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1. Τιμητικό ψήφισμα ανωνύμου κοινοῦ ὀργεώνων για τον Σεραπίωνα, γιό του

Ποσειδωνίου από την Ηράκλεια (του Πόντου;) 

Μαρμάρινη στήλη με αέτωμα σπασμένη σε τρία κομμάτια. Στο αέτωμα ένα ανάγλυφο 

μερικώς κατεστραμμένο εικονίζει μάλλον την Αφροδίτη να τιμά τον τιμώμενο και μια 

γυναίκα. Στο μέσον, βωμός και στύλος. 

[ἀγ]αθεῖ τύχει. ἐπὶ Τιμάρχου ἄρχοντος, Θαργηλιῶνος ἀγορᾶι κυρ[ίαι]. 

[ἔ]δοξεν τοῖς ὀργεῶσιν· ἐπειδὴ Σεραπίων Ποσειδωνίου Ἡρακλεώτ[ης] 

ἐπιμελητὴς κατασταθεὶς εἰς τὸν ἐπὶ Διοκλέους ἄρχοντος ἐνιαυτ[ὸν] 

τάς τε θυσίας ἔθυσεν τοῖς θεοῖς τὰς καθηκούσας ἐν τῶι ἱερῶι καὶ [ἐ]- 

5 καλλιέρησεν ὑπέρ τε τοῦ κοινοῦ τῶν ὀργεώνων καὶ παίδων καὶ γ[υναι]- 

κῶν καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων, ἐπεμελήθη δὲ καὶ ὀργε[ώνων] 

καλῶς καὶ εὐσχημόνως ἐν ὅλωι τῶι ἐνιαυτῶι, ἐθεράπευσεν [δὲ καὶ τοὺς] 

θεοὺς ἐκ τῶν ἰδίων, ἐκονίασεν δὲ καὶ τὰ βάθρα τὰ ἐν τῶι ἱε[ρῶι σταθέντα] 

καὶ τὸν λουτρῶνα τὸν ἀνδρεῖον, ὑπομείνας δὲ καὶ πᾶσα[ν τὴν ἐπιμέλειαν] 

10 ἐπέδωκεν τοῖς ὀργεῶσιν καλῶς καὶ εὐσχημόνω[ς περὶ πλείστου ποι]- 

ούμενος τὴν εἰς τοὺς θεοὺς εὐσέβειαν καὶ τὴ[ν πρὸς τοὺς ὀργεῶνας] 

φιλοτιμίαν· ἵνα οὖν καὶ οἱ ὀργεῶνες φαίνωντ[αι τιμῶντες τοὺς πρός τε] 

θεοὺς φιλοτιμουμένους καὶ εἰς ἑαυτούς· [δεδόχθαι τοῖς ὀργεῶσιν ἐπαινέσαι Σεραπίωνα] 

Ποσειδωνίου Ἡρακλεώτην καὶ στεφανῶ[σαι αὐτὸν θαλλοῦ στεφά]- 

15 νωι καὶ λημνίσκωι ὧι πάτριόν ἐστιν εὐσε[βείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς] 

θεοὺς καὶ ἀναγορεύειν καὶ τοῦτον τ[ὸν στέφανον τὸν γραμμα]- 

τέα καὶ τὸν ἐπιμελητὴν καθάπερ καὶ [τοὺς ἄλλους μετὰ τὰς σπονδὰς] 

ἐν τῶι ἱερῶι, ἐὰν δὲ μὴ ἀναγορεύσω[σιν ἢ μὴ στεφανώσωσιν, ἀποτεῖσαι] 

[δρ]α[χμ]ὰς (50) ∶ ἱερὰς τῆι Ἀφροδίτε[ι, ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα] 

20 [εἰς στήλη]ν λιθίνην κα[ὶ] στ[ῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι]. 

Στο όνομα της αγαθής τύχης. Όταν (επώνυμος) άρχοντας ήταν ο Τίμαρχος, (τον μήνα) 

Θαργηλιώνα1, στην γενική συνέλευση. Οι ὀργεῶνες αποφάσισαν: Επειδή ο Σεραπίωνας γιος του 

Ποσειδώνιου2 από την Ηράκλεια (του Πόντου(;)), αφού ορίστηκε επιμελητής κατά το έτος του 

1 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Μαϊου – μέσα Ιουνίου. 
2 Ath. Onom. s.v. (49). 

Τόπος εύρεσης: Βρέθηκε στην οδο Συγγρού, κοντά στην εκκλησία του αγ. Σώστη (EM 3876) 

Χρονολογία: ἄρχων Τίμαρχος, 138/7 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: AM 66 (1941) 228 αρ. 4 [GRA I 191, αρ. 39. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/236282 ] 

Αναφορές: A. Wilhelm, Kleine Schriften III, 273 αρ. 46. Hesperia 47 (1978) 261-6. Meyer, Marion 

(1989) Die griechischen Urkundenreliefs, αρ. C3, Berlin. Lawton, Carol L. (1995) Attic document reliefs. 

Art and politics in ancient Athens, αρ. 61, Oxford. SEG 47.26, SEG 56.7. Bull. Ep. 1948 αρ. 50, Bull. Ep. 

1950 αρ. 71. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/228   

Μεταφράσεις: GRA I 192, αρ. 39 & http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-

by-the-sacrificing-associates-of-aphrodite-for-their-supervisor-1387-bce/ (αγγλική) 

https://epigraphy.packhum.org/text/236282
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/228
http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-the-sacrificing-associates-of-aphrodite-for-their-supervisor-1387-bce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-the-sacrificing-associates-of-aphrodite-for-their-supervisor-1387-bce/
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άρχοντα Διοκλή (139/8 π.Χ.), τέλεσε τις αρμόζουσες στους θεούς θυσίες στο ιερό και (5) παρήχε 

ευνοϊκούς οιωνούς για το κοινό των ὀργεώνων και τα παιδιά και τις γυναίκες και για τον δήμο 

των Αθηναίων, φρόντισε τους ὀργεῶνες καλώς και αξιοπρεπώς καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, 

φρόντισε για την λατρεία των θεών συνεισφέροντας από την τσέπη του, φρόντισε να στρωθούν 

με επίχρισμα τα βάθρα που στέκονται στο ιερό και το ανδρικό λουτρό, υπομένοντας όλες τις 

έγνοιες της παραπάνω φροντίδας, και (10) παρείχε επιπλέον χρήματα καλώς και αξιοπρεπώς 

στους ὀργεῶνες φανερώνοντας την ευσέβεια του προς τους θεούς και τον ζήλο του προς τους 

ὀργεῶνες. Για να δείξουν, λοιπόν, και οι ὀργεῶνες ότι εκτιμούν αυτούς που επιδεικνύουν 

αφοσίωση στους θεούς και στους ίδιους, αποφάσισαν να επαινέσουν τον Σεραπίωνα γιο του 

Ποσειδώνιου από την Ηράκλεια και να του απονείμουν στέφανο από κλαδιά ελιάς (15) και 

κορδέλα, όπως είναι πατροπαράδοτο, εξαιτίας της ευσέβειας του και ο γραμματέας και ο 

επιμελητής να μνημονεύουν τον στέφανο, όπως συμβαίνει και με τους άλλους, μετά τις σπονδές 

στο ιερό. Εάν δεν μνημονεύσουν τον στέφανο ή δεν τον απονείμουν, να οφείλουν 50 δραχμές ως 

ιερές στην Αφροδίτη. Το ψήφισμα αυτό να γραφεί σε (20) λίθινη στήλη και να ανεγερθεί στο ιερό. 
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2. Αποσπασματικό τιμητικό (;) ψήφισμα αγνώστου σωματείου 

 

Μαρμάρινη στήλη.  

 

— — — — — χ — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — —  

— — — δ[ρ]αχμ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

— — — ους στρα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

— — — ο̣ι ὑπ’ αὐτοῦ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

5 — — — ο․ιον καὶ στ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

— — — ειαι ἐκ τ[ῶν ἰδίων ․περ. 6․․] τὸν δῆμον — — — — — — — — — — — — 

[— κατ]ὰ μῆνα ε․περ. 5․ον σ[τεφάν]ωι καὶ λ[η]μνίσ[κωι — — — — — — — —] 

— — τὸν ταμίαν [καὶ] τὸν γρ[αμμ]ατέα καὶ τοὺς ἐπ[ιμελητὰς — — — —] 

— — — ττα[κ]ον ον․․περ. 7․․ε․περ. 6․․τα․ερασο̣σ — — — — — — — — — —  

10 — — — — — ον κα[ὶ τὸν γρ]αμ[μ]α[τ]έα Διονύσιον — — — — — — — 

— — — — — η․τ[․ χρή]σιμ․․ ἑαυτοῖς καὶ ασ̣ — — — — — — — — — —  

[ζηλωταὶ γίν]ωνται τ[ῶ]ν ὁμοίων εἰδότες ὅτ[ι κομιοῦνται χάριτας ἀξί]- 

[ας. ἀναγράψαι δ]ὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν στήλη[ι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀκρο]- 

[πόλει, εἰς δὲ τὴν ἀνα]γραφὴν μερίσαι τὸν ταμί[αν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα]. 

 

--- δραχμές---/ ---- από αυτόν ----/(5) ---από την περιουσία του --- τον δήμο ---- / --- κάθε μήνα --- με 

στεφάνι και ταινία ----/ ο ταμίας και ο γραμματέας και οι επιμελητές ----/ ----/ (10) --- και τον 

γραμματέα Διονύσιο ---- / ---- χρήσιμο (;) σε εμάς και ---- / ---- για να επιδιώξουν με ζήλο παρόμοια 

πράγματα, γνωρίζοντας ότι θα λάβουν ισάξιες τιμές. Να αναγραφεί αυτό το ψήφισμα σε στήλη 

λίθινη και να ανεγερθεί στην ακρόπολη, ο δε ταμίας να καταβάλει την δαπάνη που θα γίνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τόπος εύρεσης: Ακρόπολη Αθηνών, δυτικά του Παρθενώνα το 1839 (ΕΜ 7588) 

Χρονολογία: περ. 130-117 π.Χ.  

Δημοσιεύσεις: Ἐφημερίς Ἀρχαιολογικὴ 1853, 1043 αρ. 1959 (ΑΡΜΑ 5, 40 αρ. 268). IG iii 456. IG 

ii2 1333 [PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/3549 ] 

Αναφορές: Αρχ.Εφ. 1905, 242. Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. 

A22D, Leipzig. Tracy, S. V. (1990) Attic Letter-Cutters of 228 to 86 B.C., 189, Berkeley (χρονολογία). 

SEG 46.2363. Bull. Ep. 1926, σελ. 265. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/567  

https://epigraphy.packhum.org/text/3549
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/567
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3. Αποσπασματικό τιμητικό ψήφισμα άγνωστου σωματείου 

 

Απότμημα μαρμάρινης στήλης με κυμάτιο και ακρωτήριο.  

 

[ἐπὶ — περ. 6 — ἄρχοντο]ς Σκιροφοριῶνος ἐνάτει ἱσταμένου ἀγορᾶι κυ[ρίαι] 

— — — περ. 15 — — —ω̣νος v Ἀργεῖος Ἀσκλαπίωνος Ἀτηνεὺς εἶπ̣ε̣[ν· ἐπει]- 

[δὴ — — — περ. 13 — — —]οδότου Ἀνθηδόνιος διατελεῖ λέγων καὶ πρά[ττων] 

[τὰ συμφέροντα τῆι σ]υνόδωι βουλόμενος καθ’ ὅσον ἐστὶν αὐτ[ὸς δυνα]- 

5 [τὸς αἰεί τινος ἀγαθοῦ] π̣α̣[ραί]τ̣ιος γίνεσθαι πᾶσι τοῖ<ς> τὴν σύ[νοδον φέ]- 

[ρουσι — — — — — — — — — —]ν̣․․ [ἐν] τε ταῖς λει[τουργίαις] 

[— — — — — — — — — — — — — — — μ]εγαλ— — — — — — — — —  

 

[Όταν άρχοντας ήταν ο --- ], κατά τον μήνα Σκιροφοριώνα3, την ενάτη μέρα, στη γενική 

συνέλευση. [ --- ] ο Αργείος γιος του Ασκλαπίωνα από την Ατήνη4 πρότεινε: [επειδή ο --- γιος του -

-- ]δότου από την Ανθηδόνα (της Βοιωτίας) λέει και πράττει πράγματα προς όφελος της συνόδου, 

επιθυμώντας, όσο του είναι δυνατόν, να γίνεται (5) πάντοτε αίτιος αγαθών για όλα τα μέλη του 

σωματείου --- στις λειτουργίες ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Ιουνίου – μέσα Ιουλίου. 
4 Ath. Onom. s.v. (5). Αθηναϊκός δήμος στην περιοχή Χάρακας κοντά στο Σούνιο. 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, Κεραμεικός 

Χρονολογία: περ. 130-116 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Kerameikos 3, αρ. A6 [Le Guen, Brigitte (2001) Les associations de technites 

dionysiaques à l’époque hellénistique, I Dubia 3, Nancy. Aneziri, Sofia (2003) Die Vereine der 

dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte, 

Organisation und Wirkung der hellenistischen Technitenvereines, 418-9 αρ. 3, Stuttgart. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/236043 ] 

Αναφορές: Tracy, S. V. (1990) Attic Letter-Cutters of 228 to 86 B.C., 187-91, Berkeley (χρονολογία). 

SEG 51.2279. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/344 

https://epigraphy.packhum.org/text/236043
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/344
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4. Απόφαση της Αθηναϊκής Βουλής, με την οποία εγκρίνεται η ανάρτηση 

πορτραίτου του Διοδώρου γιού του Θεοφίλου από τις Αλές, ἐπιμελητή του 

λιμανιού, ύστερα από πρόταση του ταμία του σωματείου των ναυκλήρων και 

ἐμπόρων που λατρεύουν τον Ξένιο Δία 
 

Μαρμάρινη στήλη με αέτωμα και ανάγλυφη προτομή στο αέτωμα. 

 
ἐπὶ Διονυσίου ἄρχοντος τοῦ μετὰ 

Παράμονον ἐπὶ τῆς Αἰαντίδος ἑ- 

βδόμης πρυτανείας, ᾗ Λάμιος Τιμού- 

χου Ῥαμνούσιος ἐγραμμάτευεν· Γα- 

5 μηλιῶνος ὀγδόῃ ἱσταμένου, ὀγδό- 

ῃ τῆς πρυτανείας· βουλὴ ἐμ βουλευ- 

τηρίωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν 

Στρατοφῶν Στρατοκλέους Σουνι- 

εὺς καὶ συνπρόεδροι· 

10    ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ· 

Ῥῆσος Ἀρτέμωνος Ἁλαιεὺς εἶπεν· 

ἐπειδὴ πρόσοδον ποιησάμενος πρὸς 

τὴν βουλὴν Διόγνητος ἐξ Οἴου ταμί- 

ας ναυκλήρων καὶ ἐμπόρων τῶν φε- 

15 ρόντων τὴν σύνοδον τοῦ Διὸς τοῦ 

Ξενίου ἐμφανίζει τεῖ βουλεῖ βούλεσ- 

θαι τὴν σύνοδον ἀναθεῖναι εἰκόνα γρα- 

πτὴν ἐν ὅπλῳ τοῦ ἑαυτῶν προξέ- 

νου, κεχειροτονημένου δὲ καὶ ἐπιμε- 

20 [λ]ητοῦ ἐπὶ τὸν λιμένα Διοδώρου τοῦ 

Θεοφίλου Ἁλαιέως ἐν τῶι ἀρχείωι αὐ- 

τοῦ καὶ διὰ ταῦτα παρακαλεῖ τὴν βου- 

λὴν ἐπικυρῶσαι ἑαυτῶι ψήφισμα· 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα (Βενετία, Συλλογή Naniano). 

