 νέα παράγραφος.

Πλευρά Α, τεμάχ. β στίχ. L1. Δΰναται νά συμπληρωθή: ό κράτιοτος φί[λο]ς μ[ου 

Τιβ. Κλ. ’Άτταλος Άνδραγάθου Σφήττιος — ]
στίχ. 12 πατρ’ώι «[ου] τό ορθόν είναι πατρίδι αύ[τοΰ —} 

Πλευρά Β, τεμάχ. b στίχ. 6 τό ορθόν είναι άρμονίαν τε καί
9 τό ορθόν είναι — ον έξενηνόχατε 

15 ενες>]γέτην όχι άγωνοθ]έτ^ν
» 17 ίερέως ΗΠ είναι τό ορθόν
» 18 δε επαινεί Μ — τό ορθόν είναι τρίτον πρόσωπον

καί μετ’ αυτό νέα λέξις καί όχι άπαρέμφατον 
» 19 πρώ]του καί κορνφ[αίου — ] αντί — του καί το —

τεμάχ. c » 2 υυ εΐω[θα — (;) ] αντί υν ει — —
» 10 αντί παρά Α άνάγν. παρά Άτ[τάλου — ]
> 13 κ[α]λόν μεν ονν — — αντί — τ]όν μεν ουν

στιχ.

— 2 —

Είς I G II2 1006

Κατά την άνασύνθεσιν τών τεμαχίων τής έν IG II2 1006 (=Ε. Μ. 10339) 
έπιγραφής έγένοντο καί τινες ένδιαφέρουσαι έπιστημονικαί παρατηρήσεις έπ’αυτής. 
Πλήν τοΰ έν Άρχ. Έφημ. 1950 - 51, σ. 46 τεμαχίου, έπί ταύτης συνεκολλήθη 
τό Ε. Μ. 1977, δπερ περιέχει γράμματα έκ τοΰ μέσου τών στίχων 73 - 76, ώς καί
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τεμάχιον άνευ αριθμού Ε. Μ. με γράμματα έκ τών στίχων 89 - 93, τό όποιον ό 
Kirchner δεν είδε κατά τον χρόνον τής μελέτης τής επιγραφής, διότι ήτο βυθι- 
σμένον εντός τοΰ γύψου. ’Αξιοσημείωτος ύπήρξεν ή συγκόλλησις τών δύο έφαπτο- 
μένων (ως νΰν τό πρώτον διεπιστώθη) τεμαχίων άπό τούς δύο εις τό τέλος τής 
επιγραφής στεφάνους, ώς φαίνεται επί τοΰ πίνακος 10.

Ταΰτα, φέροντα αριθμούς Ε. Μ. 7637 κα'ι 7636, λαμβάνουν θέσιν αντίστρο
φον εκείνης ήν είχον εν CIA καί IG II2, ήτοι ό δεύτερος τών εκεί στεφάνων 
προηγείται. Τό τεμάχιον α, έφ’ ου τα τμήματα στίχων 121-126, δεν είχε τεθή 
εις τήν ορθήν έπ'ι τής στήλης θέσιν του. Τούτο δεν αποτελεί συνέχειαν τοΰ έν 
αριστερά β και συγχρόνως τοΰ ΰπεράνω τούτου γ τεμαχίου, ώς εμφανίζεται εις 
τάς ώς άνω δημοσιεύσεις. Είναι έν τούτοις δυνατόν ή θέσις του έπ'ι τής στήλης 
νά ήτο δεξιά τοΰ τεμαχίου β κα'ι νά ευσταθή ή συμπλήρωσις Πασικράτης Άγαύο- 
κλ[έους Συπα]λ?;Γηος τοΰ 123 στίχου (εις τό κενόν 0.045 μ., ήτοι 8 περίπου γραμ
μάτων). Άλλ’ έν τή περιπτώσει ταύτη απέχει πολύ άπό τό τεμάχιον γ και τό 
όνομα τοΰ 1ου στίχου, Άλεξίων, δεν αντιστοιχεί εις τό έπ'ι τοΰ τεμαχίου γ δημο
τικόν Άζηνιεύς (στίχ. 121), άφοΰ τούτο εύρίσκεται 0.05 ύψηλότερον. Ύπεράνω 
τοΰ Άλεξίων, πλήν τούτου, υπάρχει χώρος ΰψους 0.03 άγραφος, αν δέ τό Άζη- 
νιεύς είναι δημοτικόν τοΰ Άλεξίων, τότε εις τον άγραφον τούτον χώρον θά έδει 
νά ήσαν άναγεγραμμένα τά ονόματα τών στίχων 119 καί 120. Ό άγραφος χώρος 
αιτιολογείται άπό τήν αναγραφήν, δεξιώτερον, ονόματος φυλής.

