
ΑΡΧΑΙΑΙ ΕΛΛΗ N I ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ I ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ

Όμιλών ό Ηροδοτος εις το πρώτον βιβλίον του περί των Βαβυλωνίων, λέγει 
δτι παρ’ αύτοΐς σφρηγΐδα έκαστος εχει1. Ή συνήθεια αύτή ήτο πολύ παλαιο- 
τέρα τής εποχής τοϋ 'Ηροδότου καί από αρχαιότατων χρόνων γενική καθ’ δλην 
την ’Ανατολήν δΓ άτομα πάσης ηλικίας καί κατηγορίας, μονάρχας, υπαλλήλους 
καί ίδιώτας.

Ή σφραγίς έ'φερεν έ'γγλυφον τό δνομα τού κατόχου ως καί άπλοϋν τι σύμ- 
βολον ή καί πολυπ?ιθκωτέρας ακόμη είκονογραφικάς συνθέσεις.

Ταύτην έ'φερεν ό κάτοχός της συνήθως πάντοτε μεθ’ εαυτού καί έχρησιμο- 
ποίει άνά πάσαν στιγμήν προς σφράγισιν παντοειδών αντικειμένων, ώς λ. χ. εγ
γράφων (εκ παπύρου ή πλακιδίων κλπ.), σάκκων εμπορίου κλπ. Τό επί τούτων 
άποτυπούμενον σύμβολον ή είκών έπεΐχε θέσιν υπογραφής τοϋ κατόχου, έπιθυ- 
μοϋντος διά τού τρόπου αυτού να κύρωση ή να εξασφάλιση τό άπαραβίαστον εγ
γράφων ή άλλων αντικειμένων.

Πράγματι ή τοιαύτη εύρυτάτη διάδοσις τής σφραγΐδος εις τήν ’Ανατολήν 
οφείλεται άφ’ ενός μεν εις τήν πρώιμον άνάπτυξιν τών συναλλαγών καί τήν μόρ- 
φωσιν γενικώς προηγμένου εμπορικού πνεύματος μεταξύ τών ’Ανατολικών λαών, 
άφ’ ετέρου δε εις τον μολαταύτα ευρύτατα έπικρατούντα αναλφαβητισμόν, έξ αι
τίας τού οποίου οί άνθρωποι ήναγκάζοντο να προσφεύγουν εις τήν ειδικήν τάξιν 
τών γραφέων διά τήν σύνταξιν τών εγγράφων των, έπιθέτοντες ακολούθως έπ’ 
αυτών διά τής σφραγΐδος αντί υπογραφής χαρακτηριστικόν σύμβολον ή εικόνα 
προς άναγνώρισιν. Ταϋτα έ'πρεπεν ώς εκ τούτου νά είναι δσον τό δυνατόν μονα
δικά, ώς άποτελούντα τό προσωπικόν έμβλημα τού κατόχου τής σφραγΐδος. Διά 
τον λόγον αυτόν καί δπως δεικνύουν άφ’ ετέρου αί σωζόμεναι σφραγίδες δεν έπρεπε 
νά υπάρχουν δύο ακριβώς δμοια εμβλήματα, άργότερον μάλιστα, εν Άθήναις, νό
μος τοϋ Σόλωνος άπηγόρευεν εις τούς δακτυλιογλύφους νά διατηρούν σφραγίδα 
τοϋ πωληθέντος δακτυλίου διά τήν αποφυγήν απομιμήσεων2.

Τά σχήματα τών σφραγίδων ήσαν ποικίλα3. Ώς γνωστόν εν Μεσοποταμία 
από άρχαιοτάτων χρόνων έπεκράτει ό εκ σκληρού λίθου κύλινδρος, φέρων τάς

1 I 195. men. - Middleton, The Engraved Gems of Classi-
2 ΔΙΟΓ. ΛΑΕΡΤ. B. Σόλ. IX : Δακτυλιογλνφω μη ίξεϊ- cal Times. - WALTERS, Br. Mus. Cat. Gems and

rai σφραγίδα φνλάττειν τον πραΰέντος δακτύλιον. Cameos.
3 Βλ. γενικώς furtwangler, Die antiken Gem-

1
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2 Γεωργίου Σ π υ ρ . Δ ο ν τ α ΑΕ 1955

γλ,υφάς έπ'ι τής κυλινδρικής επιφάνειας, καί έν Αίγυπτο), κυρίως από τής 18ης 
Δυναστείας, ό σκαραβαίος, σφραγίζων διά τής επιπέδου επιφάνειας. Άμφότερα τα 
είδη σφραγίδων έφέροντο περί τον καρπόν τής χειρός ή περί τον λαιμόν, τή βοή
θεια θώμιγγος, διερχομένης διά τής επί τής σφραγΐδος οπής. Άργότερον ό σκα
ραβαίος χρησιμοποιείται ως δακτύλιος τή βοήθεια στρεπτήρος.

Ευρύτατα διαδεδομένοι ήσαν αί σφραγίδες καί εις τον Αίγαιακόν κόσμον, όπου 
από τής πρωτομινωικής ήδη εποχής απαντούν εις ποικιλίαν σχημάτων λ. χ. κω
νοειδών, κομβιοειδών, τριπλεύρων κ.ά. καί από τού β' ήμίσεος τής 2ας χιλιετήρί- 
δος, φακοειδών καί άμυγδαλοειδών. Καί αί σφραγίδες αύται έφέροντο περί τον 
λαιμόν ή τον καρπόν τής χειρός.

Κατά την σκοτεινήν περίοδον, ή οποία ήκολούθησε την κατάρρευσιν τού μυ
κηναϊκού κόσμου, ή συνήθεια δεν έξέλιπε. "Αν καί παρ’ Όμήρω ούδεμία γίνεται 
μνεία σφραγίδων, ή πρακτική αυτή συνήθεια είχε καί τότε εύρεΐαν εφαρμογήν, 
όπως μαρτυρούν αί πολυάριθμοι εκ τής εποχής αυτής σφραγίδες, αί όποΐαι δια
τηρούν τά μυκηναϊκά σχήματα. Κατά τήν άνατολίζουσαν εποχήν σημειούται έπι- 
κράτησις τού σκαραβαίου, ό όποιος όμως ταχέως μετατρέπεται εις σκαραβαιοειδή. 
Αί σφραγίδες αύταί έφερον οπήν, δι’ ής διήρχετο συνήθως στρεπτήρ καί έχρησι- 
μοποιούντο ώς στρεπτοί δακτύλιοι'.

’Από τού 4ου αίώνος όμως ή διακόσμησις μεταφέρεται εις τήν κυρτήν επι
φάνειαν, ή όπή εξαφανίζεται καί ό λίθος δένεται πλέον εις δακτύλιον 2.

Εις τάς Δηλιακάς έπιγραφάς μνημονεύονται επίσης ενίοτε καί κύλινδροι ή 
κυλινδρίσκοι3, οι όποιοι θά είχον τό σχήμα τών Βαβυλωνιακών κυλινδρικών 
σφραγίδων.

Παρά τών Ελλήνων παρέλαβον τον δακτύλιον οί Ρωμαίοι, εις τούς όποιους 
όμως ούτος συχνά έχρησίμευε μάλλον ώς κόσμημα παρά ώς σφραγίς 4.

ΔΗΜΟΣΙΑ1 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

Άπό τών αρχών τής 1ης χιλιετηρίδος ήρχισεν αναπτυσσόμενος εις τόν Ελλη
νικόν κόσμον ό θεσμός έλευθέρας πόλεως. Εις τόν ίδιότυπον αυτόν πολιτικόν ορ
γανισμόν, τόν αυτόνομον, ανεξάρτητον καί αΰτάρκη, είδεν ό Έλλην ομοιότητα 
προς εαυτόν, λόγφ τού ανθρωποκεντρικού πολιτισμού του. Διά τόν "Ελληνα ό άν
θρωπος ή το τό τέλειον φυσικόν ατομον, προς τό όποιον έμετρώντο τά πάντα, θεοί,

1 Τήν μορφήν αυτήν ίσως υπονοούν οί κατάλογοι 
τού Παρθενώνος, όπου άναφέρονται συχνά σφραγίδες 
δακτύλιον εγουσαι. Αί εις τούς αυτούς καταλόγους 
άναφερόμεναι σφραγίδες ανευ δακτυλίου, σφραγίδες λί- 
ϋεναι ψιλαί ήσαν τοΰ αΰτοΰ τύπου, έστεροΰντο δμως 
τοϋ μετάλλινου στρεπτήρος.

2 Ό ΠΛΑΤΩΝ ήδη αναφέρει είς Ίππ.Έλάσσ. 368 C:
Πρώτον μεν δακτύλ.ιον ... ον είχες, σαυτον εχειν ερ- 
γον, ώς επιστάμενος δακτυλίους γλνφειν, καί άλλην σφρα
γίδα, οον εργον. Ό δακτύλιος δηλοϊ ενταύθα τόν δα
κτυλιόλιθον, ένφ διά τής λέξεως σφραγίς νοείται πι

θανώς ό παλαιότερος τύπος, τοϋ σκαραβαιοειδοΰς. Αί 
Δηλιακαί έπιγραφα'ι μαρτυρούν ώς κύριον τύπον τόν 
είς δακτύλιον δεδεμενον δακτυλιόλιθον: Δακτύλιον χρν- 
αοΰν, επίσημον εχοντα ’Αρτεμίσιον (IG XI, 2, 199Β καί 
άλλαχοΰ).

3 BCH. 1882, σελ. 123.
4 Ή τάσις αϋτη δέν ήτο άγνωστος καί είς τήν Ελ

ληνιστικήν εποχήν, έκ τής όποιας άλλωστε προέρχεται 
καί ό τόσον ευρέως μεταξύ τών Ρωμαίων διαδοθείς 
κάμέος, ό χρησιμοποιηθείς μόνον διά διακοσμητικούς 
σκοπούς.
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AE 1955 Άρχαΐαι 'Ελληνικού ίημόσιαι σφραγίδες 3

φύσις καί πολιτικοί οργανισμοί. Ό ιδεωδέστερος λοιπόν πολιτικός οργανισμός ή το 
διά τούς “Ελληνας ή πόλις, ή οποία, κατά τον θερμόν αυτής έξυμνητήν Αριστο
τέλη, ορίζεται ώς εξής: Ή δ’ εκ πλειόνων κωμών κοινωνία τέλειος πόλις, ήδη πό
σης έχουσα πέρας τής αύταρκείας, ώς έπος είπεΐν, γινομένη μεν οϋν τον ζήν ένεκεν, 
ονσα δέ τον εν ζήν. Διό πάσα πόλις φύσει έστϊν είπερ και αί πρώται κοινωνίαι. Τέλος 
γάρ αντη εκείνων, ή δε φύσις τέλος έστϊν. ~Ητο άρα ή πόλις, ή τελεία καί αυτάρ
κης κοινωνία, τό τέλος τών κοινωνικών μορφών, πραγματικόν πολιτικόν ατομον, 
έχον συνεπώς καί τούτο, όπως καί ό άνθρωπος, ανάγκην σφραγΐδος, φέρουσαν εί- 
κονογραφικόν τύπον ίδιάζοντα εις αυτήν καί άποτελοϋντα οΰτω τό έμβλημα, τό 
σύμβολον αυτής. Ή τοιαΰτη σφραγίς εκαλείτο δημοσία σφραγίς, τό δέ έ'μβλημα 
παράσημον, σύμβολον, χαρακτήρ, σήμαντρον, σήμα, σημειον, επίσημον, ώς θά ίδω
μεν κατωτέρω 1.

Την πρώτην χρήσιν δημοσίων σφραγίδων τοποθετούν συνήθως εις τό τέλος 
τού 5ου αί. π.Χ. βασιζόμενοι εις την έλλειψιν παλαιοτέρων σχετικών μαρτυριών. 
Έν τούτοις μία τοιαύτη καθυστερημένη έμφάνισις τής δημοσίας σφραγΐδος θά 
ήτο εκπληκτική διά πόλεις, τών οποίων ή πολιτική συγκρότησις εΐχε συντελεσθή 
τουλάχιστον δύο αιώνας ένωρίτερον. Πράγματι, μαρτυρίαι, έστω καί έμμεσοι, πεί
θουν, ότι αύται ανάγονται είς χρόνους πολύ παλαιοτέρους τού 5ου αίώνος. Τά 
πρώτα νομίσματα, τά όποια εμφανίζονται κατά τά τέλη τού 7ου αί., εϊκονίζουν 
ήδη, ώς γνωστόν, τά εμβλήματα τών οικείων πόλεων, ή άπεικόνισις όμως τού δη
μοσίου εμβλήματος επί τού νομίσματος ή προϋποθέτει τήν ύπαρξιν ήδη δημοσίων 
σφραγίδων ή πάντως πρέπει νά προηγήθη αμέσως τής πρώτης χρήσεως τούτων, 
διότι ή ιδέα τής άναγνωρίσεως τής πόλεως διά τής άπεικονίσεως επί τού νομί
σματος της τού δημοσίου εμβλήματος, είναι συγγενεστάτη προς τήν ιδέαν τής 
άναγνωρίσεως αυτής διά τής καί επί παντοίων άλλων αντικειμένων άποτυπώσεως 
αυτού.

Αί πρώται δημόσιαι σφραγίδες λοιπόν πρέπει νά έτέθησαν είς χρήσιν περί 
τά τέλη τού Του αίώνος, ίσως κατά πρώτον είς τάς Μικρασιατικός εμπορικός πό
λεις, τών οποίων ή πολιτική συγκρότησις είχεν ήδη συντελεσθή πολύ παλαιότερον 
καί όπου διά .πρώτην φοράν είς τήν αρχαιότητα έκόπησαν νομίσματα με τό δη
μόσιον έμβλημα.