Χρονολογία: ἄρχων Διονύσιος ὁ μετὰ Παράμονον, 112/1 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Biagi, P. (1785) Tractatus de decretis Atheniensium in quo illustratur singularum 

decrete Atheniense ex Musaeo equitis ac senatoris Iacobi Nanii Veneti, 20, Roma [Driuzzo, F. (1815) 

Collezione di tutte le antichità che si conservano nel Museo Naniano di Venezia, 1 αρ. 1, Venezia. CIG 

124. Egger, A. C. (1844) Epigraphices graecae specimina selecta, 19 αρ. 13, Paris. Lüders, O. (1873) 

Die dionysischen Künstler, 161 αρ. 30, Berlin. Michel, Ch. (1912) Recueil d’inscriptions grecques. 

Supplément, αρ. 1502, Paris]. IG ii 475. IG ii2 1012 [Syll3 706. GRA I 203, αρ. 42. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/3232 ] 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. E4, Leipzig. Topoi 8 

(1998) 249 (χρονολογία). SEG 53.2201, SEG 54.11. Bull. Ep. 1926 σελ. 264, Bull. Ep. 1946/7 αρ. 103. 

CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/290  

Μεταφράσεις: GRA I 204 αρ. 42, AGRW Sourcebook αρ. 5 & http://philipharland.com/greco-

roman-associations/5-honorary-decree-of-a-society-of-ship-owners-and-merchants/ (αγγλική). 

https://epigraphy.packhum.org/text/3232
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/290
http://philipharland.com/greco-roman-associations/5-honorary-decree-of-a-society-of-ship-owners-and-merchants/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/5-honorary-decree-of-a-society-of-ship-owners-and-merchants/
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ἀγαθε[ῖ] τύχει δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ ἐπι- 

25 κεχω[ρ]ῆσθα[ι] Διογνήτῳ καὶ τῇ συνόδῳ 

[π]ο[ι]ήσα[σθ]αι τ[ὴν] ἀνάθεσιν τῆ[ς] γρα- 

πτῆς εἰκόνος ἐν ὅπλῳ Διοδώρου τοῦ 

Θεοφίλου Ἁλαιέως ἐν τῶι ἀρχείωι αὐ- 

τοῦ καθάπερ παρακαλεῖ τὴν βουλήν. 

 

Όταν άρχοντας ήταν ο Διονύσιος, αυτός μετά τον (άρχοντα) Παράμονο, κατά την έβδομη 

πρυτανεία5, αυτήν της Αιαντίδος φυλής κατά την οποία γραμματέας ήταν ο Λάμιος γιος του 

Τιμούχου από τον Ραμνούντα6, την όγδοη μέρα του μήνα (5) Γαμηλιώνα7, την όγδοη μέρα της 

πρυτανείας, όταν η βουλή συνεδρίασε στο βουλευτήριο. Ο Στρατοφών γιος του Στρατοκλή από το 

Σούνιο8 και οι συνπρόεδροι έθεσαν την πρόταση σε ψηφοφορία. (10) Η Βουλή αποφάσισε: Ο 

Ρήσος, γιος του Αρτέμωνα από τις Αλές9 πρότεινε: Επειδή ο Διόγνητος από το Οἶον10, ταμίας των 

ναυκλήρων11 και εμπόρων (15) που λατρεύουν τον Ξένιο Δία, εμφανίστηκε στην Βουλή και 

ζήτησε να επιτραπεί στο σωματείο να ανεγείρει ζωγραφιστό ένοπλο πορτραίτο του Διοδώρου 

γιού του Θεοφίλου από τις Αλές12, προξένου τους και (20) εκλεγμένου επιμελητή του λιμανιού, 

(έξω) από την έδρα (του αξιωματούχου), και για αυτό ζητά από την Βουλή να επικυρώσει το 

ψήφισμα του (του σωματείου). Στο όνομα της αγαθής τύχης, η Βουλή αποφάσισε (25) να 

παραχωρήσει στον Διόγνητο και στο σωματείο το δικαίωμα να ανεγείρουν ζωγραφιστό ένοπλο 

πορτραίτο του Διοδώρου γιου του Θεοφίλου από τις Αλές στην έδρα του, σύμφωνα με την αίτηση 

προς την Βουλή. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 Πρυτανεία ονομαζόταν το χρονικό διάστημα ενός σεληνιακού μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου μία από τις 

αθηναϊκές φυλές ασκούσε την εκτελεστική εξουσία στην Αθήνα. 
6 Ath. Onom. s.v. (3). 
7 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Ιανουαρίου – μέσα Φεβρουαρίου. 
8 Ath. Onom. s.v. (8). 
9 Ath. Onom. s.v. (1). Υπήρχαν δύο αθηναϊκοί δήμοι με το όνομα Ἁλαὶ, Ἁλαὶ Ἀραφηνίδες (σημερινή Λούτσα) 

και Ἁλαὶ Αἰξωνίδες (σημερινό Παλαιοχώρι Βούλας). 
10 Ath. Onom. s.v. (42). Υπήρχαν δύο αθηναϊκοί δήμοι με το όνομα Οἶον, Οἶον Δεκελεικόν (σημερινό Μπογιάτι) 

και Οἶον Κεραμεικόν. 
11 Οι ναύκληροι κατά την ελληνο-ρωμαϊκή αρχαιότητα ήταν οι ιδιοκτήτες σκάφους με το οποίο διενεργούσαν 

εμπόριο είτε για δικό τους όφελος ή σε συνεργασία με κάποιο τρίτο ή για λογαριασμό κάποιου τρίτου ή απλώς 

μετέφεραν τα προϊόντα τρίτου με σύμβαση ναύλωσης, βλ. Velissaropoulos, J. (1978) Les nauclères grecs. 

Recherches sur les institutions maritimes en Grèce et dans l’Orient hellénisé, Genève και Arnaoutoglou, I. N. 

(2020) “Naukleroi in Roman Miletus” στον τόμο: Dimopoulou, Athena, Helmis, Andreas & Dimitris 

Karambelas (eds) Ἰουλίαν Βελισσαροπούλου ἐπαινέσαι. Studies in ancient Greek and Roman law honour of Julie 

Velissaropoulos-Karakostas, 35-51, Ἀθῆναι (με βιβλιογραφία). 
12 Ath. Onom. s.v. (75). 
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5. Τιμητικό ψήφισμα των λατρευτών των Μεγάλων Θεών για αξιωματούχο 
 

Απότμημα μαρμάρινης στήλης και ίχνος γείσου. 

 

[ἀγαθῆι τύχηι· ἐπὶ] Διονυσίο[υ ἄρχοντος τοῦ μετὰ] 

[Παράμονον] ἐ̣[ν] δ̣[ὲ] τῶι οἴκωι Ν[․․περ. 8․․․ τοῦ Ἀπολ]- 

[λωνίου Ἀ]λεξανδρέως· Σκιρο[φοριῶνος εἰκάδι]· 

[ἀγο]ρ̣ᾱι κυρία ἐν τῶι οἴκωι· Ἀν[․․․․περ. 13․․․․․ Ἀν]- 

5 τ̣ιοχεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ Εὔνι[κος ․․․․․περ. 15․․․․․․] 

[․․]σιος νομοφυλακῶν ἐν τῶι ἐπ̣[ὶ Διονυσίου τοῦ μετὰ] 

[Παρ]άμονον ἄρχοντος ἐνιαυτῶ[ι εὐσεβῶς καὶ φιλο]- 

[τίμ]ως διακείμενος τὰ πρὸς τοὺς [θεοὺς ․․περ. 8․․․] 

[․․․] π̣άντας ἀνθρώπους φιλανθ[ρώπως ․․․περ. 10․․․] 

10 [․περ. 6․․]υ̣ αὐτῶι τὴν ὑπά[ρχ]ουσα[ν — — — — —] 

[․․․περ. 9․․․]ης τὸ τῆς Η̣[— — — — — — — — — — — ] 

[․․․περ. 11․․․․]ΛΡ[— — — — — — — — — — — — — —] 

 

Στο όνομα της Αγαθής Τύχης. ‘Οταν άρχοντας ήταν ο Διονύσιος, αυτός μετά τον (άρχοντα) 

Παράμονο, στον οἶκο δε του Ν[ --- του Απολ]λωνίου από την Αλεξάνδρεια, την εικοστή μέρα του 

μήνα Σκιροφοριώνα13, στη γενική συνέλευση (που έλαβε χώρα) στον οἶκο. Ο Αν[ --- γιος του --- ] 

από την (5) Αντιόχεια πρότεινε: Επειδή ο Εύνικος [ --- ] κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

νομοφύλακα στη διάρκεια του έτους του άρχοντα Διονυσίου, αυτού μετά τον Παράμονο, επέδειξε 

ευσέβεια και ζήλο προς τους θεούς [ --- ] και προς όλους τους ανθρώπους --- (10) σε αυτόν την 

υπάρχουσα ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
13 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Ιουνίου – μέσα Ιουλίου. 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, Αγορά ανατολικά της Μέσης Στοάς (Ag. I 6282) 

Χρονολογία: ἄρχων Διονύσιος ὁ μετὰ Παράμονον, 112/1 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Ag. 16, 324 (= Hesperia 30 (1961) 229 αρ. 28) [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/233266 ]  

Αναφορές: Αρχ. Εφ. 1969, 7-14. Tracy, S. V. (1990) Attic Letter-Cutters of 228 to 86 B.C., 201-3, 

Berkeley (χρονολογία). Topoi 8 (1998) 249 (χρονολογία). SEG 21.535, 58.148. Bull. Ep. 1962, αρ. 107. 

CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/288 

https://epigraphy.packhum.org/text/233266
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/288
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6. Τιμητικό ψήφισμα των λατρευτών των Μεγάλων Θεῶν και της Ἀφροδίτης

Απότμημα μαρμάρινης στήλης με αέτωμα και ακρωτήρια. Ανάγλυφος ρόδακας στο 

αέτωμα. 

θε[οί]. 

ἐπὶ Σωσικράτου ἄρχοντος, ἐ[ν δὲ τῶι οἴκωι Ν․․περ. 8․․․ τοῦ] 

Ἀπολλωνίου Ἀλεξανδ[ρέως· Σκιροφοριῶνος εἰ]- 

κάδι· ἀγορὰ κυρία ἐν τῶι οἴκ[ωι· Ἀν․․․․περ. 13․․․․․ Ἀν]- 

5 τιοχεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ [Ν․․περ. 8․․․ Ἀπολλωνίου] 

Ἀλεξανδρεὺς εὐσεβῶς [διακείμενος τὰ πρὸς τοὺς] 

θεοὺς ὑπομείνας ἱερεὺς [ἄρχειν ἐν τῶι οἴκωι(;) τῶν] 

Μεγάλων Θεῶν καὶ τῆς Ἀ[φροδίτης — — — — — — ἀνε]- 

στράφη φιλοδόξως καὶ ἔθυ[σεν τὰς θυσίας ὑπέρ τε] 

10 [τῶ]ν κατακεκλειμένων ἐξ ο[— — — — καὶ — — — ] 

[․περ. 6․․]ν[․․․ ἀν]άγκηι συνε[— — — — — — — — — — ] 

[․․․περ. 10․․․] ιχνη γραμμάτων [— — — — — — — — — ] 

Θεοί. Όταν άρχοντας ήταν ο Σωσικράτης, [στον οἶκο --- του] Απολλωνίου από την Αλεξάνδρεια 

την εικοστή μέρα του μήνα Σκιροφοριώνος14, γενική συνέλευση στον οἶ[κο ο Αν--- από] την (5) 

Αντιόχεια πρότεινε: επειδή ο [ --- γιος του Απολλώνιου] από την Αλεξάνδρεια διάκειται ευσεβώς 

προς τους θεούς και διετέλεσε ιερέας [στον οἶκο των] Μεγάλων Θεών και της Α[φροδίτης ---] και 

επεδίωξε την καλή φήμη και τέλεσε τις θυσίες υπέρ αυτών που (10) συμμετείχαν στο συμπόσιο --- 

ανάγκη ---  

14 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Ιουνίου – μέσα Ιουλίου. 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, Αγορά. (Ag. I 6108) 

Χρονολογία: ἄρχων Σωσικράτης, 111/10 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Ag. 16, 325 (= Hesperia 30 (1961) 229 αρ. 29) [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/233269 ]  

Αναφορές: Αρχ. Εφ. 1969, 7-14. Tracy, S. V. (1990) Attic Letter-Cutters of 228 to 86 B.C., 201-3, 

Berkeley (χρονολογία). SEG 21.536. Bull. Ep. 1962, αρ. 107. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/288 

https://epigraphy.packhum.org/text/233269
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/288
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7. Κατάλογος μελών του σωματείου των Σαβαζιαστῶν 
 

Μαρμάρινη στήλη με αέτωμα και ακρωτήρια. 

 
θεο[ί]. 

ἀγαθεῖ τύχει· ἐπὶ Θεοκλέους ἄρχον- 

τος· Μουνιχιῶνος ἀγορᾶι κυρίαι· 

ἔδοξεν τοῖς Σαβαζιασταῖς, ἀνα- 

5 γράψαι τὰ ὀνόματα τῶν ἐρανι- 

στῶν ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι 

ἐν τῶι ἱερῶι. 

ἱερεὺς 

Ζήνων Ἀντιοχεύς· 

10 ταμίας καὶ 

γραμματεὺς 

καὶ ἐπιμελητὴς 

Δωρόθεος Ὄαθεν. 

Ἐρανισταί· 

15 Εὔβουλος Σημαχίδης 

Βάκχιος Μιλήσιος 

Ξενοκλείδης Σουνιεύς 

Διοκλῆς Κολωνῆθεν 

Ἔπαινος Φαληρεὺς νε(ώτερος) 

20 Σωμένης Οἰναῖος 

Ἔπαινος Φαληρεὺς πρεσ(βύτερος) 

Διογένης Μακεδών 

Φαῖδρος Μιλήσιος 

Διογένης Ἀμφιτροπῆθεν 

25 Ἀπελλῆς Κολωνῆθεν 

Ἀπολλόδωρος Τρικορύσιος 

Φιλοκράτης Ξυπεταιών 

Θεοδόσιος Ἀχαρνεύς 

Κόϊντος Προβαλίσιος 

30 Ἀρτέμων Λαοδικεύς 

Διονύσιος Λαοδικεύς 

Τόπος εύρεσης: Πειραιάς (ΕΜ 7844) 

Χρονολογία: ἄρχων Μήδειος, 101/100 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Ἀρχ. Ἐφ. 1883, 246. IG ii (5) 626(B) [Michel, Ch. (1900) Recueil d’inscriptions grecques, 

αρ. 972, Paris]. IG ii2 1335 [CCIS ii 51. GRA I 207, αρ. 43. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/3551 ] 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A48a & 72, Leipzig. SEG 

46.2363, SEG 47.26, SEG 55.724, SEG 61.29. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/353  

Μεταφράσεις: GRA I 209, αρ. 43 & http://philipharland.com/greco-roman-associations/list-of-

contributing-sabaziasts-101100-bce/ (αγγλική) 

https://epigraphy.packhum.org/text/3551
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/353
http://philipharland.com/greco-roman-associations/list-of-contributing-sabaziasts-101100-bce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/list-of-contributing-sabaziasts-101100-bce/
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Δημήτριος Ἀντιοχεύς 

Διόδοτος Ἁλιμούσιος 

Διονύσιος Ἁλιμούσιος 

35 Ἀθηνόδοτος Οἰναῖος νε(ώτερος) 

Μενέδημος Μακεδών 

Σήρ̣α̣μβ̣̣ο̣ς ̣Αἰθαλίδης 

Θεοδόσιος Ἁγνούσιος 

Ζώβιος Ἡρακλεώτης 

40 Διονύσιος Φλυεύς 

Εὐφρόνιος Φαληρεύς 

Εὐρύστρατος Κικυννεύς 

Ἀθηνόδοτος Οἰναῖος πρε(σβύτερος) 

Διονύσιος Ἕρμειος 

45 Σῶσος Μαρωνίτης 

Φίλων 

Λῦσις Παλληνεύς 

Πλούταρχος Αἰγινήτης 

Ἀριστοτέλης Παιανιεύς 

50 Ὠκυμένης Προβαλίσιος 

Πύθων 

Πολέμαρχος Φαληρεύς 

Σωσιγένης Προβαλίσιος 

Ῥόδιππος Ῥαμνούσιος 

55 Σωσιγένης Ἀπαμεύς 

Φιλόστρατος Κολωνῆθεν 

Μενέμαχος Παιανιεύς 

Ἀγαθοκλῆς δημόσιος 

Ἀριστόνικος Ὀῆθεν 

60 Δημήτριος Ἀλωπεκῆθεν 

Λήναιος Μιλήσιος 

Θέων Ὀῆθεν 

Σωτᾶς Ἀναγυράσιος 

Εὐβουλίδης 

65 Δημήτριος Ἁμαξαντεύς 

65a      vacat 0.32 

66 [ἀνεγρά]φη̣̣ ἐπὶ Μηδείου Μουνιχιῶνος. 

