
ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (II)

ι

Ε. Μ. 19271 2. Τετραγωνικόν βάθρον φαιοϋ μαρμάρου μετά γείσου άνω, κάτω και 
κατά τάς πλευράς (είκ. 1). Ή οπίσθια πλευρά του, ως μή δρώμενη, δεν εχει τύχει επε
ξεργασίας, διατηρεί δμως τό διά τό γεΐσον έ'ξεργον. Ύψ. 0.67, πλάτ. 0.61, πάχ. 0.43.

Είκ. 1. Ό ύπ’ άριθ. 1927 ενεπίγραφος λίθος τοϋ Ε. Μ,

Έπι τής κάτω, ως και τής άνω όριζοντίας πλευράς, φέρει κοιλώματα (είκ. 2α- 2β) διά 
τάς πλίνθους τών μορφών, αΐτινες ϊσταντο επ’ αύτοΰ· διότι έπανειλημμένως έγένετο 
χρήσις τούτου.

1 Ίδέ καί ΑΕ 1957, σ. 164 κ.έξ.
2 Ό λίθος άπέκειτο από ετών είςτό Ε.Μ., ώς τούτο

τεκμαίρεται έκ τοϋ αΰξοντος αριθμού τού Ευρετηρίου.
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Πρώτη χρήσίς του έγινε περί τά μέσα (;) τοϋ 3ου π.Χ. αιώνος (τόρμος είκόνος 2α), 
ότε, φαίνεται, έποιήθη τό βόθρον και έχαράχθησαν έπ'ι τούτου αί ΰπ’ άριθ. 1 και 2

Κίκ. 2α. Ό παλαιότερος τόρμος (Σχ. Ά. Κοντοποΰλου).

έπιγραψαί. Διά την δευτέραν χρήσιν ό λίθος όνεστράφη και τόρμος ήνοίχθη έπ'ι τής 
αντιστοίχου κάτω όριζοντίας πλευράς (είκ. 2β). Τότε, μέσα περίπου τοΰ 2ου π.Χ. αίώ-

νος, έχαράχθη και ή ΰπ’ άριθ. 3 επιγραφή, ήτις κατά τον 1ον π.Χ.-1ον μ.Χ. αιώνα άπε- 
ξέσθη διά μεταλλικού εργαλείου, ϊνα χαραχθή έπ'ι των μόλις διαφαινομένων γραμμάτων 
ή ύπ’άριθ. 4 επιγραφή. Την ύπαρξιν τών ολίγων γραμμάτων τής ΰπ’ άριθ. 1 επιγραφής

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:06 EEST - 18.237.180.167



40 Μαρκέλλου ©. Μιτοοΰ ΑΕ 1960

διεπίστωσα κατά την μελέτην τοΰ λίθου, ενώ τά γράμματα τής ύπ’ άριθ. 4 επιγραφής 
εϊδομεν τό πρώτον μετά τοΰ κ. Vanderpool κατά την διάρκειαν πρωινού, δτε αί ακτί
νες τοΰ ήλιου έ'πιπτον έκ τοΰ πλαγίου επί τών γραμμάτων.

Ή ύπ’ άριθ. 1 επιγραφή (είκ. 3)

[Ε] ύ ε τη ρ ί a

έχαράχθη έπ'ι τοΰ γείσου. Τά γράμματα ταύτης είναι άβαθή. Τοΰτο, ώς καί ή φθορά

Είκ. 3. Ή υπ’ άριθ. 1 έπιγραφή.