Ενίοτε αί πόλεις κατεΐχον περισσοτέρας τής μιας δημοσίας σφραγίδας με 
ίδιους τύπους. Τούτο υποδεικνύεται εκ τής διασώσεως ή τής μαρτυρίας περί ύπάρ- 
ξεως περισσοτέρων εμβλημάτων. Έπί παραδείγματι αί Άθήναι είχον ώς εμβλή
ματα τήν γλαύκα καί τό γοργόνειον1 2, ή ΓΙριήνη τήν κεφαλήν τής ’Αθήνας καί 
τήν τρίαιναν3, αί Συρακοϋσαι τύν ίππον καί τήν κεφαλήν τής Άρεθούσης (άρ- 
γότερον Κόρης)4, έπί βραχύ τι δέ διάστημα μετά τήν μάχην τού Άσσινάρου καί

1 Σελ. 15 κέ.
2 Έπί τών νομισμάτων, βλ. br. mds. cat. Έπί 

■ψηφίσματος τών Κερκυραίων, άπονέμοντος προξενιάν
είς Διονύσιον Άθηναΐον, newton, Ancient Gr.
Inscr. II, σελ. 30, πίν. Ill, καί έπί χαλκού ελάσμα

τος έξ ’Ολυμπίας BCH. 1897, σελ. 579. Διά τό γοργό- 
νειον seltman, Athens, its History and Coinage, 
σελ. 50.

3 regung, Die Miinzen v. Priene, σ. 144 καί 148.
4 BCH. 1896, σελ. 550 - 1 καί 555 - 7. Επίσης boh-
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4 Γεωργίου Σπυρ. Αοντχ ΑΕ 1955

ιόν 'Ηρακλή άπάγχοντα τον λέοντα τής Νεμέας, είκονιζόμενον επί σφραγιδόλιθου 
εκ τής περιοχής τής Κατάνης, ύ όποιος κατά τον Evans 1 άπετέλεσεν αυτήν ταύ- 
την την δημοσίαν σφραγίδα τής πόλεως, κ.ά. Παραδείγματα συνυπάρξεως εμβλη
μάτων δεν είναι άγνωστα καί είς την νεωτέραν Ευρώπην, όπως εις την Βουρ
γουνδίαν από τοΰ 14ου αΐ. καί την Ουγγαρίαν από τοΰ 15ου αί.2.

Καί αλλαγή σφραγΐδος λόγφ μεταβολής τοΰ εμβλήματος ήτο συνήθης. Τύ 
παλαιόν έμβλημα τής Κυζίκου ήτο ή πηλαμύς, ό ιχθύς ό όποιος άπετέλει τον κυ- 
ριώτερον πλούτον τής πόλεως. Κατά τήν Ελληνιστικήν εποχήν όμως τούτο άντι- 
κατεστάθη διά τής δαδός τής Κόρης Σωτείρας, ή λατρεία τής όποιας έπεκράτη- 
σεν έν Κυζίκω άπό τού 400 περίπου π.Χ.3. Καί τής Κώ τό παλαιότερον έμβλημα 
ήτο ό καρκίνος, άπό τού β' ήμίσεος όμως τού 2ου αί. π. X. οΰτος παραχωρεί τήν 
θέσιν του είς τον όφιν καί τήν βακτηρίαν τού ’Ασκληπιού, τοΰ όποιου ή λατρεία 
είσήχθη είς Κών κατά τήν Ελληνιστικήν εποχήν4.

Ή έπικράτησις νέας λατρείας υπήρξε λοιπόν ή κυριωτέρα αιτία διά τήν μεταβο
λήν τού εμβλήματος επί τής δημοσίας σφραγΐδος. ’Αλλά καί σημαντικόν γεγονός είς 
τήν ιστορίαν μιας πόλεως ήδύνατο επίσης νά μεταβάλη τούτο, όπως π.χ. έν Ζάγκλη - 
Μεσσήνη τής Σικελίας, όπου ή διαδοχική έπικράτησις Σαμίων προσφύγων καί τού 
τυράννου τού Ρηγίου Άναξίλα είχον ώς αποτέλεσμα τήν άντικατάστασιν τού πα
λαιού έμβλήματος τής πόλεως έπί των νομισμάτων διά τών Σαμιακών έμβλημά- 
των καί κατόπιν διά τοΰ λαγωοΰ5, τοΰ προσωπικού έμβλήματος τον τυράννου.

Προϊόντος τού χρόνου ή Ελληνική πολιτική συνείδησις κατενόησε συχνά τήν 
ανάγκην συμπήξεως πολιτικών οργανισμών ενρντέρων ή ή πόλις. Τοιούτοι οργανι
σμοί, έξυπηρετοΰντες ποικίλους σκοπούς, ειχον καί αυτοί ιδίας σφραγίδας. Οΰτω, 
κατά τάς έπιγραφάς, οί έν Δελφοΐς Άμφίκτίονες είχον κοινήν σφραγίδα6 καί 
τό Κοινόν τών Βοιωτών κατ’ έπιγραφήν τού 1ου αί. μ. X. δημοσίαν σφραγίδα7. 
Έκ τών νομισμάτων έξ άλλου είναι γνωστόν τό κοινόν Βοιωτικόν έμβλημα, ή 
όκτώσχημος άσπίς8 ό 'Ηρακλής άπάγχων τούς όφεις9, τό έμβλημα τών πόλεων 
τής Άντισπαρτιατικής συμμαχίας τού 394 π.Χ., κλπ.

’Αλλά καί έθνη, όπως οί Αίτωλοί, είχον καί αυτά ιδίαν σφραγίδα. Ή λόγχη 
τών Αίτωλών, γνωστή καί έκ τών νομισμάτων, είκονίζεται έπί χαλκού έλάσματος 
φέροντος ψήφισμα τών έν ’Αρκαδία Όρχομενίων προς τιμήν τεσσάρων Αίτωλών 10 
τό δε παλαιόν έμβλημα τού Μακεδονικού βασιλικού οίκου, τό ρόπαλον, έξακολου- 
θεΐ νά είκονίζεται έπί τών νομισμάτων καί μετά τήν πτώσιν τής δυναστείας, απο
τελούν πλέον έθνικόν έμβλημα11.

ringer, Die Mixnzen ν. Syrakus σελ. 97 κέ.
1 Evans, Syracusan Medallions, σελ. 95 - 6.
2 REGLING, ενθ·’ άν. σελ. 144, σημ. 294.
3 JHS, 1904, σελ. 38. Α.Μ. 1893, σελ. 356.
4 Έπί νομισμάτων, br. mus. cat.-, Caria etc. 

XXX-XXXII. Ost. Jh. I. σελ. 31.
5 hill, Coins of Ancient Sicily σελ. 46 - 7.
6 michel, 252, στ. 34 - syll.“ 399, στ. 27 - Είς BCH 

1883, σελ. 425, στ. ,20: 'Επίβαλεΐν τήν οφραγΐδα τήν

καινήν τών ’Αμφικτιόνων, ίσως έκ παραδρομής τοΰ 
χαράκτου αντί τοΰ κοινήν. Βλ. collixz, Samml. gr. 
Dialekt - Inschriften II, 701.

7 IG VII 2711, στ. 51-6
8 br. mus. cat., Centr. Gr. πίν. V -XVI.
9 rbgling έν Zeitschr. f. Num., 25 σελ. 213.

10 BCH 1914, σελ. 454 καί br. mus. cat. Thes
saly etc. πίν. XXX.

11 imhoof-blumer, Die anti ken Mtinzen v. Thra-
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AE 1955 Άρχαΐαι 'Ελληνικοί δημόσια» σφραγίδες 5

ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

Εϊδομεν ανωτέρω ποιον ήτο το συνηθέστερον σχήμα τών σφραγίδων τών 
ατόμων εις την άρχαίαν Ελλάδα. Ποιον ύπήρξεν άντιστοίχως το σχήμα των δη
μοσίων σφραγίδων;

Έπί τοΰ προκειμένου μία επιγραφή εκ Σμύρνης τοΰ 3ου αί π.Χ. είναι σα
φής 8 : Συν σ φ ρ α γισάαϋ'ωσαν δε τάς ομολογίας τη μ μεν Σμυρναίοις δο&ησομένην, ους 
αν άποόείςηι το κοινόν τών έμ Μαγνησίαι τοϊς τε έαντών δακτνλίοις και τώι νπάρχοντι 
κοινώι, την δε εις Μαγνησίαν δο&ησομένην σφραγισάσθ'ωσαν Σμνρναίων οι τε στρα
τηγοί καί οί έξετασταί τώι τε τής πύλεως δακτνλίωι καί τοϊς έαντών. Δηλαδή ή με
ταξύ Σμυρναίων καί Μαγνητών όμολογία έγένετο εις δύο αντίγραφα, τα όποια 
έσφραγίσθησαν διά τών δακτυλίων τών επί τούτφ αρχόντων καί διά τοΰ κοινού 
δακτύλιον (εις τήν περίπτωσιν τών Μαγνητών) καί τοΰ δακτυλίου τής πόλεως (είς 
τήν περίπτωσιν τών Σμυρναίων).

Τήν ανωτέρω όμως επιγραφήν διαφωτίζουν λαμπρώς μερικοί σφραγιδόλιθοι 
προερχόμενοι κυρίως εκ τής Κάτω Ιταλίας καί Σικελίας, οί όποιοι παρουσιάζουν 
εκπληκτικήν ομοιότητα προς συγχρόνους νομισματικούς τύπους. Τούς εκ τής Με
γάλης Ελλάδος προερχομένους τοιούτους σφραγιδόλιθους είχον ήδη αναγνωρίσει 
παλαιότερον ό Bvans καί άλλοι επιστήμονες ώς άποτελοΰντας αύτάς ταύτας τάς 
δημοσίας σφραγίδας τών πόλεων αυτών, διότι εάν ήσαν σφραγιδόλιθοι ιδιωτών 
ουδέποτε θά έ'φερον τύπους υίοθετηθέντας υπό τών πόλεων επί τών νομισμάτων 
καί άποτελοΰντας οΰτω τά επίσημα έμβλήματά των ι. Οΰτω κορναλίνης τής συλ
λογής A. Bvans, εύρεθείς εν Σικελία, φέρει έγγλυφον άνδροπρόσωπον ταΰρον2, 
όμοιότατον προς τον είκονιζόμενον επί τών νομισμάτων τής Γέλας3, σάρδιος τοΰ 
Βρεττανικοΰ Μουσείου είκονίζει τον αυτόν άνδροπρόσωπον ταΰρον καί τήν λέξιν 
ΓΕΛΑΣ4, καμέος εξ ύαλομάζης τής συλλογής de Luynes άνδροπρόσωπον ταΰρον 
στεφανούμενον υπό πετώσης Νίκης, όπως επί τών άρχαϊζόντων νομισμάτων τής 
Νεαπόλεως τών άρχών τοΰ 4ου αί π.Χ.δ, έ'γγλυψος λίθος τοΰ Βρεττανικοΰ Μου
σείου Νύμφην φερομένην επί κύκνου, όπως επί τών νομισμάτων τής εν Σικελία 
πόλεως Καμάρινας6, σφραγίς εξ ύαλομάζης τής συλλογής Sambon κεφαλήν ’Αθή
νας μετά κράνους, κοσμουμένου διά τής Σκύλλης, όπως επί τών νομισμάτων τών 
Θούριων, 4ου αί. 7 κλπ.

Έξ άλλου εκ τής περιοχής τών Κλαζομενών προέρχεται σκαραβαίος φέρων τό 
έτερον τών εμβλημάτων τών Κλαζομενών, τον κριόν, ώς καί τό άλλοθεν γνωστόν 
όνομα τοΰ άρχοντος Μανδρώνακτος8.

kien, II. 1, σελ. 33-4.
1 a. Evans, Syracusan Medallions and their 

Engravers, σελ. 120.
2 imhoof - beumer u. KEELER, Tier - und Pflan- 

zenbilder, πίν. XXVI, 45.
3 head, Hist. Num., σελ. 140.
4 Br. Mus. Catalogue of Gems άρ. 1031 (ή υπο

γραφή κατά τον εκδότην είναι σύγχρονος).

5 j. βαβεεον, Les camees de la Bibl. Nat., πίν. 
XIX, 183.

6 a. Evans, αύτόθ. σελ. 183.
7 sambon, Corolla Numismatica, σελ. 279.
8 Br. M. Cat. Gems, άρ. 445. (Ό Μανδρώναξ δέν 

ήτο ό κάτοχος, έφ’ οσον ή σφραγίς ήτο δημοσία, άλλ’ 
ό αρχών).
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6 Γεωργίου Σπυρ. Δ © ν τ oc ΑΕ 1955

Τον κατάλογον αΰτόν θά ήδύναντο ασφαλώς να μηκύνουν και άλλαι σφρα
γίδες εάν έγίνετο συστηματική ερευνά μεταξύ των χιλιάδων σφραγιδόλιθων, των 
άποκειμένων σήμερον εις τά άνά τον κόσμον Μουσεία ή σύλλογός.

Σχήμα δακτυλίου δεικνύουν επίσης πήλινα σφραγίσματα, δηλαδή αποτυπώματα 
σφραγίδων, φέροντα γνωστά εμβλήματα πόλεων. Χιλιάδες τοιούτων σφραγισμάτων 
ειχον εύρεθή παλαιότερον υπό τού Saunas 1 κατά τάς άνασκαφάς τοΰ έν Σελι- 
νοΰντι τής Σικελίας ναού C, πολλά των οποίων εφερον τό έτερον τών εμβλημά
των τής πό?ιεως, 'Ηρακλή δαμάζοντα ταύρον ως καί τό αρχικόν τής πόλεως Σ, 
προερχόμενα ασφαλώς έκ σφραγίσεως διά δακτυλίου. Σφράγισμα δακτυλίου είναι 
επίσης καί τό έν τώ Βρεττανικώ Μουσείω άποκείμενον, φέρον τό έμβλημα τής 
Λαρίσης, καλπάζοντα ίππον καί τήν λέξιν ΛΑΡΙΣΑΙΑ1 2 *.

