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ΕIς IG II2 5887

Έν IG II2, 1009 ιν στίχ. 104 άναφέρεται μεταξύ των ξένων έφηβων, τών ανα
γραφόμενων έν τελεί τής στήλης τής περιεχοΰσης τά ονόματα τών έφηβευσάντων έν 
Άθήναις έπί Μενοίτου άρχοντος (117/6 π.Χ.), ό

Νικασί[(θ\ν Νικασίωνος------

Τό έθνικόν τούτου έλλείπει συνεπεία φθοράς τής έπιφανείας τού λίθου εις τό 
σημεϊον ένθα τούτο άνεγράφετο. Είναι όμως λογικόν να δεχθώμεν, ότι ή οικογένεια 
τούτου εΐλκε την καταγωγήν έκ Μ. ’Ασίας, αφού ό εις τον προηγουμένον στίχον (103) ανα
γραφόμενος έφηβος ήτο Λαοδικεύς, ό εις τον επόμενον (105) Μα[λλώτης] ή Μα[γυδεύς] ι.

Τό ίδιον όμως όνομα πατρός καί υιού απαντάται καί έπί έπιτυμβίου λίθου, 
IG II2 5887, ήτοι

Νικασίων Νικασίωνος Βερεν(ε)ι(κί)δ(η)ς.

Τό δημοτικόν έδώ είναι συμπεπληρωμένον ή κάλλιον είπεΐν διωρθωμένον. Ό λί
θος, άλλοτε έν Άθήναις, δεν υπάρχει πλέον, ή δέ επιγραφή είναι γνωστή μόνον ex 
schedis Mustoxydis. Τό δημοτικόν - εθνικόν αποδίδεται υπό τού πρώτου δημοσιεύσαν- 
τος (Boeckh, CIG 613) ώς ΒΕΡΕΝΑΙΔΙΕΥΣ καί διορθούται εις λ?ερεν[ε]ι[κ]ί[δη]?.

Άλλα, παρά πάσαν καλήν διάθεσιν, τό ΒΕΡΕΝΑΙΔΙΕΥΣ δεν είναι εύκολον νά 
μεταμορφωθή εις Βερενεικίδης' διότι ομοιάζουν μέν άμφότερα ώς προς τά πρώτα 
γράμματα, αλλά διΐστανται έν συνεχεία. Θά πρέπει κατά ταΰτα νά άναζητηθή, διά τό 
έθνικόν τής έπιτυμβίας επιγραφής, όνομα πόλεως (όχι αττικού δήμου), ής τά πρώτα 
γράμματα νά συμπίπτουν με τά γράμματα τού έπί τού λίθου εθνικού. Έάν άποβλέι[>ω- 
μεν εις τά εθνικά τών πόλεων τής Μ. Ασίας, έκεϊνο τό όποιον συγκεντρώνει τάς περισ- 
σοτέρας πιθανότητας είναι τό έθνικόν τής Φρυγικής πόλεως Βερέκυντος 2.

Πολλά περί ταύτης δεν είναι γνωστά. Επιγραφικοί μαρτυρίαι, ώς καί έπιγραφαί 
έκ ταύτης ελλείπουν. Έκ τού Στεφάνου Βυζαντίου γνωρίζομεν, ότι υπήρχε πόλις Βε

ι L. Robert, REIG 63, I960, σ. 143. σ. 820/21: L. Robert, Villes d’Asie Mineure, 1962,
2 Ή σχετική μέ ταΰτην βιβλιογραφία έν RE XX 1, σ. 156/7.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:26 EEST - 18.237.180.167



AE 1968 Μαρκέλλου ©. Μιτοβΰ 117

ρέκυντος, έν χώρα καλουμένη Βερεκυντία λ «Τό εθνικόν Βερεκΰνται1 2 όμοφώνως», φαί
νεται, δτι άναψέρεται εις τό σΰνολον τών κατοίκων τής χώρας, ένω τό έπίθετον καί 
εθνικόν Βερεκΰντιος3, Βερεκΰνθιος, παράλληλος τύπος τοΰ Βερεκυντιεύς (Άφυτήσιος- 
Άφυτεύς- Άφυτιεύς), είς τούς κατοίκους τής πόλεως.

-2-

Ε ί ς I G 1 12 9 3 2 7

Ή επιγραφή αυτή, Μνήοιπττος / Ξενοκλέονς / Μεγαρική, έδημοσιεύθη έσφαλμέ- 
νως. Δεν είναι δυνατόν να άπέδωσεν ό χαράκτης τό μέν όνομα τοΰ θανόντος κατ’ 
αρσενικόν, τό δέ εθνικόν τούτου κατά θηλυκόν γένος. Τό ορθόν, οιον άναγινώ- 
σκεται επί τοΰ λίθου, είναι

Μνηοίππη / Ξενοκλέονς / Μεγαρική

-3

Εις IG II2, 19 2 7

Ό λίθος, έφ’ ού ή επιγραφή έν IG II2 1927, έχει έξαφανισθή. Τό κείμενον τής 
επιγραφής, ή όποια χρονολογείται άπό τά έτη μετά τά μέσα τοΰ 4ου π.Χ. αϊώνος, είναι 
γνωστόν έξ άπογράφου τοΰ Chandler. Συνεπώς είς τάς αναγνώσεις τούτου καί μόνον 
βασιζόμεΰα.

