
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ VI

ΥΠΟ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Θ. ΜΙΤΣΟΥ

Δημοσιεύεται κατωτέρω ή 6η κατά σειράν μελέτη 1 επί επιγραφών εκ τοΰ Επιγρα
φικού Μουσείου, αί δποΐαι αφορούν είς τούς καταλόγους των ’Αθηναίων έφηβων. Κα'ι

Είκ. 1. IG. II2 2005+ΕΜ 3841.

εν προκειμένω ισχύει δ,τι καί διά τάς προηγουμένας υπό τον ίδιον τίτλον εργασίας μου, 
δτι δηλαδή τά σχετικά συμπεράσματα θά δημοσιευθούν εν ιδία πραγματεία, δταν θά 
έ'χτι συμπληρωθή ή δλη έπ'ι των εφηβικών καταλόγων καθαρώς επιγραφική εργασία. 
Εύχαριστίαι οφείλονται είς τούς φύλακας τού Επιγραφικού Μουσείου, Γ. Διακουμήν 
καί Άλ. Σπανόν, διά τήν βοήθειαν, ήν μοί παρέσχον, δηλαδή τής μεταφοράς των λίθων 
από αιθούσης είς αίθουσαν κατά τήν άναζήτησιν συνανηκόντων τεμαχίων.

A
1

Είς IG. ΙΡ2005 + ΕΜ 3841

Τά ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 8519 ( = IG. II1 2 3 2005) και 3841 προέρ
χονται έκ τής αυτής έπιγραφής, καθώς δεικνύει ή είκών 1.

1 I: Hesperia XVI, 1947, σ. 262 κέ.: ΙΙ = Πολε- σ. 351 κέ.: IV= Studies Presented to D. M. Robin-
mqn Δ'. 1949 - 50 σ. 17 κέ.: III=BCH LXXIII, 1949, son (υπό έκτΰπωσιν): V=BCH LXXIV, 1950, σ. 218 κέ.

3
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18 Μαρκέλλου Θ. Μιτσοΰ ΑΒ 1950-1951

Είκ. 2. IG. II2 2019. 2072. 2252

Το κείμενον τό όποιον παρέχουν έ'χει ώς εξής:

Όκοσμη[τ]ήςΜάρκο[ς — — — — — Άρ ι]
στόβουλο[ς 5 Α] ριστοβο[ύλου — — — — —]
άνέγραψεν τ [ ο ύ ] ς τε συ [ν ά ρ χ όντας καί τούς] 
ίι π’ αύτφ έ[φηβεΰσαντας επί άρχοντος — —]

2
Εις IG. II» 2019. 2072. 2252

Τά ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 3737, 3883 δημοσιευθέντα εν IG. II2 
2072, 2252 ανήκουν εις την αυτήν στήλην, έφ’ής καί ή επιγραφή εν IG. II2 2019 (=ΕΜ 
8469), ώς καταφαίνεται έκ τής είκόνος 2.
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aE 1950-1951 Έπιγραφαί έξ Αθηνών VI 19

Το σχήμα των γραμμάτων είναι τό αυτό καί έπΐ των τριών. Έπί των ΕΜ 8469 
καί 3737 σώζεται ή αυτή άναθύρωσις. Επιπλέον τό μάρμαρον περιέχει παχείας φλέβας 
χρυσίζοντος καί αργυρού χρώματος, ή δε επιφάνεια του άπό τού βάθους περίπου 
τών γραμμάτων άποσπάται δριζοντίως, ώσεί τό στρώμα τούτο ήτο έπίθετον.

Έπ'ι τής IG. II2 2072 ό 50ς στίχος θά άναγνωσθή:
[------- - — ο]υ Στειρ[ιεύς] άντ'ι------------- ΥΣΤΕ I---------- — τού Kirchner.

3
Εις IG. IP 2039. 2076

Τα ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 3639 καί 1953, έφ’ ών αί έπιγραφαί εν IG. 
II2 2039 και 2076, προέρχονται εκ τής αυτής στήλης. Τούτο φαίνεται εκ τού είδους και

Είχ. 3. IG. IIs 2039. 2076.

τών διαστάσεων τού μαρμάρου, οός καί τής μορφής τών γραμμάτων (ίδέείκ. 3). Ή θέσυ:
των έν τφ κειμένω έχει ως εξής:

[ Αίγεΐδος ]

[ Ά ] θήναιος) 
Ζώσιμος Όνησί [ μου ] 
Λικίν ^ Αττικός

Πανδιονί [δος]
5 Καλλίας)

Πασιχαριανός Καλ [ λίου] 
Στατίλ* Θεμιστοκλ [ής]
Άφροδείσιος ό καί Άσ--------
Είσίδωρος Θάλλου
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20 Μαρκέλλου Θ. Μιτσού ΑΕ 1950-1951

10 Λεωντίδος
Διόδωρος ’Αμφίου 
Κλέ ’Αττικός 
Άφροδείσιος)
Άσκληπιάδης ’Αφροδίσιο [υ]

15 Αύρ Χρηστός
’Αρίστων Φιλήτου 
Ζώσιμος)
Θησεύς)
Φίλου μένος Εΰπλοος Λευκ 

20 Πτολεμαΐ'δος
Ούάρέ Διοσκουρίδης 
Φλβ h Ειρηναίος 
Πόθος Μουσαίου 

Άκαμαντίδος 
25 Αΐλν ’Επίγονος

’Απολλώνιος Μητροΰ (?) 
Άντίοχος Μητροδ[ώρου (;) ] 
Αύρ * Άσ —------------

[ Άδριανίδος ]
[Οίνηΐδος ]
[ Κεκροπίδος]

[ Τπποθωντίδος ]

--------λάδης Τρύφ[ωνος]

30 [ At] αντίδος —

Στίχ. 19. Δεν συνεπλήρωσα όλόκληρ 
κατωτέρω, στίχ. 43.45, δεν έχουν άναγραφ

[ Ί ] ούλ [ έ ] Ζήνων 
[ Ί ] ούλ [ έ ] Εύφράνωρ 

Φλ [2 ν] ικίας 
"Ιλα [ ρο ] ς ’Αβάσκαντου 

35 ’Αβάσκαντος)
Διογένης Άγαθόποδος 
Πρεϊμος Σέμνου 
Φαϋστος)
Αύρ * Άσκληπιόδοτος 

40 Ζώσιμος Εύβιότου 
Μενεκράτης Ζωπύρου 
Ίούλ^ Άθηνοκλής 
Ίούλ έ Ίουλιανός Μαρθ 

Άντιοχίδος
45 Σωτήρ Ζωσίμου Έργαδ 

Αϊλ* Εύτΰχης 
’Αθηναίος Φίλωνος 
Πάφιος Άφροδεισίου 
Οΰλπ^ Έρμογένης

50 Άτταλίδος 
Πωλλίων ’Αττικού 
’Αττικός)
Σέλευκος)
Τρύφων Διονυσίου 

55 ’Αγαθών Διονυσίου
Δημόστρατος Βακχίου 
Ήρακλείδης ’Ανταίου 

--------νθ [ . ς έν (;) ] είκα

ν τό δημοτικόν ώς ό Kirchner, αφού και 
ολόκληρα.

4
Εις IG. IP 2081Β + 2254

Τα ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 3669 (= IG. II22081Β) + 3739 (=IG. 
II 2254), άρμόζοντα προς άλληλα, συνεκολλήθησαν, καθώς δεικνύει ή είκών 4. Πλά
τος των δύο τεμαχίων 0,195. Τό κείμενον, τό όποιον παρέχουν καί τά δύο όμοϋ, έχει 
ώς εξής:

— — — — Χρηστός) Μελ
.... λης) Μελ Εύέλπιστος) Μελ
. . . ιος ) Μελ 30 Ίπποθωντίδ [ο] ς
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AE 1950-1951 Έπιγραφαι έξ ’Αθηνών VI 21

Ειρηναίος) Άζη Άσκληπιάδης Τ [ι] μοδ / Πειρ
Σπένδων Ειρηναίου Άζη Χαρίτων Άσιατ[ικ]/ Πειρ
Σωσίπατρος) Άζη [Ευ] φρόσυνος Κ ... τ/ Πειρ
Εύτυχίδης Σω[σ]ιπά/ Άζη 40--------ι σ ρ— — Άζη
Άσκληπιάδης Σωσιπ/ Άζη [ Ά ] ζη
Θεόφιλος) Πειρ

"Μ

r**m η,:

s5bu

xfhcto

r/£/rnt
inncji

ft
44:

\φ
S

Εικ. 4. 1G. II2 2081B4-2254.

5
Εις IG. IP 2096

Ό πρώτος στίχος τής επιγραφής δα άναγνωσθή : [. °'4 . ] στρα [ τος]
Ό 11ος δά άναγνωσΰή: .... δωρος Διοπ [είδους(?)]

6
Εις IG. IP 2149+2145+ΕΜ 4204+3568

Τά ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 3572 (=IG. II2 2145)4-3704 (=IG. II2 
2149)4 3568 + 4204, άνήκοντα εις τδ άνω μέρος μεγάλης στήλης κα'ι άρμόζοντα προς 
ά?Άηλα, συνεκολλήδησαν, ώς δεικνύει ή είκών 5. Μετρούν μετά την συγκόλλησιν
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22 Μαρκέλλου Θ· Μιτσοΰ ΑΕ 1950-1951

κατά μέγιστον σωζόμενον ύψος 0,20, μέγιστον σωζόμενον πλάτος 0,24. Τό επ’ αυτών 
κείμενον εχει ώς έξης:

Είκ. 5. IG. II2 2149+2145+Ε Μ 4204+3568.

[ Ά γ α θ ή ι τΰχηι]
Ό κοσμητής τ]ών [ecp]ήβων-------------
[--------άν] έγρ [α] ψεν τού [ς ύπ’ αύτώι έφηβεύ- ]
[ σαντας κ ] αί τούς περί τό [ Διογένειον έπ'ι άρ- ]
[χοντος] ΑύρΣ Μελπομε [νοϋ Άντινοέως’ άντι-]

5 [κοσμήτη]ς ίερεύςΑ[ύ]ρ--------------------------
[παιδοτρίβης(;) Ά] σκληπιάδης Ο--------- -------
[διδάσκαλος(;) Κλ] αύδιος Λεω---------------------

Στρατη[γός]
--------σιος Μεν---------------------------

10 [Έρεχθεΐ]δος
------------Μ-------------  ------------

Ή έπιγραφή αποκτά νϋν νόημα καί αξίαν από ιστορικής πλευράς, διότι εν τω 4<1·) 
στίχω έχομεν όνομα άρχοντος.

Ό Αύρ. Μελπόμενος ήτο ήδη γνωστός ώς στρατηγός « επί τού[ς] όπλείτας » 
κατά τό έτος 221/2 μ.Χ., IG. II2 1824 (1783=Νοτοπουλος, Hesperia XVIII, 1949, 
σ. 42). Περί τής χρονολογίας ίδέ Νοτοπουλον έ.ά. σ. 37 έξ. Εις τά κατόπιν έτη θά ήτο
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AE 1950-1951 Έπιγραφαί έξ 'Αθηνών VI 23

πιθανώς, ούτος αρχών, άφοΰ έ'χομεν παραδείγματα κατά τα όποια πρόσωπα διατελέ- 
σαντα άρχοντες, είχον περιβληθή προηγουμένως μέ τό αξίωμα τοΰ στρατηγού. Τής δε
καετίας όμως 220-230 οί άρχοντες είναι γνωστοί, διά τούτο εις τά αμέσως μετά τό 230 
έτη θά διετέλεσεν άρχων εν Άθήναις ό Αύρ. Μελπόμενος.