 

Θεοί. Στο όνομα της αγαθής τύχης. Όταν άρχοντας ήταν ο Θεοκλής (103/2 π.Χ), τον μήνα 

Μουνιχιώνα15, στην γενική συνέλευση. Οι Σαβαζιαστές16 αποφάσισαν να (5) αναγράψουν τα 

ονόματα των ερανιστών σε λίθινη στήλη και να την στήσουν στο ιερό. Ιερέας ο Ζήνων από την 

Αντιόχεια17. (10) Ταμίας καὶ γραμματεὺς καὶ ἐπιμελητὴς ο Δωρόθεος από [τον δήμο] της Ὄας18. 

Ερανισταί (ακολουθούν 51 ανδρικά ονόματα, από τα οποία 35 αντιστοιχούν σε Αθηναίους, 12 σε ξένους, 3 

 
15 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Απριλίου – μέσα Μαίου. 
16 Παρόμοια σωματεία: SEG 2.608 (Τέως, τέλος 3ου αι. π.Χ.), SEG 33.639 (Ρόδος, περ. 100 π.Χ.). 
17 Ath. Onom. s.v. (163). 
18 Ath. Onom. s.v. (96). Αθηναϊκός δήμος στη σημερινή τοποθεσία Παπαγγελάκη. 
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χωρίς κανένα διακριτικό και 1 σε δημόσιο δούλο). Γράφτηκε όταν (άρχοντας ήταν) ο Μήδειος, (τον 

μήνα) Μουνιχιώνα. 

 

 

  



 

15 

 

8. Τιμητική επιγραφή για τον Αντίοχο από τους γονείς του και το σωματείο 

των Ἀσκληπιαστῶν 
 

Μαρμάρινη πλάκα σπασμένη στη δεξιά και αριστερή πλευρά. 

 
[Ἀ]ντίοχον Μενάν[δρου] 

   Μελιτέα 

[τὸ]ν ἀρ[χ]ερανιστὴ[ν] 

[τῶν Ἀ]σκλη[πι]αστ[ῶν] 

5 ὁ π[ατ]ὴρ αὐ[τ]οῦ κα[ὶ] 

[ἡ] μήτ[ηρ] Ἅγν̣[η] Νείκ̣[ω]- 

[νο]ς Μαραθωνίου θ[υ]- 

[γά]τηρ σὺν τῶι κοινῶ[ι] 

[τῶν] Ἀσκληπιαστῶ[ν]. 

10          vac. 

 

Τον Αντίοχο γιο του Μενάνδρου από την Μελίτη19, αρχερανιστή των Ασκληπιαστών 

(στεφάνωσαν (;)) (5) ο πατέρας και η μητέρα του Αγνή θυγατέρα του Νίκωνα από τον 

Μαραθώνα20, μαζί με το σωματείο των Ασκληπιαστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
19 Ath. Onom. s.v. (63). Αθηναϊκός δήμος δυτικά της Αγοράς στο άστυ. 
20 Ath. Onom. s.v. (1). 

Τόπος εύρεσης: Μενίδι (Αχαρνές) (σημερ.) 

Χρονολογία: 2ος αι. π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: MDAI (A) 13 (1888) 339 αρ. 516. IG ii2 2960 [GRA I 278, αρ. 54. Kellogg, Danielle L. 

(2013) Marathon fighters and men of maple: ancient Acharnai, Oxford. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/5217 ].  

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A53c, Leipzig. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/325  

Μεταφράσεις: GRA I 278, αρ. 54 & http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-

the-asklepiasts-mid-ii-ce/ (αγγλική) 

https://epigraphy.packhum.org/text/5217
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/325
http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-the-asklepiasts-mid-ii-ce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-the-asklepiasts-mid-ii-ce/
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9. Ανάθεση της στήλης με κατάλογο μελών αγνώστου σωματείου 
 

Μαρμάρινη στήλη. 

 
           [— — — Εἰρηναῖος?] 

           [Εἰρην]αίου Ἀντιοχεὺς 

           [ἀνέθη]κεν τὴν στήλην 

[ἀ]ρχερανιστὴς Εἰρηναῖος 

5 [ἱ]ερεὺς Εἰρηναῖος νεώτερος 

6 Βῖθυς 

Μητροφάνης 

Θεοκλῆς 

Νέων 

10 Λαμέδων 

Ἀντίγονος 

Εὐμένης 

Βαγχίδης 

Ὀνήσιμος 

15 Χρήσιμος 

Διοκλῆς 

Ζήνων 

Ἀπολλώνιος 

Ἕρμων 

20 Δάμων 

Νουμήνιος 

Διόδωρος Σουνιε(ὺς) 

Ξένων 

Ὀνήσιμος νεώ(τερος) 

25 Εὐφράνωρ 

Ἀσκληπιάδης 

Παρνασός 

Στρύμων 

Σ[α]ραπίων 

30 Διονυσόδωρος 

[Δ]ᾶος 

[Μη]ν̣όδοτος 

32a — — — 33 Δημόκλεια 

Στρατονίκη 

35 Ἀμμωνία 

Θηβαγένεια 

Διονυσία 

Διονυσία 

Διοδότη 

40 Μητρίχη 

Γνώμη 

Ἀπολλωνία 

Εὐτυχίς 

Μητροδώρα 

45 Ἡδεῖα 

Εὐπορία Φιλωνί(δου) 

Διονυσία Ἀμμω(νίου?) 

Κλεοπάτρα 

Ἀμμία 

50 Ἰσιάς 

Ἐρωτίς 

Διοδώρα 

Φιλαινίς 

Περσίς 

55 Δωρίς 

Ἀντιοχίς 

Διοδότη 

Σάρδιον 

Εὐπορία 

Τόπος εύρεσης: Χαλάνδρι (σημερ.) 

Χρονολογία: τέλη 2ου αι. π.Χ.  

Δημοσιεύσεις: MDAI (A) 21 (1896: 438 αρ. 4) [Michel, Ch. (1912) Recueil d’inscriptions grecques. 

Supplement, αρ. 1560, Paris]. IG ii2 2358 [GRA I 194-5, αρ. 40. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/4594 ]. IG ii3 (4) (1) 661. 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A45, Leipzig. SEG 44.255, 

SEG 47.26, SEG 54.235, SEG 61.29. Bull. Ep. 1987 αρ. 573. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/572  

Μεταφράσεις: AIO https://www.atticinscriptions.com/inscriptions & 

http://philipharland.com/greco-roman-associations/membership-list-of-a-cultic-association-ca-135-

bce/ (αγγλική) 

https://epigraphy.packhum.org/text/4594
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/572
https://www.atticinscriptions.com/inscriptions
http://philipharland.com/greco-roman-associations/membership-list-of-a-cultic-association-ca-135-bce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/membership-list-of-a-cultic-association-ca-135-bce/
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60 Ἐπικαρπία 

[Ἀρ]έ̣τη 

․․․․υ̣ν̣ 

62a — — — 

63 Ἀρτεμίδωρος 

Μένανδρος 

65 Φιλωνίδης 

Δωρόθεος 

Μύστα 

Μνάσων 

Ἡρακλείδης Φιλω(νίδου) 

70 Μοσχίων 

Σαραπίων 

Γλαυκίας 

Φιλωνίδης Ἰφισ(τιάδης) 

Γλαῦκος 

75 Ἀρσάκης 

Μάαρκος 

Ὀνήσιμος 

Βότρυς 

Ἡράκλειτος 

80 Ἱέρων 

Φίλων Ἁλαιεύς 

Ἡρακλείδης Μαραθώ(νιος) 

Ἀθηνόδωρος 

Εἰρηναῖος Μενάνδρου 

85 Χαλῖνος 

Λαμέδων νεώ(τερος) 

Λυσανίας 

Ἀρτεμιδώρα 

Λυσανίας Ἰωνίδης 

90 Ἀσκληπιάς 

Διόδοτος 

Στρατονίκη 

Δημόκριτος 

Ἀλεξίων 

95 Νικόστρατος 

Βίοττος 

[Ἀ]ρτεμισία 

— — —
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Ο Ειρηναίος γιος του Ειρηναίου από την Αντιόχεια21 ανήγειρε στην στήλη. (Ο) αρχερανιστής 

Ειρηναίος. (5) (Ο) ιερέας Ειρηναίος ο νεώτερος. Ακολουθούν τα ονόματα των 98 μελών κατανεμημένα 

σε τρείς στήλες. Αντιστοιχούν σε 58 άνδρες (5 με το δημοτικό τους) και 36 γυναίκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Ath. Onom. s.v. (122). 
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10. Αφιέρωση του Μέλπωνος στον Δία Νάϊο και σε άγνωστο σωματείο 
 

Μαρμάρινος βωμός. 

 

Διὶ Ναίῳ 

[κ]αὶ τῇ συν- 

όδῳ Μέλ- 

λπων Κα[λ]- 

5 [λ]ιξέν[ου] 

[Πρ]οβ[α]λί- 

σιος εὐ- 

ξάμ[ε]- 

νο[ς] ἀν[έ]- 

10 θηκεν. 

 

Στον Δία Ναίο και στη σύνοδο, ο Μέλπων γιος του (5) Καλλίξενου από την Προβάλινθο22 μετά 

από υπόσχεση (που έδωσε), (10) ανέθεσε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
22 Ath. Onom. s.v. (1). Αθηναϊκός δήμος νοτιανατολικά του οικισμού Βρανά. 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, δυτικά του Παρθενώνα (ΕΜ 10001) 

Χρονολογία: τέλη 2ου αι. π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Δελτίον Ἀρχαιολογικόν 1890, 145 αρ. 2. IG ii2 4707 [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/7005 ]. IG ii3 (4) (2) 1216. 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A57, Leipzig. SEG 53.206. 

CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/334 

https://epigraphy.packhum.org/text/7005
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/334
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11. Επιγραφή σε βάση αγάλματος

Απότμημα μαρμάρινης βάσης. 

[— — — Ἐλ]ε̣υσῖνι 

[— — — θια]σῶ̣ται 

[— — — — —]άνην 

[— — — — — — —] 

--- στην Ελευσίνα --- οι θιασώτες ---- 

Τόπος εύρεσης: Ελευσίνα (Μουσείο Ελευσίνας Ε 266) 

Χρονολογία: τέλη 2ου /αρχές 1ου αι. π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: I. Eleusis 256 [PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/346718 ].  

Αναφορές: CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/254  

Μεταφράσεις: http://philipharland.com/greco-roman-associations/dedication-frag-of-a-statue-

by-society-members-ii-i-bce/  

https://epigraphy.packhum.org/text/346718
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/254
http://philipharland.com/greco-roman-associations/dedication-frag-of-a-statue-by-society-members-ii-i-bce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/dedication-frag-of-a-statue-by-society-members-ii-i-bce/
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12. Τιμητικό ψήφισμα αγνώστου σωματείου για αξιωματούχο του 
 

Απότμημα μαρμάρινης στήλης. 

 

[․․․․περ. 12․․․․]τ̣ω[— — — — — — — — — — ] 

[․․περ. 8․․․] α̣ὐ̣τοῦ καὶ [— — — — — — — — ] 

[․․] ε̣ἰκόνα τε ἔνοπ[λον — — — — — τοὺς] 

[θ]ε̣οὺς καὶ ἐπίχυσιν [— — — μηνὸς Ποσι]- 

5 δ̣ε̣ῶνος τῆι ἐνάτηι ἱ[σταμένου — — — — ] 

Φ̣ιλήμονος εὐεργετ[— — — — — — — — ] 

[γ]ενομένης πᾶσιν [— — — — — — — — —] 

κ̣α̣ὶ̣ προθυμότερος [— — — — — — — — —] 

τ̣ῶν κοινῶν ἐπιμελε[— — — — — — — — ἐνι]- 

10 αυτοῦ(;) μετὰ τὴν τριετ[ίαν — — — — — —] 

[ὑ]πομένοντος ταμίο[υ — — — — — — — — ] 

[ἐ]νιαυτὸν καὶ [  ]εα[— — — — — — — —] 

[τ]ὰ πάτρια· v συν[․περ. 4-5․]ν[— — — — — —] 

μηνὸς κατασ[ταθ(;)— — — — — — — — — — —] 

15 [․]αν ταμιευ[— — — — — — — — — — — — —] 

[․․․]την του[— — — — — — — — — — — — —] 

 

--- αυτού και --- ανδριάντα με στρατιωτική στολή --- στους θεούς και τελετουργική ρύση υγρού23 --

- κατά τον μήνα (5) Ποσιδεώνα24 την ενάτη ημέρα --- γιου του Φιλήμονα, ευεργέτη (;) --- που έγινε 

σε όλους --- και πιο πρόθυμος --- των κοινών υποθέσεων επιμελείται --- του έτους μετά την (10) 

τριετία --- διετέλεσε ταμίας --- κατά το έτος και --- σύμφωνα με τα πάτρια --- τον μηνα ορίστηκε --

- (15) διετέλεσε ταμίας --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
23 Για τον όρο ἐπίχυσις βλ. IG xii (3) 330. 
24 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Δεκεμβρίου – μέσα Ιανουαρίου. 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, Αγορά (Ag. I 456) 

Χρονολογία: αρχές 1ου αι. π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Ag. 16, 330 (= Hesperia 3 (1934) 37 αρ. 25). [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/233278 ] 

Αναφορές: BCH 58 (1934) 93. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/871 

https://epigraphy.packhum.org/text/233278
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/871
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13. Τιμητικό ψήφισμα κοινοῦ ὀργεώνων για την ιέρεια Νικασίδα 
 

Μαρμάρινη πλάκα με αέτωμα. 

 
θεοί. 

