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Θραῦσμα Ἀττικοῦ ψηφίσματος 

 

 

Τεμάχιο στήλης λευκοῦ μαρμάρου, σπασμένο σὲ ὅλες τὶς πλευρές (εἰκ. 1). Ἡ πίσω πλευρὰ δὲν εἶναι 

μᾶλλον ἡ ἀρχική· εἶναι μὲν ἐπίπεδη, ἀλλὰ χωρὶς ἐπεξεργασία, ἔχει σπασίματα στὴν ἐπιφάνειά της καὶ 

ἀσύμμετρες βελονιές. Βρέθηκε στὶς 21 Ὀκτωβρίου 2019 στὸ Θησεῖο, κατὰ τὴν ἀποξήλωση τοίχων στὸ 

οἰκόπεδο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Λυκομηδῶν 5.
1

 Φυλάσσεται στὴν Ἀποθήκη τῶν Λιθίνων τῆς Ἐφορείας 

Ἀρχαιοτήτων πόλης Ἀθηνῶν μὲ ἀρ. εὑρ. Λ19119. 

Ὕψ. 0,44μ., πλ. 0,19μ., πάχ. 0,14μ. Ὕψ. γρ. 0,009μ. (τὸ ὄμικρον 0,006μ.), διάστ. 0,01μ. 

 

400-350 π.Χ. 

 [– – – – – – – – – – – – – – –] στοιχ. 

 [– – – –  [– – – – – – – – – –] 

 [– – – τ ὸν γρ[αμματέα – – – –] 

 [– – – –]αι ἐν Α[– – – – – – –] 

 [– – – –]μέ  ντ  [– – – – – – –] 

5 [– – – ἀ νὴρ ἀγαθ[ὸς – – – – –] 

 [– – – – ναίων κα[– – – – – – –] 

 [– – – – ι ἐπὶ  ένι  [– – – – – –] 

 [– – – –  αὔρι ν.  

             0,27 

 

1 Σώζεται ἡ κάτω ὁριζόντια κεραία τοῦ Ε. 

4, 7 Ἀπὸ τὸ ὑπόστικτο Α διακρίνεται μόνο τὸ κάτω μέρος τῆς ἀριστερῆς λοξῆς κεραίας. 

 

Ἀπὸ τὴ μορφὴ τῶν γραμμάτων (εἰκ. 2) ἡ ἐπιγραφὴ μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ μέσα στὸ πρῶτο ἥμισυ 

τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. Χαρακτηριστικὸ γράμμα εἶναι τὸ Ε μὲ βραχεῖες καὶ ἰσομεγέθεις τὶς τρεῖς ὁριζόντιες 

κεραῖες, ποὺ παραπέμπει σὲ κείμενα τοῦ τέλους τοῦ 5ου αἰ. π.Χ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ μορφὴ τοῦ γράμματος 

                                                                    
Εὐχαριστῶ πολὺ τοὺς ἐκδότες τοῦ Γραμματείου γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἄρθρου καὶ τὴν ἐκδοτικὴ ἐπιμέλεια καὶ 

ἰδιαιτέρως, τὴ φίλη Γεωργία Μαλούχου καὶ γιὰ τὶς εὔστοχες παρατηρήσεις της. Ὁ Ἄγγελος Ματθαίου διάβασε τὸ 

κείμενό μου καὶ μοῦ ἔκανε καίριες ὑποδείξεις· τὸν εὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τὴν καθοριστικὴ συμβολή του στὴ 

σύνταξη τοῦ ἄρθρου. 

1. Εὐχαριστῶ ὁλόθερμα τὸν φίλο καὶ συνάδελφο Δημήτρη Σούρλα, ἀρχαιολόγο τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων 

πόλης Ἀθηνῶν, ὑπεύθυνο γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἐργασιῶν κατὰ τὶς ὁποῖες βρέθηκε τὸ δημοσιευόμενο 

ψήφισμα, γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ δικαιώματος τῆς δημοσίευσης τῆς ἐπιγραφῆς. Εὐχαριστῶ ἐπίσης τὴν Ἑλένη 

Μπαρδάνη, φωτογράφο τῆς Ἐφορείας, γιὰ τὶς δημοσιευόμενες φωτογραφίες. 
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Ν κατεβάζει λίγο τὴ χρονολόγηση, ἀφοῦ ἡ δεξιὰ κατακόρυφη κεραία του δὲν ἀπολήγει ψηλότερα, ἀλλὰ 