7
Εις IG. IIs 2151+2141-2140+2139.

Τά ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 3703. 3717, έφ’ ών αί έπιγραφαί έν IG. 
II2 2151. 2141, άρμόζοντα προς άλληλα συνεκολλήθησαν, καθώς δεικνύει ή είκών 6° .

Είκ. 6. α= IG- IP 2151+2141 β= IG II’ 2140+2139.

Προέρχονται από τό άνω μέρος μεγάλης στήλης, ής τεμάχια ήσαν καί τά ΕΜ 8522 
καί 3724, έφ’ ών αί έπιγραφαί έν IG. II2 2140 καί 2139 (εικών 6Ρ). Ότι προέρχον
ται έκ τής αυτής στήλης μαρτυρεί τό πάχος καί ή έπεξεργασία τού μαρμάρου, τό είδος 
τού μαρμάρου μέ τάς άργυράς φλέβας του, ως καί τό σχήμα των γραμμάτων. Τό 
έπ’ αυτών κείμενον έχει ως εξής:

[Ά] γ [α θ ή ι τύχηι]
[ Έπί άρ ] χον [ τος-------------------------------------, κοσ-]
[ μητεΰο ] ντος A--------------------- --------------- έκ — ]
[-------- ων]ν, παιδο [τριβούντος διά βίου-------- ]
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24 Μαρκέλλου Θ. Μιτσοΰ ΑΕ 1950-1951

5 ... Άσκληπια [. ου
. . , γραμματεύ [ οντος

ου τοΰ Εύκλ --------
[χ]οϋντος διά β [ ίου —

[άρ]χων
10 Ζήνων Μα-------------

[ β] ασιλεύς
--------ς Άμφίο[νος] —
[ σωφρ] ονιστ [ α'ι]

[ Γυμνασίαρχοι] 
[Βοηδρομιώνα]

[ Πυανοψιώνα]

15 [Μαιμα] κτηρ [ ιώνα]
. . όδωρ[ο] ς Άμ--------

Ποσειδεών [α]

----------------------------------]

διά βίου------------------- ]
---------------------- , όπλο μα]
----------------- ----------------]

Κωπών s Άσκλ [ ηπι-------- ]
"Αδριανιών [α]

20 Φλάβ Νικίας
Γαμήλιων [α]

Πασιχαριανό [ς------------- ]
Άνθεστηριών [ α]
--------ος Ζην [ωνος (;)]

25 [Εύ]φράνωρ Μ — —------
Έλαφηβολ [ ιώνα] 
Μουνυχιώ [να]

[ Θ]αργηλιών[α]
. . φίλος Ρου [φ---------]

30 [ Σκε] ιροψο [ριώνα]
[ Έκατ] ομβ [αιώνα] 

-------------OC---------

Εις τον τέταρτον στίχον τό δημοτικόν ήτο κατά γενικήν πληθυντικού, εκ ή έξ.

8
Εις IG. II2 2182

Περί ταΰτης ό Kirchner σημειοΐ: Apud S. Demetrium Κατηφόρη, nunc EM 
4127... Litterae, quas Koehler exscripsit, nunc perierunt, lineis subscriptis signifi- 
cavimus.

Δεν έχάθησαν έν τοΰτοις γράμματα μετά την προηγουμένην δημοσίευσιν τής επι
γραφής, άλλ’ αΰτη είναι κεχαραγμένη επί τών δυο τεμαχίων μαρμάρου ΕΜ 4127 καί 
4169, ών τό δεύτερον δεν είδεν ό Kirchner. Τά δύο ταΰτα τεμάχια έ'χουσι νϋν συγκολληθή.

9
Εις IG. II2 2185

Ό 4°? στίχος θά άναγνωσθή: Φιλόστο[ργος] αντί Φιλόστρ[ατος] 
ό 6ος στίχος θά άναγνωσθή: [Φι]λΐνο[ς] αντί ... ΙΝΟ — 
ό 7°? στίχος θά άναγνωσθή: [Εύτ]υχ------αντί  ^
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AE 1960-1951 Έπιγραφαί έξ ’Αθηνών VI 25

10
Εις ΙΟ. IP 2186

ΈπΙ τοΰ ενεπίγραφου τούτου τεμαχίου μαρμάρου σώζονται μέρη 7 στίχων, αντ'ι 
τών 5 τοΰ Kirchner. ’Έχει παραλειφίΐή δηλαδή δ 4ος καί 7ος στίχος. Τό π?ιήρες κείμε
νον έχει ούτω: · ΕΥΣΣΙ-------- [Έ]λευσεί[νιος--------]

Σωφρον[ισταί(;)] Σωτάς--------
[Ή]ρακλέω[ν--------] [Ά]φ[ροδ-------- ]
[Ά]πολλων[ι--------] ----------------------------

11
Εις IG. IP 2228 + 2249 + 2210 + EM 3869 + 4187 + EM ανευ αριθμοί»

Τα ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου 3815 και 3563-64 δημοσιευθέντα έν IG. II2 
2228 κα'ι 2210 ώς άνήκοντα εις δύο διαφόρους έπιγραφάς αποτελούν τμήματα τής 
αυτής στήλης (είκ. 7), Ή όμοιότης των είναι εκ πρώτης δψεως φανερά κα'ι είναι άπο-

Elx. 7. IG. IP 2228 + 2249 + 2210 + EM 3869 + 4187 + EM ανευ αριθμού.

ρίας άξιον πώς, καίτοι δεν αρμόζουν προς άλληλα, δεν έδημοσιεύθησαν τουλάχιστον ώς 
άποτελοΰντα τμήματα τοΰ αύτοΰ κειμένου. Διότι τό μάρμαρον με την πολύ λελεασμένην 
έπιφάνειάν του, αί κατά τό περιθώριον δύο κάθετοι αυλακώσεις, τό πάχος άμφοτέρων 
τών τεμαχίων κλπ. γεννούν αμέσως την ιδέαν, ότι ταΰτα αποτελούν τμήματα τής αυτής 
πλακός. Ή τύχη έβοήθησε νά εύρεθούν κα'ι τοποθετηθούν μεταξύ τούτων τά: ΕΜ 
3869 ( = ΙΙ2 2249) + 4170 + 4187 και μακροσκοπικόν άλλο τεμάχιον ανευ αριθμού 
ΕΜ καί αποτελόσουν τον συνδετικόν κρίκον μεταξύ των. Τό κείμενον μετά την συγ- 
κόλλησιν όλων τών τεμαχίων έχει ώς εξής:

4
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26 Μαρκέλλου Θ. Μιτσοΰ ΑΕ 1950-1951

--------,.ΕΣ — — — — —
βου

Ρόδων Εύπ — — — 
Αύρ Φοίβος Σωφρονι — —

5 'Οπλομάχος διά βίου
Αύρ Διονύσιος Φαλ έτος ΚΖ 

Ήγεμών
Παρράσιος Φυλά 

Ύπογραμματεΰς
10 Όνήσιμος Εύκαρπίδου έκ (Κοί) 

Διδάσκαλος 
Εΰτυχιανός Άχαρ 

Ιίεστροφύλαξ 
Ζωσιμιανός Σόφου Κηφ

15 Έρεχθεΐδος

Άμμώνιος Ζωσίμου ΠερΥ 

Κλάδεος Παραμόνου Λαμ 

Ζώσιμος Παραμόνου Λαμ 

Έράτων Ήλιοδώρου Περγ 

20 Κλαύ. Νικόστρατος Λαμ 

Κλαύ. Πρωτογενής Λαμ 

Κλαύ Νικοκράτης Λα[μ]
Ίούλ Ζώπυρος [Εύω;)ν 

Αίγεΐδος

25 Άκουσίλαος) Φιλ 
Σεντ. Θεόκτ[η]τος Γαρ

Περσεύς) Γαρ

Πανδιονίδος

’Απολλώνιος Διογένους Στειρ

30 [Ά]ρισ[ταΐ]ος Διογένους Στειρ 
[Σ α λου]στιανός Φοίβου Παι
— — — Φοίβου Παι
— — — - Κυδ
— — — — Κυδ

35

40

[Οΐνεΐδος]

Βησ

— — — [Έ]παφρϋ
Άλέξ[αν]δρος Έπαφρΰ 

70 Αττικός Εύτύχη

Βησ
Αύρ Καλλιγονιανός Θησέως 
Θεόφραστος)

Φυλ

Εύτυχιανός Εύπορου 
Πρέπων Σωτηρίδα 

75 Φιλουμενός Μεγαλείνου Παν
Θεόδοτος Άσκληπιάδου

έλλη
Όήθ Διονύσιος Αθηνοδώρου

Εύτυχιανός Νεικηφορίωνος ν Άγά
Άχαρ Εύπραξίδης Διονυσίου ιη/·νιι

— ατού 
[Κεκροπεϊδος]
— —- — Έπιει

- — — - Μελ

■ — — — Μελ

- — - — Πιθ

[Ίπποθωντίδος]

45 Άριστον — — Πειρ
Έλπίνικος Φιλ[οστεφάνου — ] 
Φιλοστέφανος) [Έλ]ευ

85

90

95

Έαντίδος

Άντ Μόθων Μαρ
50 Άντ Γελασεΐνος Μαρ

Θησεύς Αλεξάνδρου Μαρ Β λαμπα 
Φιλόσεμνος Πτολεμαί[ου] Φαλ δονίκ

Εΰπόρ ιστός Μιλτιάδου Μαρ

Σαίδιος Βήρυλλος 

55 Σω[τ]ήρ Νυμφαίου 

Κλήμης Εΰδήμου 

’Αλέξανδρος Μιλτιά[δ]ου 

Άντιοχίδος 

Άσκληπιάδης)

Μαρ

Μαρ

Παλ

80 Έπαφρϋς Διονυσίου 
Ξανδίας Άγαδημέρου 
’Αλκιβιάδης Χρυσέρωτος 
Δωρόθεος Λυσιμάχου 
Μηνάς Ζωσά 
Απολλώνιος Έπαγάδου 
Πραξαγόρας Μαμερτείνου 
’Αντώνιος Δη μητριού 
Δημήτριος Έπαφροδείτου 
Έλευσείνιος Άφροδεισίου 
Έπιτυγχάνων Διονυσίου 
Στράτων ’Επίκτητου 
Φλ Διονυσόδωρος 
Τελέσφορος Πτολεμ[αί]ου 
Πανέλλην Άγάδωνος 
Δημήτριος Εύτύχ[ο]υ 
Δαμάς Άντ 5·*’.5.ος 
Δημήτριος Π[α]ραμόνου 
Άφροδε[ίσ]ιος Εύπραξίδου 
Ευφρόσυνος Άσκληπιάδου 
Ε . . c.· f ης Αυτομάτου 
Άσκ[λ]ηπιόδοτοςΆπολλωνίου 
2ερ<;.2-3 0ς 'Υμεναίου 
Δορ[υφό(;)]ρος Μοσχίωνος 
Διον[ύσιος] Άγάθωνος 

105 Εύτύχης Σω[τί]ωνος 
Δημήτριος Τρύφων[ος] 
Παράμονος)
Διονύσιος Άπολλω[νίου] 
Εύτύχης ό καί Βοττο —