ἐπὶ Ἡρακλείτου ἄρχοντος· Σκιροφοριῶνος ἀγορᾶι κυρίαι· 

ἔδοξεν τοῖς ὀργεῶσιν· v Σάτυρος Μενίσκου Αἰξω[νεὺς] 

εἶπεν· περὶ ὧν ἀπαγγέλλει ἡ ἱ<έ>ρεια τῆς Συρίας θ[εοῦ] 

5 Νικασὶς Φιλίσκου Κορινθία περὶ τῶν θυσ[ιῶν ὧν ἔθυεν] 

τεῖ τε Ἀφροδίτει τεῖ Συρίαι καὶ τοῖς ἄλλοις θε[οῖς οἷς πάτρι]- 

ον ἦν, v ἀγαθεῖ τύχει τὰ μὲν ἀγαθὰ δέ[χεσθαι τὰ γεγονότα] 

ἐν τοῖς ἱεροῖς ὑπέρ τε τῶν ὀργεώ[νων καὶ — — — — —]· 

ὅπως [ἂ]ν οὖν καὶ οἱ ὀργεῶν[ες φαίνωνται — — — χά]- 

10 ριτας ἀπονέμοντες [καὶ τιμῶντες καταξίως τοὺς φιλο]- 

τιμουμένους [εἴς τε τὴν θεὸν καὶ τὸ κοινὸν τῶν ὀργεώνων, ἐπαι]- 

νέσαι τὴν ἱ[έρειαν — — — — — — — — — — — — — — — —] 

 

Θεοί. Όταν άρχοντας ήταν ο Ηράκλειτος, κατά τον μήνα Σκιροφοριώνα25, στη γενική συνέλευση. 

Οι οργεώνες αποφάσισαν. Ο Σάτυρος γιος του Μενίσκου από την Αιξωνή26 πρότεινε: Για όσα 

ανήγγειλε η ιέρεια της Συρίας θεού27, (5) η Νικασίς, θυγατέρα του Φιλίσκου από την Κόρινθο28, 

 
25 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Ιουνίου – μέσα Ιουλίου. 
26 Ath. Onom. s.v. (27). Αθηναϊκός δήμος στη σημερινή Γλυφάδα.  
27 Συρία θεός = εννοείται η Ἁγνή Θεά Συρία Ἀφροδίτη. Βλ. I. Delos 2220-21, 2224-5, 2227-8, 2232-5, 2238, 

2240-1, 2245-6, 2251-2300, 2531, 2628, SEG 35.887 (όλες χρονολογούμενες στις τελευταίες δεκαετίες του 2ου 

αι. π.Χ.) και Baslez, Marie-Françoise (1999) “Le culte de la déesse syrienne dans le monde hellénistique” στον 

τόμο: Bonnet, Corinne & A. Motte (eds) Les syncrétismes religieux dans le monde méditerrannéen antique 

(Actes du colloque International en l'honneur de Franz Cumont à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa 

mort. Rome, Academia Belgica, 25-27 septembre 1997), 229-48, Bruxelles. Baslez, Marie-Françoise (2001) “ 

Entre traditions rationales et intégration: les associations sémitiques du monde grec” στον τόμο: Ribichini, S., 

Rocchi, Maria & P. Xella (eds) La questione delle influenze vicino-orientali sulla religione greca. Stato degli 

studi e prospettive della ricerca (Atti del colloquio internazionale, Roma, 20-22 maggio 1999), 235-47, Roma. 

Ackermann, Delphine (2010) “L’Hagnè Theos du dème d’Aixônè en Attique: réflexions sur l’anonymat divin 

dans la religion grecque antique” Archiv für Religionsgeschichte 12, 83-120. 
28 Ath. Onom. s.v. (1). 

Τόπος εύρεσης: Πειραιάς (ΕΜ 7858) 

Χρονολογία: ἄρχων Ἡράκλειτος 97/6 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Rangabes, K. (1855) Antiquités Helléniques, II, 429 αρ. 809, Athènes. [LeBas 383. 

Foucart, P. (1873) Les associations religieuses chez les Grecs. Eranes, thiases, orgeons, 198 αρ. 10, 

Paris. Lüders, O. (1873) Die dionysischen Künstler, 156 αρ. 20, Berlin. Michel, Ch. (1912) Recueil 

d’inscriptions grecques. Supplément, αρ. 1561, Paris]. IG ii 627. IG ii2 1337 [GRA I 211, αρ. 44. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/3553 ].  

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A2k, Leipzig. SEG 16.111, 

SEG 46.2363, SEG 47.26, SEG 52.1898, SEG 60.1646. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/228  

Μεταφράσεις: GRA I 211-2, αρ. 44 & http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-

by-sacrificing-associates-for-the-priestess-of-syrian-aphrodite-9796-bce/ (αγγλική) 

https://epigraphy.packhum.org/text/3553
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/228
http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-sacrificing-associates-for-the-priestess-of-syrian-aphrodite-9796-bce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-sacrificing-associates-for-the-priestess-of-syrian-aphrodite-9796-bce/
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για τις θυσίες που τέλεσε στην Συρία Αφροδίτη και στους άλλους θεούς, όπως είναι το έθιμο. Στο 

όνομα της αγαθής τύχης. Να αποδεχθούν τα καλά νέα από τις ιερουργίες προς όφελος των 

οργεώνων και --- για να φανούν και οι οργεώνες ότι --- ανταποδίδουν τις (10) χάρες [και 

ανταμείβουν επαξίως] αυτούς που δείχνουν ζήλο [προς την θεά και το κοινό των οργεώνων, να 

επαι]νέσουν την ι[έρεια ---] 
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14. Τιμητική επιγραφή του σωματείου των ἐμπόρων και ναυκλήρων για τον 

στρατηγό Ἄργειο 

 

Μαρμάρινη στήλη. 

 

οἱ ἔμποροι κα[ὶ ναύκληροι] 

 Ἀργεῖον Ἀργείου Τρικορύσιο[ν στρατηγήσαντα ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ] 

 ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ δικαιοσ[ύνης τῆς εἰς αὑτοὺς ἀνέθεσαν]. 

 

Οι έμποροι και οι ναύκληροι ανέθεσαν (τον ανδριάντα) του Αργείου γιού του Αργείου από την 

Τρικόρυνθο29, διατελέσαντα στρατηγό για τον Πειραιά, εξαιτίας της αρετής και της ακεραιότητας 

(που επέδειξε) απέναντι τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
29 Ath. Onom. s.v. (10). Αθηναϊκός δήμος νοτιοανατολικά του Κάτω Σουλίου. 

Τόπος εύρεσης: Πειραιάς, κοντά στο θέατρο 

Χρονολογία: περ. 97/6 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Παρνασσός 6 (1882) 250 και 7 (1883) 773. BCH 6 (1882) 278. IG ii 1339. IG ii2 2952 

[PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/3555 ] 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. E3b, Leipzig. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/293 

https://epigraphy.packhum.org/text/3555
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/293
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15. Τιμητική επιγραφή του κοινοῦ τῶν Σιδωνίων για τον Διοπείθη από την 

Σιδώνα 

 

Μαρμάρινη στήλη στο άνω μέρος της οποίας υπάρχει κείμενο οκτώ στίχων στην 

φοινικική (βλ. Kanaanaische und Aramaische Inschriften αρ. 60). 

 

 τὸ κοινὸν τῶν Σιδωνίων 

 Διοπείθ<η>ν Σιδώνιον. 

 

Το σωματείο των Σιδωνίων (τιμά) τον Διοπείθη από την Σιδώνα30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Ath. Onom. s.v. (69). Στον σημερινό Λίβανο.  

Τόπος εύρεσης: Πειραιάς, στον κόλπο Κρομμυδαρού δυτικά της Ηετιωνείας. (Μουσείο 

Λούβρου) 

Χρονολογία: 96 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Revue Archeologique 1888/1, 5-7. IG ii (5) 1335(B) [Michel, Ch. (1912) Recueil 

d’inscriptions grecques. Supplément, αρ. 1719, Paris]. IG ii2 2946 [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/5204 ] 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A65a, Leipzig. Tracy, S. 

V. (1990) Attic Letter-Cutters of 228 to 86 B.C., 247-8, Berkeley (χρονολογία). ZPE 81(1990) 189-99. 

Bonnet, Corinne (2015) Les enfants de Cadmos. Le paysage religieux de la Phénicie hellénistique, 446-51, 

Paris. SEG 38.2003, SEG 47.26 & 2365, SEG 52.101 & 1929, SEG 57.2071, SEG 62.1893. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/331 

https://epigraphy.packhum.org/text/5204
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/331
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16. Τιμητικό ψήφισμα κοινοῦ ὀργεώνων για την ιέρεια Ὀνασὼ 

 

Μαρμάρινη στήλη. 

 
[ἐπὶ — — — ἄρχο]ντος· Μου[νιχιῶνος ἀγορᾶι] 

[κυρίαι· ἔδοξεν τοῖς ὀ]ργεῶσιν· E — — — — — 

[— — — — εἶπεν]· ἐπειδὴ Ὀν[α]σ[ὼ] Θ̣έ̣[ωνος(;) πρό]- 

[τερον μὲν ἱέρεια λα]χοῦσα εἰς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν 

5 [ἐπὶ — — — ἄρχον]τος v ὁμοίως δὲ κ[αὶ] πάλιν 

[λαχοῦσα εἰς τὸν ἐπὶ] Ζηνίωνος ἄρχοντος ἐνιαυτὸν̣ 

[καλῶς καὶ εὐσεβῶς τὴ]ν ἱερωσύνην διεξήγαγεν προ- 

[νοουμένη τῆς περὶ τὸ ἱε]ρὸν εὐκοσμίας καὶ τὰ λοιπὰ ἐ- 

[φιλοτιμήθη ὅσα καθῆ]κον ἦν τεῖ θεῶι, ἔθυσεν δὲ καὶ 

10 [τὰς καθηκούσας θυσίας] ἀλύπως τε πρὸς πάντας ἀν- 

[εστράφη τοὺς ὀργεῶνας]· ἵνα οὖν καὶ οἱ ὀργεῶνες φα- 

[ίνωνται τὴν ἀξίαν χάριν] ἀποδιδόντες ταῖς φιλοτ- 

[ιμουμέναις τῶν λαγχανο]υσῶν ἱερειῶν εἰς τὴν 

[θεόν, δεδόχθαι τῶι κοινῶι τῶν ὀρ]γεώνων, ἐπαινέσαι τὴν 

15 [ἱέρειαν Ὀνασὼ καὶ στεφα]νῶσαι θαλλοῦ στεφά- 

[νωι ἀρετῆς ἕνεκα καὶ εὐσεβεία]ς <τῆς> εἰς τὴν θεὸν καὶ φιλο- 

[τιμίας τῆς εἰς τοὺς ὀργεῶνας· ἀ]ναθεῖναι δὲ αὐτῆς καὶ ε- 

[ἰκόνα ἐν τῶι ναῶι, στεφαν]οῦν δὲ αὐτὴν καθ’ [ἑκάστ]- 

[ην θυσίαν — — — καὶ] εἰς τὸν ἔπ[ειτα χρόνον —] 

 

[Όταν ο --- ήταν άρχο]ντας, τον μήνα Μου[νιχιώνα31 στη γενική συνέλευση] οι οργεώνες 

αποφάσισαν ο Ε[--- πρότεινε:] επειδή η Ονασώ θυγατέρα του Θέ[ωνος]32 κληρώθηκε στο 

παρελθόν ιέρεια (5) κατά το έτος του [ --- ] άρχοντα και παρομοίως όταν πάλι κληρώθηκε κατά το 

έτος του άρχοντα Ζηνίωνα (78/77 π.Χ. (;)), εκτέλεσε τα καθήκοντα της ως ιέρεια καλώς και με 

ευσέβεια, προνοώντας για την ευκοσμία του ιερού και φρόντισε με ζήλο όσα ζητήματα αφορούν 

την θεά, θυσίασε δε (10) τις αρμόζουσες θυσίες και συμπεριφέρθηκε (προσηκόντως) προς όλα τα 

μέλη, χωρίς να ενοχλήσει κανένα. Για να αποδείξουν και οι οργεώνες ότι ανταμείβουν τις 

 
31 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Απριλίου – μέσα Μαίου. 
32 Ath. Onom. s.v. (3). 

Τόπος εύρεσης: Πειραιάς (ΕΜ) 

Χρονολογία: περ. 70 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Κουμανούδης, Στ. (1860) Ἐπιγραφαὶ ἑλληνικαὶ ἀνέκδοτοι, 5 αρ. 6, Ἀθῆναι 

(APMA 3, 272 αρ. 111) [Lüders, O. (1873) Die dionysischen Künstler, 156 αρ. 18, Berlin. Foucart, P. 

(1873) Les associations religieuses chez les Grecs. Eranes, thiases, orgeons, 197 αρ. 9, Paris]. IG ii 

623. IG ii2 1334 [CCCA 2.266. GRA I 215, αρ. 45. PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/3550 ] 

Αναφορές: SEG 46.2363, SEG 61.140 (χρονολογία). Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen 

Vereinswesens, αρ. A2f, Leipzig. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/361  

Μεταφράσεις: GRA I 215-6, αρ. 45 & http://philipharland.com/greco-roman-

associations/honors-by-sacrificing-associates-for-their-priestess-after-7170-bce/ (αγγλική) 

https://epigraphy.packhum.org/text/3550
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/361
http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-sacrificing-associates-for-their-priestess-after-7170-bce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-sacrificing-associates-for-their-priestess-after-7170-bce/
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κληρωθείσες ιέρειες που επιδεικνύουν ζήλο προς την θεά, το σωματείο των οργεώνων 

αποφάσισε να επαινέσει την (15) ιέρεια Ονασώ και να την στεφανώσει με στεφάνι από ελιά 

εξαιτίας της αρετής και της ευσέβειας της προς την θεά και του ζήλου της προς τα μέλη και να 

αναθέσει το πορτραίτο της στον ναό και να το στεφανώνουν κάθε φορά που θυσιάζουν --- και 

στα επόμενα χρόνια … 
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17. Τιμητική επιγραφή με αναφορά σε ἀρχερανιστή

Μαρμάρινη στήλη με αέτωμα, ακρωτήρια και ανάγλυφη ασπίδα. 

θ[ε|οί]. 

ἀγαθῆι τύχηι. ἐπὶ Λυσάνδρου ἄρχοντος vv 

Μόνιμος Δημητρίου Ἀμισηνὸς ἀγωνοθετήσας v 

ὧν ἀρχεραν[ιστὴς ․․8-9․․․] ἐπὶ Ἀρισταίου vvvv 

5 Ἀντίοχος Μ[…..]ν̣ος [․․․9-10․․․]Ϲ̣[․․]ρεύς v 

 ίχνη 2 στίχων. 

Θεοί. Στο όνομα της αγαθής τύχης . Όταν ήταν άρχοντας ο Λύσανδρος. Ο Μόνιμος γιος του 

Δημητρίου από την Αμισό33 διετέλεσε αγωνοθέτης. Όντας αρχερανιστής όταν άρχοντας ήταν ο 

Αρισταίος (62/61 π.Χ.), (5) ο Αντίοχος γιος του Μ---να --- 

33 Ath. Onom. s.v. (3). Η Αμισός ήταν αποικία των Μιλησίων στον Πόντο (σημ. Σαμψούντα, Samsun). 

Τόπος εύρεσης: Αττική, Μαρούσι-εκκλησία αγ. Θωμά. 

Χρονολογία: ἄρχων Λύσανδρος, 52/1 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: SEG 37.103 (= AM 67 (1942) [1951] 30 αρ. 29) [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/294251 ] 

Αναφορές: Hesperia 14 (1945) 147-9. SEG 44.255, SEG 55.40. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/690 

https://epigraphy.packhum.org/text/294251
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/690


 

29 

 

18. Κανονισμός του σωματείου των Ἡροϊστῶν 

 

Στήλη από μάρμαρο, σπασμένη στις τρείς πλευρές. 