στὴ βάση τοῦ γράμματος.
2
 

Ἡ ἀσφαλὴς συμπλήρωση μεταξὺ τῶν στ. 7-8, ἐπὶ  ένι  [εἰς τὸ πρυτανεῖ ν εἰς  αὔρι ν, 

παρέχει στοιχηδὸν 27 γράμματα.
3
 Ἐπειδὴ ὁ λίθος εἶναι ἐλλιπὴς ἀριστερὰ καὶ δεξιά, δὲν γνωρίζουμε τὸ 

σημεῖο τομῆς τῶν στίχων καὶ ἑπομένως ἡ ἐπιχειρούμενη διάταξη εἶναι ὑποθετική: 

 

 [– – – – – – – – – – – – – ἀναγρά]- στοιχ. 27 

 [ψαι  ὲ τό ]  [τὸ ψήφισμα ἐν στήληι λ]- 

 [ιθίνηι τ ὸν γρ[αμματέα τῆς β υλῆς  

 [καὶ στῆσ αι ἐν Ἀ[κρ πόλει· ἐπαινέσ]- 

 [αι  ὲ ...]μέ  ντ  [….. 11 …… ὅτ]- 

5 [ι ἐστὶν ἀ νὴρ ἀγαθ[ὸς περὶ τὸν  ῆμ ]- 

 [ν τὸν Ἀθη ναίων κα[……. 13 ……] 

 [...7....]ι ἐπὶ  ένι  [εἰς τὸ πρυταν]- 

 [εῖ ν εἰς  αὔρι ν.  

                0,27 

 

Τὰ σωζόμενα ἀνήκουν στὸ κάτω μέρος ψηφίσματος ἀγνώστου περιεχομένου. Προβλέπεται ἡ 

ἀναγραφὴ τοῦ ψηφίσματος καὶ ἡ ἵδρυση τῆς στήλης (στ. 1-3), ἡ ἀπονομὴ ἐπαίνου (στ. 3-6) καὶ ἡ 

πρόσκληση στὸ πρυτανεῖο (στ. 6-8). Οἱ διατάξεις αὐτὲς εἶναι πιθανὸ νὰ ἐμπεριέχονται σὲ τροπολογία, 

πρβλ. IG II³ 1, 294.27-37 (προξενία Θεογένους Ναυκρατίτου· 349/8). Ἡ φράση ἐπὶ  ένια (στ. 7) 

δηλώνει ὅτι τὸ πρόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο γίνεται λόγος στὸ τέλος τοῦ ψηφίσματος εἶναι ξένος. Ἡ ἀναγραφὴ 

τοῦ αἰτιολογικοῦ τῆς ἀπονομῆς ἐπαίνου (στ. 4-6: [ὅτ|ι ἐστὶν ἀ νὴρ ἀγαθ[ὸς περὶ τὸν  ῆμ |ν 

τὸν Ἀθη ναίων) ὑποδεικνύει ὅτι ὁ ἐπαινούμενος τιμᾶται δευτερευόντως στὸ τέλος τοῦ ψηφίσματος.
4
 

3/4 [ἐπαινέσ|αι  ὲ ...]μέ  ντ · σχεδὸν ἀσφαλὴς μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἡ συμπλήρωση τοῦ 

συνδέσμου καί πρὸ τῆς αἰτιατικῆς τοῦ κυρίου ὀνόματος, ἐφ᾽ ὅσον ὁ ἐπαινούμενος τιμᾶται 

ἐπιπροσθέτως, πρβλ. IG II² 31.24-26: ἐ[παιν έσαι  ὲ καὶ Τ[ε ίσαν [ρ  [ν καὶ  | Λύσα[ν  ρ ν 

ὅτι ἐστὸν ἄν ρε ἀγ[α θ[ὼ περ|ὶ  τὸν  ῆμ ν τὸν Ἀθηναίων (τιμὲς γιὰ τὸν βασιλέα τῶν 

Ὀδρυσῶν Ἐβρύζελμιν· 386/5), IG II² 107.17–18: [ἐπαινέσ αι  ὲ καὶ Ἱερ [ί ταν ὅτι ἐστὶν 

ἀ[νὴ ρ ἀγαθὸς περ[ὶ τ ὸ[ν |  ῆ μ ν τὸν Ἀθηναίων καὶ τὸν Μυτ[ι λη[να ίων (τιμὲς 

                                                                    
2. Ὁ καθηγ. Stephen Tracy, στὸν ὁποῖο ἔστειλα φωτογραφίες τῆς ἐπιγραφῆς, δὲν τὴν ἀποδίδει σὲ γνωστὸ 