110 ’Επίκτητος Άγάδων[ος] 
Άρέσκων)
Άφροδείσιος)
Νείκων Παραμόν[ου]
Ζώσιμος Διονυσ —

115 Ποσειδώνιος Θ[ησέως(;)]

ος

100

60 Διοτρέφης Εύτυχι[α]νοΰ Παλ
Θησεύς) 
Εύτύχης Μ 
Χαρείσιος) 
Έρμόφιλ[ος

Θεμιστοκλής Εύτυχ Παλ

Εΐσίδοτος Διογένους Έροι 120 Άσκληπ —·

Άτταλίδος
Φίλο — — 
Ρόδιπ[πος— 
Εύτ
Έπ — —

Βερνικίδης Κοΐ[ν]του Τυρμ

65 Μητρόδωρος Νικοστ ’ Σου 125 Μ — —

Σαίνιος Χαρμίδου Άγν Ε — —

IG. II- 2228 + 2249 -f- 2210 -f- Ε Μ 3869 4187 EM άνευ αριθμού
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Στίχ. 23. Ίούλ Ζώπυρος αντί Ίούλ Ζώσιμος τοΰ Kirchner

12
Εις IG. II2 2226f+EM 3885 + 2142

Τά ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 8508 (= IG. II2 2226 f) -f- 3885 -f- 4142 
άρμόζοντα προς άλληλα συνεκολλήθησαν. Μέγιστον ύψος 0,12. Τό έπ’ αυτών κείμενον 
έχει ώς έξης:

------------------------------------ Κτησίας------------------
A .c; άς )------------- 40 Έλπίνεβκος-------------]
[Μ]ενεσθε[ύς-------------] ’Αττικός--------------
Σατορν[εΐνος-------------] Εύκαρ[π------------------]
Κλ Άφρο[δείσιος-------- ] — -------------------------------

Αίγ[εΐδος]
Άφοϋ τό τμήμα τοΰτο τής επιγραφής είναι έξ εκείνων, έφ’ ών ήσαν άναγεγραμ- 

μένα τά ονόματα εφήβων καί δχι των έπεγγράφων, πρέπει εις τον 38/90ν στίχον τοΰ 
Kircliner (4°? ενταύθα) να υπήρχε καί δημοτικόν.

13
Εις IG. II2 2248. 2001. 2046.

Είκ. 8. IG. II2 2248 2001.
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Τά ένεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 8520 καί 8548, έφ’ ών αί έν IG. II2 
2248 καί 2001 έπιγραφαί ανήκουν είς μίαν καί την αυτήν στήλην, καθώς δεικνύει 
ή είκ. 8. Τό ύψος τών δύο μαρμάρων με την όπισθίαν πλευράν των λείαν, αί άργυ- 
ραΐ φλέβες τού μαρμάρου, ό έντονος ερυθρός χρωματισμός τών γραμμάτων καί τέλος 
αυτό τό σχήμα τών γραμμάτων δεν άφίνουν οΰδεμίαν αμφιβολίαν. Ό 50ξ στίχος τής 
IG. II2 2248 επιγραφής θά συμπληρωθή ώς εξής:

------------------------------------------------------------- άνέγραψεν ]
[τ] ούς έαυ [τοϋ συνάρχοντας καί τούς ύπ’ αύτώι έ] φήβους 

Έπί τής IG. II2 2001:
Στίχ. 6.------------ ΣΟΥΣ, άντί--------------------- - ΟΣ,
Στίχ. 18. [Ζώ] σιμός άντί .... ιμος

Είς την αυτήν όμως στήλην, καί καταλαμβάνον τό κάτω αριστερόν της, ανήκει καί 
τό τεμάχιον μαρμάρου, έφ’ ου ή έπιγραφή έν IG. II2 2046. Υπέρ τούτου συνηγορούν 
αί αύταί ώς καί ανωτέρω λεπτομέρειαι. Έπί πλέον χαρακτηριστικόν είναι τό σημεΐον 
ομωνυμίας πατρός καί υιού. Τούτο δεν είναι, όπως συνήθως, ισοϋψές περίπου μέ τά 
γράμματα, αλλά κατέρχεται πολύ κάτω τής ευθείας, έφ’ ής τά γράμματα.

Στίχ. 27. Θά άναγνωσθή: Φοΐβος) Πειραι άντί Φοίβος Πειραι
Στίχ. 29. Θά άναγνωσθή: Ύγεΐνος) Πειραι άντί Ύγεΐνος Πειραι

Είκ. 9. IG. II* 2251+2487.

Τά ένεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 8521 καί 3723 δημοσιευθέντα κεχωρισμέ- 
νως έν IG. II2 2251 καί 2487 άνήκουν είς τήν αυτήν στήλην. 'Αρμόζουν προς άλληλα,
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έφαπτόμενα κατά τό οπίσθιον μέρος των, ώς δεικνύει ή είκ. 9. Τό επί τούτων κείμενον 
έχει ώς εξής:

------------------ \ 1 C---------------------------------------------------------------------------
-------------επί ά [ρ] χ ο ν [τ ο ς--------------------------------- ]
-------------ο Λ υ σ ά [ν] δ ρ ο[υ ------------------ · —-------- ]

[ Συστρεμ] ματάρχαι 10 Αν [τι] οχίδος Φι?ιόμουσ [ ος ]
5 —---- ----- ς) Μητρόδωρος Αύξάνων Ζώπυρο [ς]

----- ------------ Όνησάς Ζώ[σ]ιμος Γλυκερ — —
------------------[Θε]όφραστος Λ[εω]νίδης 20 Ζωπ------ -------
------------ -— ... ένης [Εύπ]ραξίδης -----------------
----------------- ----------------------- 15 ... τωρ

-------- σιμός

Στίχ. 3. Τό πρώτον γράμμα ανήκει εις γενικήν δευτερόκλιτου ονόματος. To Υ 
μετά τούτο παρελείφθη παρά τού χαράκτου και εις την κενήν σήμερον θέσιν του έκειτο 
πιθανώς δεδηλωμένον διά χρώματος μόνον.

Στίχ. 8. Πιθανώς [ Εύμ] ένης και όχι [. . . γ] ένης τού Kircliner, διότι φαίνεται 
νά ελλείπουν τρία γράμματα μόνον.

Στίχ. 10. Ή άνωθεν τού πρώτου γράμματος τού στίχου τούτου παράλληλος 
γραμμή, όχι σπανία άνωθεν ονομάτων φυλών (IG. II2 215923. 2 2 3 145), ήγαγε τον 
Kircliner νά νομίση, ότι έπρόκειτο περ'ι ρωμαϊκού ονόματος δηλωθέντος εν βραχυ
γραφία. Με τήν ιδίαν σκέψιν συνεπλ,ήρωσε καί τό όνομα τού επομένου στίχου.

15
Εις IG. II2 2259

Προ τού πρώτου στίχου τού Kirchner σοιζεται τό πρώτον γράμμα στίχου, τού 
οποίου τό όνομα άρχεται δι’ Ω, Ώ [φελίων(;)]. Εις τον πρώτον στίχον τού Kircliner
θά άναγνωσθή ασφαλώς Εύπ--------αντί Εύτυ--------- . Κατά τό τέλος σφζονται ακόμη
γράμματα και 12ου στίχου, ήτοι: e; ,3;4 ΡΟ —, πιθανώς [Εύπο] ρο]ς].

Οί 12 ούτοι στίχοι προέρχονται εκ τής κατά τό μέσον στήλης μεγάλης έπιγρα- 
φής, έφ’ ής ήσαν άναγεγραμμένα τά ονόματα εφήβων κα'ι έπεγγράφων. Διότι αριστερά 
τού 3ου στίχου σφζεται τό τελευταΐον γράμμα τού αντιστοίχου τής άριστεράς στήλης 
ονόματος, ήτοι [-------------ο]υ

16
Εις IG. II2 2339 καί 1999

Τό τεμάχιον μαρμάρου, έφ’ ου ή επιγραφή έν IG. II2 2339 (είκ. 10α) εύρίσκεται 
άπό πολλών έτών εϊς τό Επιγραφικόν Μουσεϊον κα'ι φέρει αριθμόν 5898. Επειδή 
δεν είναι μετά τών άλλων όμοιου περιεχομένου επιγραφών εις τήν αίθουσαν 3,
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ό Kirchner δεν είδεν αυτό και αναφέρει περί τοΰτου, δτι άλλοτε εύρίσκετο infra Propy- 
laea, ubi non vidimus.

Φέρει επ’ άμφοτέρων των πλευρών γράμματα. Ή επί τής οπίσθιας πλευράς, ή και 
παλαιοτέρα επιγραφή (Β εν IG. II2), θά έγράφη κατά τον 10ν π.Χ — 1ον μ.Χ. αιώνα,

Είκ. 10. a=IG. II2 2339: β=ΙΟ. II2 1999.

ή έπ'ι τής πρόσθιας 2-3 αιώνας βραδΰτερον. Έπ'ι τής πρώτης απαντούν Ω, Σ, έπ'ι τής 
δευτέρας UJ, C. Δεν έχει κατά ταϋτα ούδεμίαν σχέσιν ή μία προς την άλλην.

Ό 1ος κα'ι ό 2°? στίχος τής παλαιοτέρας επιγραφής θά άναγνωσθοΰν:
— — Σ
-----------ΙΚΩΝ

άντ'ι ------------- Ω
-------- ΚΩΝ

Τό 2 τοϋ πρώτου στίχου είναι βέβαιον κα'ι φυσικώτερον, άφοϋ μετά τοΰτο υπάρ
χει πολύς κενός χώρος.

Ή νεωτέρα, έπι τής πρόσθιας πλευράς, επιγραφή (Α εν IG. II2), έχει άναγνωσθή 
κακώς.

Ό στίχος 2 θά άναγνωσθή : έπ'ι βω [ μώι--------] κα'ι όχι έπ'ι βω (μ) [ώι---------]
» 4 » » τά ονόματα ά [νέγραψεν— — —] και δχι: τά ονόματα

[τών γεννητών------------ ]. Τό ρήμα δηλαδή κεϊται είς τον στίχον τούτον και όχι εις
τον προηγούμενον.

Ό στίχος 11 θά άναγνωσθή: [.] ρ Θεόξενος. Είς τό κενόν 1-2 γράμματα.
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Ό στίχος 14 θά άναγνωσθή: [.. Δη]μητριός καί δχι απλώς [Δη]μητριός, διότι 
άφοϋ δεν ακολουθεί τό ), είναι φυσικόν νά άναζητήσωμεν έν αρχή ρωμαϊκόν όνομα έν 
βραχυγραφία και προς τοϋτο υπάρχει κενός χώρος διά δΰο γράμματα.

Οί στίχοι 16-26 (τηρούμενης τής ένIG. II2άριθμήσεως) θά άναγνωσθοΰν ώς εξής:

Ίούλ Θεμίσων 
Άσκληπιάδης Δη μ—
Όκρά Έρέν Ροΰφος 

25 Όκρά Κορ Μάρ[κος]
Όκρά Κορ Μά[ρκος]
—---------ΝΑΡ---------------

Μετά τον 170ν στίχον έχουν παραλειφθή υπό τών εκδοτών τής επιγραφής δΰο 
στίχοι, έν ω οί 18°?, 19°?, 20°? καί 24°? άνεγνώσΟησαν έσφαλμένως. Σχετικώς παρά
βαλλε τό ένταΰθα παρεχόμενον κείμενον προς τό έν IG. II2.