 

[ἀγαθῆι τύχηι· ἐ]πὶ Διοκλέους τοῦ Διοκλέ[ο]- 

[υς ἄρχοντος], ταμιεύοντος Ἀρόπου τοῦ Σε- 

[λεύκου — (εθνικό) —]ως Ἡροϊστῶν τῶν Διοτίμου 

[καὶ Ζήνωνος (;) κ]αὶ Παμμένου, ὧν ἀρχερανιστὴς 

5 [Ζηνίων (;) Διοτί]μου Μαραθώνιος· ἔδοξεν τῶ[ι κοι]- 

[νῶι τῶν Ἡρ]οϊστῶν, προνοηθῆναι τῆς [προσ]- 

[όδου ὅπω]ς οἱ ἀποδημοῦντες τῶν Ἡ[ροϊσ]- 

[τῶν καθ’ ὁν]δηποτεοῦν τρόπον διδῶ[σι εἰς] 

[τὴν θυσίαν (;)] δραχμὰς τρεῖς, οἱ δὲ ἐπιδη[μοῦν]- 

10 [τες καὶ] μὴ παραγινόμενοι ἐπάναγκ[ες] 

[ἀποδιδῶ]σι τὴν φορὰν τὰς ἓξ δραχμ[ὰς ἐ]- 

[ὰν καὶ μὴ (;) λάβ]ωσιν τὰ μέρη· ἐὰν δὲ μὴ διδ[ῶσι] 

[τὴν φοράν, ἔ]δοξεν μὴ μετέχειν αὐτο[ὺς] 

[τοῦ ἐράν]ου ἐὰν μή τινι συμβῆι διὰ πέ[ν]- 

15 [θος ἢ διὰ ἀ]σθένειαν ἀπολειφθῆναι· ὁμ[οί]- 

[ως δὲ ἔδοξ]ε ἐμβιβάζειν ἐξεῖναι τοῖς [τε]- 

[λοῦσιν ἔραν]ον δραχμῶν τριάκοντα κα[ὶ] 

— — — — — ων ἓξ δραχμῶν καὶ μὴ π... 

………, ὑπὲρ τούτων δὲ ἀναδιδ[όν]- 

20 [αι τὴν ψῆφον — — — — — — — —] 

 

[Στο όνομα της αγαθής τύχης]. Ὀταν άρχοντας ήταν ο Διοκλής γιος του Διοκλέους, ταμίας ο 

Άροπος γιος του Σελεύκου από [ --- ] των Ηροϊστών34 του Διοτίμου και του Ζήνωνα και του 

 
34 Παρομοίως βλ. IG vii 2725 (Ακραίφια, 2ος αι. μ.Χ.), IG ix (2) 1129 (Δημητριάς, αυτοκρατορική), FD iii (1) 

294 (Δελφοί, 5ος/4ος αι. π.Χ.), IG xii (1) 35 (Ρόδος, ελληνιστικό?), Ι. Rhodian Peraia 471 (Καρία-Αυλαι?, 1ος αι. 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, Αγορά δυτικά της οδού Διοσκούρων στην εκκλησία της Υπαπαντής 

(ΕΜ 7858 ή 7774). 

Χρονολογία: ἄρχων Διοκλῆς Διοκλέους, 47/46 ή 45/44 (;) π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Pittakes, Κ. (1835) L’ ancienne Athènes, 35, Athènes (APMA 3, 98 αρ. 465). 

Ἐφημερίς Ἀρχαιολογική 1842, 520 αρ. 861 (APMA 5, 212 αρ. 1503) [Lüders, O. (1873) Die 

dionysischen Künstler, 161 αρ. 29, Berlin. Foucart, P. (1873) Les associations religieuses chez les 

Grecs. Eranes, thiases, orgeons, 203 αρ. 21, Paris. Michel, Ch. (1912) Recueil d’inscriptions grecques. 

Supplément, αρ. 1562, Paris]. IG ii 630. IG ii2 1339 [GRA I 217, αρ. 46. ΕΚΕΙΕΔ 46 (2016) 51 αρ. 6. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/3555 ].  

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A46, Leipzig. Topoi 8 

(1998) 259 (χρονολoγία). REG 113 (2000) 189-90 (χρονολογία). SEG 42.249 & 1803, SEG 44.255, SEG 

46.2363, SEG 47.26, SEG 55.29, SEG 56.2070, SEG 64.87. Bull. Ep. 2003 αρ. 272. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/357  

Μεταφράσεις: GRA I 217-8 αρ. 46, AGRW Sourcebook αρ. 6 & http://philipharland.com/greco-

roman-associations/6-regulations-of-the-heroists/ (αγγλική). ΕΚΕΙΕΔ 46 (2016) 51 αρ. 6 (ελληνική) 

https://epigraphy.packhum.org/text/3555
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/357
http://philipharland.com/greco-roman-associations/6-regulations-of-the-heroists/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/6-regulations-of-the-heroists/
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Παμμένη35, στους οποίους ἀρχερανιστὴς είναι ο (5) [Ζηνίων γιός του Διότι]μου από τον 

Μαραθώνα. Το σωματείο (κοινόν) των Ηροϊστών αποφάσισε: Να ληφθεί πρόνοια για τα 

εισοδήματα (του σωματείου) ώστε όσοι από τους Ηροϊστές είναι εκτός Αθηνών να δώσουν μ’ 

όποιον τρόπο μπορούν για θυσία 3 δρχ., όσοι βρίσκονται στην Αθήνα και δεν παρευρίσκονται να 

αποδώσουν (10) την εισφορά των 6 δρχ. υποχρεωτικώς ακόμα και εάν δεν πάρουν το μερίδιο (από 

τη θυσία). Αν δεν καταβάλλουν την εισφορά, αποφασίστηκε να μην συμμετέχουν στον ἔρανο (;) 

εκτός περιπτώσεων (15) πένθους ή ασθένειας. Παρομοίως αποφασίστηκε να επιτρέπεται σ’ 

όσους συγκροτούν έρανο 30 δρχ. να συμμετέχουν στο σωματείο και… 6 δρχ. και να μη … για 

αυτά δε να (20) αποφανθεί με ψηφοφορία… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.), I. Mylasa 421 (Καρία-Μύλασα, ελληνιστική), 423 (Καρία-Μύλασα, ελληνιστική), SEG 

33.946 (Έφεσος, τέλος 1ου αι. μ.Χ.), 57.1187-88 (Λυδία-Κολόη, μέσα 2ου αι. π.Χ.). 
35 Ath. Onom. s.v. (16). 
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19. Κατάλογος μελών αγνώστου σωματείου 
 

Μαρμάρινη στήλη σπασμένη σε τέσσερα κομμάτια με αέτωμα στο μέσον του οποίου 

σώζεται το μισό ανάγλυφης ασπίδας. 

 
[ἱ                      ε]                         ρ                                ὰ 

[— — — — — — — — — ἐπὶ] Ν̣ικάνδρου ἄρχοντος 

[— — — — — — — ἐν τοῖς] τ̣ρικλίνοις· ἀναγράψαι 

[δὲ ἐν στήληι τὰ ὀνόματα τῶν] μ̣ετεχόντων τῆς συν- 

5 [όδου — — — — — — ἀρχερανι]στ̣ὴς Κηφισόδοτος 

[Ε]ὐξεν[— — — Εἰ]τεαῖος· ἐρανισταὶ 

Τιμοκλῆς   vacat  

Κρίτων Χαιρο[κλ]έους Κειριά v δ v η[ς] 

Εὔπορος Εὐ[π]όρου [— — — — — —] 

10 Σωσίβιος Σωσ[— — — — — — — —] 

Φιδοκλῆς Τιμέ[ου — — — — — —] 

Δημήτριος Ἀρ[— — — — — — — —] 

[Θ]εόδοτος Δι[— — — — — — — —] 

[Ἀπ]ολλωνίδη[ς — — — — — — —] 

15 [Θεό]φιλος Σ[— — — — — — — —] 

             Λείπουν στίχοι 

16 [— — — —]ο[— — — — — — — — —] 

[— — — —]οτος [— — — — — — — —] 

[Κηφ]ισόδοτος [— — — — — — — —] 

[Ἀ]ριστόβουλο[ς — — — — — — —] 

20 [Κ]α̣λλιφῶν Καλλ̣[ι — — — — — —] 

[Κ]τησικλῆς Ἀπολ̣[λ — — — — — —] 

Κλείδαμος Κλει̣[δάμου — — — — —] 

[Τρύ]φων Τρύφωνο[ς — — — — — —] 

[Ἀσκλ]ηπιάδης Θε[οδότ]ο[υ — — —] 

25 [Φιλοκ]ύδης Κηφισο̣δότου̣ [Εἰτεαῖος] 

                     κενό 

 

Τα ιερά. [ --- όταν] άρχοντας ήταν ο Νίκανδρος [ --- ] στα τρίκλινα. Να αναγραφούν δε σε στήλη 

τα ονόματα όσων συμμετέχουν στο σωματείο [ ---] αρχερανιστής (ήταν) ο Κηφισόδοτος γιος του 

Ευξεν[ ---] από την Ειτέα36. Ερανιστές. Ακολουθεί κατάλογος με 19 σωζόμενα ανδρικά ονόματα. 

 
36 Ath. Onom. s.v. (44). Αθηναϊκός δήμος στο σημερινό Γραμματικό. 

Τόπος εύρεσης: Ραμνούντας 

Χρονολογία: ἄρχων Νίκανδρος, 41/40 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Petrakos, O demos tou Rhamnountos ii αρ. 203 [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/309193 ] 

Αναφορές: SEG 40.161, SEG 43.59, SEG 49.4, SEG 52.151. Bull. Ep. 1991 αρ. 289, Bull. Ep. 1995 αρ. 

253. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/319 

https://epigraphy.packhum.org/text/309193
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/319
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20. Τιμητικό ψήφισμα του κοινοῦ τῶν Σωτηριαστῶν για τον Διόδωρο, γιο του 

Σωκράτη από τις Αφίδνες 
 

Μαρμάρινη στήλη με αέτωμα και χαραγμένο στέφανο στην κορυφή. 

 

(ανάμεσα σε κλαδιά στεφανιού): 

        Διόδω- 

       ρον Σω- 

       κράτους 

       Ἀφιδναῖ- 

5           ον 

5a      κενό 0.055 

6 ἐπὶ Θεοπίθου ἄρχοντος, Μουνιχιῶνος 

ἕκτῃ· ἐπ[ε]ιδὴ [Δι]όδωρος Σωκράτου Ἀφ[ι]- 

δναῖος εὔνους ὢν δ[ια]τελεῖ τῶι [κοινῶι] τῶι 

Σωτηριαστῶν καὶ λόγῳ καὶ ἔργωι πράττω[ν] τ[ὰ] 

10 συνφέροντα τῇ συνόδωι, γενηθεὶς δ[ὲ] 

καὶ παραίτιος τῆς ἄνωθεν συλλογῆς καὶ 

τὴν σύνοδον αὐτὸς κτίσας ἀρχερανισ[τ]- 

ὴς ὑπέμεινεν, καὶ ταμιεύσας ἐν τῶι ἐπὶ 

Εὐθυδόμου ἄρχοντος ἐνιαυτῶι προεστά- 

15 τησεν τοῦ θεμελιωθῆναι τὴν σύνοδον· ἀ- 

διαλίπτως δὲ ἐπαγωνιζόμενος καὶ ἐν 

τῶι ἐπὶ Νικάνδρου ἄρχοντος ἐνιαυτῷ ταμιεύ- 

σας ὡσαύτως εὔξησεν τὰ κοινά· ἀκοπίατον δὲ 

ἑατὸν παρεχόμενος καὶ ἐν τῷ ἐπὶ Διοκλέους 

20 Μελιτέως ἄρχοντος ἐνιαυτῶι ταμιεύσας ἐποί- 

ησεν ἐκ πλήρους τὰ δίκαια καὶ τὰ νῦν ἐν τῶι 

ἐπὶ Καλλικρατίδου ἄρχοντος ἐνιαυτῷ ταμιεύσας π[ᾶ]- 

σαν εἰσηνέγκατο σπουδὴν καὶ φιλοτιμίαν περὶ τῶν κοι- 

νῶν· κατασταθεὶς δὲ καὶ ἱερεὺς τῆς Σωτείρας ἐν τῶι ἐ- 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, περιοχή Διπύλου, ιερό Αρτέμιδος(;) (ΕΜ 7849) 

Χρονολογία: ἄρχων Θεοπίθης, 36/35 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Εφ. Αρχ. 1893, 49. IG ii (5) 630(B) [Michel, Ch. (1900) Recueil d’inscriptions 

grecques, αρ. 973, Paris]. IG ii2 1343 [Syll3 1104. GRA I 225, αρ. 48. Ruggeri, Claudia (2013) Die 

antiken Schriftzeugnisse über den Kerameikos von Athen. Teil 2: Das Dipylon-Gebiet und der äussere 

Kerameikos, 50 αρ. C17, Wien. Graml, Constanze (2020) The sanctuary of Artemis Soteira in the 

Kerameikos of Athens, Wiesbaden. PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/3559 ]. 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A47a, Leipzig. Topoi 8 

(1998) 258-60 (χρονολογία). REG 113 (2000) 189-90 (χρονολογία). SEG 39.311, SEG 44.255, SEG 

45.229, SEG 46.2363, SEG 47.26, SEG 55.29, SEG 56.2070, SEG 62.81. Bull. Ep. 1999 αρ. 263, Bull. Ep. 

2007 αρ. 217. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/354  

Μεταφράσεις: GRA I 226-7, αρ. 48 & http://philipharland.com/greco-roman-

associations/honors-by-the-soteriasts-for-their-founder-37-35-bce/ (αγγλική) 

https://epigraphy.packhum.org/text/3559
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/354
http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-the-soteriasts-for-their-founder-37-35-bce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/honors-by-the-soteriasts-for-their-founder-37-35-bce/
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25 πὶ Μενάνδρου ἄρχοντος ἐνιαυτῶι ἐκαλλιέρησεν καὶ ἀφιλαργύρως 

ἱστανόμενος ἡστίασεν τοὺς ἐρανιστὰς ἐκ τῶ〚ι〛ν ἰδίων 

ἀναλώσας οὐκ ὀλίγον χρῆμα· ἐφ’ οἷς ἅπασιν ἡ σύνοδος ἀποδε- 

ξαμένη τὴν ἐκτένειαν καὶ φιλοτιμίαν αὐτοῦ ὁμοθυμα- 

δὸν προεβάλετο τοὺς εἰσοίσοντας αὐτοῖς τὰς καθηκού- 

30 σας τιμὰς Λεύκιον Ἀρτεμιδώρου Ἀζηνιέα, Δημήτριον Ἀρτε- 

μιδώρου Λαμπτρέα, Διότιμον Δημητρίου Κηφισιέα, Φίλιππον 

Φιλίππου Ἰκαριέα· τύχῃ ἀγαθῆι, δεδόχθαι τῷ κοινῶι τῶν Σωτηρι- 

αστῶν, ὧν ἀρχερανιστὴς Διόδωρος Σωκράτους Ἀφιδναῖος, <ἐπαινέσαι Διόδωρον Σωκράτους 

Ἀφιδναῖον> καὶ 

στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι ἐφ’ ᾗ ἔσχηκεν πρὸς τὴν σύνοδον 

35 ἀδιαλίπτωι φιλοτιμίᾳ· στεφανοῦσθαι δὲ αὐτὸν καθ’ ἕκα[σ]- 

τον ἐνιαυτὸν ὑπὸ τοῦ ἀεὶ ἐσομένου ταμίου καθὼς καὶ οἱ 

ἱερεῖς καὶ ὁ ἀρχερανιστής· ἀναγορεύεσθαι δὲ ὅτι τὸ κοι- 

νὸν τῶν Σωτηριαστῶν στεφανοῖ Διόδωρον κατὰ τὸ δό- 

γμα. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ δόγμα εἰς στήλην λιθίνην 

40 καὶ ἀναθῖναι ἐν τῶι τεμένει τῆς Σωτείρας, ἵνα τούτων 

συντελουμένων πολλοὶ ζηλωταὶ γίνωνται τὴν 

〚τὴν〛 σύνοδον ἐπαύξειν, βλέποντες τὸν κτίσαντα τυγ- 

χάνοντα τῆς πρεπούσης εὐνοίας τε καὶ μνήμης. 