χαράκτη. Θεωρεῖ ἀσφαλῆ μιὰ χρονολόγηση μέσα στὸ διάστημα 410-360 π.Χ. καὶ ἀναγνωρίζει ὁμοιότητες, μὲ 

ἐξαίρεση τὴ μορφὴ τοῦ γράμματος Ε, μὲ τὸν χαράκτη ποὺ ὀνομάζεται συμβατικὰ "The Cutter of IG II² 105" (368-

339 π.Χ.), βλ. S. V. Tracy, Athenian Democracy in Transition. Attic Letter-Cutters of 340 to 290 B.C., Berkeley 

1995, 67-69. Τὶς ὁμοιότητες μὲ τὸν ἐν λόγῳ χαράκτη μοῦ ἐπεσήμανε πρῶτος ὁ Ἄγγελος Ματθαίου, ὁ ὁποῖος ἐπίσης 

δὲν γνωρίζει τὸν χαράκτη τῆς ἐπιγραφῆς. Τοὺς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὶς παρατηρήσεις τους. 

3. Βεβαίως, ἂν ἡ πρόθεση εἶναι ἐς καὶ στὶς δύο περιπτώσεις (βλ. λ.χ. IG II² 6.18-19, IG II² 41.13, IG II² 141.27-

28), τὸ στοιχηδὸν εἶναι 25, ἢ 26, ἂν στὴ μία περίπτωση εἶναι εἰς καὶ στὴν ἄλλη ἐς (βλ. IG II² 84.8-10 καὶ 14-15, IG 

II² 124.12)· πρβλ. L. Threatte, The Grammar of Attic Inscriptions, I. Phonology, Berlin - New York 1980, 178. Οἱ 

δοκιμὲς συμπληρώσεων ἄλλων στίχων τὸ καθόρισαν στὰ 27 γράμματα. 

4 . Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀπονέμονται τιμὲς στὸν κυρίως τιμώμενο περιλαμβάνονται στὴν ἀρχὴ τοῦ 

ψηφίσματος, στὸ αἰτιολογικὸ τῆς ἀπόφασης. Δὲν βρῆκα καμία περίπτωση ποὺ νὰ ἀφορᾶ στὸ πρόσωπο ποὺ τιμᾶται 

καὶ νὰ ἀκολουθεῖ αἰτιολογικὸ μετὰ τὸ ἐπαινέσαι, πρβλ. IG II² 133.20-22: [ἐπαινέσαι  ὲ Φι]|λίσκ ν καὶ 

καλέσα[ι ἐπὶ  ένια εἰς τὸ π]|ρυτανεῖ [ν]εἰς αὔ[ρ]ι[ ν] (προξενία Φιλίσκου Σηστίου· 355/4), IG II³ 1, 

294.35-37: ἐπα[ινέσαι  ὲ Θε γένη|ν κ]αὶ [κα]λέ[σ]α[ι] ἐ[πὶ  ένια εἰς τὸ πρυτ|ανεῖ ν εἰς αὔρι ν] 

(προξενία Θεογένους Ναυκρατίτου· 349/8). 
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Μυτιληναίων· 368/7), ΗΟΡΟΣ 22-25 (2010-2013) 46, στ. 11-14: [ἐπαινέσαι  ὲ  καὶ ὅ[τ|ι 

ἀνὴρ ἀγαθὸ ὶ] | [......12......] [.] | [......12...... αίων (τιμὲς 

ἀγνώστων· πρὶν ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 4ου αἰ. π.Χ.). Σὲ ὅλες τὶς γνωστὲς περιπτώσεις ποὺ τιμῶνται 

δευτερευόντως ἄλλα πρόσωπα ἡ φρασεολογία ποὺ μαρτυρεῖται γιὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ ἐπαίνου εἶναι 

ἐπαινέσαι  ὲ καί.5
 Ἀκολούθως, προτείνω τὴ συμπλήρωση [ἐπαινέσ|αι  ὲ καὶ] Μέ  ντ . Στὴν 

ἀκραία περίπτωση ποὺ θεωρήσουμε ὅτι τὸ δημοσιευόμενο θραῦσμα ἀποτελεῖ τὴν πρώτη μαρτυρία τῆς 

παράλειψης τοῦ συνδέσμου καί πρὸ τῆς αἰτιατικῆς τοῦ ὀνόματος,
 6
 τότε τὸ κύριο ὄνομα συμπληρώνεται 

ὡς [ ι  μέ  ντ  ἢ [Λα  μέ  ντ  ἢ [Λεω μέ  ντ . 