τής έπιφανείας τοΰ μαρμάρου κατά τό προέχον τοΰτο τμήμα τοΰ βάθρου, καθιστούν 
ταΰτα δυσανάγνωστα.
[Ε ] ν ε τ η ρ ί α. Ή έκ τής καλής εσοδείας τοΰ έτους καλή ψυχική διάθεσις τών αν
θρώπων, ή αφθονία καταναλωτικών αγαθών έν τή αγορά καί ή εφικτή δι’ όλους άπό- 
κτησίς των. ’Έπειτα προσωποποίησις1 τής καλής έσοδείας τοΰ έτους καί περί ταύτης φαί
νεται ότι πρόκειται ενταύθα. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην άπαντα νΰν τό πρώτον επί τών 
αττικών επιγραφών, εύρηται όμως ώς όνομα γυναικός (;), IG II2 11381, ώς καί πλοί
ων, IG II2 1 607β στίχ. 6. 1604 στίχ. 73/4. 1614Α στίχ. 3.27. 1629 στίχ. 274. 1631 
στίχ. 495/6. Επιγραφικός μαρτυρίας τής λέξεως ίδέ έν Syll3. 765, σημ. 3, καί 799.

Ύπό τό γεϊσον, καί είς τήν συνήθη διά τήν έγχάραξιν έπιγραφών θέσιν, ήτο καί 
άλλη έπιγραφή, προφανώς σύγχρονος με τήν προηγουμένην. Ταύτης τά γράμματα ήσαν 
κατά τό 73 περίπου μικρότερα. Πόσους στίχους κατελάμβανε δεν είναι δυνατόν νά ό- 
ρισθή, διότι ή έπιφάνεια τοΰ λίθου έλειάνθη, ϊνα ούτος χρησιμοποιηθή έκ νέου. Σώ
ζονται κατά ταΰτα ίχνη μόνον γραμμάτων καί μόνον τοΰ πρώτου στίχου ταύτης, ήτοι

--------Σ.ΟΝ..Ε----------

Ή ύπ’ άριθ. 2 έπιγραφή έχαράχθη έπί τής άριστεράς τφ όρώντι πλευράς
Εύκτήμονά 
ο ί συνάρχοντες 
δικαιοσύνης 
εν ε κ a

1 Πρβ. IG IV 203, στίχ. 19 κ.έξ.: τούς ναούς τής Ενετηρίας καί τής Κόρης και τό Πλοντώνειον.
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Φίλων ί δη ν 
οί σιτοφύλακες 
δικαιοσύνης 
ε ν ε κ α

Ποίος είναι ό παρά των σιτοφυλάκων τιμώμενος Φιλωνίδης δεν είναι εΰκολον νά όρι- 
σ9ή. ’Ίσως είναι άτομον κατά τινα τρόπον όχι άσχετον με την εύετηρίαν τοΰ έτους, 
κατά τό όποιον έποιήθη τό βόθρον. Ό Εύκτήμων δΰναται νά είναι ό επί κεφαλής τής 
συναρχίας των σιτοφυ?ιάκων.