Εις την αυτήν όμως έπιγραφήν φαίνεται, ότι ανήκει καί τό ένεπίγραφον τεμάχιον 
ΕΜ 8542 = IG. II2 1999 (είκ. ΙΟΡ). Τό σχήμα τών γραμμάτων, αί διαστάσεις καί τό 
είδος τοϋ λίθου, προς τοΰτοις δε καί τό περιεχόμενον τής έπιγραφής είναι όμοια. Έπί 
ταύτης νέαι αναγνώσεις είναι:
Στίχ. 3. Μετά τό [Θ]εογένης έπί τοϋ λίθου άναγινώσκέται), ήτοι [Θ]εογένης Θεογένους· 
Στίχ. 10 έν αρχή — — ΜΟΣ αντί ® ΙΟΣ
Στίχ. 11 έν αρχή — — Νος) αντί — — ΙΟΣ) (όρθώς παρά Ditt.)
Στίχ. 17. [Άρ]εοπαγ/ αντί [Άρ]εοπαγ[εΐται]
Στίχ. 32. Μετά τό Παυλεϊνος άναγινώσκεται), ήτοι Παυλεϊνος Παυλείνου.
Στίχ. 35. Τό όνομα πατρός ασφαλώς δεν είναι [Με]νάνδρου. Άναγινώσκω Θερ(σ)άν- 

δ[ρ]ου.
Στίχ. 36. ’Αντί Άρτεμίδωρ[ος] άναγινώσκεται Άρτεμίδωρ
Στίχ. 55. Διο — — αντί [·] ιο —
Στίχ. 56. Άπο — — αντί ΛΙ Σ — — (όρθώς παρά Ditt.)
Στίχ. 57. Αίλ — —- αντί ΑΙΣ —
Στίχ. 58. Τρ — — αντί Τ —
Στίχ. 59. Γ — — αντί Ε —

Ή έπιγραφή είναι, καθ’ όσον γνωρίζω, μοναδική εις τό είδος της, ήτοι κατάλογος
αρεοπαγιτών κατά φυλάς. Έτέρα έπιγραφή έξ ’Αθηνών, χρονολογούμενη εις τό έτος 
61/2, IG. II2 199019, αναφέρει <·[Άρεο]παγεϊται συν τοΐς γυμνασιαρχικοϊς οϊδε». Εις 
έκαστον τούτων έπισυνάπτεται καί τό δημοτικόν.

Ό λίθος, έφ’ ού ή έπιγραφή, είχεν αρκετόν πλάτος, διότι άφοΰ εις την πρώτην 
στήλην τής IG. II2 2339 έχομεν ονόματα αρεοπαγιτών τής Έρεχθηΐδος φυλής, έναντι 
δέ τούτων εις την δευτέραν στήλην τά ονόματα τών τής Πανδιονίδος, εις τό έλλεΐπον 
κάτω μέρος τής πρώτης στήλης θά ήσαν άναγεγραμμένα τά υπόλοιπα ονόματα αρεοπα

Παν[διονίδο]ς 
Άεροπαγεϊται 
Αϊλ Ν — — — ς 
Αΐλ Σ — — ενός
Ίο[ύ]Ν Ίέρων 
Ίοΰλ Στρατόλας 

20 Αύρ Δη μύλος 
[Ίο]νλ· Φίλιππος
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γιτών τής Έρεχθηΐδος καί τής Αίγηΐδος μόνον. Άφοΰ λοιπόν επί τής πρώτης στήλης 
εχομεν ονόματα δυο μόνον φυλών, διά την αναγραφήν των ονομάτων των υπολοίπων 
φυλών θά άπητεΐτο χώρος τεσσάρων πιθανώς ακόμη στηλών.

Κατά ταΰτα φαίνεται πιθανόν, ότι επί τοΰ λίθου ύπήρχον πέντε στήλαι ονομάτων. 
Τούτων ή πρώτη περιείχε τά ονόματα τών φυλών Έρεχθηΐδος κα'ι Αίγηΐδος, ή δεύτερα 
τής Πανδιονίδος καί Λεωντίδος και ίσως καί τής Πτολεμαΐδος. Τά ονόματα τών υπο
λοίπων φυλών ήσαν άναγεγραμμένα επί τών τριών υπολοίπων στηλών.

Εις τον υπολογισμόν μου τούτον, νομίζω, ότι μέ βοηθεΐ ή συμπλήρωσις τοΰ 4ου 
στίχου τής IG. II2 2339 επιγραφής, έ'χουσα πιθανώς οΰτω:

Τά ονόματα ά[νέγραψεν τών άρεοπαγειτών]
Άφοΰ τά 10 σωζόμενα γράμματα καταλαμβάνουν χώρον 0,24, τά 23 συμπληρούμενα 
γράμματα θά κατελάμβανον χώρον 0,552 περίπου. Αί δύο στήλαι τής IG. II2 1999 
καταλαμβάνουν χώρον 0,24 περίπου, αί 5 θά κατελάμβανον 0,60 περίπου. Μεταξύ 
0,552 —0,60 θά ήτο τό όλον πλάτος τοΰ λίθου.

Τά επιστημονικά προβλήματα, τά όποια θέτει προ ημών ή επιγραφή, είναι δύσλυτα, 
διότι ανήκει είς εποχήν, εκ τής οποίας επαρκείς ειδήσεις περί τής πολιτειακής όργα- 
νώσεως τής πόλεως τών ’Αθηνών ελλείπουν καί, ώς ανωτέρω εΐπομεν, δεν εχομεν όμοιου 
περιεχομένου έπιγραφάς. Γνωρίζομεν, ότι ό "Αρειος Πάγος άπετελεΐτο έξεκείνων οί όποιοι 
είχον χρηματίσει επώνυμοι άρχοντες, προσέτι δέ, ότι πλήν τών άλλων άρμοδιοτήτων του 
μειεΐχε κατά την ρωμαϊκήν εποχήν καί τής αγωγής τών νέων. Ενταύθα όμως έ'χομεν 
άρεοπαγίτας πολ?αιύςτόν αριθμόν κατανενεμημένους είς φυλάς. Πρόκειται περί τού αυτού 
θεσμού, είς τον όποιον έπήλθε μεταβολή ώς προς τον τρόπον επιλογής καί τον αριθμόν 
τών μελών του; Ώς προς τούς άεροπαγίτας τής άλλης επιγραφής, IG. II2 1990, αί 
γνώμαι διΐστανται. Τούτους ό Β. Keil, Beitrage zur Geschichte des Areopags (Saechs, 
Akad. Wiss. τ. 71 τεύχ. 8) σ. 75/β ταυτίζει προς τήν επιτροπήν τού Άρείου Πάγου, 
ή οποία ήτο επιφορτισμένη μέ τήν αγωγήν τών νέων, ενώ ό Oehler παλαιότερον. 
RE. V σ. 2740, μέ αυτούς τούς εφήβους. Προς τήν γνώμην τού τελευταίου τάσσεται 
ό Ρ. Graindor, Athenes de Tibere a Trajan σ. 66.89 καί σημ. 6, καταπολεμών τήν 
γνώμην τού Keil. Αλλά άρεοπαγΐται δέν φαίνεται νά είναι οί τής επιγραφής μας, διότι 
καί εάν άκριβολογούντες δεχθώμεν ότι τό τού Κικέρωνος (pro Balbo 10) «Quo errore 
ductos vidi egomet non nullos imperitos homines, nostros cives, Athenis in numero 
iudicum atque Areopagitarum, certa tribu, certo numero quum ignorarent, si illam 
civitatem essent adepti, hanc se perdidisse», άναφέρεται είς τον εκ τών φυλών προερχό- 
μενον αριθμόν τών ’Αρεοπαγιτών, δέν δικαιολογείται νομίζω, διατί ή έν IG. II2 1999 
στίχ. 13 φυλή ([Οίν]ειδος ?) άντεπροσωπεύθη δι’ ενός μόνον άεροπαγίτου, ενώ αί άλλαι 
σωζομεναι δια σημαντικού αριθμού τούτων. Μεγαλυτέραν δυσχέρειαν συναντώμεν εάν 
δεχθώμεν μετά τού Keil, ότι είς τό σώμα τών αρεοπαγιτών είσήρχοντο καί οί 9 άρχον
τες μετά το πέρας τής αρχής των, διότι ό έκάστοτε αριθμός αρεοπαγιτών θά έπρεπε νά 
είναι 150 περίπου. Αλλα είναι δυνατόν είς διάστημα 25 περίπου ετών μία φυλή νά 
άντεπροσωπεύθη δι ένος μονον πολίτου της είς τό αξίωμα τών 9 αρχόντων; Μήπως 
εχομεν τήν περίπτωσιν, ότι ούτος μόνος έπέζησε τών συναρχόντων του;
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Ή επιγραφή, εάν κρίνωμεν έκ τής μορφής των γραμμάτων, έγράφη κατά τον 30ν 
μ.Χ. αιώνα (δεύτερον ήμισυ). Έκ τής εποχής ταύτης δεν έ'χομεν ειδήσεις διά το ζήτημα, 
τδ όποιον μάς απασχολεί. Φαίνεται πάντως βέβαιον, ότι τό «Άρεοπαγεΐται» ενταύθα 
δεν είναι υπούργημα, αλλά τίτλος=έ'φηβοι.

Β
17

Εις IG. II2 2061Α . 2288 ( = ΕΜ 3707). 2093Β-μ 20G1B. 2165 + 2173

Είκ. 11. a=IG. II2 2061Α. IG. II2 2288.

Άψορμήν είς τό ότι τά ενεπίγραφα ταϋτα τεμάχια μαρμάρου προέρχονται άπό 
την αυτήν στήλην παρέσχον: 1) τό ότι τό τεμάχιον Β τής ύπ’ άριθ. 2093 συνεκολλάτο
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34 Μαρκέλλου Θ. Μιτσοΰ ΑΕ 1950-1951

προς το τεμάχιον Β τής ύπ’ άριθ. 2061 επιγραφής (είκ. 12α). 2) το δτι επί, τοΰ τεμα
χίου 2061 Β τά ονόματα τών έπεγγράφων ήσαν άναγεγραμμένα κατ’ αλφαβητικήν 
σειράν, από τοΰ τέλους τοΰ γράμματος Ε ή τοΰ Ζ μέχρι τοΰ I. Έκ τής δευτέρας 
ταΰτης περιπτώσεως όρμηθείς άνεζήτησα και άλλους καταλόγους, έπι τών όποιων 
υπήρχε τό αυτό σύστημα αναγραφής έπεγγράφων. Τοιοΰτοι εΰρέθησαν οί έν IG. II2

Είκ. 12. a=IG II2 2093Β -f 2061Β. β=ΙΟ. IP 2165 + 2173.

2288 (είκ. UP), 2165+2173 (είκ. 12P), ως καί ό έν IG. II2 2061 Α (είκ.11α) 
ό όποιος προέρχεται έκ τοΰ άνω μέρους τής στήλης, καθώς φαίνεται έκ τής σειράς τής 
κατά φυλάς διατάξεως τών έφηβων και τής αναγραφής τών έπεγγράφων, έκείνων τών 
οποίων τά ονόματα αρχίζουν διά τοΰ γράμματος Α.