Ό εις δακτύλιον όμως δεδεμένος σφραγιδόλιθος δεν άπετέλει καί τό μόνον 
σχήμα δημοσίας σφραγΐδος. Τούτο πιστοποιούν δύο νεώτερα ευρήματα, τό έν τυ- 
χαΐον έκ Γαρδικίου τής Όθρυοςλ τό δε έτερον προερχόμενον έκ τών άνασκαφών 
τής Όλύνθου 4.

Ή έκ Γαρδικίου σφραγίς είναι χαλκούς κυκλικός δίσκος, διαμ. 0,46 - 7 μ. 
καί πάχ. 0,01 μ., φέρον έγγλυφον διακόσμησιν, έπί μεν τής μιας όψεως Θέτιδος 
φερομένης έπί ίπποκάμπου καί κρατούσης τήν ασπίδα τού Άχιλλέως, έπί δέ τής 
έτέρας Σκύλλας. Εις τό περιθώριον τής όψεως, ή οποία εϊκονίζει τήν Θέτιδα, 
μετά τον καθαρισμόν άνεφάνησαν τά γράμματα ΛΑ· Ταύτα, ως καί τό γεγονός, 
ότι ό τύπος τής Θέτιδος φερομένης έπί ίπποκάμπου άπαντά έπί τών νομισμάτων 
τής εις τήν περιοχήν τού Γαρδικίου κειμένης αρχαίας Λαρίσης Κρεμαστής, ήγα- 
γον δικαίως τον έκδότην Robinson νά έκλάβη τον δίσκον τούτον ως αυτήν ταύ- 
την τήν δημοσίαν σφραγίδα τής Κρεμαστής Λαρίσης, όπου ό τύπος τής Θέτιδος 
αποτελεί τό έμβλημα τής πόλεως, ένω ό τύπος τής Σκύλλης, ίσως τό έμβλημα τοΰ 
άρχοντος, εις τον όποιον ήτο διαπεπιστευμένη ή φύλαξις τής δημοσίας σφραγΐδος.

Τον αυτόν ακριβώς τύπον δημοσίας σφραγΐδος δεικνύει τό έξ Όλύνθου εύ
ρημα: Είναι πήλινος δίσκος, διαμ. 0,15-0155 μ. φέρων έγγλυφον παράστασιν 
νευρώδους ίππου5, τού έκ τών νομισμάτων τής Όλύνθου γνωστού έμβλήματος 
αυτής. Ό πήλινος οΰτος δίσκος κατά τον έκδότην Robinson δυνατόν νά είναι ή 
ή μήτρα ή χρησιμεύσασα προς χύσιν τής σφραγΐδος ή αυτή αυτή ή σφραγίς.

Κατά τά ανωτέρω δύο πρέπει νά ήσαν τά κυριώτερα σχήματα τών δημο
σίων σφραγίδων: Ό δακτύλιος καί ό δίσκος. Τήν μεταξύ τούτων σχέσιν δυσκό- 
λως δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν. ’Ίσως άμφότερα τά είδη συνυπήρχον εις τήν 
αυτήν πόλιν, τού δίσκου τρόπον τινά άποτελούντος τήν μεγάλην καί έπίσημον

1 Notiz. degli Scavi, 1883, σελ. 281 καί πίν. VII κέ.
2 Ό τύπος Λαρισαία αντί Λάρισα άπαντα καί έπί

νομισμάτων τής πόλεως, άλλα καί εις χωρίον τοΰ ΘΕΟ
ΠΟΜΠΟΥ, FHG I. 284. Πλήθος σφραγισμάτων έκ τοΰ 
Νομοφνλακείον τής Κυρήνης, μεταξύ τών όποιων 
θά ήδύνατο νά άνευρη τις αριθμόν τινα φέροντα δη
μόσια εμβλήματα πόλεων, παραμένουν δυστυχώς άδη-

μοσίευτα.
3 D. μ. Robinson, The Bronze state seal of La

rissa Kremaste, A. J. A. 38, 1934, σελ. 219-222.
4 d. m. robinson, Excavations at Olynthus, VII, 

σελ. 93, άρ. 372.
5 Κατά τον έκδότην ό δίσκος θά κατεσκευάσθη περί 

τό 478 π.Χ.
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AE 1955 Άρχβύαι 'Ελληνικού δημόσιαι σφραγίδες ϊ

σφραγίδα, τοΰ δέ δακτυλίου προοριζομένου διά τρέχουσας και καθημερινός έφαρ- 
μογάς.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ

Εν Άθήναις, κατά τον Αριστοτέλη, ό έκάστοτε επιστάτης των πρύτανεων 
έφΰλαττεν εις την Θό?ιον, δπου παρέμενεν έπ'ι εν ήμερονύκτιον, τάς κλείδας 
των ιερών κα'ι την δημοσίαν σφραγίδα'·. Τό δτι είχε καί τδ δικαίωμα χρή- 
σεως αυτής επιμαρτυρείται ρητώς υπό Έλευσινιακής επιγραφής1 2: 'Ο δε επιστάτης 
των πρντάνεων κατασημηνάσ&ω τήι δημοσίαι σφραγΐδι. Ό ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ είς τον 
Τραπεζιτικόν3 λέγει δτι οί πρύτανεις έσφράγιζον μετά τών χορηγών τάς υδρίας, 
είς τάς οποίας ένεκλείοντο τά ονόματα τών κριτών τών δραματικών αγώνων. 
'Η υπό τών πρύτανεων χρησιμοποιούμενη σφραγίς ήτο ή δημοσία, τον δέ πλη
θυντικόν χρησιμοποιεί ό ’Ισοκράτης, διότι πιθανότατα είς την σφράγισιν συμμετεΐ- 
χον πλήν τοΰ επιστάτου καί οι πρυτάνεις εκείνοι, οί όποιοι κατά τό αύτό ώς άνω χω- 
ρίον τοΰ Άριστοτέλους παρέμενον μετ’ αύτοΰ επί εν ήμερονύκτιον εντός τής Θόλου.

Τό δικαίωμα τοΰτο τής χρήσεως τής δημοσίας σφραγΐδος δεν έκράτησεν έν 
Άθήναις καθ’ όλην την αρχαιότητα ό επιστάτης τών πρυτάνεων. Άφ’ ής ηύξήθη 
ή ισχύς τής εξ Άρείου Πάγου Βουλής4 κατά την Ελληνιστικήν εποχήν, τοΰτο 
περιήλθεν είς τον κήρυκα τοΰ Άρείου Πάγου, ό όποιος άπετέλει καί τό σημαντι- 
κώτερον πρόσωπον τοΰ σώματος. Τοΰτο μαρτυρεΐται εξ επιγραφής τής Έπιδαΰρου, 
χρονολογούμενης έκ τών μέσων τοΰ 1ου αί. π.Χ., συμφώνως προς την όποιαν ό 
Κήρυξ, αποστέλλουν είς την Επίδαυρον άπόφασιν τοΰ Άρείου Πάγου, σφραγίζει 
αυτήν διά τής δημοσίας σφραγΐδος5 6.

"Οπως είς τάς Αθήνας οΰτω καί είς τάς άλλας πόλεις ή δημοσία σφραγίς 
ήτο είς χεΐρας τοΰ ή τών κατά τόπους κυριωτέρων αρχόντων. Τάς σχετικάς πλη
ροφορίας παρέχουν πάλιν αί έπιγραφαί. Έν Ίουλίδι τής Κέω καί έν Σύρου οΰτοι
είναι οι πρύτανεις παίλιν 1 έν Μινφα καί Άρκεσίνη τής Άμοργοΰ ό γραμματεύς 
τής βουλής 7, έν Κνωσώ, ίσως δέ καί είς άλλας πόλεις τής Κρήτης οί κόσμοι8, έν 
Θήρα οί ταμίαι9, έν Αλεξάνδρειά τής Τρωάδος ό ταμίας10, έν Σμύρνη καί Πε- 
παρήθω οί στρατηγοί11, έν Τήνω, Άνδρω καί ΙΙάρω οί άρχοντες γενικούς12, έν

1 ΆΌην. Πολ. 44, 1: ’Έατι δ’ είς ό Χαχών οντος 
δ5 επιστατεί νύκτα κα'ι ημέραν και ουκ εστιν ούτε πλείω 
χρόνον ούτε δίς τον αν τον γενέσίΧαι. Τηρεί δ3 οντος τας 
τε κΧεΐς τάς τών ιερών, έν οΐς τά χρήματ' έστίν κα'ι γράμ
ματα τη πόλει και την δημοσίαν σφραγίδα και μένειν 
άναγκαΐον έν τη Θόλορ τούτον έστίν και τριττύν τών πρύ
τανεων, ijv αν οντος κελεύη.

2 syll.3 204.
3 17.
4 ferguson, Hellenistic Athens, σελ. 419.
5 syll.3 796 Β, στ. 18 : Τον δε κήρυκα Λυσιάδην 

γράψαι τήι Έπιδανρίων πόλει καί διαπέμψασίΧαι τον νπο- 
μνηματισμόν, οημηνάμενον τήι δημοσίαι σφραγεΐδι.

6 Michel 399, 15 καί CIG II, 2347C, στ. 65-67.

7 Michel 383 C, στ. 5.
8 SGDI III2 5186, στ. 16.
9 IG XII, 3 322, στ. 5-6.

10 CIG II, 2152b, στ. 15.
11 CIGII, 3137, στ. 88: Σφραγισάο&ωοαν Σμνρναίων 

οΐ τε στρατηγοί καί οί έζετασταί τώ τε τής πόλεως δα
κτύλιο) ι καί τοΐς εαυτών. 01 έξετασταί, ήσσονος ση
μασίας αρχή, Όά έσφράγιζον μόνον διά τών ατομικών 
των δακτυλίων, ένφ κυρίως οι στρατηγοί Όά είχον 
τήν χρήσιν τής δημοσίας σφραγΐδος. Έν Πεπαρήθιΐ) 
IG XII, Suppl. 258, στ. 8 - 10.

12 IG XII, 5, 830, στ. 31 - Suppl. 248 II, στ. 22 
-23, CIG II, 2557, στ. 4-6.
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8 Γεωργίου Σπυρ. Δβντκ ΑΕ 1955

Δήλφ δέ ’ίσως οί ίεροποιοί, διότι οΰτοι — κατά τάς Δηλιακάς έπιγραφάς — έφύ- 
λασσον αυτήν μετά των άλλων αντικειμένων, αναθημάτων καί χρημάτων, άρχι- 
κώς μέν εις τό ίεροποιεΐον, άργότερον δέ εις την καλούμενην Γραφήν καί παρέ- 
διδον κανονικώς εις τούς διαδόχους των έν τή άρχή '.

Ή χρήσις τής δημοσίας σψραγΐδος άπεδίδετο διά τοΰ σφραγίζομαι, ή σημαί
νομαι τή δημοσία σφραγιδι ή τω δακτυλίω τής πόλεως. Διά τοΰ χρήματα άποση- 
μαίνομαι έδηλοϋτο ή σφράγισις τής δημευόμενης περιουσίας.

Διά τήν έπικΰρωσιν δημοσίων εγγράφων υπό τίνος άρχής, ως των ευθυνών 
των άρχόντων ή των κατά τάς μεταξύ τής πόλεως δίκας χρησιμοποιούμενων μαρ
τυρικών εγγράφων, έν χρήσει ήτο τό ρήμα έπιση μαίνομαι. Τό ρήμα κατασημαίνο
μαι ή κατασφραγίζομαι έδήλου σφράγισιν κιβωτίου ή άγγείόυ, εντός τοΰ όποιου εί- 
χεν έναποτεθή κάτι προς φύλαξιν. Εύρίσκομεν όμως διά τήν τελευταίαν αυτήν 
περίπτωσιν άπαξ χρησιμοποιοΰμενον και τό άπλοΰν ρήμα ση μαίνομαι.

Α1 ΠΟΙΚΙΛΑ1 ΕΦΑΡΜΟΓΑ1 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ

Ποικίλαι, ως είναι φυσικόν, ήσαν αί έφαρμογαί τής δημοσίας σφραγΐδος, ως 
έκ τής ποικιλίας τών σχέσεων τής πόλεως προς άλλας πόλεις ή άτομα. Διά τής 
δημοσίας σφραγΐδος έκυροΰντο επίσημα έγγραφα τής πόλεως, ήσφαλίζοντο έξωθεν 
έπιστολαί, καί έσφραγίζοντο παντοϊα άλλα άντικείμενα. Διά τής έπιθέσεως τής 
δημοσίας σφραγΐδος έγίνετο έν γένει γνωστή ή έκδίδουσα ή κεκτημένη καί άσφα- 
λίζουσα άρχή, ή πόλις.