Λεύκιος Ἀρτεμιδώρου Ἀζηνιεὺς εἶπεν· vv τῶ〚ι〛ν ψή- 

45 φων αἷς ἐδόκει τόδε τὸ δόγμα κύριον εἶναι, ἑξήκον[τα]· 

αἷς δὲ οὐκ ἐδόκει οὐδεμία. 

 

Διόδωρος γιος του Σωκράτη από τις Αφίδνες37. 

(6) Όταν άρχοντας ήταν ο Θεοπίθης, την έκτη μέρα του (μήνα) Μουνιχιώνα38. Επειδή ο Διόδωρος 

γιος του Σωκράτη από τις Αφίδνες διάκειται ευνοϊκά με λόγια και με έργα προς το σωματείο των 

Σωτηριαστών39, πράττοντας ό,τι είναι (10) συμφέρον για το σωματείο, και αφού έγινε η αιτία της 

σύστασης (του σωματείου) και οργάνωσε το σωματείο, παρέμεινε αρχερανιστής. Διετέλεσε 

ταμίας το έτος του αρχοντα Ευθυδόμου (42/41 π.Χ.) κατά την διάρκεια του οποίου πρωτοστάτησε 

στην (15) θεμελίωση του σωματείου. Ασταμάτητα αγωνιζόμενος και κατά το έτος του άρχοντα 

Νικάνδρου (41/40 π.Χ.) άσκησε τα καθήκοντα του ταμία και έτσι αύξησε την περιουσία του 

σωματείου. Όντας ακούραστος και κατά το έτος του άρχοντα Διοκλή από την (20) Μελίτη (39/38 

π.Χ.) υλοποίησε πλήρως τα δίκαια (του σωματείου) και τώρα κατά το έτος του άρχοντα 

Καλλικρατίδα (37/36 π.Χ.) διατελώντας ταμίας φρόντισε με ζήλο και προθυμία τις υποθέσεις του 

σωματείου. Αφού ορίστηκε ιερέας της Σωτείρας κατά το έτος του άρχοντα (25) Μενάνδρου (38/37 

π.Χ.) θεράπευσε και πλουσιοπάροχα εστίασε, με δικά του έξοδα, τους ερανιστές ξοδεύοντας όχι 

λίγο χρήμα. Για όλα αυτά το σωματείο, αποδεχόμενο την γενναιοδωρία και τον ζήλο του, 

ομοφώνως εξέλεξε τους άνδρες που θα του απονείμουν τις αρμόζουσες τιμές, (30) τον Λεύκιο γιο 

 
37 Ath. Onom. s.v. (60). Αθηναϊκός δήμος στη σημερινή τοποθεσία Κοτρόνι. 
38 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Απριλίου – μέσα Μαίου. 
39 Παρόμοια ονομασία σωματείων στην Ρόδο και την επικράτεια της, AΔ 23 (1968) Β2, 445, ASAA 22 (1939/40) 

148 αρ. 2, 151 αρ. 6 (2ος αι. π.Χ.), 151 αρ. 7 (1ος αι. π.Χ.), 153 αρ. 11 (93 π.Χ.), 165 αρ. 19, IG xii (1) 35, 161 

(3ος -2ος αι. π.Χ.), 162 (ελληνιστική), 163 (2ος αι. π.Χ.), 938 (50 μ.Χ.), 939 (93 π.Χ.), I. Rhodian Peraia 156 

(ελληνιστική), 204 (Τύμνος, 1ος αι. π.Χ.), I. Lindos II 252, 630 (50 π.Χ.), 683 (93 π.Χ.), Nuov. Sill. 28 (93 π.Χ.), 

44, SEG 15.497 (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.), 41.662, 54.794 (Πάρος, τέλος 3ου αι. π.Χ.), Tyche 32 (2017) 15 (Ρόδος, 

2ος /1ος αι. π.Χ.). 
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του Αρτεμιδώρου από την Αζηνία40, τον Δημήτριο γιο του Αρτεμιδώρου από τις Λαμπτρές41, τον 

Διότιμο γιο του Δημητρίου από τη Κηφισιά42, τον Φίλιππο γιο του Φιλίππου από το Ικάριον43. Στο 

όνομα της αγαθής τύχης, το σωματείο των Σωτηριαστών, στο οποίο αρχερανιστής είναι ο 

Διόδωρος γιος του Σωκράτη από τις Αφίδνες, αποφάσισε να επαινέσει τον Διόδωρο γιο του 

Σωκράτη από τις Αφίδνες και να του απονείμει στέφανο από ελιά για τον (35) αδιάλειπτο ζήλο 

που επεδειξε προς το σωματείο. Να στεφανώνεται δε κάθε χρόνο από τον εκάστοτε ταμία όπως 

οι ιερείς και ο αρχερανιστής. Να ανακοινώνεται δε ότι το σωματείο των Σωτηριαστών 

στεφανώνει τον Διόδωρο σύμφωνα με απόφαση τους. Να αναγραφεί η απόφαση αυτή σε λίθινη 

στήλη και (40) να ανατεθεί στο τέμενος της Σωτείρας, ώστε, αφού γίνουν όλα αυτά, να υπάρχουν 

πολλοί που θα επιδιώκουν να ευεργετήσουν το σωματείο, βλέποντας ότι ο ιδρυτής έτυχε της 

αρμόζουσας εύνοιας και μνείας. Αυτή ήταν η πρόταση του Λεύκιου γιου του Αρτεμιδώρου από 

την Αζηνία. Στην ψηφοφορία, (45) οι ψήφοι υπέρ της έγκρισης της απόφασης ήταν εξήντα, κατά 

δε καμία. 

40 Ath. Onom. s.v. (26). Αθηναϊκός δήμος στη σημερινή τοποθεσία Κοκκίνη. 
41 Ath. Onom. s.v. (358). Αθηναϊκός δήμος στη σημερινή τοποθεσία Κίτσι και Λαμπρικά. 
42 Ath. Onom. s.v. (54). 
43 Ath. Onom. s.v. (83). Αθηναϊκός δήμος στο σημερινό Διόνυσο στην Πεντέλη. 



35 

21. Τιμητική επιγραφή του σωματείου των ἐμπόρων για τον αγορανόμο

Παμμένη γιο του Ζήνωνα 

Μαρμάρινη βάση ανδριάντος. 

οἱ ἔμποροι Παμμένην Ζήνωνος 

Μαραθώνιον ἀγορανομήσαντα 

ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης 

 ἀνέθηκαν. 

Οι έμποροι ανέθεσαν (τον ανδριάντα) του Παμμένη γιου του Ζήνωνα από τον Μαραθώνα44, ο 

οποίος άσκησε τα καθήκοντα του αγορανόμου, εξαιτίας της αρετής και της ακεραιότητας (του). 

44 Ath. Onom. s.v. (13). 

Τόπος εύρεσης: Άγνωστος (ΕΜ 1923) 

Χρονολογία: περ. 35-17 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: BCH 38 (1914) 411 αρ. 20. IG ii2 3493 [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/5771 ]. 

Αναφορές: REG 113 (2000) 189-90 (χρονολογία). SEG 42.249, SEG 50.2, SEG 62.3 & 1896. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/294 

https://epigraphy.packhum.org/text/5771
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/294
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22. Τιμητική επιγραφή του σωματείου των ἐμπόρων για τον στρατηγό

Αντίπατρο, γιο του Αντίπατρου 

Μαρμάρινη βάση ανδριάντος. 

οἱ ἔμποροι Ἀντίπατρον Ἀντι[πάτρου] 

Φλυέα στρατηγήσαντα τὸ ἕβδ[ομον] 

ἐπὶ τοὺς ὁπ<λ>είτας καὶ προνοηθέν[τα τῆς] 

τῶν ἐμπόρων ἀσφαλείας τε καὶ σω[τηρίας]. 

Οι έμποροι (ανέθεσαν ανδριάντα) του Αντίπατρου γιου του Αντίπατρου από την Φλύα45, ο οποίος 

διετέλεσε στρατηγός υπεύθυνος για τους οπλίτες για έβδομη φορά και φρόντισε για την 

ασφάλεια και την σωτηρία των εμπόρων. 

45 Ath. Onom. s.v. (50). Αθηναϊκός δήμος στο σημερινό Χαλάνδρι. 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, Αγορά, εντοιχισμένο στα θεμέλια του βορείου πύργου του 

Βαλεντινιανού τείχους. (Ag. I 5925) 

Χρονολογία: περ. 18 π.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Ag. 18, H343 (= Hesperia 17 (1948) 41 αρ. 29). [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/290976 ] 

Αναφορές: Hesperia 16 (1947) 209. SEG 17.71, SEG 50.198, SEG 57.183. Bull. Ep. 1949 αρ. 45. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/296 

https://epigraphy.packhum.org/text/290976
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/296
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23. Αποσπασματικό τιμητικό ψήφισμα κοινοῦ ἐρανιστῶν

[ἐπὶ Διον]υσοδώρου ἄρχοντος, Μουνιχιῶνος Νικίας Ͻ Πρασι- 

[εὺς ἀν]έθηκεν· vvv τὸ κοινὸν τῶν ἐρανιστῶν ἐψ̣[ηφίσατο]· 

ἐπ[ε]ιδὴ Νικίας Ͻ Π[ρ]ασιεὺς ̣ἀ̣ρ̣χ̣ε[ρ]ανιστὴς [διὰ πάν]- 

των εὔχρηστο̣ν ἑαυτὸν παρέχει τῷ κοι[νῶι· δεδόχθαι τῶι κοι]- 

5 νῷ Νι[κίαν — — — — — — — — — — — — — — — —] 

Όταν ο Διονυσόδωρος ήταν άρχοντας, τον μήνα Μουνιχιώνα46, ο Νικίας γιος του Νικία από την 

Πρασιά47 ανέθεσε (την στήλη). Το σωματείο των ερανιστών αποφάσισε ύστερα από ψηφοφορία. 

Επειδή ο Νικίας γιος του Νικία από την Πρασιά, ο αρχερανιστής, διατελεί χρήσιμος για το 

σωματείο με όλα τα μέσα. Το σωματείο αποφάσισε τον (5) Νικία να --- 

46 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Απριλίου – μέσα Μαίου. 
47 Ath. Onom. s.v. (158). Αθηναϊκός δήμος δυτικά του χωριού Αυλάκι στην ανατολική Αττική. 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, Ακρόπολη 

Χρονολογία: ἄρχων Διονυσόδωρος, 53/4 μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Chandler, R. (1774) Inscriptiones antiquae, II, 53 αρ. 22, Oxford. [CIG i 267. Lüders, 

O. (1873) Die dionysischen Künstler, 152 αρ. 3, Berlin. Foucart, P. (1873) Les associations religieuses chez 

les Grecs. Eranes, thiases, orgeons, 214 αρ. 31, Paris]. IG iii 19. IG ii2 1345 [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/3561 ]. 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A49, Leipzig. SEG 

44.255, SEG 46.2363. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/305 

https://epigraphy.packhum.org/text/3561
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/305
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24. Κατάλογος μελών αγνώστου σωματείου48

Μαρμάρινη στήλη με αέτωμα και ακρωτήρια (ελλείπει το αριστερό) και ανάγλυφη μικρή 

ασπίδα στο τύμπανο.  

Ἀγαθῆι Τύχηι. Ἐπὶ Λευκίου Ῥαμνουσίου νεω[τέρου ἄ]ρχοντος.  

Ὁ{ι} ἱεροποιήσας καὶ κοσμητεύσας Ἀπολλώνιος Ἀντιόχου τούσ- 

δε ἀνέγραψεν ἐρανιστὰς ταμιεύοντος τὸ δεύτερον Καλ- 

ιστράτου, γραμματεύοντος δὲ Δημητρίου τὸ δεύτερον 
ἀρχερανίστρια 

Θάλεια 

ἱερεὺς Ἡρακλέους 

Θεόδωρος Μητρο- 

δώρου Παιανιεὺς 

ἐρανισταὶ 

Θεόδωρος 

Λ[υσί]μαχος  

Θ[αλῆ]ς 

Σ[..]ιχος 

Διονύσιος Φυλάσι(ος) 

Καλλίστρατος 

[..]έρων 

Ἰσιγένης 

Ἐπιτυγχάνων 

[Τρ]ύφων 

Δίφιλος 

Εὔφαντος 

Ἀφροδίσιος 

Ἰσίδοτος 

Ὄλυμπος 

[..4-5..]ιμος 

Διονυσόδωρος 

Παράμονος 

Λήναιος 

Θεόπομπος 

48 Ο κατάλογος αυτός έχει γραφτεί από τρείς διαφορετικούς χαράκτες, Ι στ. 1-104, ΙΙ στ. ΙΙΙ 105-117, ΙΙΙ στ. 118-

135. 

Αλ[..3-4..] 

Δα[---] 

Α[---]  

Θεόδοτος 

Διονυσόδωρος 

Ἰσιγένεια 

[..3..]νιον 

Ἀντιοχὶς 

Ἰσιδώρα 

Ἀρτεμισία 

Χρωτάριον 

Ἀγαθημερὶς 

Ἐπίκτησις 

Ἰσιὰς 

>Πόπλιος Γρά(νιος) 

Γρανία 

Νικάνωρ 

Δημητρία 

>Κρίτος 

[---]ις 

Ἰσιὰς 

Εὔπορος 

>Ἐπαφρόδιτος 

Νικηφόρος 

Ὀνήσιμος 

Δημήτρι[ος] Ἀχαρ(νεὺς) 

Λήναιος Δημητ(ρίου) 

Σατύρα 

Μικίων 

Σέλευκος 

Ἀγάθανδρος 

Ζωσίμη 

Διονύσιος 

Παπίας 

Πάμφιλος 

Διο[νύσ]ιος Θεο 

Ἀγαθόδωρος  

Ἀσώπιος 

Ἀχιλλεὺς 

Διόδοτος 

Ζωσάριον 

Κροῖσος Νε 

Καιλία 

Ἀγαθοκλῆς 

Στρατονίκη 

>Γραφὶς 

Διονύσιος 

Σώστρατος 

Βαρναῖος 

Λεύκιος 

>Ἀπελλᾶς 

Ἰσίδοτος 

>Ἀπολλ[ώ]νιος 

Ἀπολλώνιος 

Ἀρτεμισία 

Γ[..1-2..]ας 

Τόπος εύρεσης: Τοποθεσία Άνω Λίμνη Ζοφρά μεταξύ Ανω Λιοσίων, Καματερού και 

Μενιδίου (Αχαρνών) (Μουσείο Πειραιά 3508) 

Χρονολογία: ἄρχων Λεύκιος Ῥαμνούσιος νεώτερος, μέσα 1ου αι. π.Χ.  

Δημοσιεύσεις: SEG 54.235 (= Ἀττικαὶ ἐπιγραφαὶ (Πρακτικὰ συμποσίου εἰς μνήμην A. Wilhelm), 255-6, 

Ἀθῆναι 2004) [GRA I 220, αρ. 47. PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/237432 ].  

