
Π ΑΡΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

1) Εις SEG 12, 81.
Δημοσιεύουν ό D. Μ. Robinson έν Hesperia 17, 1948, 141 κ.έ. πίν. 35, 1 καί 2 

την έπ'ι τε?ατμώνος (βάσεως) επιτύμβιου στήλης έκ τοϋ δήμου Ικαρίας τής ’Αττικής 
αρχαϊκήν επιγραφήν (περί τό 525) ΕΜ 13328

Βόλο το σεμα τοντ Έλιονίδο 
παρανέγνωσε τάς δύο τελευταίας λέξεις.

Διότι
α) αείποτε εις τάς επιτύμβιους έπιγραφάς καί επιγράμματα τήν λέξιν σήμα ή 

μνήμα συνοδεύει ή αντωνυμία εγγύς δείξεως τάδε·
β) τό άρθρον έχει ενταύθα δεικτικήν άντωνυμικήν έννοιαν, ώς και εις τό έξ ’Αθη

νών αρχαϊκόν έπιτύμβιον επίγραμμα SEG XIV 23 (Peek, Griech. Vers-Inschriften 
I, Zusatze, σ. 677, άρ. 74a): Φιλοιτίο καί Κτεσίο το σεμα κλπ. και εις τό έκ τής περιοχής 
τής Γέ?ιας, Friedlander, Epigrammata 163c: Πασιάδα^ο το οάμα κλπ., ή δέ δεικτική 
αντωνυμία τοϋτο τίθεται πλεοναστικώς και

γ) τό πατρωνυμικόν Έλιονίδο, «with Boeotian use of i for e» κατά τον εκδότην, 
είναι άνελλήνιστον.

Σύνηθες όμως ’Αττικόν είναι τό όνομα Ευτελής (καί Εύτελίδης), έξ ου Εύτελίων 
καί τό πατρωνυμικόν Εύτελιωνίδης.

Ή επιγραφή επανεκδίδεται
Βόλο το σεμα τούτελιονίδο

2) Εις τό επίγραμμα IG II2 10593 (’Αγορά I 3845):
Πολλ ’ άρετής μνημεία λιπών, εργοις δε κράτη [σας] 
κεϊται ’Αίληνοκλης έν&άδε άνήρ άγαμος

τό τελευταϊον γράμμα τού 1ου στίχου είναι βέβαιον I, εύδιάκριτον καί εις τήν δημο- 
σιευθεΐσαν φωτογραφίαν εις ΑΑ 1936, 105 είκ. 4. Εις τήν θέσιν τοϋ γράμματος αυ
τού ό δημοσιεύσας τό επίγραμμα Shear εις AJA 40, 1936, 196 άναγινώσκει Η, τού 
οποίου όμωςδέν σώζεται επί τοϋλίθουή δεξιά κάθετος κεραία, ούτε διακρίνονται ίχνη τής 
οριζοντίου κεραίας, συμπληρώνει δέ τήν λέξιν διά τής μετοχής κρατήσας καί τήν φρά- 
σιν εργοις κρατή[σας] μεταφράζει «who excelled in good deeds». Ή ερμηνεία αΰτη 
είναι βεβαίως κάπως σύμφωνος προς τήν σημασίαν υπερβάλλω, είμαι υπέρ
τερος τοϋ ρήματος κρατέω, τα υπάρχοντα όμως γράμματα έπιτρέπουν νά συμπλη- 
ρώσωμεν τήν λέξιν μόνον διά τοϋ υπερθετικού κράτήστος], υπήρξε δηλ. ό Άθηνοκλής 
άριστος κατά τά έργα, ώς παρά Ξεν. Άπομν. III 4,5: και έν τοΐς πολεμικοΐς τονς κρα- 
τίστονς καί ΘΟΥΚ. II 81: δοκονσι δ’ οι Άκαρνανες κράτιστοι είναι τοντο ποιεϊν.

Ό βραχύς πώγων τοϋ είκονιζομένου έν τω άναγλύφω νεκροΰ καί ό πέτασος καί 
ή χλαμύς των ιππέων προδίδουν, ότι οϋτος άώρως άπέθανεν, έπεσεν έν πολέμω κατα-
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λιπών πολλά μνημεία τής κατά πόλεμον αρετής 1 γενόμενος άνήρ αγαθός. Πιθανώς 
έργα νοούνται ούχί πάσαι εν γένει αί πράξεις, άλλα αί πολεμικαί.