Εις τήν περίπτωσιν έγγραφων, τρεις ήσαν οί κύριοι τρόποι σφραγίσεως τού
των: Κατά τον πρώτον, τό έγγραφον έσφραγίζετο κάτωθεν τοΰ κειμένου (γερμ. 
Untersiegelung) άπεσκοπεΐτο δέ προς πάντων ή κύρωσις τοΰ κειμένου. Κατά τον 
δεύτερον τρόπον, τό έγγραφον, άφοΰ είλίσσετο, έσφραγίζετο έξωθεν (γερμ. Versie- 
gelung), ό δέ τρόπος αυτός έχρησιμοποιεΐτο, όταν άπητεΐτο μυστικότης κα'ι άσφά- 
λεια τοΰ κειμένου άπό πάσης παραβιάσεως. ’Έξωθεν σφράγισιν θά έλάμβανον, ως 
είναι φυσικόν, πάσαι αί έπιστολαί τής πόλεως άλλά καί πολλά άλλα έπίσημα έγ
γραφα, άναλόγως τής σημασίας των καί τοΰ σκοποΰ των. Ενίοτε έχρησιμοποιοΰντο 
άμφότεροι οί τρόποι έπί ενός καί τοΰ αύτοΰ έγγραφου. Κατά τον τρίτον τρόπον 
διπλή συγγραφή (γερμ. Doppelurkunden - Siegelung) τό έγγραφον συνετάσσετο εις 
διπλοΰν, έκ τών οποίων τό μέν έν' άφήνετο άνοικτόν, τό δέ άλλο είλίσσετο καί 
έσφραγίζετο έξωθεν, διά νά άνοιχθή μόνον εις περίπτωσιν άμφισβητήσεώς τίνος 
έπί τοΰ ετέρου άντιγράφου.

Περί πάντων τούτων ομιλούν άμέσως ή έμμέσως (συνηθέστερον) αί φιλολογι
κοί καί έπιγραφικαί πηγαί. Κατωτέρω παραθέτομεν έν λεπτομερεία τάς χρήσεις 
έκείνας τής δημοσίας σφραγΐδος, περί τών οποίων έχομεν ρητήν φιλολογικήν ή έπι- 
γραφικήν άλλην μαρτυρίαν.

1. Αί έπίσημοι έπιστολαί τής πόλεως έσφραγίζοντο διά τής δημοσίας σφρα- 1

1 IG XI, 2 154Β, στ. 47 (296 π.Χ.) -/.αί 203Β, στ. 102 (269 π.Χ.) κ.άλλ.
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AE 1955 Άρχαϊαι Ελληνικού όημβσιαι σφραγίδες 9

γΐδος, δπως αί ιδιωτικά! διά τής σφραγΐδος τοΰ άποστέλλοντος ιδιώτου.
Ή σφράγισις θά έγίνετο προφανώς, δπως κα! έπ! τών ιδιωτικών επιστολών, 

έ'ξωθεν, προς έξασφάλισιν, ώς είναι φυσικόν, τοΰ απορρήτου τοΰ περιεχομένου ή 
Κατ’ επιγραφικήν μαρτυρίαν2, κατά τινα διαφοράν μεταξύ τών Μεσσηνίων και 
τών Λακεδαιμονίων, ή ρΰθμισις τής οποίας ειχεν άνατεθή εις την Μίλητον, άν- 
τίγραφον τής έκδοθείσης κρίσεως εστάλη εις τούς Ήλείους, κατόπιν αίτήσεώς των, 
εντός επιστολής σφραγισθείσης διά τής δημοσίας σφραγΐδος τών Μιλησίων: Καί 
έπιταξάντων ήμϊν δούναι αύτοΐς τήι έπιστολήι έδώκαμεν τοϊς πρεσβενταΐς, δπως διακο- 
μίσωσιν αυτή μ προς υμάς έσφραγισμένην τήι δημοσίαι αφραγΐδι.

Κα! ή συνήθης, τρέχουσα αλληλογραφία τής πόλεως μετά τών απεσταλμένων 
της πρέσβεων, στρατηγών κλπ. θά έξησφαλίζετο διά τής δημοσίας σφραγΐδος καί- 
τοι στερούμεθα σχετικής ρητής μαρτυρίας.

Εις τάς έπιστολάς έν τή εύρυτέρα έννοια δυνάμεθα νά συμπεριλάβωμεν κα! 
τά αντίγραφα τιμητικών ψηφισμάτων προς τιμήν ξένων, τά όποια έκοινοποιοΰντο 
είς τήν πόλιν τών τιμωμένων, τά αντίγραφα συνθηκών κλπ., περ! τών οποίων 
όμως βλ. κατωτέρω.

2. ’Αντίγραφα επισήμων πράξεων τής πόλεως γενικώς έσφραγίζοντο διά τής 
δημοσίας σφραγΐδος. Είδικώτερον:

α. ’Αντίγραφα συνθηκών. Συμφώνως πρός τινα μεγάλην επιγραφήν τοΰ έν 
Μιλήτω Δελφινιού τοΰ 196 π. X., άντίγραφον τής μεταξύ Μιλησίων κα! Μα- 
γνήτων συνθήκης ειρήνης έπεδόθη έσφραγισμένον, τοϊς παρά Ροδίων πρεσβενταΐς, 
δπως διατηρήται καί έν τήι Ροδίων πόλει εως τοϋ άντιγραφήναι εις τάς στήλας 3. 
Νοούνται φυσικά αί σφραγίδες τών συντιθεμένων πόλεων, ίσως δέ κα! αί τών 
πόλεων εκείνων, αί όποΐαι συνετέλεσαν είς τήν κατάπαυσιν τοΰ πολέμου, προε- 
ξαρχοΰσης τής Ρόδου. Κατά τό ανωτέρω χωρίον τό άντίγραφον τής συνθήκης 
έ'χει προσωρινόν χαρακτήρα, θά χρησιμεΰη δηλαδή μέχρις ότου γίνη ή αντιγραφή 
έπ! στηλών.

β. ’Αντίγραφα ομολογιών, ειδικών συμφώνων συναπτομένων μεταξύ πόλεων. 
Ούτω, κατά τινα έπιγραφήν, άντίγραφον τής μεταξύ Στειρίων κα! Μεδεωνίων 
τής Φωκίδος ομολογίας, δι’ ής αί πόλεις προέβησαν είς συμπολιτείαν κατατίθεται 
έσφραγισμένον παρά τινι ιδιώτη (ϋέστων δε τάν ομολογίαν καί παρά ίδιώταν έσφρα- 
γισμέναν), νοούνται δέ αί σφραγίδες τών πόλεων, ίσως δέ κα! ή τοΰ ιδιώτου4. 
Όμοίως ομολογία φιλίας μεταξύ Σμυρναίων κα! Μαγνήτων τών έπ! Σιπΰλω (3ος 
αί. π.Χ.) σφραγίζεται παρ’ άμφοτέρων τών πόλεων, ώς ήδη έλέχθη ανωτέρω, διά 
τοΰ κοινού δακτυλίου τοΰ έν Μαγνησία κοινού κα! τοΰ δακτυλίου τής πόλεως 
τών Σμυρναίων5.

γ. Αντίγραφα τιμητικών τ[>ηφισμάτων πόλεων. Πολυάριθμοι είναι αί έπι-
1 Διά τάς ίδιωτικας έπιστολάς ΕΥΡ. Ίφ. Αύλ. 921 3 syli,.3 II 917.

κέ. 327: Σήμαντρά αν είς. ΘΟΥΚ. I 132: ΙΙαραποιηαάμε- 4 Κατά τόν Μ. bEaddouin είς BCH,1881 : Bt Ton
vos αφραγίδα... λύει τας επιατολάς. (Βλ. εκδ. Hude «πα- en deposera aussi une copie, scellee ail sceau 
ραοημηνάμενος»), public, chez un particulier.

2 syli,.3 683, στ. 38-41. 5 Βλ. σελ. 5.

2
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10 Γεωργίου Σπυρ. Δβντ* ΑΕ 1955

γραφικαί μαρτυρίαι, καθ’ ας αυτό μέν τούτο τό τιμητικόν ψήφισμα άνεγράφετο 
επί στήλης, τηρούμενης υπό τής τιμώσης πόλεως, τό δε άντίγραφον άπεστέλλετο 
εντός επιστολής έσφραγισμένης εις την πατρίδα τού τιμωμένου προσώπου. Ούτως 
αντίγραφου ψηφίσματος των Κνωσίων υπέρ των Τηίων εγχειρίζεται ύπό των 
κόσμων τών Κνωσίων εις τούς πρέσβεις τής Τέω, έσφραγισμένον διά τής δημο
σίας σφραγΐδος τής Κνωσού λ Διά τής δημοσίας σφραγιδος σφραγίζεται επίσης 
αντίγραφου τ^ηφίσματος τών έν Τρωάδι Άλεξανδρέων, διά τού οποίου ούτοι απο
νέμουν πολιτείαν καί άλλας τιμάς εις Καρυστίους άνδρας, άποστέλλεται δε είς Κά
ρυστον 2. Όμοίως, άντίγραφον τιμητικού ψηφίσματος τού κοινού τών Βοιωτών 
(1ου μ.Χ. αϊ.) υπέρ τού Άκρηφιέως Έπαμεινώνδου άποστέλλεται είς τούς άρχον
τας τών Άκρηφιέων σημανθέν διά τής δημοσίας σφραγΐδος3. Καί άπόφασίς τις 
τής έν Έλευσϊνι συνελθοΰσης Βουλής τού Άρείου Πάγου (μέσα τού 1ου π.Χ. αί.) 
{υπο μνη ματισ μός) έκδοθεισα είς μνήμην τού Έπιδαυρίου Τίτου Στατειλίου, άπο- 
στέλλεται κατά την σχετικήν επιγραφήν4 είς τήν Επίδαυρον, όπου συνήρχετο τότε 
τό Παναχαϊκόν συνέδριον, σημανθεΐσα υπό τού Κήρυκος τού Άρείου Πάγου διά τής 
δημοσίας σφραγΐδος. Άντίγραφον τιμητικού ψηφίσματος τών Άμφικτιόνων προς 
τον Άντίοχον Γ' καί τό έθνος τών έκ τον Χρυσαορείον Άντιοχέων σφραγίζε
ται διά τής κοινής σφραγΐδος τών Άμφικτιόνων °, όμοίως δέ έσφραγιζμένον άπο- 
στέλλεται έτερον άντίγραφον τιμητικού ψηφίσματος τών Άμφικτιόνων προς τούς 
περί τον Διόνυσον τεχνίτας έν Άθήναις (278/7 π.Χ.)6 κ. ά.

δ. Καί άντίγραφα νόμων ξένων πόλεων έζητούντο ένίοτε προς μελέτην καί 
έφαρμογήν, κυρούμενα διά τής δημοσίας σφραγΐδος τών πόλεων τούτων. Ούτω, 
όταν τό 303 π.Χ. ό Αντίγονος ό Μονόφθαλμος διέταξε τον συνοικισμόν τών κα
τοίκων τών έν Μ. Άσία πόλεων Τέω καί Λεβέδου, συνεβούλευσε τούς Τηίους νά 
άποστείλουν τρεις άντιπροσώπους των είς Κών διά νά άντιγράψουν τούς νόμους 
της καί νά τούς έπαναφέρουν έσφραγισμένους τήι Κώιων σφραγϊδι έν ήμέραις 
τριάκοντα προς χρήσιν τών κατοίκων τής νέας πόλεως '.

ε. Εις τινα έκ Δήλου έπιγραφήν τού τέλους τού 3ου π. X. αί.8, καθορίζουσαν 
τά περί συμπληρωματικών τινων οικοδομικών έργασιών είς δημόσιον οικοδόμημα, 
φέρεται ή έκφρασις έκσφραγισϋ·είσης τής συγγραφής. "Οπως θά ίδωμεν κατω
τέρω, έκσφράγισμα εκαλείτο τό διά σφραγΐδος κυρούμενον άντίγραφον έγγράφου 
τινός, ως παρατηρεί ό έκδοτης τής έπιγραφής Dijrrbach9. Έδώ νοείται άσφα- 
λώς ή δημοσία σφραγίς, όπως έπρεπε νά είναι ή τιθεμένη έπί δημοσίου έγγρά
φου ως ή το ή συγγραφή υποχρεώσεων ή καλύπτουσα τούς όρους τής έκτελέσεως 
δημοσίου οικοδομήματος.

ς. Ούδεμία ρητή άρχαία μαρτυρία υπάρχει ότι τά άντίγραφα νόμων, τά 
όποια έχρησιμοποίουν είς τά δικαστήρια οί άντίδικοι προς ύποστήριξιν τών άπό-

1 SGDI IIP 5186, στ. 87
2 CIG II 2152 b, στ. 15.
3 IG VII 2711, στ. 54-55.
4 syll.3 796, στ. 18-9.
5 michei. 252, στ. 34.

6 syll * 399, στ. 27.
7 SYI.L·3 344, στ. 64.
8 BCH, 1911, σελ. 43, στ. 23 καί σελ. 467.
9 BCH, αυτόθι, σελ. 46 - 7.
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ψεών των, έκυροΰντο υπό οίασδήποτε αρχής διά τής δημοσίας σφραγΐδος. Παρα- 
ποίησις τοϋ περιεχομένου τών νόμων καθίστατο άκρως απίθανος έκ τοΰ ότι όχι 
μόνον πλεΐστοι νόμοι ήσαν δημοσία εκτεθειμένοι \ αλλά καί ή αντιγραφή εκεί
νων οί όποιοι έφυλάσσοντο εις τό δημόσιον άρχεΐον (ως έν Άθήναις εις τό Μη- 
τρωον) ήτο έ'ργον υπευθύνου δημοσίου δούλου, ή δέ ποινή τής παραποιήσεως ήτο 
πιθανώτατα θάνατος1 2.

Εν τούτοις κατά τάς μεταξύ πόλεων δίκας, τάς οποίας άνελάμβανε τρίτη πό
λις, ψηφίσματα καί άλλα αναγκαία στοιχεία παρεδίδοντο εις τούς άρχοντας τής 
έκδικαζούσης τήν ύπόθεσιν πόλεως, έσφραγισμένα διά τής σφραγΐδος των άντιδί- 
κων πόλεων. Ούτοι έν συνεχεία έ'λυον αυτά των σφραγίδων καί τά παρέδιδον εις 
τούς άντιδίκους εν τω δικαστήρια). Τήν διαδικασίαν αυτήν μανθάνομεν έξ επι
γραφής τοϋ 2ου ή 1ου π.Χ. αί., άναφερομένης εις τήν υπό των Κνιδίων έκδίκασιν 
διαφοράς μεταξύ Καλυμνίων καί Κώων3.