Αναφορές: AJA 64 (1960) 269. BCH 84 (1960) 655. SEG 54.323. Bull. Ep. 1961 αρ. 295, Bull. Ep. 2007 

αρ. 290. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/321  

Μεταφράσεις: GRA I 222, αρ. 47 & http://philipharland.com/greco-roman-associations/list-of-

contributors-mid-i-bce/ (αγγλική). 

https://epigraphy.packhum.org/text/237432
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/321
http://philipharland.com/greco-roman-associations/list-of-contributors-mid-i-bce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/list-of-contributors-mid-i-bce/
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Ζωσίμη 

Ζηνίων 

>Μηνᾶς 

Ἀλέξανδρος 

Ζωπυρίων 

Φιλόκαλον 

Λαυδίκη 

Πάμφιλος 

Ἐρώτιον 

Ἐπιγόνη 

Πῶλλα 

Σερ[ο]υιλία 

Ἀντιοχὶς 

Εἰρήνη 

Ἐπαφρόδιτος 

Ἀρτεμᾶς 

Λήναι[ος] 

(κενό) 

>[---]ς πα 

Δείφιλος 

Ζώσιμος 

Μύστα Θεο 

Μελιτίνη 

Ἱεροκλῆς 

Ἀπολλωνία 

Εὔπορος 

Καλλισθένης 

Ἑλένη 

Σύμφορον 

Ἡραιίς 

Ἀντίοχος 

Φιλέ[ρω]ς 

Ἡρακλείδης 

Ἀριστόκληα παρ 

Διονύσιος παρ 

Θεοφίλη παρ 

Διονυσόδωρος 

Στράτων 

Εἰσιδότη πα 

Λυδὴ 

Αἰσχίνης 

Ἀπολλώνιος υπ 

Δεκμίων 

Ἐπαφρόδιτος 

Βοδ[.]α 

Ἐπ{ι}αφρόδιτος 

Ἀφροδισία υπ  

Εὔβουλος 

Ἀπελλᾶς 

ΕΙΣ[..1-2..]ΕΡ[-] 
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Στο όνομα της Αγαθής τύχης. Όταν ο Λεύκιος ο νεώτερος από τον Ραμνούντα ήταν άρχοντας. Ο 

Απολλώνιος γιος του Αντιόχου49 που διετέλεσε ιεροποιός και κοσμητής κατέγραψε αυτούς τους 

ερανιστές, όταν ήταν ταμίας για δεύτερη φορά ο Καλλίστρατος50 και γραμματέας για δεύτερη 

φορά ο Δημήτριος51. (Ακολουθούν τέσσερεις στήλες –χαραγμένες σε διαφορετικές εποχές- με 126 ονόματα 

από τα οποία 39 γυναικεία) 

49 Ath. Onom. s.v. (484). 
50 Ath. Onom. s.v. (177). 
51 Ath. Onom. s.v. (707). 
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25. Κανονισμός των Ἡρακλιαστῶν ἐν Λίμναις

Μαρμάρινη στήλη σπασμένη σε δύο κομμάτια. Αέτωμα με τρία ακρωτήρια, στο κέντρο 

μια ασπίδα. 

ἀγαθῇ τύχῃ. ἐπὶ Τίτου Φλαβίου Κόνωνος ἄρχοντο- 

ς καὶ ἱερέως Δρούσου ὑπάτου, Μουνιχιῶνος ὀκτὼ 

καὶ δεκάτῃ· ἔδοξεν τῷ ἀρχερανιστῇ 〚Μάρκῳ〛 Αἰμιλίῳ 

Εὐχαρίστῳ Παιανιεῖ συνόδου τῆς τῶν Ἡρακλιαστῶν τῶν 

5 ἐν Λίμναις )( τάδε δοκματίσαι· ἐάν τις ἐν τῇ συνόδῳ 

μάχην ποιήσῃ, τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ ἀποτινέτω προστείμ- 

ου ὁ μὲν ἀρξάμενος δραχμὰς δέκα )( ὁ δὲ ἐξακολουθ- 

ήσας δραχμὰς πέντε )( καὶ ἐξάνανκα πραττέσθω τῶν σ-̣ 

[υ]νερανιστῶν ψῆφον λαβόντων ἐκβιβάσαι )( τῆς δὲ ἐνθήκ- 

10 ης τῆς τεθείσης ὑπὸ τοῦ ἀρχερανιστοῦ καὶ ὅση ἂν ἄλλη ἐν- 

θήκη ἐπισυναχθῇ, ταύτης μηθεὶς κατὰ μηδένα τρόπον ἁπτ- 

[έ]σθω π̣λείω τοῦ τόκου τοῦ πεσομένου )( μὴ πλέω δὲ δαπανάτ- 

[ω] ὁ ταμίας δραχμῶν 〚τʹ· ἔδοξε〛 ἐκ τοῦ τόκου )( ἐὰν δὲ τι πλείων- 

[ο]ς ἅψηται ἢ ἐκ τῆς ἐνθήκης )( ἢ ἐκ τοῦ τόκου ἀποτεινέτω προσ- 

15 [τ]είμου τὸ τριπλοῦν· ὁμοίως δὲ καὶ ἂν ταμιεύσας τις ἐπιδειχθῇ 

[ν]ενοσφισμένος )( ἀποτινέτω τὸ τριπλοῦν. περὶ δὲ ἱερεωσυν- 

[ῶ]ν ὧν ἄν τις ἀγοράσῃ παραχρῆμα κατατιθέστω )( ἐν τῷ ἐχ- 

[ο]μένῳ ἐνιαυτῷ )( αὐτῷ τῷ ἀρχερανιστῇ, καὶ λανβανέτω πρόσ- 

[γ]ραφον παρὰ τοῦ ἀρχερανιστοῦ, λαμβάνων δὲ ἐξ ἔθους τὰ διπλᾶ 

20 [μ]έρη ἐκτὸς τοῦ οἴ̣νου· οἱ δὲ ἐργολαβήσαντες ὑϊκὸν ἢ οἰνικὸν μ- 

[ὴ] ἀποκαταστήσαντες ἐν ᾧ )( δειπν〚οῦ〛σιν ἐνιαυτῷ ἀποτινέτω- 

σαν τὸ διπλοῦν. οἱ δὲ ἐργολαβοῦντες ἐνγυητὰς εὐαρέστους 

παρατιθέτωσαν τῷ ταμίᾳ καὶ τῷ ἀρχερανιστῇ. καταστάνεσθαι δὲ γʹ 

〚παννυχιστὰς〛 τοὺς δυναμένους· ἐὰν δὲ μὴ θέλωσιν τότε ἐκ πάντ- 

25 ων κληρούσθωσαν καὶ ὁ λαχὼν ὑπομενέτω· ἐὰν δὲ μὴ ὑπομένῃ ἢ 

μὴ θέλῃ παννυχιστὴς εἶναι λαχὼν ἀποτινέτω προστείμου δραχμὰς ἑκ- 

ατόν )( καταστάνεσθ{ωσαν}αι δὲ ἐπάνανκες ἐκ τῆς συνόδου πράκ- 

Τόπος εύρεσης: Λιόπεσι, σημ. Παιανία (Getty Museum (Malibu, California) Inv. No. 

78.AA.377)

Χρονολογία: ἄρχων Τ. Φλ. Κόνων, περ. 94 μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: SEG 31.122 (= The Jean-Paul Getty Journal 9 (1981) 93-98) [Lupu, NGSL, 190 αρ. 5. GRA 

I 235, αρ. 50. ΕΚΕΙΕΔ 46 (2016) 52 αρ. 7. PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/293233 ].  

Αναφορές: Byrne, S. (2003) Roman citizens of Athens, 522, Brussels (χρονολογία). SEG 36.198, 

SEG 39.311 (χρονολογία), SEG 44.255, SEG 48.2171, SEG 60.2001. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/349  

Μεταφράσεις: GRA I 236-7 αρ. 50, AGRW Sourcebook αρ. 9 & http://philipharland.com/greco-

roman-associations/9-regulations-of-a-club-on-sacrifice-and-discipline/ (αγγλική). ΕΚΕΙΕΔ 46 (2016) 

52 αρ. 7 (ελληνική). 

https://epigraphy.packhum.org/text/293233
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/349
http://philipharland.com/greco-roman-associations/9-regulations-of-a-club-on-sacrifice-and-discipline/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/9-regulations-of-a-club-on-sacrifice-and-discipline/
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τορες δέκα )( ἐὰν δέ τινες μὴ θέλωσιν πράκτορες ὑπομένειν κληρούσθω- 

σαν ἐκ τοῦ πλήθους δέκα )( ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν ὁ ταμίας ἀποδιδοῖ λόγον ἀγ- 

30 ορᾶς γενομένης καταστάνεσθαι ἐγλογιστὰς τρεῖς καὶ τοὺς ἐγλογιστὰς 

ὀμνύειν αὐτόν τε τὸν Ἡρακλῆν καὶ Δήμητρα κα[ὶ] Κόρην )( κληροῦσθαι δὲ τῆς ἡμέρ- 

ας ἑκάστης ἐπὶ τὰ κρέα ἀνθρώπους δύω )( ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοὺς σ〚τρε〛πτού- 

ς ἀνθρώπους δύω )( ἐὰν δέ τις τῶν πεπιστευμένων εὑρεθῇ ῥυπαρόν τ- 

[ι] πεποιηκὼς ἀποτινέτω δραχμὰς εἴκοσι )( αἱρείσθω δὲ ὁ ἀρχερανιστὴς 

35 οὓς ἂν βούληται ἐκ τῆς συνόδου 〚εἰς τὸ συνεγ〛δανίσαι τὴν ἐνθήκην μετ’ αὐτοῦ 

ἀνθρώπους γʹ. διδότωσαν δὲ τὴν σιμίδαλιν πάντες τῇ δ̣ημοσίᾳ χοίνικι [․ʹ]. 

ἐγδιδόσθαι δὲ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὑπὸ τοῦ ταμ[ίο]υ θῦμα τῷ θεῷ, 

κάπρον μν κ</ ἐὰν δέ τις τῶν ἐκ τοῦ ἐράνου τέκνον [τ]ί̣σι̣ θέλῃ ἰσάγιν 

διδότω ὑϊκοῦ μν ιϛ<ʹ, ἐὰν δέ τις ἐμβῆναι θέλῃ διδότω ὑϊκοῦ μν λγʹ 

40 καταβάλλεσθαι δὲ τὸν λόγον ὅταν οἱ ἐγλογισταὶ ὀμόσαντε[ς] 

ἀποδῶσι τῷ ἀρχερανιστῇ τὸν λόγον καὶ ἐπιδίξωσι εἴ τι ὀφίλι ὁ 

ταμίας. ξύλα δὲ ἐγδιδόσθαι ὑπὸ τοῦ καθ’ ἔτος ταμίου  τὰς δὲ φορὰς 

καταφέριν τῷ ταμίᾳ ἐπάναγκες ἰς τὰς ἐγδόσις· ὁ δὲ μὴ κατενένκας 

ἀποτινέτω τὸ διπλοῦν ὁ δὲ μὴ δοὺς τὸ κάθολον ἐξέρανος 

45 ἔστω· μὴ ἐξέστω δὲ τῶν ἐν τῶ ἄλσι ξύλων ἅπτεσθαι  στέφα- 

[νο]ν δὲ φέριν τῷ θεῷ ἕκαστον. 

Στο όνομα της αγαθής τύχης. Όταν άρχοντας και ιερέας του υπάτου Δρούσου52 ήταν ο Τίτος 

Φλάβιος Κόνων, την δεκάτη ογδόη του (μηνός) Μουνιχιώνος53. Ο αρχερανιστής του σωματείου 

(σύνοδος) των Ἡρακλιαστῶν ἐν Λίμναις Μάρκος Αιμίλιος Ευχάριστος από την Παιανία54 

αποφάσισε (5) να θεσπίσει τα εξής: Εάν κάποιος βιαιοπραγήσει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του 

σωματείου (ἐν τῇ συνόδῳ), την επόμενη μέρα να πληρώσει πρόστιμο, αυτός που ξεκίνησε (τη 

βιαιοπραγία) δέκα δραχμές και αυτός που συνέχισε πέντε δραχμές και τα υπόλοιπα μέλη του 

σωματείου (συνερανισταὶ) μετά από ψηφοφορία υποχρεωτικά να τον αναγκάζουν να 

συμμορφωθεί. Αναφορικά με το ποσό (ἐνθήκη) που (10) έχει χαρίσει ο αρχερανιστής και όποιο 

άλλο ποσό δοθεί, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το αγγίξει με κανένα τρόπο εκτός από τους 

τόκους. Αποφασίστηκε ο ταμίας να μην δαπανά περισσότερες από 300 δρχ. από τους τόκους. Αν 

αγγίξει μεγαλύτερο ποσό είτε από το κεφάλαιο είτε από τους τόκους, να το καταβάλλει εις (15) 

τριπλούν ως πρόστιμο. Παρομοίως, και αν κάποιος που διετέλεσε ταμίας αποδειχθεί 

καταχραστής, να καταβάλλει το τριπλάσιο (του ποσού που καταχράστηκε). Αναφορικά με το 

αξίωμα του ιερέα, αυτός που θα το ‘αγοράσει’ θα πρέπει να καταβάλλει το τίμημα στον 

αρχερανιστή αμέσως μέσα στο επόμενο έτος και θα λάβει από αυτόν απόδειξη (πρόσγραφον). 

Επίσης, θα λαμβάνει, σύμφωνα με τη συνήθεια, διπλή μερίδα (από τα θυσιαζόμενα) (20) εκτός 

από κρασί. Αυτοί που θα αναλάβουν την προμήθεια χοιρινού κρέατος και κρασιού, εάν δεν δεν 

τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια του έτους που είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τα 

απαραίτητα για το δείπνο, να καταβάλλουν πρόστιμο εις διπλούν. Οι (παραπάνω) εργολάβοι θα 

πρέπει να παράσχουν αξιόπιστους εγγυητές στον ταμία και στον αρχερανιστή. Να ορίζονται 3 

ικανά άτομα ως επιμελητές των νυχτερινών εορτασμών (παννυχισταὶ). Εάν αυτοί που ορισθούν 

δεν αποδεχθούν, να γίνεται (25) κλήρωση από το σύνολο των μελών και όποιος κληρωθεί θα 

πρέπει να ασκήσει τα καθήκοντα. Εάν δεν ασκεί τα καθήκοντα του ή δεν επιθυμεί να είναι 

52 Για το αξίωμα του ιερέα του Δρούσου ὑπάτου βλ. Camia, Fr. (2012) “A note on the Athenian hiereus of 

Drusus hypatos” Tekmeria 11, 37-50. 
53 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Απριλίου – μέσα Μαΐου. 
54 Ath. Onom. s.v. (17). Αθηναϊκός δήμος στη σημερινή τοποθεσία Λιόπεσι. 
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παννυχιστὴς αν και κληρώθηκε, να πληρώνει πρόστιμο εκατό δραχμών. Να ορίζονται από το 

σωματείο (ἐκ τῆς συνόδου) υποχρεωτικά δέκα εισπράκτορες (πράκτορες), εάν κάποιοι δεν 

επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του εισπράκτορα να κληρώνονται δέκα από το σύνολο 

των μελών. Παρομοίως, όταν ο ταμίας υποβάλλει απολογισμό, να ορίζονται, κατά την διάρκεια 

συνέλευσης (ἀγορᾶς γενομένης) (30) τρείς ελεγκτές (ἐγλογισταὶ) οι οποίοι να ορκίζονται στον 

Ηρακλή και στην Δήμητρα και στην Κόρη. Να κληρώνονται κάθε μέρα δύο άτομα για το κρέας. 