Είς τούς στίχους 48 καί 49 ταύτης αναγράφεται πρώτος έκ τών τριών Αίξωνέων 
διαιτητών (;) ό

[ Ε ύ] ξ ε ν ί[δ η ς] / [ · · · ]Π Π ° —

έκ τοΰ ονόματος πατρός, τοΰ οποίου σφζονται τρία μόνον κατά τό μέσον γράμματα. 
Συμπλήρωσις τούτου δεν έχει άποτολμηΘή. Άλλ’ έν τώ 49? στίχω τής έν IG II2 1197 
έπιγραφής έκ τοΰ ονόματος καί τοΰ ονόματος πατρός τοΰ έκεϊ άναγραφομένου Αίξω- 
νέως σώζονται γράμματά τινα μόνον, ήτοι

ίδην Κα

1 *Ορα και ΣΤΡΑΒ. C 580: και 6 Τάνταλος λέγει, 
σπείρω δ' άρουραν δώδεχ’ ημερών οδόν, Βερέκνντα 

χώρον, ενΰα... C 472 : από του ορούς του εν τη Βε· 
ρ ε κ υ ν τ ί α, ΣΟΥΔΑ' X 232 : ο έν Βερεκνντ η 

έχειμέριζεν.
2 Παρά Στραβωνι C 469. 580. 680. 681 καλούνται

Βερέκυντες.
3 ΣΤΡΑΒ. C 471 : τους ανλονς Βερεκυντίους

καλεϊ και Φρνγίους. ΑΡΙΣΤΟΤ. π. άνέμ. : εν δε Σινώπη 
Βερεκυντίας άπό τών κατά Φρυγίαν τόπων πνέων. 

Pgin . Ν. Η. V 108 : Berecynthi us t r a c t u s . 
VlB. SEQU. p. 136 I (Celsomino) ad caste Hum B e r e- 
cy nthium Serv. Aen. VI 784 (Tliilo - Hagen): 
Berecynthia Mater. FESTUS p. 269 (Mill- 
ler)<h>: in urbe B e r e cy n t h i a , ΑΡΙΣΤΟΤ- θαυμαα. 
ακουσμ. εν ορει Βερεκννέλίω»
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Καί ή δεύτερα αϋτη έπιγραφή χρονολογείται άπό την ιδίαν χρονικήν περίοδον 
(ca. ann. 330 a).

Έκ τών σωζομένων είς άμφοτέρας τάς έπιγραφάς γραμμάτων θά ήτο δυνατόν νά 
άλληλοσυμπληρωθή τό όνομα και το όνομα πατρός καί είς τάς δΰο περιπτώσεις ώς

[ Έν\ξενίδης λΓα[λλί]ππο[υ]

Μίαν τοιαΰτην προσπάθειαν ενισχύει, π?ιήν τοΰ ότι τά δΰο κείμενα είναι σύγχρονα, 
τοϋ ότι είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις πρόκειται διά δημότας τής Αίξωνής, καί τό εξής 
είσέτι: Ό δεύτερος κατά σειράν τών έν IG II2 1927 (στίχ. 50. 51) διαιτητών (;), 
Λε(ώ)φιλος / [ Εύδ]ί'κου, ταυτίζεται με τον έν IG II2 1197 (στίχ. 8 / 9) [ Ν\εώφιλον 
Εύδί\χου]. Οΰτος, όμοΰ μετ’ άλλων δημοτών, τιμάται έν τω ψηφίσματι τούτω τών 
Αίξωνέων ώς ακολούθως: [καλεΐν αύτο]ΰς είς την προε[δρίαν τον δήμα]ρχον τον άε'ι 
δημ[ας>/ονντα καί] είναι αντοΐς τάς αύτάς [δωρεά]ς δοαιπερ και τοΐς σννδίκοι[ς\ τοϊς 
περ'ι Αάχητα δσαι κατά τούς νόμονς δίδονται.

Είναι πιθανώς τά ίδια πρόσωπα σύνδικοι1 είς νεωτέραν ήλικίαν, διαιτηταί μετά 
τό 60ον έτος2. Ή έν IG II2 1927 έπιγραφή, έάν είναι κατάλογος διαιτητών, θά πρέπει 
νά είναι μεταγενεστέρα τής έν IG II2 1197.

Ό /ύα[λλι]ππο[ς], έάν ή άποκατάστασις τοϋ ονόματος είναι έπιτυχής, θά είναι ό 
ίδιος μέ τον έν IG II2 1609 στίχ. 96, τριήραρχος Κάλλιππος Αίξω(νενς), έν ένεργείςτ 
ακόμη κατά τό έτος 370/69 π.Χ.3 Περί τούτου καί τοϋ γενεαλογικού δένδρου τής 
οικογένειας δρα Kirchner, ΡΑ 8065 καί IG II2 5450.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ

1 Ή ίδιότης τών προσώπων είς τούς έν μέρει σφ- ώς ° ν ν α κ ο[λου9οΰντες ;]. 
ζομένους πρώτους στίχους τής έν IG II2 1197 έπι- 2 ΑΡΙΣΤΟΤ. Άθην. Πολιτ. 53 : διαιτηταί δ'είοιν οΐς 
γραφής θά άνεγράφετο είς τό έλλεΐπον τμήμα τοΰ αν εξηκοστόν έτος η. 

λίθου. Τά είς τούς στίχους 6 εξής πρόσωπα, μεταξύ 3 SEG XVI 132. 
τών οποίων ό [A]sc0<ptloj Ευδί[ν.ο\)], χαρακτηρίζονται
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