Καί αντίγραφα μή καθαυτό επισήμων πράξεων κατατιθέμενα εις δημόσιον 
κατάστημα καί λαμβάνοντα οΰτω δημόσιον χαρακτήρα, έσφραγίζοντο διά τής δη
μοσίας σφραγΐδος. Τοιοΰτον κατάστημα ήτο τό εις πλείστας έλληνικάς πόλεις άνα- 
φερόμενον ηρχεΐον ή άρχεΐον χρεωφυλάκων ή γραμματοφνλάκιον κλπ.4.

Επιγραφή έκ Σμύρνης5, άναφερομένη εις τήν άνέγερσιν οικογενειακού τίνος 
μνημείου, απαγορεύει τήν άπαλλοτρίωσιν αύτοϋ έπί απειλή χρηματικής άποζημιώ- 
σεως καταβληθησομένης εις τήν γερουσίαν τής Σμύρνης καί προσθέτει ότι έκ- 
σψράγισμα τής έπιγραφής ήτο κατατεθείμένον εις τό άρχεΐον τής πόλεως. Διά τής 
λέξεως έδηλοϋτο τό έσφραγισμένον έπίσημον άντίγραφον τοΰ έγγράφου6, ή έπί 
τοΰ οποίου σφραγίς θά ήτο, ως είναι εύλογον, ή δημοσία. Συμφώνως προς έτέ- 
ραν Σμυρναϊκήν έπιγραφήν7, έπίσης άναφερομένην εις οικογενειακόν ήρωον, τό 
έκοφράγισμα αυτής εύρίσκετο εις τό άρχεΐον χρεωφυλάκων. Μιας άλλης όμοιας 
έπιγραφής έκ Σμύρνης * τό έκοφράγισμα εύρίσκετο όχι εις τό άρχεΐον άλλ’ εις τό 
ιερόν Καισαρικόν 9.

Καί έπιγραφής τίνος έκ Περγάμου 10 έκοφράγισμα άπέκειτο είς τά άρχεΐα τής 
πόλεως, των όποιων μάλιστα τότε προΐστατο, κατά τήν έπιγραφήν, πρύτανις γυνή.

Τό έκοφράγισμα έλέγετο καί απλώς άντίγραφον, ώς σήμερον, όπως μαρτυρεί 
π?αήθος έπιγραφών11.

1 Οί νόμοι τοΰ Σόλωνος άνέκειντο είς τήν Βασί
λειον Στοάν, ΑΡΙΣΤΟΤ. Άθην. Πολ. 7, 1' βλ. RE καί 7, 
1716 (Γραμματείς).

2 ΛΥΣ. προς Άριστογ. II, 24, σελ. 807, εάν ό λόγος 
είναι γνήσιος. Βλ. καί eipsius - meier - schomann, 
Der attische Prozess, 2, σελ. 867.

3 syu.! 953, στ. 30 κέ. Βλ. dareste - haussou- 
XiER - reinach, Recueil ties inscriptions juridiques 
grecques, σελ. 158.

4 Βλ. BCH 1882, dareste, Be χρεωφυλάκιον dans 
les villes grecques, σελ. 241. a. jones, The Greek 
city from Alexander to Justinian, σελ. 239.

5 CIG 3281.

6 Βλ. σελ. 17. Κατά eiddele - scoxt - jones : Offi
cial copy.

7 CIG 3282.
8 CIG 3276.
9 Τοΰ οποίου ή Σμύρνη ήτο νεωκόρος c. J. CA- 

dodx, Ancient Smyrna, σελ. 240 - 1 καί σημ. 3.
10 IG Rom 4, 513.
11 Έκ Σμύρνης CIG 3292: άπόκειται δε τούτου τον 

τίτλον άντίγραφον εν τω άρχείω καί 3295, 3318, 3337 
κλπ. Έξ Έφεσον, CIG, 3029. Έξ Άφροσιάδος, CIG 
2850c κ.ο.κ. Αί ώς άνω έπιγραφαί προέρχονται έκ 
τής Ρωμαϊκής εποχής, άπόδειξις οτι έξηκολούθ’ει νά 
ύφίσταται τότε ή δημοσία σφραγίς.
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4. Εις την ανωτέρω 1 μνημονευθεΐσαν επιγραφήν, την άναφερομένην εις την 
υπό των Κνιδίων έκδίκασιν τής μεταξύ Καλυμνίων καί Κώων διαφοράς, αί έκ- 
μαρτυρίαι2 έλαμβάνοντο υπό των προστατών εις έκατέραν των πόλεων ενώπιον 
αντιπροσώπων τής άντιδίκου πόλεως και συνετάσσοντο εις αντίγραφα, εκ των 
όποιων εν μεν έδίδετο εις τούς μάρτυρας προς ατομικήν των χρήσιν, τα άλλα δε 
έσφραγίζοντο υπό τής πόλεως διά τής δημοσίας της σφραγίδος, καί υπό τού έπι- 
Όυμοΰντος εκ των μαρτύρων καί άπεστέλλοντο όμοϋ μετ’ άλλων ασφράγιστων αν
τιγράφων εις τούς προστάτας τής έτέρας τών άντιδίκων πόλεων.

5. Καί τά δημευόμενα αγαθά έσφραγίζοντο διά τής δημοσίας σφραγίδας. 
Τούτο ύποδηλούται διά τού παρά Ξενοφωντι ρήματος άποσημαίνομαι : Αυτούς 
μεν άποκτεΐναι, τά δε χρήματα αυτών άποσημ.ήνασϋαι, 3. ’Αλλαχού, παρά τώ αύτώ, 
τό ρήμα σημαίνει πλέον γενικώς προγράφω, διότι την προγραφήν συνώδευεν ή δή- 
μευσις : Τούς φιλτάτονς τών ήμετέρων άπεσημαίνοντο 4.

6. Εις τό γνωστόν "ψήφισμα τού Καλλίου5, δυνάμει τού οποίου οι κατατε
θειμένοι εις τά χωριστά ταμεΐά των {ίησαυροί τών θεών συνεκεντρώθησαν εις 
κοινόν ταμεΐον είς τον οπισθόδομον τού Παρθενώνος, παρά τον θησαυρόν τής
Αθήνας, καθορίζονται καί τά τής εκλογής τού νέου σώματος τών ταμιών τών 

άλλων ύλεών, οί όποιοι θά ειχον την έποπτείαν καί διαχείρισιν τού νέου ταμείου. 
Ούτοι, κατά τήν επιγραφήν, έ'πρεπε νά σφραγίζουν τάς θΰρας τού όπισθοδόμου 
από κοινού μετά τών ταμιών τής ’Αθήνας (σνσσεμαινόσΰνν)6.'0 οπισθόδομος όμως 
περιείχε καί τό δημόσιον ταμεΐον7, ή εκ τού οποίου άντλησις χρημάτων δεν άπή- 
τει τήν ειδικήν εκείνην διαδικασίαν, ή όποια ήτο απαραίτητος διά τήν άντλη- 
σιν χρημάτων εκ τού ταμείου τής ’Αθήνας (άδεια), άλλ’ άπεφασίζετο δι’ απλού 
ψηφίσματος τής Εκκλησίας καί διενηργεΐτο υπό τήν έποπτείαν πάντοτε τών πρυ- 
τάνεων παρά τών οικείων αρχόντων. Έφ’ όσον λοιπόν οί πρυτάνεις είχον τήν 
έποπτείαν τού δημοσίου θησαυρού, είναι εύλογον ότι ούτοι θά προσέθετον καί 
τήν ίδικήν των σφραγίδα είς τάς θΰρας τού όπισθοδόμου, μετά τών ταμιών τής 
Άθηνάς καί τών ταμιών τών άλλων θεών, αύτη δε δεν ήτο άλλη από τήν δη
μοσίαν σφραγίδα.

7. Κατά τήν εξ Έλευσΐνος έπιγραφήν περί τής όργάδος, τής ίεράς Έλευσινιακής 
γής, τής όποιας τμήματα ειχον παρανύμως καλλιεργηθή παρ’ ιδιωτών8, οί’Αθη
ναίοι, μή γνωρίζοντες τί ήτο προτιμότερον, νά περιαγάγουν τάς γαίας είς τήν 
προτέραν χέρσον κατάστασιν ή νά εκμισθώσουν αύτάς καί τό προϊόν νά χρησιμο
ποιήσουν διά τήν άνέγερσιν τού προστύλου τού έν Έλευσΐνι Τελεστηρίου, άνέγρα-

1 Σελ. 11.
2 ΑΡΠΟΚΡΑΤ. : 9Κχμαρτνρία διαφέρω τής μαρτυρίας, 

ότι η μεν μαρτυρία τών παρόντων, εστίν, ή δ* εν,μαρτυ
ρία τών απάντων. ’Ενταύθα μαρτυρία θά ήτο ή ενώ
πιον τοϋ έν Κνίδω δικαστηρίου, όσων ήδύναντο νά 
παραστώσιν.

3 Έλλην. 2, 3, 21. Βλ. αριςτοφ. Άποσπ. 378.
4 Έλλην. 2, 4, 13.

5 SYI.I,·1 2 3 91. Περί τής χρονολογίας βλ. Cohen, La 
Grece et 1’hellenisation du monde antique, σελ. 237. 
Ή πιθανωτέρα είναι τό έτος 422/1 π.Χ.

6 syll.9 91 στ. 16-19.
7 Οί πόροι τούτου τόν πέμπτον αί. προήρχοντο κυ

ρίως έκ τοϋ φόρου τών συμμάχων. Βλ. darembERG 
-saglio, Tamias, σελ. 32.

8 SYLL.'1 204 (352/1 π.Χ.).
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AE 1955 Άρχαϊαι 'Ελληνικού δημόαιαι σφραγϊδεξ 13

ψαν ιάς σχετικάς προτάσεις έπ'ι ελασμάτων έκ κασσιτέρου, ταϋτα δέ ένέκλεισαν 
εις δύο υδρίας, μίαν έκ χρυσού και μίαν ές αργύρου. Αύται έσφραγίσθησαν υπό 
τού επιστάτου τών πρυτάνεων διά τής δημοσίας σψραγΐδος (κατασημηνάσϋ·ω τήι 
δημοσίαι σφραγϊδι) και υπό άλλων έπιθυμούντων ’Αθηναίων1, κα'ι έψυλάχθη- 
σαν υπό τών ταμιών έπ'ι τής Άκροπόλεως, μέχρις δτου ό έν Δελφοΐς Άπόλ/σον 
άποφασίση ποιας έκ τών δύο υδριών ή πρότασις έπρεπε νά κατισχύση.

8. Έν Άιθήναις, αι ύδρίαι, έντός τών οποίων έφυλάσσοντο μυστικά τά ονό
ματα τών κριτών τών δραματικών αγώνων, έσφραγίζοντο κατά τον Ιςοκρατην1 2 

υπό τών πρυτάνεων καί τών χορηγών καί έφυ?ιάσσοντο κατόπιν υπό τών ταμιών 
εις την Άκρόπολιν. Οί χορηγοί θά έσφράγιζον διά τής ιδίας του έ'καστος σφρα- 
γΐδος, άλλ’ οί πρυτάνεις ασφαλώς διά τής δημοσίας. Τεκμήριον ή ώς άνω Έλευ- 
σινιακή έπιγραφή, κατά την οποίαν ό έπιστάτης τών πρυτάνεων σφραγίζει τάς 
υδρίας διά τής δημοσίας σφραγΐδος, ώς καί ή γνωστή μαρτυρία τού Αριςτο- 
ΤΕΛΟΥΣ 3,

9. Κατά τινα ’Αττικήν έπιγραφήν απολογισμού τών ταμιών (τού 385 π.Χ.)4 
οι «άκμονίσκοι καί οί χαρακτήρες», τά έργαλεΐα διά τών οποίων εΐχον κοπή τω 
407/6 π.Χ. τά χρυσά νομίσματα έν Άθήναις, ένεκλείσθησαν εις άλαβαστοθήκην, 
ή οποία προφανώς διά λόγους ασφαλείας έναντι τυχόν κακής χρήσεώς των έσφρα- 
γίσθη διά τής δημοσίας σφραγΐδος: Άλαβαστοϋ'ήκη ξυλ[ίνη επίσημος;] έν ψ ο ί χα
ρακτήρες καί άκμονίσκοι ε[ίσίν έφ’ ών τους χρυσούς έ]κοπτον σεσήμανται τήι δημο- 
σίαι σφραγΐδ[ι5.

10. ’Αθηναϊκόν ψήφισμα τών μέσων τού 4ου π.Χ. αί.6, διά τού οποίου άπενέ- 
μοντο τιμαί εις τον βασιλέα τής Σιδώνος Στρατώνα, περιέχει καί τό εξής ένδια- 
φέρον χωρίον7: ΤΙοιησάσύλω δέ καί σύμβολα ή βολή προς τον βασιλέα τών Σίδιο
ν ί(»ν, όπως αν ό δήμος ό ’Αθηναίων είδήι εάν τι πέμπηι δ Σιόωνίων βασιλεύς δεό
μενος τής πόλεως, καί ό βασιλεύς ό Σιδωνίων είδήι δταμ πέμπιμ τινά ώς αυτόν δ 
δήμος δ ’Αθηναίων. Διά τών συμβόλων άρα νοούνται έδώ τά διαπιστευτήρια, διά 
τών οποίων θά άνεγνωρίξοντο οί πρέσβεις τών δύο μερών. Ποία ή το ή μορφή 
τούτων είναι αδύνατον νά ύποθέση κανείς. Πάντως είναι πιθανώτατον δτι θά 
έφερον τό έμβλημα τών ’Αθηνών, άποτυπωθέν διά τής δημοσίας σφραγΐδος υπό 
τών πρυτάνεων 8.