Οί σιτοφΰλακες1, συναρχία τής άΰηναϊκής πολιτείας, ειχον σπουδαΐον προορισμόν. 
Κατά τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Άθην. Πολιτ. LI 3 : επιμελούνται πρώτον μεν δπως ό εν αγορά 
σίτος άργός ώνιος εσται δικαίως, επειίϊ δπως οΐτε μυλωθροί προς τας τιμάς των κριϋών τά 
άλφιτα πωλησουσιν καί οί άρτοπώλαι προς τάς τιμάς των πυρών τούς άρτους καί τον στα
θμόν άγοντας δσον αν οϋτοι τάξωσιν ό γάρ νόμος τούτους κελεύει τάττειν. Είχον δηλαδή επί 
τών ημερών του υπό τον έλεγχόν των 1) τούς σιτοπώλας 2) τούς μυλωθρούς καί 3) τούς 
αρτοποιούς. Είδικώς από τούς πρώτους, τούς σιτοπάΑας, φαίνεται ότι ύπέφερον πολύ 
οί ’Αθηναίοι. Διότι ούτοι, μέτοικοι κατά τό πλεΐστον, ήγόραζον τον παρά τών εμπόρων 
εις τό άστυ προωθοΰμενον σίτον, οί δε σιτοφΰλακες κατά τον Λυςιαν XXII, 6, ειχον 
ώς έργον καί τό νά μη επιτρέπουν την παρ’ έκαστου σιτοπώλου αγοράν ποσότητος σί
του μεγαλύτερος τών 50 φορμών· Τούτο δέ, διά νά άποφεΰγηται ή συγκέντραισις είς 
τάς άποθήκας ενός ή περισσοτέρων συμβεβλημένων σιτοπωλών μεγάλων ποσοτήτων 
σίτου καί γίνηται είς δύσκολους έποχάς έκμετάλλευσις. Κατά τον Λυςιαν, έ.ά. 14, ούτοι 
έκέρδαινον πολλά, οσάκις έπληττε την πόλιν συμφορά τις, ήν πρώτοι οί σιτοπώλαι κα- 
τώρθωνον νά π?\.ηροφορηθούν' ενίοτε έπίσης διέδιδον ψευδείς ανησυχητικός ειδήσεις 
διά την δημιουργίαν πανικού καί ώς εκ τούτου κερδοσκοπίαν. Τόση δέ ήτο ή σημασία, 
ήν οί ’Αθηναίοι άπέδιδον είς την καλήν λειτουργίαν τού θεσμού τούτου (προστατεύον- 
τος τήν βασικωτέραν τών τροφών), ώστε είς τον σχετικόν νόμον είχον προβλέψει ποι
νήν θανάτου διά τούς παραβαίνοντας τον νόμον καί αγοράζοντας ή συναγοράζοντας 
σίτον περισσότερον τής ώς άνω ποσότητος. ’Ακόμη δέ, ένφ δι’ όλα τά άλλα ώνια είχον 
τάξει έπόπτας τούς άγορανόμους, άνά 5 διά τό άστυ καί τον Πειραιά, διά τον σίτον 
καί μόνον είχον τάξει ειδικήν συναρχίαν.

Περί τών αυξομειώσεων τού αριθμού τών μελών τής συναρχίας τών σιτοφυλά- 
κων διέλαβε διεξοδικώς ό καθηγητής Β. D. Meritt έν Hesperia 13, 1944, σ. 244 έξ.

Ή ύπ’ άριθ. 3 επιγραφή

Ή [ρ] ά * Π [ι] r [ο] ς Α ι ο ν ν σ ο γ [έ] ν ο [ν ς]
Ί [ κ α ρ ] ι ε ύ ς π ο λ ε μ α ρ [χ] ή σ α ς--------—
ά]νέθηκ[ε ----------------------------------------------------]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υ

5-------------------------------------------------------------------------------------

1 Ίδέ καί Hesperia 3, 1934, σ. 43 : 6, 1937, σ. 445 : 13, 1944, σ· 243 κ.έξ.

6
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Α.,εαν όρος..................ε ρ ο ν
Π ε [ ι ρ ] α ι ε ν ς 

στίχ. 6. Τό τέταρτον γράμμα εϊναι Εή Ξ {’Α [λέ] ξανόρος(;))
*Ηράκλειτος Ίκαριενς άναφέρεται έν έτει 135/4 ώς ταμίας τής βουλής έπ'ι έπιγραφών 
δημοσιευ&εισών έν Hesperia 9, 1940, σ. 128 άριθ. 28 στίχ. 35/6 καί 21, 1952, σ. 360 
άριθ. 7 στίχ. 35/6, 53/4. 'Ηράκλειτος Ίκαριεύς και πάλιν άνευ ονόματος πατρός εύρη- 
ται κα'ι έπ'ι επιγραφής εκ Πειραιώς1 όμοΰ μετά συνώνυμου υίοΰ, χρονολογούμενης από 
τών μέσων τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος. Ό υιός ταυτίζεται με τον έν τοΐς κειμένοις έν 
Hesperia άναφερόμενον. Έκ τοΰ γεγονότος όμως, ότι ό έτερος τών υιών τοΰ έπ'ι τής 
έπιγραφής έκ Πειραιώς Ηρακλείτου, φέρει τό όνομα πατρός τοΰ Ηρακλείτου τής έπι- 
γραφής μας, έπιτρέπεται νά είκάσωμεν, ότι ό Ηράκλειτος I (οΰτινος δεν έγνωρίζομεν 
τό όνομα πατρός) κα'ι ό Ηράκλειτος τής έπιγραφής μας είναι τό αυτό πρόσωπον· 
Έχομεν κατά ταΰτα :