Ό Kirchner ένόμισεν, ότι ανήκουν εις την αυτήν έπιγραφήν τά δύο τεμάχια 2093 
Β και 2093 Α. Τό τελευταΐον συνεκολλήθη ήδη μετ’ άλλης (κατωτέρω ύπ’ άριθ. 18). Έν 
τοιαΰτη περιπτώσει όμως όλα τά κατωτέρω ύπ’ άριθ. 18 έξεταζόμενα τεμάχια, και τά 
περί ών ένταΰθα ό λόγος, θά πρέπει νά προέρχωνται έκ μιας καί τής αυτής έπιγρα- 
φής. Υπάρχουν πράγματι σχετικαί ομοιότητες τών γραμμάτων, άλ?ιά διαφέρει τό 
πάχος τοΰ μαρμάρου άφ’ ενός μεν μεταξύ τών 2165+2173 (τά όποια δεξιά είναι ακέ
ραια· ’Ακέραιον δεξιά είναι καί τό 2061 Β), άφ’ ετέρου δε τοΰ 2069 (τό όποιον άρι-
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στερά είναι ακέραιον) κατά 0,02 περίπου. Παχΰτερον είναι τό τελευταΐον τεμάχιον, 
τό όποιον προέρχεται έκ τοΰ άνω μέρους τής στήλης, ένω θά έπρεπε τούτο νά είναι 
ισοπαχές ή κατά τι λεπτότερον των τοΰ κάτω μέρους τής στήλης. Έάν έν τούτοις τεμά
χια εύρεθησόμενα εις τό μέλλον έπιβεβαιώσωσι την εικασίαν ταύτην τού Kirchner 
ή ώφέ?ι.εια θά είναι σημαντική.

Ή δ ιάταξις των τεμαχίων τούτων επί τής στήλης καί τό κείμενον αυτών έχουσιν
ώς εξής:

[έφηβοι

Έρεχθηΐδος 
Αίγηΐδος

Πανδιονίδος]

[— — — — — —Κ]υδα[~] 
[— — — — Κυ]δα[~]
— — — — — Κυδα ~
[— — — Κο]ρΰμβ^ Παι ~

5 — — — — του Μυρι ~
[— — — — δώρ^ Παι ~
[— — — δ]ώρου Παι ~
[— — Τ]ιτιαν^ Παι ~
— — — ου Παι ~

10 [— — Ό]νησίμ^ Παι ~
[— — Άγ]αθοκλέο^ Παι ~
[ )"2 Νικ]ηφόρος Κυδ ~
[-------------- )] Άγγε ~
— — —Ήρακλεί^Στειρ ~ 

15 —- — — δότου Άγγε ~
Λεων]τίδος

[—Άγα]θόποδ^ έξ Οϊ ~
— — — έξ Οϊ

— — Ε]ύπυ ~
— Εύπ]υ ~

[ Πτολεμαΐδος 
Άκαμαντίδος 
Άδριανίδος 
Οίνηΐδος 
Κεκροπίδος 
Ίπποθωντίδος 
Αίαντίδος

Άντιοχίδος]

[ —-------------------- Π ] αλ ~
—---------------------Π α λ ~
---------------------- Άναφλΰ ~
---------------------- ρ^ Άναφλ~

25--------------------------- Άναφλ~
[------------------------ Π ] αλ~
[--------------------- Κρι] ωε ~
— —------------------Άναφ ~
-------------—-------σι^ Σημα~

30------------------άτρου Άναφ~
------------------Παλ ~

[ Άτταλίδος]
----------------- Άθμο ~
------------------Οίόθ ~
----------------- Οίόθ [ ~ ]

35 [— -—---------- Ά]θμο~
[------------ -—- Άθμ ] ο ~

[-
20 [—
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— — — — — ίο[υ]

Έπέγγραφοι

φ — — — — —
Νυ[μφ— — — —
Μ — — — — —

40 Ηλ — — — — —
Άθηνίων — — — —
Χρυσάς Εύο[διανοΰ]
Εύοδιανός Ε — — — 
’Αττικός Δημητρ[ίου]

45 ’Αβάσκαντος Δαιδάλ[ου] 
Συνάρχων Ήλιοδώρου 
Άντίοχος ό και Χαρίτων 
Άσιάρχης Σωσιβίου 
Φοίβος Διονυσίου 

50 ’Αθηναίος Βερεκούνδ[ου] 
Άγαθόπους Φιλέρωτο[ς] 
’Αλέξανδρος Παπιαν[οΰ] 
Άποκαταστάνων Άγαθ — 
Άσκληπιακός Όνησίμ[ου]

55 Άνδρέας Εύημέρου
’Αλέξανδρος Μητροδώ[ρου] 
’Αττικός Σόλωνος 
[Ά]γάθων Ήρακλέωνος 
[Άσ]κληπιάδης Τροφίμο[υ]

60 [Άγαθ]ή[μ]ερος Εύόδου 
[— — — — Ε]ύόδου 
[— — — — Διο]νυσίο[υ]

Διονυσ — — — —
65 Διοσκο — — —

Διονυ[— — — — —]

Διο — — — — —
Δι — — · - — —

70------------------δώρου
----------------- - — ου
—------------------στρατού
[---)]
[--------Έ]λευσεινίου
--------ος Έρμου

75 [Ζώσ]ιμος ’Αριστοβούλου 
Ζώσιμος Ληναίου 
Ζώσιμος "Αγνού 
Ζώσιμος ’Αθηναίου 
Ζώσιμος Εύελπίστου 

80 Ζώσιμος Διονυσίου 
Ήρας ’Αβάσκαντου 
Ήρακλάς)
Ήρακ(λ)είδης ’Ισιδώρου 
Ηλιόδωρος ό καί Εύτυχίδης 

85 Θεόφιλος Ζωσίμου 
Θαλλός)
Θεόδωρος Ευφροσύνου 
Θησεύς ’Ανδρονίκου 
Θαλλός Εύτυχίδου 

90 Ίσιγένης Ποντικού 
Ίσίδοτος)
’Ιούλιος Διονύσιος 
’Ισίδωρος Τελεσφόρου
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’Ίκελος Έλπιδηφόρου 
95 [Ίο]ΰλιος Εΰρετος 

--------ος Κλωδίου
[------------)]
[--------— Διο]νυσίου
[-------------)]

------------------ος Ίσιδ-----------
----------------- ονος)

100------------------ος)
-------------της Γαΐου
[Πολ]έ[μ]οον Έρμου 
[Πο]σειδώνιος Τερτίου 
[Πο]λυκλής Διογένους 

105 [Πά]ραλος)

[Ρόδ]ων)
[Σωτ]ήριχος Ρόδωνος 
[Στρατηγικός Ζωσίμου 
[Συ]νέτος Έλπιδηφόρου 

110 [Σ]ώσανδρος Σωζομενοΰ 
[Σα]τορνΐλος Λευκίου
--------νος Πραξίωνος
--------λος Τροφίμου
--------ν Ίσιδότου

115 [— — Τ]ηρέως
Τρόφιμ[ος] Ίαλΰσου 
Φιλλΰς Μητροδώρου 
Φιλάρεστος Φαρνά[κου] 
Φαιδρός Κορύμβου 

120 Φιλοκράτης Άντιόχου 
Φήλιξ Φίλωνος 
Χαρίτων Έπαφροδείτο[υ] 
Εύφρόσυνος ’Έρωτος 
Ζώσιμος Θεοδώρου 

125 Εΰτυχος)

Στίχ. 7. 60. Την διόρθωσιν τούτων ίδέ εν BCH LXXIV, 1950, 218.
Στίχ. 63.------------------- — ίο[υ] ή _____ νο[ς].
Στίχ. 65. Δΐος Κο............... ή Διοσκο[υρίδης].
Στίχ. 117. Περ'ι τοΰ ονόματος πατρός ίδέ έν BCH έ. ά. σ. 221.

18
Εις IG. IIs 2069+2138 + 2162+2166+2045+2093Α.

Τά ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου, έφ’ ών αί ώς άνω έν IG. II2 έπιγραφαί, προερ
χόμενα εκ τής αυτής μεγάλης στήλης καί άρμόζοντα προς άλληλα συνεκολλήθησαν, 
καθώς δεικνύει ή είκών 13. Τό κείμενον, τό όποιον παρέχουν, έχει ώς εξής:

— — — ΕΣ — —
[-----------------)] -

— — — ος Ισιδώρου [Λευ]
5 — — — ’Ισιδώρου Λ[ευ]

[’Ισίδωρο;]ς Άφθονήτου Λευ
— — — ος Γαργ
— — νιος Εύπορίστου Λουσι

[Π]ερσεύς) Σφήτ
10 ΛΑΒι' Γενέθλιος Μαρα

ΛΑ Βι Σεκοϋνδος Μαρ
Σύμφορος) Έπι
Ηράκλειτος) Στειρι
Τι" Αύ(φ)ίδιος Κοδράτος Μυρι

15 ’Αγαθοκλής Μιλτιάδου Μαρ
"Ιλαρός Ίαλύσου Κηφ
Όνήσιμος Ίαλύσου Κηφ
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Ίακχος Σωχήρος εξ Οΐ
Όνήσιμος Σωχήρος έξ Οΐ

30 Πάχρων Ζωχικοΰ Φλυ
Άιρροδείσιος Εύε?ι.πίσχου Κυδα
Γ’ Κορ Κοϊνχιανος Κρωπί
Φιλοκράχης) Όήθ
Μενεκράχης) Άχαρ

35 Άνχίλοχος Μηνοδώρου Δειρα
’Αθηνόδωρος Έπικχήχου Φλυ
Φίλιππος Έπικχήχου Φλυ
Σέκσχος Μάγνου Πιθ
Ζωΐλος Μάγνου Πιθ

40 Ευφρόσυνος) Ίπποχ
X. ήχος Νεικομάχου Φλυ
Ίσίδοχος Σμαράγδου Σκαμ
Σμάραγδος) Σκαμ
Σπόρος ’Αλεξάνδρου Έπει

45 Έπίκχηχος Σπόρου Έπει
Σπόρος-Μελπο μενοΰ Σου νι
’Αλέξανδρος Σπόρου Έπει
Άσκληπιάδης) Παλ
Φαΰσχος Ποσειδωνίου Άναγυ

50 Εΰνομος) Τρικό
Άπελλής ’Απολλώνιου Μαρα
Διονύσιος ’Αλεξάνδρου Σουβ
Πομπώνιος Θεόδωρος Μαρ
Μεγισχόδωρος) Κεφα

55 Φίλιππος) Έλευ
Έλενος Εύπορου Μέλι

— — — — — ου Άγγε
— — — — — — 'Αγνού
— — — — — — ['Α]γνού

60 — — — — ενός
[---------------- )]
— — λος)

|Έΰ]καρπος Εύόδου 
Σωχήριχος Άσκ?α]πιάδου

ίκ. 13. IG. II2 2069+2138+2162-121664-2045+2093*.