11. Σύμβολα έκαλοΰντο έπίσης καί τά εις έξαιρετικάς περιστάσεις χορηγού
μενα διαβατήρια. Οΰτω ό Αιλιανος εις τά Τακτικά ορίζει : Έκπλεϊν μηδένα αστών 
μηδέ μέτοικον άνευ συμβόλου °. Καί τούτων ή μορφή είναι άγνωστος άλλ’ είναι 
έπίσης λίαν πιθανόν δτι ταύτα έφερον τό αποτύπωμα τής δημοσίας σφραγΐδος, 
έξ ου κατ’ έπέκτασιν καί σφραγίδες έκαλοΰντο. Την λέξιν έν τή έννοια αυτή

1 syli·.3 204, στ. 40.
2 Τραπεζ. 17.
3 Βλ. αν. σελ. 9.
4 1G II2 1408, στ. 11 κέ.
5 Βλ. καί k6rVe, Χαρακτήρ. Hermes, 64, 1929,

σελ. 72.

6 syli,.2 118.
7 syli,.2 118 στ. 20 κέ.
8 Βλ. καί bonner, The use and effect of Attic 

seals, Class. Phil. 1908, σελ. 400-1.
9 10, 8.
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14 Γεωργίου Σπυρ. Δβντά ΑΕ 1955

διασώζει ό Αριστοφάνης εις τούς "Ορνιθας εις τον διάλογον μεταξύ Πεισεταί. 
ρου και ’Ίριδος:

Σφραγϊδ’ έχεις παρά τών πελαργών;—Τι το κακόν;
— Ούκ έλαβες;— 'Υγιαίνεις μέν;—Ουδέ σύμβολον 
έπέβαλεν όρνίϋ'αρχος ούδείς σοι παρών;

ώς όρθώς παρατηρεί ό Rogers 2 ή λέξις σύμβολον εδώ χρησιμοποιείται προς δή- 
λωσιν τής επισήμου σφραγΐδος, ή οποία ετίθετο επί των σάκκων εμπορίου, ενώ ή 
σφραγις δηλοΐ τό έσφραγισμένον διαβατήριον τών προσώπων.

12. "Οπως αναφέρει ό Δημοσθένης 1 2 3, αί διά βανάσου άποσπώμεναι όμολο- 
γίαι τών δημοσίων δούλων κατεγράφοντο υπό τής άρχής ή υπό τών ήρημένων 
υπό τής βουλής καί έψυλάσσοντο εις αγγείον καλούμενον έχϊνος, τό όποιον ακο
λούθως έσφραγίζετο καί ήνοίγετο πλέον μόνον κατά την δίκην, διά νά χρησι
μοποιηθούν αί εν αύτώ όμολογίαι ώς τεκμήρια. Κατά πάσαν πιθανότητα, ή υπό 
τού Δημοσθένους ύποδηλουμένη άρχή ήσαν οί ένδεκα4. Οί ήρημένοι όμως υπό 
τής βουλής ήσαν ασφαλώς οί πρύτανεις5 ή πάντως μερικοί εκ τούτων, οί όποιοι 
φυσικά θά έχρησιμοποίουν την δημοσίαν σφραγίδα προς σφράγισιν τού έχίνου.

Ιο. Την δημοσίαν σφραγίδα είχε κατά νούν ό Δημοσθένης εις τον περί Στε
φάνου λόγον του6, όταν, άναφερόμενος εις την υπό τού δήμου έπικύρωσιν τών 
εύιλυνών του (δηλ. τής εγγράφου αναφοράς του περί τών πεπραγμένων τής άρ
χής του) έλεγεν: Έν οϊς δε τάς εύ&ύνας έπεσημαίνεσ&ε, δικαίως και άδωροδοκή- 
τως πάντα πεπράχιλαί μοι πρόσω μολογ είτε, όπου τό έπεσημαίνεσθε δηλοΐ ότι άπηυ- 
θύνετο προς τον ενώπιον αυτού δήμον, είς δικαστήριον τού όποιου είχεν είσαχθή 
ώς συνήθως τό ζήτημα, καί όχι προς τούς δέκα «Λογιστάς», οί όποιοι προήδρευον 
τού δικαστηρίου 7.

14. Ό Ξενοφών είς τό περί Προσόδων έ'ργον του λέγει ότι τά ανδράποδα τού 
δημοσίου ήσαν σεσημασμένα τώ δημοσίω σημάντρω8. Διά τής λέξεως σήμαντρον 
νοείται τό αποτύπωμα, ή σφραγίς, τό έ'μβλημα καί όχι τό έργαλεΐον9. Τό τελευ- 
ταΐον τούτο πρέπει νά ήτο εκ σιδήρου10, καί έ'φερε τό εκ τής δημοσίας σφραγΐδος 
ληφθέν δημόσιον έ'μβλημα, τό όποιον ένεκαίετο είς τό μέτωπον τών δούλων διά 
νά είναι ορατόν. Ή συνήθεια τής στίξεως τών δούλων ήτο βαρβαρική καί έν 
χρήσει τόσον μεταξύ τών λαών τής βορείου Ευρώπης, όσον καί μεταξύ τών λαών 
τής ’Ανατολής11. Κατά τον Ηροδοτον οί αιχμάλωτοι τού Βασιλέως τών Περσών

1 1213-15.
2 The birds of Aristophanes, 162-3, σχόλ. «Α- 

person must produce a sealed passport, σφραγίδα: 
a bale of goods must have an official label or ti
cket, σύμβολον, affixed to it, to show that it con
tains nothing contraband.

3 Π. Νικόστρ., 1254.
4 sandys, Demosthenes, select private orations

II, 179, σημ. 24.

5 meier - schomann - upsius, Der attische pro
cess, II. σελ. 895, σημ. 359 «die Buleuten».

6 250.
7 bonner, σελ. 401 - 2.
8 4, 21.
9 ΞΕΝ. Λακ. Πολ : Άνοιξαντας τά σήμαντρα, λαβόντας 

δαων αν δέωνται αημηναμένους καταλιπεΐν.
10 ’Εκαλείτο «χαρακτήρ». Βλ. IG XII sdppl. 150 στ. 16
11 Philologus, LXII, 126 κέ.
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AE 1955 Άρχαιαι Ελληνικού ώημόσιαι σφραγίδες Ιό

έστίζοντο διά τοϋ βασιλικού εμβλήματος: Τούς δε πλεννας αυτών κελεΰσαντος Ξέρ- 
ξεω έστιζον στίγματα βασιλήϊα Άτυχώς και μεταξύ των Ελλήνων δεν ή το σπά
νιά ή στίξις των αιχμαλώτων πολέμου. Ούτως, οί ’Αθηναίοι αιχμάλωτοι των Συ- 
ρακουσίων, οι συλληψΰέντες μετά την μάχην τού Άσσινάρου έσφραγίσθησαν είς 
το μέτωπον διά τού ίππου, τού εμβλήματος των Συρακουσών1 2, είναι δέ επίσης 
γνωστόν δτι κατά τον μεταξύ ’Αθηναίων καί Σαμίων πόλεμον, οι Σάμιοι έστι- 
ζον επί των ’Αθηναίων αιχμαλώτων την σάμαιναν, τό γνωστόν ταχύ πλοΐόν των, 
τό όποιον άπετέλει καί τό έμβλημά των, οί δέ ’Αθηναίοι επί των Σαμίων αιχμα
λώτων την γλαύκα, τό ’Αθηναϊκόν έμβλημα3.

17. Μίαν ιδιόρρυθμον χρήσιν τής δημοσίας σφραγΐδος μαρτυρούν δύο Δελ- 
ψικαί έπιγραφαί4 5 6. Κατά ταύτας πλήν των άλλων τιμών, τών οποίων έτυχον παρά 
τών Άμψικτιόνων ξένοι τινές εύεργέται τού έν Δελφοΐς θεού, άπενέμετο είς 
αυτούς καί τό κηρύκειον, διά τού οποίου ούτοι καθίσταντο επίσημοι κήρυκες τών 
Άμφικτιόνων καί συνεπώς ιερά πρόσωπα. Έπί τού κηρυκείου τούτου ετίθετο κατά 
τάς έπιγραψάς ή κοινή σψραγίς τών Άμφικτιόνων.

18. Οί εκ τής Άκροπόλεως κατάλογοι τών ταμιών τής Άθηνάς μνημονεύουν 
δοκιμεΐα έν κιβωτίω σεσημασμένα τήι δημοσίαι σφραγΐδι λ Ταύτα ήσαν δημόσια ίσως 
αποδεικτικά έγγραφα, τά όποια άπετίθεντο είς τον Παρθενώνα προς φύλαξινλ

Αί ανωτέρω έκτεθεϊσαι περιπτώσεις χρήσεως τής δημοσίας σφραγΐδος αποτε
λούν μέρος μόνον τής έν τφ άρχαίω κόσμω εύρυτάτης εφαρμογής της, όσον μαν- 
θάνομεν εκ φιλολογικών, επιγραφικών καί άλλων πηγών. Είς την πραγματικότητα 
πλεΐσται περιπτώσεις διαφεύγουν ημάς λόγω τής έλλείψεως τών σχετικών μαρτυ
ριών. Ούτω π.χ. καί τά εκ παπύρου ή άλλης ύλης πρωτότυπα τών ψηφισμάτων 
καί νόμων, εκ τών οποίων έγίνετο ή αντιγραφή έπί τών στηλών, θά έσφραγίζοντο 
ίσως, προς κύρωσιν, διά τής δημοσίας σφραγΐδος, προ τής καταθέσεώς των είς τό 
δημόσιον άρχεΐον7. Επίσης ελκυστική, αναπόδεικτος όμως δυστυχώς, είναι καί ή 
ύπόθεσις, δτι έκ τής δημοσίας σφραγΐδος έλαμβάνετο ή ειδική έκείνη σφραγίς, ή 
όποια έχρησίμευε διά τήν κοπήν τού νομίσματος, τουλάχιστον κατά τούς παλαιο- 
τέρους χρόνους, δταν έπί τού νομίσματος εικονιζετο μονον το απλούν έμβλημα 
τής πόλεως8.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΜΒΛΗΜΑ

Έπί τής δημοσίας σφραγΐδος εικονιζετο τό δημόσιον έμβλημα, τό όποιον, ώς 
έλέχθη, άπετυπούτο έπί παντοειδών αντικειμένων προς άναγνώρισιν τής προελεύ- 
σεως κλπ. αυτών.

1 7, 233.
2 πλουτ. Βίος Νικίου 29.
3 ΑΙΛΙΑΝ. Ποικ.Ίστ. Β, 9. Παρά ΠΛΟΥΤ. Β. Περικλ. 

26 άντιστρόφως έκ συγχύσεως πιθανώς.
4 coi,htz, Samml. gr. dial. Inschr. II 2517 καί 

2523.
5 IGII, 2 701 ii (hi), στ. 66-7, 703, στ. 16-7.
6 Βλ. όμως IG VII, 303, στ. 31 περί οΰ είς BCH

1882, σελ. ,94.

7 Βλ. τάς έπιγραφάς έκΠριήνης, Η. ν. gartringen,
Inschr. ν. Priene 112 καί 113: Γραμματείς αποδει
χτείς τής βουλής καί τοϋ δήμον__  πεποίηται μεν διπλήν
τήν τών δημοσίων γραμμάτων αναγραφήν εν βνβλίνοις καί 
δερματίνοις τενχεσιν.

8 Περί μιας τοιαύτης ’Αθηναϊκής σφραγΐδος εύρε- 
θείσης έν Αιγύπτιο βλ. ΣΒΟΡΩΝΟΝ είς Corolla Nu- 
mismatica, σελ. 285 κέ.
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AE 1955Γεωργίου Σιτυρ. Δοντκ

Εις τοϋτο έδίδοντο διάφορα ονόματα, έκ των οποίων άλλα μέν γνωρίζομεν 
έξ άμεσων μαρτυριών, άλλα δέ συνάγομεν εμμέσως.

Τα έξ άμεσων μαρτυριών γνωστά ονόματα διά το δημόσιον έμβλημα 
είναι:

1) παραςημον. Ή λέξις κατά κυριολεξίαν έδήλου παρατιθέμενον σημεϊον. 
Οΰτω παράσημον έλέγετο ή εις τό περιθώριον κειμένου σημείωσις, παράσημα δέ 
εκαλούντο καί τα κίβδηλα νομίσματα, διότι οί άργυραμοιβοί έσυνήθιζον να χα- 
ράσσουν σημεΐόν τι παρά τον κύριον τύπον, προς δήλωσιν τής φαυλότητος αυτών. 
Έκ τής έννοιας τοΰ παρατιθεμένου σημείου προήλθεν ή έννοια τοϋ γνωρίσματος, 
τοϋ διακριτικού. Ούτως παράσημα εκαλούντο αί μορφαί ζώου ή θεού, αί όποϊαι 
έκόσμουν τάς πρώρας τών πλοίων \ τά διακριτικά τής εξουσίας1 2, ως καί γενικώ- 
τερον πάν γνώρισμα εις συγκεκριμένην3 ή μεταφορικήν έννοιαν 4 5.Έκ τούτου έλαβε 
καί την σημασίαν τοΰ διακριτικού συμβόλου, τοΰ εμβλήματος τής πόλεως. Με την 
σημασίαν αυτήν άπαντώμεν τήν λέξιν πρώτον εις τό χωρίον τοΰ Αντίγονου τοΰ 
ΚΑΡΥΣΤΙΟΥ (3ος αί. π. X.): Έν δε Κραννώνι τής Θετταλίας δύο φασϊν μόνον είναι, 
κόρακας* διό και έπ'ι τών προξενιών τών Αναγραφόμενων τό παράσημον τής πόλεως, 
καΰάιπερ έστιν ε&ιμον πάσι προσπαρατιϋ'έναι, υπογράφονται δύο κόρακες έφ’ Αμαξιού 
χαλκόν0. Κατά τον ’Αντίγονον δηλαδή, αί προξενικαί στήλαι, αί όποίαι, κατά 
συνήθειαν γενικήν επί τής εποχής του, είκόνιζον παράσημα πόλεων, εις τήν περί- 
πτωσιν τής Ινραννώνος παρίστων δύο κόρακας επί χαλκού άμαξίου. Τον τύπον τής 
άμάξης φερούσης υδρίαν, καί ενίοτε κόρακα, παρουσιάζουν τά πλεϊστα νομίσματα 
τής πόλεως6, οός είναι δέ γνωστόν, τον κυριώτερον τύπον τών νομισμάτων τών 
πόλεων άποτελοΰν συνήθως αυτά ταΰτα τά έμβλήματά των. ’Άρα, παράσημον καί 
δημόσιον έμβλημα δηλοΰν έν καί τό αυτό πράγμα.