4/5 […..11…… ὅτ|ι ἐστὶν ἀ]· ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐλλειπόντων γραμμάτων μπορεῖ νὰ αὐξηθεῖ κατὰ 

ἕνα γράμμα, ἂν συμπληρώσει κανεὶς ἐστὶ ἀντὶ ἐστίν. Στὸ κενὸ τῶν 11 (12) γρ. ἐπιβάλλεται νὰ 

συμπληρωθεῖ ἕνας ὁμοιόπτωτος προσδιορισμὸς στὴν αἰτιατικὴ τοῦ κυρίου ὀνόματος, πρβλ. IG I³ 

228.20-22: [ἐπαιν έσ[αι  |ὲ κα ὶ  ήμων[α  τὸν ἀ [ελφὸν τ ὸν Ἀ[ρχω|νί    (τιμὲς 

Ἀρχωνίδου καὶ Δήμωνος· 385/4),
7
 IG II² 82.19-22: ἐπαινέσα|[ι  ὲ καὶ ..5... ι [.] τὸμ πα[τέ ρα 

Ὀλ|[ιά   …6… ὅ τι ἐστὶ ἀνὴρ ἀγαθ|[ὸς περὶ τὸν  ῆ μ ν τὸν Ἀθην[α ίων (προξενία 

Ὀλιάδου· 378/7), ΙG ΙΙ² 124.10-12: ἐπαινέ[σαι   ὲ καὶ Μ[έ νωνα τὸν στρατηγ[ὸν κ|αὶ  τὸς 

πρέσβεις τὸς πεμφ[θέ ντας εἰ[ς  Κάρυστ ν (συμμαχία Ἀθηναίων καὶ Καρυστίων· 357 π.Χ.). 

6-7 κα[……….20………. ι ἐπὶ  ένι · ὁπωσδήποτε πρέπει κάπου νὰ συμπληρωθεῖ τὸ 

ἀπαρέμφατο καλέσαι, συνδεόμενο μὲ τὸ ἐπαινέσαι μὲ τὸν σύνδεσμο καί ἢ μὲ τὸν  έ, λ.χ. κα[ὶ 

καλέσαι .....10..... κα]ὶ ἐπὶ  ένι 8 ἢ κα[λέσαι  ὲ .....11...... κα]ὶ ἐπὶ  ένι . Ἐξακολουθεῖ 

πάντως νὰ παρέχει δυσκολία τὸ κενὸ τῶν 10 ἢ 11 γρ. ποὺ προκύπτει. 

Προτείνω ὡς πιθανὴ τὴ συμπλήρωση κα[ὶ τὸν ...7.... καὶ καλέσα]ι ἐπὶ  ένι , δηλ. ὁ 

σύνδεσμος νὰ συνδέει δύο ἐπιθετικοὺς προσδιορισμοὺς δυνάμει τοῦ ἄρθρου στὴν αἰτιατικὴ τὸν  ῆμ ν: 

[ὅτ|ι ἐστὶν ἀ νὴρ ἀγαθ[ὸς περὶ τὸν  ῆμ |ν τὸν Ἀθη ναίων κα[ὶ τὸν ...7.... καὶ καλέσα]ι 

ἐπὶ  ένι  (στ. 4-7), πρβλ. ΙG ΙΙ² 107.17-18: [ἐπαινέσ αι  ὲ καὶ Ἱερ [ί ταν ὅτι ἐστὶν ἀ[νὴ ρ 

ἀγαθὸς περ[ὶ τ ὸ[ν |  ῆ μ ν τὸν Ἀθηναίων καὶ τὸν Μυτ[ι λη[να ίων (τιμὲς Μυτιληναίων, 

368/7· ὁ Ἱεροίτας ἦταν ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς πρεσβείας τῶν Μυτιληναίων). Στὰ ἐλλείποντα 7 γρ. πρέπει νὰ 

                                                                    
5. Γιὰ τὴ φρασεολογία βλ. A. S. Henry, Honours and Privileges in Athenian Decrees. The Principal Formulae 

of Athenian Honorary Decrees, Hildesheim 1983 (Subsidia Epigraphica 10) 4-5. Πρβλ. Βούλα Ν. Μπαρδάνη, Δύο 

νέα Ἀττικὰ ψηφίσματα, ΗΟΡΟΣ 22-25 (2010-2013) 45-46. 