Εΰ[κ]αρπος Χείλωνος Μαρ
Άμμώνιος Πυ&οκρίχου Φηγ

20 Κίχχος Ήρακλέωνος Π έργα
Άνθεσχήριος Μηνοδόχου Σχιρι
Έπίκχηχος Μηνοδόχου Σχιρι
Ίούλιν Σωκράχης vacat
Φίλιππος Παμφίλου Ραμνοΰ 

25 Άβάσκανχος vacat Παια
Σοφισχικός Σχράχωνος Παια
Μαικίλιος Αλέξανδρος Σφήχ
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65 Κάρπος Ζωσίμου
Άπολλωνίδης Θρασυμήδους 
Ευφρόσυνος Άνδρωνος 
Διονύσιος Ευφροσύνου 
[Θ]άλαμος Νείκωνος 

70 Ζ[ώ]σιμος)
Ευάγγελος Νεικοστράτου 
Εύπορος Λαύρου 
Ελεύθερος Καλοκαιρού 
Έρως)

75 Κύϊντος ’Αγελαίος Εύοδος 
Καλλίνεικος [Ρ]ούφου 
Όμηρος Εύτυχίδου 
Εΰκαρπος Γοργίου 
Χρυσέρως Μητροδώρου 

80 Εΰκαρπος Φιλίππου 
Θρέπτος Ζωσίμου 
Δη μητριός Άντέρωτος 
Πραξιτέλης)
Επίγονος Διοκλέους 

85 Δημυλάς Παραμόνου 
Ευφρόσυνος Νεικοδάμ[ου] 
’Αβάσκαντος Χαρμοσύ[νου] 
Καλλίας)
Πολύκαρπος Ξενοκράτ[ους]

90 Π Αΐλ^ Εύκαιρος 
Ζώσιμος)
Πρεΐμος)
Είσίων Πρείμου 
Μάρκελλος Φιλόμου[σος]

95 Εύτυχίδης)
Άσκληπιάδης Άπο[λ— —] 
Μαριανός Παραμόνο[υ] 
Ξενοσίων Πρωτογέ[νους] 
Είσίων Έρμε ία 

100 Θαλλίας Δάφνου
Βιβούλλιος Φρόνιμ[ος] 
Εύσχημων Χρήστ[ου] 
Δημυλάς Κάλλφ[νος] 
Χαρίτων Πλάτ]ων]ο[ς]

105 Άρτεμίδωρο[ς] Παπ-------

Διονυσόδωρος Έρμ — 
Εύφράς [Λ]υκαρίωνος 
Ά[λ]υπ[ο]ς Άνδρέου 
... ης Επιγόνου 

110 [Ίού]λ* Ίππομέδων 
[Έπ]ίκτητος Ζωπύρου 
[Δι]ονύσιος Κωτίλου 
[Κα]λλίτυχος Κωτίλου 
[Ζώ]σιμος)

115 [Π]ραξιτέλης)
Σωτάς)
Όνήσαιος)
Πίστος Όνησίμου 
Ζώσιμος ’Απολλώνιου 

120 Τρόφιμος ’Απολλώνιου 
Τυχικός Διοδώρου 
Σωτήριχ[ο]ς Άσκ?ιηπιάδο[υ] 
Άλεξάς Διονυσίου 
’Εράτων Διονυσίου 

125 Άμώμητος)
Ιέραξ ΓΙοσειδωνίου 
Άτταλος Νεικοστράτου 
Νεικίας Εύκάρπου 
Έλπίνεικος)

130 Ζώσιμος Εύημέρου
’Αθηναίος ’Απολλώνιου 
Θεόκριτος)
Άρτέμων)
Έρμί[α]ς Προσδέκτου 

135 Δορυφόρος Παμφίλου 
Εύτυχίδης)
’Ήλεις Διονυσίου 
Ζώσιμος Άγάθωνος 
’Αρίστων Άγάθωνος

140-------------Εύπορου
[— --------Έ]παγάθ[ου]
Σωσίβιο [ς Ε]ίσίων[ος] 
Ζήνων Χε[ίλ]ωνο[ς] 
Όνήσιμος)

145 Επίκτητος Ίσιδότ[ου]
Κλν Φίλητος
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Νεικίας Άτειμήτου 
Σουλπίκιος Όρβανός 
’Αγαθή μέρος Κρατέρου 

150 Φλ"^ Άρριανός
Έπαφράς ’Αρχελάου 
’Αθηνόδωρος Σωτηρίχου 
Σόσσιος Έπάγαθος 
Τίτος Ζήθος

155 Διονύσιος Ύγεινέρωτος 
Ποπείλιος Φωτίδιος 
Κοκκήιος Έρμείας 
Λοΰβελος Σεβήρου 
Καρνεάδης Λέονχος 

160 Ύποκοσμήτης
[Έρ] μείας) Φλυ

Μένανδρος Διονυσίου Φιλά
'Οπλομάχος
’Αφροδίσιος Μελ

195 [Κ]εστροφύλαξ
--------ων) Φλυ
[Διδάσ]καλος Λεωνίδης 

[Θ]υρωρός
--------ος Καλλίφρονος

170 [Παιδο]τρίβης Άβάσκαντ[ος Εύμόλ-
που Κηψισιεύς]

Κλα — -
Βοη[δρομιώνα ] 

Φλ-Κουρτ — —
γος Μου[νιχιώνα]

175 ΑΐΔΛ Λεΰκιος —
Θαργηλι'" Έκα[τομβ 

Άφροδείσιος) —
Εΰοδος) Εύπ[υρί'ν ] 
Τελεσφόρος Μ —

180 τους Φ[υλ]άδης Π — 
Μέστριο[ς Εύ]κράτης 
[Διονυσόδ (?)]ωρος Έπα — 

Στειρι^ Άν —

[Άπο]λλώνιος Έράτω[νος ]
185 Σκειροφοριώνα 

Άγωνοθέται 
[ Α]ντινοείων έν άστει ίε- 

ρεύς Άντινόου Χάρης 
’Αττικού Γαργήττιος 

190 Άδριανείων’Άνθιμος Ζω- 
σίμου Ξυπεταιών και 
Ευδαίμων Σωτηρίχου Φλ(μΛ] 

[Ά]ντινοείων έν Έλευσΐνι 
Κίσπιος Νέων ΕύπυρΆ 

195 [Φιλα]δελφείων Κλ Λυσιά[δης] 
Μελιτεύς

[--------Ά]ριστείδης Φ — —
-------------ε^
-------------ε^ Ο — —
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— — — — — 210 A — — — — —

200 Ο — — — —- — A — — — — —

Ζω —
Θεο —
Ίσίδ —
Διο —

205 Δ —

Ε — — — — -

Θα — — — — —

Στίχ. 24. Παμφίλου τό ορθόν' όχι Πανφίλου
Στίχ. 90- 107. 126. 171. 178. Διορθώσεις εις τούς στίχους τούτους ίδέ έν BCH LXXIV, 

1950, σ. 220 έξης.
Στίχ. 200-215. Τό κείμενον τούτων άπεδόθη διά πρώτην φοράν έν BCH έ.ά. σ. 219.

19
Εις IG. II2 2456. 2457+1009

Πραγματευόμενος ό Kirchner έν IG. II2 την ύπ’ άριθ. 1009 επιγραφήν σημειοΐ: 
«Fragmenta 38 marmoris Pentelici— Ea quae vidit Koehler, hodie autem perierunt, 
lineis subscriptis insignivimus». ’Αλλά εκ των 5 τούτων τεμαχίων, quae perierunt, τά 
τρία τουλάχιστον ειδεν ό Kirchner εις τό Επιγραφικόν Μουσεϊον. Εκείνο, τό όποιον 
φέρει μέρη των στίχων I 71 κέ. έχει αριθμόν ΕΜ 4722. Τά δύο άλλα, έφ’ ών τμή
ματα των στίχων II 70 έξης καί I 100 έξης, ειδεν, αλλά, επειδή δεν ειχον συγκολληθή 
έπι τής στήλης, δεν τά άνεγνώρισε και έδημοσίευσε τό κείμενόν των διά δευτέραν φοράν 
έν IG. II2 καί υπό ίδιον έκάστην φοράν άριθμόν.

α

Τό τεμάχιον, έφ’ ου οί στίχοι I 100 έξής = ΕΜ 3604, έδημοσίευσε τήν δευτέραν 
φοράν έν IG. II2 2456.

6
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100

105

— δης 
—άδης

110

-μος

IG. II2 1009 I IG. II2 2456

Δ[ιό]γνητος . . . νητος
[Δ] ημήτριος [Δ] ημήτριος
[Δ ] ημήτριος 5 [Δ] ημήτριος
Διονυσογέ[νης Διονυσογέ[νης
Νίκανδρος Νίκανδρος
Δημήτριος

—δης
Δημήτριο [ς]

Διονύσιος Διονύσιος
Εύστροφο [ς — άδης ίο Εύστροφος
Δημόφιλο [ς Δημόφιλ [ ος]
Μητρόδ [ωρος Μητρόδ [ωρος]
Άντίγο [ νος Άντίπ [ ατρος ]
Στρατί — — — μος Στρατ —

Κλεο — 15 Κλεο —

Στίχ. 110. Άντίγο[νος] είναι τό ορθόν.

β

Τό τεμάχιον, έφ’ ου οί στίχοι II 70 εξ. = ΕΜ 3688, έδημοσίευσε την δευτέραν 
φοράν εν IG. II2 2457.

IG. IP 1009 II

70 [Δ] ωρόθε [ο] ς Θε [οψίλου
[ Νικόστ ] ρατ [ ος ] Δ [ ιο ] κλέους 
Μ [ελίτ] ων Τιμοκράτου 
Δ[η]μοχάρης Άθηνοδοιρου 
’Απολλώνιος ’Απολλώνιου 

75 ’Αγαθοκλής Άγαθοκλέους 
Ή γ [ ία ] ς Θουκλε [ ίδο ] υ 
Πυθ [ ό ] κριτο [ ς] Δ[ημα]ινέτου 
Όψέλανδρος Σωσάνδρου 

Πτολεμα'ί'δος 
Σώπολι[ς] Άσπασίου

IG. II2 2457

. . . . ,c·8 . . . ΣΘΕ — —
[.. . . στ]ρατος--------

. . ?. . ων Τιμο — —

. . μοχάρης Λ--------
5 [ Άπ] ολλώνιος — —

[ ’Αγα ] θοκλής A--------
. . . . υς Βουκ[όλου
,'-.5.. κριτο [ς--------

[Άλέξα] νδρο [ ς -------
10____Τ----------

. . . ΛΙ-----------

Στίχ. 76. τό πατρικόν είναι Βουκλ [είδο] υ(;)
Στίχ. 78. Όψέλανδρος είναι τό ορθόν. Τό πατρικόν είναι [Ν] ικάνδρου.