Ηράκλειτος I (Διονυσογένους I) = Kirchner Ρ. Α. 6500 
Ηράκλειτος II (Ηρακλείτου I) = » » 6501
Διονυσογένης II (Ηρακλείτου I) = » » 4275

Ή ύπ’ άρ. 4 έπιγραφή
Δ η μοσϋ·έν[ε ι]
Παιανιεΐ

καταλαμβάνει τό άποξεσθέν δεξιόν τών στίχων 3 και 4 τής προηγουμένης έπιγραφής. 
Είναι ή έτέρα τών έπιγραφών με τό όνομα τοΰ ρήτορος από τό Ε.Μ. (9623 =IG II2 
4263).

2

Εις Ε.Μ. 12542
Έν ΑΕ 1914, σ. 166 έδημοσιεύθη έκ τής ύπ’ άριθ. 3 άπεικονίσεως ή έπιγραφή

Κλέους ’ Α τη ρ ι-------------
Ριζονις Κοντά------------

Αύτη δεν περιε?ιήφθη εις τον τόμον τών έπιτυμβίων αττικών έπιγραφών καί ή ορθή 
άνάγνωσίς της είναι

... κλέους 
Ριζονΐτις

'Υπάρχει δηλαδή έπ'ι τοΰ λίθου τό τελευταΐον γράμμα τοΰ ονόματος τοΰ πρώτου στίχου 
καί άναγινώσκεται νΰν όρθώς ό τρίτος στίχος. Δεξιά ταΰτης δεν υπάρχει άλλη έπιγραφή. 
Τό σωζόμενον ύψος τοΰ κιονίσκου είναι 0.33, ή διάμετρος 0.26.

1 IG II2 2334 : Οΐδε επέδωκαν εί[ς την] / κατασκευήν γνναικδ[ς\ ^ν/κ[ης] [κ]αί τών νών / 'Ηρακλείτου καί Διονυ- 
τοΰ #εά[τρου] Ηράκλειτος ’Ικαριεύς υπέρ εαυτοϋ / καί της οογένου / καί της Φυγατρός Νικαρετης,
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3

Εις IG XII Suppl. 235

Ό λίθος, έφ’ οΰ ή επιγραφή αΰτη, άπόκειται εις τό Ε.Μ. ύπ’ αύξ. άριθ. Ευρε
τηρίου 2739. Έδημοσιεΰθη τό πρώτον παρά W. Peek έν AM 59, 1934, σ. 60, 
άριθ. 19, έν συνεχεία δέ περιελήφθη είς IG XII, Suppl. άρ. 235 υπό Hiller von 
Gaertringen. Τόπος εύρέσεώς του δεν άναφέρεται, άλλ’ ό W. Peek άνεγνώρισε 
την Κεών.

Έν στίχ· 2 άντι διάνοια άναγνωστέον ΔΙΑΦΟΡΑ. To Ρ πολύ καθαρόν.
Έν στίχ. 25 αντί [Ν ζ]ιλόοχρατος άναγνωστέον [Φ ] ε ι δ ό σ τ ρ α τ ο ς. Τό Δ 

πολύ καθαρόν.
Έν στίχ. 30 άντι Δ ημητριος Παρ α με ιν ιάδ η ς άναγνωστέ ον

Δη μητριός Παι Άμε ινιάδη ς

Τό ι τού Παι πολύ καθαρόν, επί πλέον τό πρώτον γράμμα τοΰ Άμεινιάδης είναι είς 
την αυτήν κατακόρυφον ευθείαν με τό πρώτον γράμμα τού προηγουμένου καί τοΰ επο
μένου στίχου.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ Μ1ΤΣΟΣ
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