6. Πρβλ. ὅμως καὶ τὸ ψήφισμα IG II² 107, μὲ τὸ ὁποῖο τιμῶνται οἱ Μυτιληναῖοι (368/7). Ἀμέσως μετὰ τὴν 

ἀπονομὴ τιμῶν στὸν δῆμο ἐπαινεῖται δευτερευόντως μὲ τὸ ὄνομά του ὁ ἀρχηγὸς τῆς πρεσβείας τῶν Μυτιληναίων· 

ἡ φρασεολογία εἶναι ἡ ἀναμενόμενη, ἐπαινέσαι  ὲ καὶ (στ. 17: [ἐπαινέσ αι  ὲ καὶ Ἱερ [ί ταν). Ἀκολουθεῖ 

ἡ πρόβλεψη γιὰ τὴν ἀναγραφὴ καὶ τὴν ἵδρυση τῆς στήλης (στ. 18-24) καὶ στὴ συνέχεια ὁ ἔπαινος τῶν Ἀθηναίων 

πρέσβεων ποὺ ἐστάλησαν στὴ Μυτιλήνη, χωρὶς ὅμως νὰ περιλαμβάνεται τὸ καί στὴ φρασεολογία (στ. 24-25: 

ἐπαινέσαι  ὲ τ ὺς πρέσβεις τ ὺς | [πεμφ θέντας εἰς Μυτιλήνην καὶ καλέσαι ἐπὶ  εῖπν ν εἰς 

αὔρι ν). 

7. Ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἀρχωνίδου Δήμων τιμήθηκε μὲ διαφορετικὴ εἰσήγηση (τροπολογία). Τὸ ψήφισμα ἀνεγράφη 

σὲ στήλη τὸ 385/4 (βλ. fr. b, στ. 8-10). Ὁ D. Lewis τὸ συμπεριέλαβε στὴν τρίτη ἔκδοση τῶν Ἀττικῶν 

προευκλειδείων ἐπιγραφῶν, ἐπειδὴ περιέχει ὅρους ποὺ ἦταν σὲ ἰσχὺ τὴν περίοδο τῆς Ἀθηναϊκῆς ἡγεμονίας (στ. 8-

10). Ὁ Ἄγγελος Ματθαίου, Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (2ο τεῦχος), Γραμματεῖον 2 (2013) 6, 

ἀποσυνέδεσε τὰ δύο θραύσματα (a, b) τοῦ ψηφίσματος, ἀποδεικνύοντας ὅτι δὲν ἀνήκουν στὴν ἴδια στήλη. 

8. Ἑλκυστική, ἐπειδὴ ἁρμόζει ἀκριβῶς στὸ κενό, θὰ φαινόταν ἡ συμπλήρωση κα[ὶ καλέσαι ...μέ|  ντα 

κα]ὶ ἐπὶ  ένι , ποὺ προϋποθέτει ὅμως δύο ἐξαιρέσεις, (α) τὴν ἀπουσία τοῦ συνδέσμου καὶ στὸν στ. 4 καὶ (β) τὴν 

ἐπανάληψη τοῦ κυρίου ὀνόματος ἀντὶ τῆς παράλειψής του ἢ τῆς χρήσης τῆς ἐπαναληπτικῆς ἀντωνυμίας (αὐτόν). 

Ὁμολογῶ ὅτι δὲν βρῆκα ἀκριβὲς παράλληλο τῆς φρασεολογίας ἐπαινέσαι  ὲ (καὶ) τὸν δεῖνα ... καὶ καλέσαι τὸν 

δεῖνα ἐπὶ  ένια (ἢ ἐπὶ  εῖπν ν), δηλαδὴ ὁ ἐπαινούμενος νὰ κατονομάζεται καὶ μετὰ τὸ καλέσαι. 
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συμπληρωθεῖ τὸ κατὰ γενικὴ πληθυντικοῦ ὄνομα τοῦ ἄλλου δήμου, μὲ τὸν ὁποῖο προφανῶς σχετιζόταν 

εὐθέως καὶ ὁ ἐπαινούμενος Μέδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εἰκ. 1. Τὸ θραῦσμα τοῦ ψηφίσματος. 
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Εἰκ. 2. Ἡ ἐπιγραφή. 

 