Έτι σαφέστερον είναι επί τοΰ προκειμένου χωρίον τοΰ Πλουτάρχου7: Ούτε 
γάρ φοινιξ, ώς έτερα δένδρα, λίμναϊόν έστι καί φίλυδρον φντόν, ούτε Κορινϋίοις τι 
βάτραχοι προαήκονσιν, ώστε σύμβολον ή παράσημον είναι τής πόλεως· ώσπερ Αμελεί 
Σέλινού)ντιοί ποτέ χρυσονν σέλινον Αναϋ'εΐναι λέγονται και Τενέδιοι τον πέλεκνν . . . 
Κατά τά άνωτέρω, σύμβολον καί παράσημον τής πόλεως είναι περίπου ταύτόσημα. 
Τά υπό τοΰ Πλουτάρχου μνημονευόμενα παράσημα σέλινον καί πέλεκυς είναι γνω
στοί νομισματικοί τύποι τοΰ Σελινοΰντος καί τής Τενέδου. Τό παράσημον τοΰ 
Σελινοΰντος άνήκει μάλιστα εις τήν γνωστήν τάξιν τών οΰτω καλουμένων «όμι- 
λούντων εμβλημάτων» (Redende Wappen)8, ένφ τό παράσημον τής Τενέδου είκο- 
νίζεται καί επί προξενικής στήλης εύρεθείσης έν ’Ολυμπία9, συμφώνως προς τήν

1 ΠΡΑΕ. ΑΠΟΣΤ. κηλ : Άνήχϋ'ημεν εν πλοίο)__ πα
ράσημο) Διοακονροις καί ΠΛΟΥΤ. 2, 162Α.

2 ΠΛΟΥΤ. Άντων. 33 : Τά τής ηγεμονίας παράσημα 
καταλιπών οίκοι· βλ. καί ΑΘΗΝ. 514 Α.

3 ΕΥΝΑΠ. σελ. 7 : Το βασιλικόν τής εσΰήτος παράση
μο ν.

4 ΝΙΚΟΣΤΡ. έν Άδήλ. 1 : Εί τό,.λαλεΐν ήν τον φρο
νήματος παράσημον.

5 Ίστορ. Παραδόξ. Συναγ. Περί τών προξενικών

στηλών τών φερουσών παράσημα πόλεων βλ. PERDRI- 
ζετ, BCH 1896, σελ. 349 κέξ. καί macdonaed, Coin 
Types, σελ. 65 κέξ.

6 Rogers, Copper of Thessaly, σελ. 70-2.
7 Ηθικά, 399 F, Περί τοϋ μη χράν έμμετρα.
8 "Οπως εις τούς νεωτέρους χρόνους ή άρκτος τοΰ 

Βερολίνου καί τής Βέρνης (Bar-Berlin καί Bern), 
τό άνθος τής Φλωρεντίας (Flos - P'lorentia) κλπ.

9 Ausgrabungen zu Olympia, I, πίν. XXXI.
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επί τής εποχής του ’Αντιγόνου συνήθειαν λ Έξ οίλλου παρά τή ΙΙαλαιΑι Διαθηκη· ή 
λέξις δηλοΐ το έμβλημα θεοΰ1 2: Τούτους τε άπογραφομένους χαράσοεσϋαι, καί διά 
πνρδς εις το σώμα παρασήμω Διονύσου κι,σσοφύλλω.

2) 2ΥΜΒ0Λ0Ν. Τύ ότι έχρησιμοποιεΐτο προς δήλωσιν τοΰ δημοσίου εμβλήμα
τος φαίνεται εκ τοΰ ανωτέρω χωρίου τοΰ Πλουτάρχου, μαρτυρεΐται δέ καί άλλο- 
θεν. Σύμβολον εκαλείτο ή γλυφή δακτυλιόλιθου καί ό έξ αυτής λαμβανόμενος 
τύπος ή είκών, επειδή ταΰτα έχρησίμευον προς άναγνώρισιν. Κατά τον Πλαυτον 3 4,

— symbolum
expressam in cera ex cmulo suam imctginem i.

Εΐδομεν όμως ότι καί αί δημόσιαι σφραγίδες είχον την μορφήν δακτυλίων, κατ’ 
ακολουθίαν άρα ή λέξις ήτο εν χρήσει προς δήλοοσιν καί τής γλυφής αυτών ή 
τοΰ έξ αυτής λαμβανομένου τύπου καί γενικώτερον τοΰ εμβλήματος τής πόλεως.

3) χαρακτηρ. Άρχικώς ή λέξις ειχεν ενεργητικήν σημασίαν έδήλου δέ τον χα
ράκτην ή τό χαράσσον έργαλεϊον5. ’Ακολούθως όμως προσέλ,αβε παθητικήν ση
μασίαν, έδήλου δέ παν χαρασσόμενον, ώς π.χ. τά επί των στηλών γράμματα κλπ. 
Χαρακτήρ εκαλείτο ή γλυφή τοΰ σφραγιδόλιθου καί εξ αυτής φυσικά τό έμβλημα 
είτε ατόμου είτε πόλεως. Δημόσιον έμβλημα δηλοΐ ή λέξις εις επιγραφήν εκ Ση- 
στοΰ τοΰ 2ου π.Χ. αί. 6: ...Τοΰ τε δήμου προελο μενού νομίσματι χαλκίνωι χρή- 
σθαι ίδίωι χάρον τον νομεοτεύεσύδαο τον τής πόλεως χαρακτήρα, δηλαδή, κατά τον 
Fritze 7, ή πόλις ήσθάνετο έαυτήν εις θέσιν νά κόψη ίδια νομίσματα, προς τον 
σκοπόν όπως διαδώση τό έμβλημά της, τον «χαρακτήρα τής πόλεως».

4) ςιιμαντρον. Κατά κυριολεξίαν έδήλου τό σημαινόμενον, τό σφραγιζόμενον, 
τήν σφραγίδα. Οΰτω, παρ’ Ηςυχιω·, σήμαντρον σφραγίς. Μέ τήν έννοιαν αυτήν 
άπαντά ή λέξις εις χωρίον τοΰ ΞεΝΟΦΩΝΤΟΣ8: Άνοίξαντες τά σήμαντρα, λαβόντας, 
όσων αν δέωνται, αη μην α μένους καταλιπεΐν. Εις άλλο χωρίον τοΰ ΞεΝΟΦΩΝΤΟΣ, ή 
λέξις έχει πλέον τήν σημασίαν τής άποτυπουμένης είκόνος, τοΰ έμβλήματος, καί 
δή τοΰ δημοσίου9: ’Ανδράποδα σεσημασμένα τω δημοσίω σημάντρω. (Όχι τοΰ ορ
γάνου διά τοΰ οποίου έσφραγίζοντο οί δούλοι).

Είς τάς ώς άνω λέξεις δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί άλλας τινάς, τών 
οποίων τήν χρήσιν προς δήλαισιν τοΰ δημοσίου έμβλήματος συνάγομεν έξ έμμέσων 
μόνον μαρτυριών. Τοιαΰται είναι αί λέξεις σήμα, σημεΐον καί επίσημον ή επίσημα.

1) ΣΗΜΑ. Ή λέξις δηλοΐ κατά κυριολεξίαν τό σημεΐον, τό «σημάδι», διά τοΰ 
οποίου ήτο δυνατόν νά άναγνωρισθή πρόσωπόν τι ή πράγμα. Οΰτω, παρ’ Ομηρω> 

σήμα καλείται τό σημεΐον τό τεθέν προς άναγνώρισιν έπί τοΰ κλήρου τοΰ Αΐαν- 
τος10. Σήματα έπίσης έκλήθησαν αί γλυφαί τών άπό άρχαιοτάτων χρόνων έν χρή-

1 Περί τής άναδ-εσεως παρασήμου είς ιερά, βλ. 
macdonai,d, ενθ’ άν. σελ. 64 - 5.

2 Μακκαβ. Β'. 29.
3 Pseud. 55 - 6.
4 Σύμβολον ωνομάσθη καί αύτός οΰτος ό δακτύλιος.
5 IG II2, 1408, στ. 12: Χαρακτήρες και άκμονίσκοι.

Βλ. korte, Hermes, 64, 1929 σελ. 72: Stempel

und Ambosse.
6 ditt. Orient, gr. itiscr. sel. I, σελ. 537, άρ. 339.
7 Nomisma I, σελ.
8 Λακεδ. Πολ. 6,4.
9 Περ. Προσ. ή Πόρ. 4, 21.

10 Ίλ. Ζ, 189.

3
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18 Γεωργίου Σπυρ. Δοντ,ά ΛΕ 1955

σει σφραγίδων, αί άποτελοΰσαι τά προσωπικά εμβλήματα των κατόχων των. Οΰτω 
είς τάς Τραχινίας τοΰ Σοφοκλεους 1 :

Και τών δ’ άποί,σεες σήμ’, δ κείνος ενμαϋες 
σφραγίδας έ'ρκει τωδ’ επ δμμα ϋήσεται.

Είναι επίσης γνωστότατη ή επί αρχαϊκού τίνος ιωνικού νομίσματος φράσις: Φάε- 
νος έμι σήμα1 2, άναφερομένη είς την είκονιζομένην έλαφον, ήτις άπετέλει το έμ
βλημα τοΰ Φανούς. Την αυτήν έννοιαν έχει ή λέξις καί είς επιγραφήν επί αρχαϊ
κού σκαραβαίου: Θέρσιός ειμι σάμα, μή με άνοιγε3. Έκ τών ανωτέρω καθίστα
ται πιθανωτάτη ή χρήσις τής λέξεως καί προς δήλωσιν τοΰ δημοσίου εμβλήματος. 
Έξ άλλου ή λέξις σήμα έδήλου καί τδ επί άσπίδος είκονιζόμενον προσωπικόν έμ
βλημα τοΰ οπλίτου :

Εχει δι νπέρψρον σήμ’ έπ άσπίδος τάδε4

συχνά δμως αί ασπίδες έφερον άντί τοΰ προσωπικού εμβλήματος τοΰ οπλίτου τό 
έμβλημα τής πόλεως, δπερ επίσης θά εκαλείτο σήμα5.

2) ςιιμειον. ’Αντιστοιχεί σημασιολογικώς απολύτως προς τήν λέξιν σήμα. 
Με τήν έννοιαν τής επί δακτυλιόλιθου είκόνος άπαντώμεν τήν λέξιν π.χ. παρ’ 
Αριςτοφανει 6:

Ονκ εσίΤ δπως ό δακτύλιος εσίϊ οντοσί 
ούμός’ το γονν σημεΐον ετερον φαίνεται.

καί εν έπιγραφαϊς7: ΣφραγΙς ... σημεΐον εχονσα τραγέλαφον. Είς τον ΗΡΟΔΟΤΟΝ8, 

δηλοΐ τό επί τής άσπίδος προσωπικόν έμβλημα τοΰ οπλίτου, δπως καί ή λέξις 
σήμα. Τέλος δηλοΐ γενικώς τό έμβλημα, δπως παρά τφ Αιςχυλω·9: Τρίαιναν ση
μεΐον ϋ·εον.

3) επίσημον, επίσημα. Αί λέξεις προέρχονται έκ τοΰ επιθέτου επίσημος, δη- 
λοΰντος τό φέρον παράστασιν, σημεΐον, πολύτιμον μέταλλον, τό κεκομμένον καί 
κεχαραγμένον, αποτελούν δε πλέον οΰτω νόμισμα10. Έκ τούτου, επίσημον καί επί
σημα έκλήθη ή επί τοΰ νομίσματος παράστασις, ή όποια, ως έλέχθη ήδη, άρχικώς 
ήτο αυτό τούτο τό δημόσιον έμβλημα11. ’Αλλά καί ή γλυφή τοΰ δακτυλιόλιθου εν 
Δηλιακαΐς έπιγραφαϊς καλείται επίσημον: Δακτύλιον χρυσοϋν σάρδιον, εχοντα έπί- 
σημον Απόλλωνα12. Επίσημον καλεϊ ό Ηροδοτος τό έμβλημα, τό όποιον κατά

1 Στ. 614.
2 head, Hist, tram., σελ. 571-2.
3 seetman, σελ. 27.
4 ΑΙΣΧ. Επτά επί Θήβ. στ. 389.
5 ΞΕΝΟΦ. Έλλην. Ζ, 5, 20 (Τό ρόπαλον επί των 

ασπίδων τών Θηβαίων). ΒΑΚΧΥΛ. Άποσπ. 11 (Ή τρί
αινα επί τών ασπίδων τών Μαντινεων).

6 Τππ. 951 - 2.
7 IG XI, 2 162, στ. 48 καί αλλαχού.
8 Α, 171 Σημήϊον.