Τό τεμάχιον μαρμάρου, έφ’ού οί στίχοι II 64-70,τό όποιον έχει επίσης ύπογραμ- 
μισθή, είναι συγκεκολλημένον επί τής στήλης. Τοΰτο φέρει καί τα τμήματα των στίχων 
άπό τοϋ 52 ου.
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20

Εις IG. IIs 2070

Στίχ. 7. Θά άναγνωσθή : [ Άβάσκ] αντος Με
Στίχ. 8. Θά άναγνωσθή: [-------- Εύ]ων
Στίχ. 10· Θά άναγνωσθή: Διονύσιος Άχ[αρ]
Στίχ. 18. Θά άναγνωσθή: Θεοφάνης)
Στίχ. 22. » » ’Αθηναίος) Παια

αντί . ,?..ντος Με
αντί--------— Ν
αντί Διονύσιος A / —
αντί Θεόφιλος) 
αντί ’Αθηναίος Παια

21

Εις IG. II2 2239

Κατά διαλογήν μικρών ενεπίγραφων τεμαχίων μαρμάρου, τά όποια προέρχονται 
έκ των άνασκαφών εις τον "Αγ. Δημήτριον Κατηφόρη, εΰρέθη καί τεμάχιον άρμόζον 
επί τής στήλης τής δημοσιευθείσης εν IG. II2 2239. Έχει ύψος 0,08 καί πλάτος 0,04. 
Έπί τούτου σώζεται τό τμήμα τοΰ έλλείποντος αριστερού μέρους των στίχων 133-142 
των οποίων τό κείμενον έχει νϋν ώς εξής:

Κεχαρισμένου
— ------------- ος)
------------------ς Έλε [υ] σεινίου
----------------- αν ί'2ς Ζωσίμου
------------------ κιανός)
------- --------- ατος)

140-------------ος [Φ] ιλοκράτους
------- 3ΤΟ [ ς ] Νεικηφόρου
— ορι ος Νεικηφόρου

22

Εις ΕΜ 8030+ IG. II2 2260

Τά ενεπίγραφα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 4177 (=IG. II2 2260)48030 άρμόζοντα 
προς άλληλα συνεκολλήθησαν, καθώς δεικνύει ή είκών 14α. Τό κείμενον, τό όποιον 
παρέχουν νϋν, έχει ώς έξής:
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------------ Π —
— — σείω —

5 [--------Σ ] εραπί [ ων ]
Α [ύ j ρ Άσκληπ — 
Αύρ Έρμείας

------------ ς Αύρ Εύπαλε [ΐνος]
Αύρ ’Ολύμπιό [δωρος]

------------ y ίο Αύρ Χιονίδη [ς]
Αύρ Τέρτις 
[Αύρ Φί;] λητο [ς]

Εικ. 14. α=ΕΜ 8030+IG. II 2260. β=Ιβ. II 2485+1006

Ταΰτα είναι κατά πάσαν πιθανότητα τμήμα τής στήλης, έφ’ ής ή επιγραφή εν IG. 
II2 2243. Υπέρ τούτου συνηγορεί τό μέγεθος καί ή μορφή των γραμμάτων, ως καί τό 
είδος τού μαρμάρου κατά τον γλύπτην κ. Παναγιωτάκην. Είδικοιτερον δύνανται νά 
προέρχωνται έκ τοΰ μετά τον στίχον 178 κενού.

23
Εις IG. II2 2417

Ό 2°? στίχος τής επιγραφής ταύτης πρέπει νά άναγνωσθή : Μενεκρ[άτης—] 
αντί τοΰ Μενεκ —

ό 7ος στίχος θά άναγνωσθή: Άγλωθ..ρης Σ — — αντί Άγαθο[κλ]έης Σ —

24
Εις IG· II2 2453

Ό 1ος στίχος τής επιγραφής ταύτης οφείλει νά άναγνωσθή: — -— Διογ[νήτ]ου — — 
αντί Αιογ — — —
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ό 2°? στίχος θά άναγνωσθή: [— — Νι]κοκλέους Ρα[μνοΰσιος] άνύ — — — Διο
κλέους | II: — —

ό 9°? στίχος θά άναγνωσθή: — — ας Άπολ αντί — ος Άπολ[λ-------------]
Υπάρχει και 10ος στίχος, ήτοι — — ς Άπ — —.

25

Εις IG. II2 2485+1006

Τό ένεπίγραψον τεμάχιον μαρμάρου ΕΜ 4181, έφ’ου ή επιγραφή έν IG. II2 
2485, αποτελεί τό αριστερόν μέρος τοϋ τεμαχίου μαρμάρου, έφ’ ου οί στίχοι 106 εξής 
τής έν IG. II2 1006 επιγραφής, καθώς δεικνύει ή είκών 14Ρ Τό κείμενον των δύο 
τούτων τεμαχίων έχει μετά την συγκόλλησίν των ως εξής:

ο ς
[Άπο]λ?ιώνιος Διονυσίου Παλλην[εύς]
[Θ]εότιμος Αίσχρίωνος Σημαχίδ[ης]
[Σ]αραπίων Δη μητριού Άναφλύστ[ιος]

110 [Ήρ]άκλειτος Καλλικλέους Π — — —
Άττα[λ]ί[δος]

[Στρ]ατοκλ[ής — — — — — ]

Στίχ. 110. Π ή Ε. Εις την πρώτην περίπτωσιν τό δημοτικόν θά ήτο Π[αλληνεύς], 
εις την άλλην Έ[ργαδεύς], Έ[ροιάδης].

26

Εις IG. II2 2455 (=ΕΜ 2851).

Ό 50ς στίχος τής επιγραφής ταύτης θά άναγνωσθή : — — όλα[ος ή άου] άντι — — 
— ΡΑ--------

ό 60ς στίχος θά άναγνωσθή: — — λος A — — αντί — — — λος — — —.

Ό λίθος δμως, έφ’ ου ή επιγραφή αυτή, είναι όπισθόγραφος. Τήν έπ'ι τής μιας, τής 
πρόσθιας, πλευράς επιγραφήν άπέδωκεν ό Kirchner, ό όποιος σημειοΐ: Etiam in parte 
aversa nonnullae litterae exstant. To κείμενον έπ'ι τής οπίσθιας αυτής πλευράς έχει 
ώς εξής:
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— — — — — — ΗΡΑ —
[— — — — εύνους έ]στί πε[ρί]
[τήμ πόλιν και πρόθυμ]ον έαυτόμ π[αρέ] - 
[χεται τοίς έντυγχάν]ουσι τώμ πολιτ[ών]

5 [είναι — —]ν πολίτην Καρθαίων,
[μετέχειν αύτόμ πάντω]ν ώμπερ οί άλλοι 
[πολϊται- στεφανώσαι δ’αύτόν(;)] στεφ[ά]ν[ω ι] 
[θαλλοΰ καί άνακηρΰξαι τον στέφανον] 
[Διονυσίοις τώι άγώνι — — — ]

Καί ή μία καί ή άλλη επιγραφή έχουν χαραχθή κατά τό τελευταϊον τοΰ 3ου π.Χ. 
αίώνος τέταρτον, δπως φαίνεται εκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων. Τό μέγεθος τοΰ Ο 
καί Ρ εν σχέσει προς τα άλλα γράμματα, ή μορφή τοΰ Σ καί ΤΤ βοηθούν έπαρκώς προς 
χρονολογικόν προσδιορισμόν των.

Θέμα τής νϋν τό πρώτον ενταύθα δημοσιευομένης επιγραφής είναι ή απονομή τής 
πολιτείας παρά τής πόλεως Καρθαίας εις πολίτην άλλης πόλεως. "Οτι πρόκειται περί 
ψηφίσματος συνταχθέντος έν Καρθαία καί όχι έν Άθήναις μαρτυρεί πλήν τοΰ 5ου στί
χου καί ό τρόπος τής διατυπώσεως, διάφορος τών αθηναϊκών, καί ή διάλεκτος. Επίσης 
έν Καρθαία είχε γραφή, διότι τό μάρμαρον είναι νησιωτικόν αντί τοΰ συνήθως έν 
Άθήναις χρησιμοποιουμένου πεντελικοΰ.

Ποιον δμως είναι τό περιεχόμενον τής έπιγραφής έπί τής πρόσθιας πλευράς; 
Ό Kirchner προκειμένου περί τοΰ 10ου στίχου της σημειοΐ: [Θετταλός από Λα]ρίσης 
καί έκγονοι (πρβ. IG. XII, 5, 107622.26). Προφανώς άπονέμονται τιμαί εις τοΰτον 
καί τούς απογόνους αύτοΰ.

Γνωρίζομεν, δτι πολλοί τών λίθων, οί όποιοι περιέχουν προξενικός έπιγραφάς 
τής Καρθαίας, είναι έπιγεγραμμένοι έπί περισσοτέρων τής μιας πλευρών. Γνωρίζομεν 
δμως ακόμη, δτι πολλαί τών έπιγραφών τής Κώ έχουν μεταφερθή έξω τής νήσου 
εις παραλίους πόλεις τής λοιπής Ελλάδος. Είναι πολύ πιθανόν, δτι καί ή έπιγραφή μας» 
άφοΰ τόπος προελεΰσεώς της δεν μαρτυρεΐται, ανήκει εις τήν κατηγορίαν ταΰτην. Τό 
τιμητικόν ψήφισμα, έν τοιαύτη περιπτώσει, δεν αφορά εις πολίτην Άθηναΐον. Ότι 
τό ένεπίγραφον μάρμαρον έχει κομισθή έξωθεν είς ’Αθήνας κατά τα τελευταία έτη, 
μαρτυρεί καί τό δτι ή θέσις του είς τό ’Επιγραφικόν Μουσεϊον είναι είς τήν 4Τ'ν αίθου
σαν, είς τήν οποίαν έχουν έναποτεθή πολλαί μή άττικαί έπιγραφαί.

Στίχ. 5. Καρθαίων αντί Καρθαιέων. Ίδέ καί τα: είναι αυτόν πολίτην Ποιησ- 
σίων, IG. XII,5, 57110: π[ο]λίτ[η]ν καί πρόξενον Ποιησσίων. 57116/7: είναι αυτόν 
πολίτην [τοΰ δήμου τοΰ Ίουλιητών] 5985.
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Γ

27

Είς IG. II5 2033

Στίχ. 8. Ό στίχος ούτος θά άναγνωσθή: — — — αΐος αντί — — νος. 
Πιθαναί συμπληρώσεις: [Άφιδν]αΙος, [Είτε]αΐος, [Οίν]αϊος.

28
Είς IG. IP 2082

Στίχ. 76. Ούτος θά άναγνωσθή: Άφρ[οδ —
Στίχ. 79. » » » Γλαυκία[ς —
Στίχ. 87. » » » Φιλοξέν[ου]

29

Είς IG. IIs 2230

Ή επιγραφή αΰτη, περί ής ό Kirchner σημειοΐ: « Athenis e regione turris Andro- 
nici...ut videtur» άπόκειται είς τδ Επιγραφικόν Μουσεΐον καί φέρει αριθμόν Ευρε
τηρίου 1967. Μετρεΐ καθ’ύψος 0,19,5, πλατ. 0,15,5 καί πάχος 0,06.