— 3 —

Ε. Μ. 7 8 8. ’Άνω τμήμα έπιτυμβίας στήλης πανταχόθεν έλλιποΰς. Σφζόμ. ύψ. 0.24, 
σφζόμ. πλάτ. 0.25, πάχ. 0.12. ’Επί τής πρόσθιας πλευράς φέρει τήν 
έπιγραφήν

Χαι]ρ«[φ]άνι/[ς]
Δεκ]ε/1ειεύς

τοΰ α' ήμίσεος τοΰ 4ου π. X. αίώνος.

— 4 —

Ε. Μ. 8 04 ( = IG II2 12107). Ό Kirchner άνέγνω Μερόπη έπί τοΰ λίθου 
έν τούτοις άναγινώσκεται 'Ιμερόπη, ώς καί έπί τής έρυθρομόρφου
στάμνου έν CIG 7697.
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— 5 —
Ε. Μ. 8 3 3 (=IG IP 6610-Peek, Gr. Grabin. I N° 33).

To τεμάχιον τούτο επιτύμβιας στήλης έδημοσίευσε, χωρίς νά άνευρη εις τό 
Επιγραφικόν Μουσεΐον, ό Kirchner ώς

---------ΟΔΩΡ — — / \HAS ----------- / [κυ]δαντ[ιδ —]
έν συνεχεία δε ό Peek ώς

Θε]ό<5ωρ[ος 
Με]1^(5ώ[νος 

Κ υ ] ό α ν τ [ίδης

Έν τοΰτοις είς τό έν αρχή τοΰ πρώτου στίχου κενόν πρέπει νά συμπληρω- 
θώσι τρία καί όχι δυο μόνον γράμματα, ώς φαίνεται άπό την άντιστοιχίαν των 
γραμμάτων μέ εκείνα τού τρίτου στίχου. Είς τον δεύτερον στίχον τό πρώτον σφ- 
ζόμενον γράμμα είναι Μ και όχι Λ, τό δε τελευταΐυν είναι ο καί όχι Ω.

Ή επιγραφή κατά ταϋτα θά άναγνωσθή:

Πυ]θόόωρ[ος]
. . μ η δ ο [ υ ς ]

Κυ]όαντ[ίδης]

— 6 —

Ε. Μ. 9 1 4. Δεξιόν τμήμα επιτύμβιας στήλης μετ’ άετωματίου καί τμήματος ρόδα- 
κος κατά τό μέσον. Ύπό τό γεΐσον ή επιγραφή 

— — — — Μηνοδώρου 
θυγάτηρ]«£ ’4 C ν [ ι έ ω ν ]

Ή άρχή καί τών δΰο στίχων έλλείπει καί άλλος προ αΰτών δεν υπάρχει. 
Έχομεν προφανώς διάταξιν ονομάτων οϊαν καί έν IG Π2 5898.

— 7 —

Ε. Μ. 9 2 8 + 6 6 9. ’Άνω τμήμα μαρμάρινης στρογγυλής βάσεως. Σφζόμ. ύψ. 0.12, 
σωζομ. διάμ. 0.27. Έπί τού προέχοντος τοΰ τόρμου είδους χει- 
λέων ή έπιγραφή

Ά γ α ΰ· ό ν ι κ ο ς ♦ '
τοΰ 2ου - 3ου μ. X. αίώνος.

— 8 —

Ε. Μ. 7 6 8 ( = IG IP 10597)
Ό τρίτος στίχος τής ώς άνω έπιγραφής

Α ί γ ν π τ ί η /Έκατέωνος / χρηστή] 
θά άναγνωσθή 

ώς Χίη

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ
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