9 Ίκετ. 218.
10 π.χ. ΗΡΟΔ. 9, 42: Χρυσός επίσημος, κατ’ άντίθε- 

σιν πρός τόν άσημον κλπ.
11 ΠΛΟΥΤ. Β. Θησ. 6 : Τροιζήνιοι.. . τρίαιναν επίση

μον εχονσι τον νομίσματος. ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ παρά ΔΙΟΓ. 
ΛΑΕΡΤ. 4, 45 : Αραχμαί. . . Πάριαι, τών επίσημα τράγος. 
Ή τρίαινα ήτο τό έμβλημα τής Τροιζήνος καί δ τρά
γος τής Πάρου.

12 SIGa 588, 3 καί άλλαχοΰ.
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τον νόμον έπρεπε νά έπικοσμή τό σκήπτρον παντός Βαβυλωνίου1. Επίσημον καί 
επίσημα τέλος εκαλείτο ακόμη καί τό επί τής άσπίδος έ'μβλημα οπλίτου1 2, προς 
δήλωσιν τοΰ οποίου ήσαν εξ ίσου εν χρήσει, ώς είδομεν, καί αί λέξεις σήμα καί 
ση μεΐον.

Έκ τών ανωτέρω δηλοϋται σαφώς, ότι αί προς δήλωσιν τοΰ δημοσίου εμβλή
ματος λέξεις (κατά τό πλεΐστον χρησιμοποιούμενοι καί προς δήλωσιν τών εμβλη
μάτων ατόμων) ήσαν έξ αρχής συνδεδεμέναι είτε προς τάς σφραγίδας (όπως αί 
λέξεις σύμβολον, χαρακτήρ, σήμαντρον, σήμα καί σημεΐον), εί'τε προς τα συγγενή 
προς αύτάς νομίσματα (όπως αί λέξεις παράσημον καί επίσημον), γεγονός φυσικόν 
προκειμένου περί λαοΰ πρακτικού καί εμπορικού ώς ήτο ό Ελληνικός. Είναι άξιο- 
σημείωτον, ότι κατ’ άντίθεσιν προς τα αρχαία, τά μεσαιωνικά καί νεώτερα εμβλή
ματα, ώς εχοντα διάφορον προέλευσιν έ'σχον καί διάφορον την ονοματολογίαν. 
Πράγματι ταϋτα, την πρώτην άρχήν λαβόντα έκ τής διακοσμήσεως τής πανοπλίας 
τών αρχόντων καί ιδίως τοΰ θυρεού προς άναγνώρισιν τούτων κατά τάς μάχας3, 
έκ?ιήθησαν «"Οπλα», Wappen, Armes, Coat-of Arms καί «Θυρεοί», Ecus, Blasons. 
Βεβαίως καί κατά την αρχαιότητα, ώς έλέχθη ανωτέρω, διεκοσμοϋντο αί ασπίδες 
τών οπλιτών δι’ εμβλημάτων, άλλ’ ή πρώτη έμφάνισις τούτων επί τών ασπίδων 
είναι πολύ νεωτέρα τής πρώτης χρήσεως τών σφραγίδων, άναγομένη, κατά τάς 
αγγειογραφίας, εις τά τέλη περίπου τής γεωμετρικής εποχής4 *, ένφ διακόσμησιν 
τών ασπίδων διά δημοσίων εμβλημάτων μανθάνομεν διά πρώτην φοράν από τον 
Βακχυλιδην, άκμάσαντα περί τό 470 π.ΧΛ

Πάντως, όπως έλέχθη αλλαχού, αί δημόσιαι σφραγίδες έτέθησαν πιθανώς εις 
εφαρμογήν διά πρώτην φοράν τά τέλη τοΰ 7ου αί. π.Χ. συγχρόνως περίπου με 
την άνακάλυψιν τοΰ νομίσματος, μετά τοΰ οποίου συνεδέοντο διά τοΰ επί άμφο- 
τέρων είκονιζομένου δημοσίου εμβλήματος. Δι’ ό καί ή έρευνα τής υπό τών πό
λεων εκλογής τοΰ Α ή Β εμβλήματος έχει ήδη άναληφθή υπό τής νομισματικής.

"Οπως ήδη έξετέθη εις προηγούμενον κεφάλαιον, αί πόλεις συχνά κατεΐχον 
περισσότερα τοΰ ενός εμβλήματα. Οί λόγοι τοΰ φαινομένου αυτού δεν είναι γνω
στοί. Συχνά επίσης έσημειοΰτο μεταβολή τοΰ εμβλήματος, είτε λόγω πολιτικών ή 
άλλων μεταβολών, είτε λόγφ τής έπικρατήσεως νέας λατρείας.

Τό δημόσιον έμβλημα δεν περιωρίσθη μόνον επί τών δημοσίων σφραγίδων 
καί τών νομισμάτων. Άπαντώμεν τούτο καί επί χαλκών δικαστικών πινακίων6, 
επί δικαστικών ψήφων7, επί μολυβδίνων δημοσίων συμβόλων εν Άθήναις8, επί

1 I, 195: Επ’ εκάστφ δε σκήπτρα) επεστι πεποιημένον 
ή μήλον ή ρόδον η κρίνον η αίετος η άλλο τι" αν εν γάρ 
επισήμου ον σφι νόμος έατίν εχειν σκήπτρον.

2 ΕΥΡ. Φοιν. 1107 : Έπίαημ’ εχων.. εν μέσορ σάκει. 
ΠΛΟΥΤ. Β. Άλκιβ. 16 : Άσπίδος τε... ποίησιν ονδ'εν των 
πατρίων εχουααν.

3 g. dhaucourt-g. durivault, Le blason, σελ. 
17-8.

4 lorimer, The hoplite phalanx, BSA., 1947,
σελ. 87. Κατά τόν ΗΡΟΔΟΤΟΝ I, 171, ή διακόσμησις
τών ασπίδων εϊσήχθ·η υπό τών Καρών. Καίτοι διακό-

σμησις τών ασπίδων άπαντά ήδη επί αγγείων τής Κρη- 
τομυκηναϊκής εποχής, πραγματικά εμβλήματα δεν απαν
τούν παρά μόνον κατά τήν ύστερογεωμετρικήν εποχήν.

5 Άποσπ. 41 : Ποσειδάνιον ώς | Μαντινέες τριόδοντα 
χαλκοδαιδάλ.οισιν ώς | ασπίοιν φορενντες | [άψ’ιπποτρ]όφα 
πόΓΧιος].

6 Δι’ών έκληροΰντο οί δικασταί (Άθην. Πολ. 63-4)
7 ΣΒΟΡΩΝΟΣ Journ. Int. arch. num. 13, 1911, 

σελ. 121. Βλ. ΠΟΛΥΛ. Η. 17.
8 Ταΰτα έχρησίμευον διά τήν άπόληψιν τοΰ δικαστι

κού, βουλευτικοί ή εκκλησιαστικού μισθού, BENNDORF,
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σταθμών1, επί λαβών αμφορέων εμπορίου2, επί στηλών προξενιάς8, ενίοτε μάλι
στα άφιεροΰτο υπό τών πόλεων αυτό τοϋτο τό έκ πολυτίμου ή άλλης ύλης κατε- 
σκευασμένον δημόσιον έμβλημα εις μεγάλα ιερά4, τιθέμενης οΰτω τρόπον τινά τής 
πόλεως υπό την προστασίαν τής θεότητος.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ή έπέκτασις καί παντοδυναμία τοΰ θεσμού τής αρχαίας πόλεως είχον ως 
αποτέλεσμα την ταχεϊαν έξάπλωσιν τής δημοσίας σφραγΐδος καί ποικίλην εφαρ
μογήν αυτής. Ή υπό τής Μακεδονικής δμως κυριαρχίας δημιουργία μεγά?ιων καί 
ισχυρών μοναρχιών είχεν ώς συνέπειαν την βαθμιαίαν παρακμήν τών πόλεων, έν- 
σωματουμένων εις αύτάς καί συντριβομένων κατά τούς αδιάλειπτους μεταξύ τού
των πολέμους. Κατά τήν εποχήν λοιπόν αύτήν, καθ’ ήν αί μοναρχίαι αποτελούν 
πλέον τό έπίκεντρον τής πολιτικής δραστηριότητος εις τάς Έλληνικάς χώρας, έρ
χεται εις πρώτην μοίραν αντί τής δημοσίας σφραγΐδος, ό βασιλικός δακτύλιος. Οΰ- 
τος έφερε τό έμβλημα τοΰ μονάρχου ή τήν εικόνα αυτού καί ήτο έμπεπιστευμέ- 
νος εις άνώτατον υπάλληλον τής μοναρχίας0. Χάριν απλού παραδείγματος άναφέ- 
ρομεν ενταύθα δτι ό Φίλιππος Ε' αποστέλλει κατά τινα επιγραφήν πρέσβυν εις 
τήν Νίσυρον, φέροντα γράμματα... και σφραγίδα τάν βασιλέως6. Ό Σέλευκος Νι- 
κάτωρ είχε, κατά τον Κλημεντα Αλεξάνδρειάς, ώς γλυφήν τού δακτυλίου του 
τήν άγκυραν7, ή οποία άπετέλεσε τον τύπον ή συμβολον πολλών νομισμάτων τών 
Σελευκιδών8. Ό αετός, «οίκόσημον» τών Πτολεμαίων, κοσμεί τά νομίσματά των9.

Έν τούτοις, πολλαί από τάς περιπτώσεις χρήσεως δημοσίας σφραγΐδος, έκ 
τών μνημονευθεισών εις τήν παρούσαν μελέτην, προέρχονται έκ τής Ελληνιστι
κής έποχής. Έξ άλλου έπί νομισμάτων βασιλικών έκδόσεων τής Ελληνιστικής έπο- 
χής παρατηροΰμεν ένίοτε σύμβολα εις τό πεδίον τών νομισμάτων, τά όποια δεν 
άποτε?νθύν έμβλήματα αρχόντων, δπως συνήθως, άλλ’ αντιστοιχούν προς τά γνω
στά έμβλήματα τών πόλεων δπου ταύτα έκόπησαν10.

Beitr. zur Kenntnis des attischen Theaters.
1 daremberg -saglio, έν λ. pondus.
2 niesson, Timbres amphoriques de Lindos εις 

Exploration Arch, de Rhodes, V και cantacuzene, 
Dacia,3-4, σελ. 614.

3 Βλ. άν. σελ. 16. Πλήν τών Τενεδίων καί Σελινουν- 
τίοη', άνέθηκον εις τούς Δελφούς : τό Μεταπόντιον χρυ- 
σοϋν στάχυν (ΣΤΡΑΒ. Τ, 264), οι Άμπελιώται τής Κυ
ρηναϊκής καυλόν σιλφίου (ΣΧΟΛ. αριςτοφ. Πλοΰτ. 925) 
καί οί κάτοικοι τής Κρητικής Έλύρου αίγα (ΠΑΥΣ. 
X, 16, 3).

4 ΠΛΟΥΤ. Ήθικ. 399 F, βλ. σελ. 16.
5 Κατά τήν εναντίον τοΰ Βυζαντίου εκστρατείαν του 

ό Φίλιππος Β' καθιστά τόν υιόν του Αλέξανδρον 
κύριον τών πραγμάτων και τής σφραγΐδος (ΠΛΟΥΤ. Β. Αλεξ. 
9). Εις επιγραφήν έκ Σάμου τοΰ 2ου αί. π. X. : Βα
σιλεύς "Ανταίος... Φιλοποίμενα ’Ανδρονίκου, τον στρατη

γόν και έπί τής σφραγΐδος... IG Rom 4, 1712. Εις τήν 
’Ανατολήν έσυνηθίζετο από παλαιοτάτων χρόνων, ΠΑΛ. 
ΔΙΑΘ. Γένεσ. I, 41, 41 κε. : Είπε δέ Φαραώ τφ ’Ιωσήφ. 
’Ιδού κα&ίατημί σε σήμερον επί πάση γή Αίγυπτον: Καί 
περιελόμενος Φαραώ τόν δακτύλιον από τής χειρός αυτοϋ 
περιέ&ηκεν αυτόν επί τήν χεΐρα ’Ιωσήφ. Καί A. ER- 
μαν παρά η. erman, Arch. Papyrusf. I, 71 (Έπί 
τοιχογραφίας έκ τάφου τών Θηβών τής Αίγυπτου περί 
τό 1400 π. X).

6 syee.3 572, στ. 15.
7 Παιδαγ. 3, 11.
8 Βλ. Brit. Mus. Cat. Seleucid Coins.
9 regeing, Die antiken Miinzen Nach a.v. saeeet, 

σελ. 59.
10 Βλ. π. χ. neweel, Coins of Western Seleucid 

Mints.
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Εΐδομεν ανωτέρω1, δτι κατά την Ρωμαϊκήν εποχήν, αντίγραφα ποικίλων 
πράξεων κατετίθεντο εις τα αρχεία των πόλεων και έσφραγίζοντο εκεί διά τής 
δημοσίας σφραγΐδος. Ό Στράβων πάλιν αναφέρει (κατά τούς χρόνους τού Αύγου
στου), δτι οί Λοκροί Όζόλαι ειχον επί τη δημοσία σφραγΐδι τον ί'σπερον άστέρα 
έγκεχαραγ μένον1 2.

Έφ’ δσον λοιπόν διετηροΰντο οί "θεσμοί τής πόλεως, όσονδήποτε εκφυλισμέ
νοι, ύφίστατο καί ή δημοσία σφραγίς. Ή έξαφάνισις των δημοσίων σφραγίδων θά 
έπήλθεν εις τά τέλη τής άρχαιότητος συνεπεία τοΰ εκφυλισμού καί τέλος τού θα
νάτου τών παλαιών πολιτικών θεσμών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΔΟΝΤΑΣ

1 Σελ. 18.
2 IX, 3, 416.
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