Είς τον 2ον στίχον μετά τά γράμματα ΡΩ σφζονται ίχνη γραμμάτων άποξεσθέντων, 
ήτοι Άλεξάν — —

Ή επιγραφή κατά ταΰτα πρέπει ώς έξης περίπου νά συμπληρωθή:

Ά γ α θ ή ι τ ύ χ η ι ] 
[Αύτοκ]ρ[άτορι — — — — — — — — ]
[Μ. Αύρ. Σε'βή]ρω Άλεξάν[δρω — — — — — — ]
[Έπί άρχο]ντος Κασι[ανοΰ — — — — — — — ]

5 [Ό κοσμητ]ής τών έφ]ήβων —-------— τούς ύπ’ αύ-]
[τω έφηβεΰσ]αντα[ς καί τούς περί τό Διογένειον ανέγραψε] 
[παιδοτριβοϋντος διά βίου — — — — — — — ]

J αντί 
] άντί

Άθη--------
Κλαΰδ —

άντί Φιλοτ[ίμου]

Ή άνάγνωσις τοϋ 3ου στίχου έχει κατά τούτο σημασίαν, δτι έπιβεβαιοΐ τήν γνώ
μην τού Graindor (Chronologie 245), Kirchner, Νοτοποΰλου (Hesperia XVIII, 1949, 
40), δτι ό «αύτοκράτωρ Μ Αύρ Σεβήρο[ς]» τής IG. II2 18320 επιγραφής είναι 
δ Σεβήρος ’Αλέξανδρος καί δχι ό Καρακάλλας, διότι άμφότεραι αί έπιγραφαί έγράφη- 
σαν άρχοντος δντος τοϋ Κασιανοϋ.
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30

Εις IG. IP 2247+2250+2484

Τά ένεπίγραορα τεμάχια μαρμάρου ΕΜ 8516 (=IG. II2 2247)-j-3713 (=IG. II2 
2250)+ 3565 (=IG. II2 2484)' άνήκουν εις τό άνω μέρος μεγάλης ένεπιγράφου στή-

Είκ. 15. IG. IP 2247+2250+2484

λης καί άρμόζοντα προς άλληλα συνεκολλήβησαν, ώς δεικνύει ή είκών 15. Τό κείμενον, 
τό όποιον παρέχουν μετά την συγκόλλησιν, έχει ώς εξής: 1

1 Ό καθηγητής κ. Meritt, εις τόν όποιον έγραψα διά for Advanced Study έχει σημειωθή, ότι αί έπιγραφαί 
τήν ένημέρωσιν τής Συλλογής του έκτυπων, μοί άνεκοί- 2250+2484 συνανήκουν, 
νωσεν, ότι έπί τοΰ αντιτύπου των IG. IP τοϋ Institute
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’Αγαθήι 
τύχη ι

[Έπ'ι άρχοντος . 3-6 . Σκριβ]ο)νίου Καπίτωνος Ε ]"2 
[ — — — — — — — κοσμ]ητεΰοντος Μ ε μ I ,2'? .

5 [ — — — — — — — Φαλ]ηρέως- ό συνστρεμ[ματάρ-]
[χης Αύρ ' Δωσίθεος δ κα'ι Θα?ι]ής Δωσιθέου Παμβωτ[άδης τον] 
[κοσμητήν (;) κα'ι τούς συνε]φήβους άνέγραψεν.

10

15

20

[Σωφρονισταί]
— — — — — έου Παμβωτάδης
— — — — — ς Διονυσοδώρου Γαρ
— — — ιμος Διονυσοδώρου Γαρ
[Άλκ]ι β ιάδης) Χολαργεύς 
[Μέ]νανδρος Άλκιβιάδου Χολαρ 
[Ζ]ώσιμος ’Αρχελάου έξ Οίου 25
[Ά]θήναιος ’Αρχελάου έξ Ο’ίου 
[Εύ]πορος Τλάρου Μελιτεύς
[Μ]άρκος ό κα'ι Έρμείας Σουνιεύς 
[Εύέλ]πιστος) Άχαρνεύς 
[Άπολλώ;]νιος Ειρηναίου Κοίΐω
— — — νης Άφροδεισίου Ε —

Έπέγ[γραφοι]

Δασουμ — — — — 
Δασου[μ — — — —] 
Συμ — — — — — 
Άσ -— — — — —

Αί έπιφερόμεναι μεταβολα! και διορθώσεις εις τό κείμενον των IG. II2 φαίνονται 
έκ τής αντιπαραβολής προς τό ανωτέρω παρεχόμενον κείμενον. Εις την μελέτην τών 
τριών τούτων τεμαχίων ώδηγήθην έκ τής έσφαλμένης άναγνώσεως τού Kirchner έν IG. 
II2 2250 στίχ. 1 διά [βίου-] αντί Δωσι[θέου] καί 4 —Φιλ]άδης αντί — τάδης. Εις την 
πρώτην περίπτωσιν άνεζήτησα μεταξύ τών έπιγραφών έν IG. II2 τό δεύτ. συνθετικόν 
τού ονόματος Δωσίθεος, εις την δευτέραν τό δημοτικόν [Παμβω]τάδης ή [Βου]τάδης.

Στίχ. 3. Ό αρχών [ . Γ’. . Σκριβ]ώνιος Καπίτων είναι γνωστός καί έκ τής έπι- 
γραφής έν IG. II2 37 70. Τό πλήρες όνομά του έν τούτοις δεν σώζεται ουδέ έπί τής 
έπιγραφής έκείνης, άλλα συμπληροϋται. Δοθέντος όμως, ότι ό 6°? στίχος τής έπιγραφής 
μας δύναται νά θεωρηθή ότι συνεπληρώθη καλώς, παραμένει κενόν 3-5 γραμμάτων εις 
τον 3ον στίχον· Εις τό κενόν τούτο θά ήτο άναγεγραμμένον τό praenomen τού [Σκρι- 
β]ωνίου Καπίτωνος.

5/6 δ συνστρεμ[ματάρ/χης] έχει ώς πλήρες όνομα τό: Αύρν Δωσίθεος ό καί 
Θαλής Δωσιθέου Παμβωτάδης (IG. II2 2208). Ούτος διετέλεσε πρύτανις κατά τό έ'τος 
225 μ.X. ή ευθύς κατόπιν (IG. II2 18329.) Προηγουμένως ήτο κοσμητής έν έ'τει 212/13 
(IG. II2 22086. 3763). Έπί έπιγραφής — καταλόγου τού γένους τών Κηρύκων (IG. II2 
234013/14) άναφέρεται έπίσης. Περί τών υιών του ίδέ σημείωσιν έν IG. II2 2208c.

7
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Έπί τής ενταύθα έξεταζομένης επιγραφής ήτο συνστρεμματάρχης, ήτοι έφηβος ακόμη. 
Πρέπει κατά ταϋτα ή έπιγραφή μας νά χρονο?ιθγήται κατά μίαν περίπου εικοσαετίαν 
ένωρίτερον των επιγραφών έν IG. II2 2208 και 3763, έφ’ ών άναφέρεται ώς κοσμητής. 
(Περί τής χρονολογίας τής έν IG. II2 2208 επιγραφής ίδέ Νοτοπουλον, Hesperia 
XVIII, 1949, 34-35). Τοΰτο βοηθεΐ εις τον ώς έγγιστα καθορισμόν τοΰ χρόνου, καθ’ όν 
ό [— — Σκριβ]ώνιος Καπίτων ήτο αρχών έν Άθήναις, ήτοι προ τοΰ 192/3 μ. χ. (έν 
Hesperia XI, 1942, 88 τοποθετείται εις τάς άρχάς τοΰ III μ.Χ. αίώνος). Συνεπώς αί 
έπιγραφα'ι έν IG. II2 2247+2250+2484 και 3770 χρονολογούνται εις την χρονικήν 
περίοδον προ τοΰ 192/93 μ.Χ.

31

Εις IG. IP 2427

Στίχ. 7. Θά άναγνωσθή: Αύτοβ[ούλου] ή Αΰτοβ[ίου] άντ'ι τοΰ Αυτό — τοΰ 
Kirchner.

32

Είς IG. IP 2428

Στίχ. 8. Θά άναγνωσθή:-------- ς Δαμάλ[κεος] άντ'ι---------- — ..ς Δαμά[ς — ]
Στίχ. 9. Θά άναγνωσθή : [-------- Δα]μάλκε[ος] άντ'ι [---------- — Δημ]αλκέ[του? ]
Στίχ. 10.------------ ης Στρατ--------- άντ'ι------------- .. ης Στρα— τοΰ Kirchner.
Είναι δυνατόν άντ'ι τοΰ Δαμάλκης νά ήτο γεγραμμένον Δαμάλκετος· τό αυτό όμως 

όνομα φαίνεται ότι άπαντα είς άμφοτέρους τους στίχους. Ό δωρικός τύπος έλέγχει 
πιθανώς μή άττικήν προέλευσιν.

33

Είς IG. IP 2429

Στίχ. 5. Ό στίχος οΰτος είναι άδΰνατον νά συμπληρωΰή ώς παρά Kirchner: [Αίγι-] 
λιεύς. Διότι τό πρώτον σφζόμενον γράμμα είναι Α όχι Λ. Προ τούτου διακρίνονται 
έπ'ι τοΰ λίθου ίχνη έγκαρσίου σκέλους γράμματος πιθανώς ενός Λ. Πιθανή συμπλή- 
ρωσις: ['Α]λαιεύς.

Στίχ. 7. [στρατηγός έπί τά] όπλα Όλυμ[π-------- - ] άντ'ι στρατηγός έπί τά όπλα
Όλυμβιιόδωρος — ]

Δ

34

Είς IG. IP 1696

Ό 2°? στίχος τής έπιγραφής ταύτης θά άναγνωσθή: [Άσοήποκλής άντί
[Άγ]α[θ]οκ?>.ής.
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35

Εις IG. IP 1708

Ό 10ς στίχος της αναγιγνώσκεται: [ταμίαν στρατιωτικών

36

Εις IG. IP 1709

Ό 9°? στίχος αναγιγνώσκεται: Δήμο — —

37

Εις IG. IP 1712

Έπ'ι τοΰ λίθου σώζονται μέρη 6 μόνον στίχων. Μετά τον 6ον στίχον διατηρείται 
άκεραία ή κάτω πλευρά τοΰ λίθου. Τά γράμματα επομένως, τά όποια είδεν ό Kirchner, 
Λ[ε ω ν] τ[ί δ ο ς], οφείλονται είς οπτικήν απάτην εκ τοΰ έκτυπου.

38

Είς IG. IP 1810

Έν τφ 1(ι’ στίχω ή άνάγνωσις τοΰ Kirchner, — — — ΙΔΑΙ δεν είναι όρθή. 
Άναγινώσκεται — ■ ΙΑΙ Διστάζω νά συμπληρώσω [Έσ]τιαΐ(οι.)

Ό 70ς στίχος θά άναγνωσθή: Άγρίππας) άντ'ι τοΰ άπλοΰ Άγρίππας.

Ε

39

’Αέτωμα ναΐσκου. Εύρέθη είς "Αγ· Άνδρέαν Ν. Μάκρης καί έκομίσθη είς τό 
’Επιγραφικόν Μουσεΐον κατ’ ’Απρίλιον 1949 (ΕΜ 13125) υπό τοΰ εφόρου ’Ιωάν. Πα- 
παδημητρίου, είς τον όποιον Οφείλω την άδειαν δημοσιεύσεως τής επιγραφής. Είναι 
μονόλιθον, εκ πεντελησίου μαρμάρου, και μετρεί κατά μήκος 1,18 μ., θψος από τής κο
ρυφής τοΰ αετώματος 0,22 καί βάθος 0,55. Ύπό τό αέτωμα καί κατά μήκος αΰτοΰ 
έχουν χαραχθή είς τρεις στήλας τά ονόματα των θανόντων έκ τής οικογένειας, είς ήν 
άνήκεν ό τάφος, ήτοι:

Νικοβοΰλη Άντιφάτης Κηφισοδώρου Μνησαρέτη
Νεοκλέους Φηγαιεύς Χαρικλέους

Κηφισόδωρος Φηγαιεύς είναι γνωστός κατά τά μέσα τοΰ IV π.Χ. αίώνος 
(τριήραρχος περί τό έτος 342) άπό την επιγραφήν dvIG. II2 1 6 2 2703. Είναι ίσως ό ίδιος 
με τον: Κηφισόδωρος | Έσχατίωνος | Φηγαιεύς τής IG. II2 7636 επιγραφής.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ
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