3) Εις SEG 17, 1960, 195
Εις άπόθραυσμα επιγραφής έξ ’Ολυμπίας έκδιδόμενον παρά τού κ. F. Eckstein, 

Olympiabericht VI, 210, είκ. 130 ό στ. 5 άντ'ι ΣΠΟΡΘΑΣ άναγνωστέος ΕΠ ΟΡΘΑΣ 
(δηλ. οδού ή γραμμής), ώς εις όμοιας έπιγραφάς είς ή επ’ ορθόν, Syll3 826 κ.έ.· 
ICr III, ιν 9,60, πρβλ. Liddell - Scott εν λ. ορθός II.

4) Εις SEG 16, 1959, 193.
α Κλειόβολος λΑχαρ[νεύς] 

μάντις
β Γλαύκο παζ Κλεόβολε, θανόντα σε γαϊα καλ[ΰπτει] 

άμψότερον μάντιν τε άγαϋον καί δορί οα[χητήν], 
δν ποτ ’ Ερεχύλέως μεγαλήτορος έστεφά[νωσε] 
δήμος άριστεύσαντα καθ’ cΕλλάδα κϋδος άρ[έσθαι],

Στ. 1-4 καλύπτει] Παπαδημητριου, Πλάτων Θ', 1957, 159· δορί μαβχητήν], 
A. Ν. Οικονομιδης, Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών 1 (1958), 471 έν λ. Αισχίνης, 
δορί μάβχεσθαι] Παπαδημητριου (τό 3 γράμμα έστιγμένον)· έστεφά[νωσε] Παπαδη- 
μητριου (τά γράμματα 1-6 έστιγμένα),ή άνάγνωσις αΰτη είναι βέβαια- κϋδος άρ[έσθαι] 
Παπαδημητριου (τά γράμματα 1-6 έστιγμένα), κ[λ]εος άφθβτον] Οικονομιδης (τά 
γράμματα 3-4 καί 7-8 έστιγμένα).

Ή τελευταία όμως λέξις τού 2ου στίχου ευκρινέστατα άναγινώσκεται δόκιμό, καί 
πρέπει νά συμπληρωθή εις: δόκιμο[ν άνδρα]. Πρβ. καί Peek, έ.ά. I 326: δ]οκιμώτατος 
άστώγ καί ΗρΟΔ. I 65 : Λυκούργου των Σπαρτιητέων δοκίμου άνδρδς ελϋ'όντος, πρβ?^. Ευρ. 
Ίκετ. 277.

5) Είς SEG 19, 1963, 335.
Εις τό έν τή Άρχαυθωγική Έφημερίδι 1956, 34 κ.έ. δημοσιευόμενον νέον τμήμα 

τής IG VII 540 περί Σεραπιείων τής Τανάγρας ό έκδοτης κ. Χρυς. Χρήστου μετα- 
γράψων είς τό τέλος τού στ. 55: καί ρασ— αδυνατεί νά συμπλήρωσή «την άρχομένην 
διά τού ΡΑΣ[ς;] λέξιν».

Μεταγραπτέον ΚΑΙ ΙΡΑ Σ - - ένταΰθα ό χαράκτης έγραψεν άπαξ I, διότι ώς έν 
συνεκφέρονται τά δύο έν συνεχεία I. Ή διά Σ άρχομένη λέξις δέον νά συμπληρωθή 
διά λέξεως σχέσιν έχούσης προς τάς θυσίας καί τούς αγώνας. Ό χώρος επιτρέπει την 
συμπλήρωσιν ίρά σ[κεΰη] ώς παρά Θουκ. II 13,4 : ιερά σκεύη περί τε τάς πομπάς καί 
τούς αγώνας, πρβλ. IG I2 313, 20.

Οΰτω οί στίχοι 55-56 συμπληρωτέοι ώς εξής :
καί (ί)ρά σ[κεΰη ου]

[λ]ογίζομαι διά το δεδαπανηκέναι παρ’ έμαυτοΰ
[ού | λ]ογίζομαι J. et L. Robert, REG 74 1961, 169 - 171, άρ. 336, [__ άπο|λ]ο-
γίζομαι ΧΡΗΣΤΟΥ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
1 Μαςτροκωςτας, ΑΕ 1955, 197, 2.
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