Παρομοίως, δύο άτομα για τις στριφτές πίτες (στρεπτοὶ). Εάν κάποιος από αυτούς που έχει 

εμπιστευθεί (το σωματείο) αποδειχθεί να έχει διαπράξει κάποια απιστία να πληρώνει είκοσι 

δραχμές. Ο αρχερανιστής να επιλέγει 3 άτομα, (35) όποιους επιθυμεί, από τα μέλη του σωματείου 

για να παραχωρήσουν από κοινού το κεφάλαιο ως δάνειο. Να συμβάλλουν όλοι σε σιμιγδάλι 

σύμφωνα με το δημόσιο μέτρο του χοίνικος. Ο ταμίας να παρέχει κάθε χρόνο για θυσία στον θεό 

αγριογούρουνο αξίας 20 μνων. Εάν κάποιος από τα μέλη του σωματείου επιθυμεί να εισάγει το 

παιδί του να δίνει χοιρινό κρέας αξίας 16 μνων. Εάν κάποιος θέλει να εισέλθει στο σωματείο να 

δίνει χοιρινό κρέας αξίας 33 μνων. Ο λογαριασμός να κλείνει όταν οι ελεγκτές, αφού ορκιστούν, 

(40) αποδώσουν το πόρισμα στον αρχερανιστή και υποδείξουν τυχόν οφειλές του ταμία. Ο ταμίας 

που εκλέγεται κάθε χρόνο θα παρέχει ξύλα. Οι εισφορές θα καταβάλλονται υποχρεωτικά στον 

ταμία για τα έξοδα . Όποιος δεν καταβάλλει (τις εισφορές) να τις πληρώνει εις διπλούν και αυτός 

που δεν καταβάλλει το σύνολο (των οφειλών του) να διαγράφεται από το σωματείο. (45) Δεν 

επιτρέπεται να αγγίξει κανείς τα ξύλα που βρίσκονται στο άλσος. Όλα τα μέλη του σωματείου 

να φορούν στέφανο προς τιμήν του θεού.  
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26. Κατάλογος εισφορών ή φόρων55

Η επιγραφή είναι γραμμένη σε δύο ορθοστάτες που ανήκουν σε μνημείο της ρωμαϊκής 

περιόδου. 

Ορθοστάτης Α, στήλη ΙΙ 

50 Κλ Πάνν[υχ]ος χωρ Ἰωνιδῶ πρὸς τῷ * ͵εχπζ𐅵

 ἀνδροφόνῳ κώνῳ * ͵αφξβ< 

 ἐσχατιᾶς Ὀρεαδῶ * χκε σχαστη- 

 ριῶν Βατῆσι * ͵ασν Ἀετοῦ 

 πρὸς τῷ Κορ[υ]ωδαλῷ * ͵αρνϛ 

55  δρ αs ἀμπελουργῶν καὶ συκα- 

 μείνου Ἀθμονοῖ * ͵αϙγ δρ δs (γίγνονται) ὁμ(οῦ) 

O Κλαύδιος Πάννυχος56 θα καταβάλλει για το οικόπεδο στην περιοχή των Ιωνιδών κοντά 

στον ‘ανθρωποφάγο’ πεύκο 1.562,5 δηνάρια, για το οικόπεδο στα όρια των Ορεαδών 625 δηνάρια, 

για τις ‘σχαστήριες’ γαίες στην Βάτη 1.250 δηνάρια, για το οικόπεδο του ‘Αετού’ δίπλα στον 

Κορυδαλλό 1.156, ¼ δηνάρια, για τα αμπελουργούς(;)57 και την μουριά στον Αθμόνον 1.093, ¾ 

δηνάρια. Σύνολο: 5.687,5 δηνάρια. 

Ορθοστάτης Β στήλη Ι 

— — — — —χωρ [․․․]ιφωντιασ-            * τπβ<

148  τῶ[ν ἐν Ἀκ]αδημείᾳ πρὸς τῇ 

 Λ[— — — — — — — — — —] 

55 Για την φύση και το περιεχόμενο της επιγραφής βλ. Hesperia 41 (1972) 87-91. 
56 Ath. Onom. s.v. (1). 
57 Η μετάφραση του όρου ἀμπελουργοί ως αμπελώνες δεν έχει παράλληλο. Σε παρόμοιες περιστάσεις 

χρησιμοποιείται ο όρος ἄμπελος, ἄμπελοι. Ο όρος ἀμπελουργός μαρτυρείται στις παρακάτω επιγραφές IG i3 422 

(414 π.Χ.), IG ii2 2492 (345/4 π.Χ.), IG ii2 13179 (4ος /3ος αι. π.Χ.), SEG 18.36 (περ. 330-310 π.Χ.), SEG 65.324 

(Τανάγρα, 2ος /1ος αι. π.Χ.), SEG 39.697 (Ερμώνασσα, 5ος αι. μ.Χ.). Τοπωνύμιο: IG ix (1)2 188 (Μελίτεια, 213/2 

π.Χ.). 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, Αγορά εντοιχισμένοι στην εκκλησία της Παναγίας Πυργιώτισσας, 

νοτίως της στοάς του Αττάλου. 

Χρονολογία: περ. 130-140 μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Aρχ. Εφ. 1870, 358 αρ. 415 (APMA 3, 95 αρ. 445). IG iii 61. IG ii2 2776 [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/5028 ]. Hesperia 41 (1972) 68-74. 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A67, Leipzig. Graindor, P. 

(1934) Athènes sous Hadrian, 182, Le Caire. Day, J. W. (1942) An economic history of Athens under Roman 

domination, 221-35, New York. Byrne, S. (2003) Roman citizens of Athens, 537, Brussels (χρονολογία). 

SEG 3.228, SEG 14.111, SEG 26.233, SEG 29.160, SEG 43.58 (χρονολογία), SEG 45.161 (χρονολογία) & 

232, SEG 46.233, SEG 48.193 & 2031, SEG 54.1830, SEG 58.24. Bull. Ep. 1946/7 αρ. 97, Bull. Ep. 1970 αρ. 

239, Bull. Ep. 1973 αρρ. 108 & 145, Bull. Ep. 1974 αρ. 224, Bull. Ep. 1987 αρ. 585, Bull. Ep. 1989 αρ. 420. 

CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/327 & http://ancientassociations.ku.dk/assoc/358  

Μεταφράσεις: Hesperia 41 (1972) 74-80 (αγγλική). 

https://epigraphy.packhum.org/text/5028
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/327
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/358


45 

--- (θα καταβάλλει) για τις γαίες [των ---]ιφωντιαστών58 στην Ακαδημία που εφάπτεται με την Λ--

-. Σύνολο: 382,5 δηνάρια. 

Φιλαρ[γυρί]ων Ͻ χωρ ἐν Ὠρω- * ͵ΒΦΙ ΔΡ Γ S-)

   πῷ [* τs-)] Μεικωνιαστῶν (δην.) τξβ< 

Λ..5..ήτου *ΤΟΕ ὑποπροι- 

155 [κο]ς? [*]Υ[Ι]Ε Αι.αυ *ΧΚΕ μεικροῦ 

ὑπο[χ]ρόνου *ΣΚ[Ε] Π[αντα?]γάθου 

Ἐρυθοῖ *ΣΗ ὁμ(οῦ)  

Ο Φιλαργυρίων γιος του Φιλαργυρίωνος59 (θα καταβάλλει) για το οικόπεδο στον Ωρω[πό] 300 1/8 

δηνάρια, για το οικόπεδο των Μεικωνιαστών60 362 ½ δνάρια, για το (οικόπεδο (;) στην) Λ---ετου 

375 δηνάρια, για το οικόπεδο που απομένει από την προίκα(;) 415 δηνάρια, για το οικόπεδο Αι.αυ 

625 δηνάρια, για το οικόπεδο με βραχυχρόνια μίσθωση 225 δηνάρια, για το οικόπεδο του 

Παντάγαθου στον Ερυθώνα 208 δηνάρια. Σύνολο: 2.510 5/8 δηνάρια. 

58 Η αποκατάσταση της κατεστραμμένης λέξης ---ιφωντιαστῶ[ν] ως Ἰφωντιαστῶν ἐν Ἀκαδημείᾳ μοιάζει 

απίθανη. Στο ονομαστικό απόθεμα των σωματείων, παρόμοιες καταλήξεις βασίζονται σε κάποιο ανθρωπωνύμιο, 

ίσως Ἀντιφῶν ίσως σε κάποιο άλλο σε –ιφῶν. Επίσης θα περίμενε κάποιος [---]ιφωντιαστῶ[ν τῶν ἐν Ἀκ]αδημείᾳ 

για το οποίο βλ. IG ii2 1134 (περ. 117/6 π.Χ.)  
59 Ath. Onom. s.v. (1). 
60 Ο όρος Μεικωνιασταί παραπέμπει σε κάποιο σωματείο που είτε ιδρύθηκε είτε λάτρευε κάποιον Μ(ε)ίκωνα (IG 

xii (7) 448) ή Μεικώνιο (IG iv 167 = Exploration Archeologique de Delos 30, αρ. 45). Λιγότερο πιθανή μου 

φαίνεται η συσχέτιση του με τα ανθρωπωνύμια Μήκων ή Μύκων. 



46 

27. Τιμητική επιγραφή των πραγματευτῶν του Πειραιά για την Αππία Ατειλία

Ρήγιλλα, σύζυγο του Κλ. Ηρώδη και κατάλογος μελών 

Ἀππίαν Ἀτειλίαν Ῥή- 

γιλλαν· Κλ(αυδίου) · Ἡρώδου 

τοῦ ἀρχιερέως γυναῖ- 

κα ἱερασαμένην πρώ- 

5 την τῆς Τύχης τῆς 

πόλεως κατὰ τὸ ἐπε- 

ρώτημα τῶν κρατίσ- 

των Ἀρεοπαγειτῶν 

οἱ ἐν Πειραι(εῖ) πραγματευταὶ 

10 οἱ περὶ · Βα(λέριον) · Ἀγαθόποδα Με(λιτέα) 

11 Βα(λέριος) Ἀγαθόπους Με(λιτεύς) 

Εἰσίδοτος Εὐπόρου Χολ(αργεὺς) 

Κάλλιστος Γοργίου Ἀχαρ(νεὺς) 

Φλ(αούιος) Ἑρμείας Κονθυλῆ(θεν) 

15 Κλ(αύδιος) Χρήσιμος Ἀθμο(νεὺς) 

Κάλλιστος Ἀσκληπι Ἀλω(πεκῆθεν) 

Διονύσιος Ἐνπορικοῦ Ἁλι(μούσιος) 

Ἀσκληπιάδης Διονυσοδώ(ρου) Ἀλω(πεκῆθεν) 

Κλ(αύδιος) · Σεραπίων 

20 Βα(λέριος) · Ἡρακλείδης Μελι(τεὺς) 

Μηνόφαντος Ζωπύρου 

Πό(πλιος) — Σουλ — Ἔρως 

Ἱέρων Ἱέρωνος 

Ἱέρων Παραμόνου Πειρα(ιεὺς) 

25 Πό(πλιος) Δο Μάξιμος 

[Ν]εικήτης Προσδοκίμου Χολ(λείδης) 

 vac. 

27  Βει(τάλιος) Σεβῆρος 

Ἐπίγονος Ἀπολλωνίου · Σφή(ττιος) 

Ἔγλεκτος Μηνοφίλου — Με(λιτεὺς) 

30 Εἰσίων Εὐτύχου Με{ι}(λιτεὺς) 

Σωτᾶς Ἐνπειρικοῦ Βουτ 

Κλ(αύδιος) Ἀθήναις Με(λιτεὺς) 

Ἐπιτυνχάνων Ἱπποκράτου 

Μαντίας Ͻ Φυλάσιος 

35 Νηρεὺς Ἀλεξάνδρου — Σφήτ(τιος) 

Ἱεροκλῆς Ͻ 

Τρόφιμος Δημητρίου — Ἀχαρ(νεὺς) 

 vac. 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, λόφος Αρδηττού (ΕΜ 10318) 

Χρονολογία: μέσα 2ου αι. μ.Χ. (πριν το 161 μ.Χ.)  

Δημοσιεύσεις: IG ii2 3607 [Syll3 856. PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/5891 ]  

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. E11, Leipzig. SEG 33.254, 

SEG 42.122, SEG 48.12, SEG 54.14. Bull. Ep. 1999 αρ. 221, Bull. Ep. 2000 αρ. 351. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/297 

https://epigraphy.packhum.org/text/5891
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/297
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Tην Αππία Ατειλία Ρήγιλλα61, γυναίκα του αρχιερέα Κλ. Ηρώδη, και πρώτη που άσκησε τα 

καθήκοντα της ιέρειας της (5) (θεάς) Τύχης της πόλεως, σύμφωνα με την απόκριση των μελών 

της βουλής του Αρείου Πάγου (τίμησαν) oι εμπορικοί αντιπρόσωποι (πραγματευταὶ) του Πειραιά, 

αυτοί γύρω από τον Βαλέριο Αγαθόποδα από την Μελίτη62. Ακολουθεί κατάλογος 27 ανδρών από 

τους οποίους οι 19 με δημοτικό. 

61 Ath. Onom. s.v. (1). 
62 Ath. Onom. s.v. (18). 
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28. Κανονισμός του Βακχείου των Ἰοβάκχων

Μαρμάρινος στύλος με ανάγλυφο αέτωμα. Στο μέσον του αετώματος εικονίζεται ένα 

μεγάλο αγγείο πόσεως και κεφαλή ταύρου, περιστοιχιζόμενοι με πάνθηρες και κριάρια. 

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, κοντά στην δυτική πλαγιά της Ακρόπολης (ΕΜ 8187). Βλ. Travlos, J. 

(1971) Pictorial dictionary of Ancient Athens, London και Greco, E. (2010) Topografia di Atene: Sviluppo 

urbano e monumenti dalle origini al III secolo d. C., I, Atene. 

Χρονολογία: ἄρχων Ἀρ. Ἐπαφρόδειτος, 164/5 μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: MDAI (A) 19 (1894) 248-82 [Maas, E. (1895) Orpheus. Untersuchungen zur 

griechischen, römischen, altchristlichen Jenseitsdichtung und Religion, 14-71, München. Syll2 737. LGS II 

αρ. 46. Michel, Ch. (1912) Recueil d’inscriptions grecques. Supplément, αρ. 1564, Paris]. NJKA 2 (1899) 

356-70. IG ii2 1368 [Syll3 1109. Graindor, P. (1922) Album d’inscriptions attiques d’époque impérial, 47 

αρ. 73, Gand. LSCG 51. Pfohl, G. (1980) Griechische Inschriften als Zeugnisse des privaten und 

öffentlichen Lebens, αρ. 100, München. Moretti, L. (1986) “Il regolamento degli Iobacchi Ateniesi” 

στον τόμο: L’association Dionysiaque dans les sociétés anciennes (Actes de la table ronde organisée par 

l’école Française de Rome, 24-25 mai 1984), 247-59, Paris. Schmeller, Th. (1995) Hierarchie und 

Egalität: Eine sozialgeschichtliche Untersuchung paulinischer Gemeinden und griechisch-römischer Vereine, 

110 αρ. 4, Stuttgart. Jaccottet, Anne-Françoise (2003) Choisir Dionysos. Les associations dionysiaques ou 

la face cachée du dionysisme, ii 27 αρ. 42, Zürich. GRA I 241, αρ. 51. ΕΚΕΙΕΔ 46 (2016) 54 αρ. 8. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/3584 ].  

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A59, Leipzig. Oliver, J. H. 

(1941) The Sacred Gerusia, 106-7 σημ. 22, Princeton. Byrne, S. (2003) Roman citizens of Athens, 522, 

Brussels (χρονολoγία). SEG 3.130, SEG 17.38 & 126, SEG 25.174, SEG 32.1570, SEG 33.254, SEG 34.113 

& 269, SEG 35.111, SEG 37.141, SEG 38.2011, SEG 41.104 & 1752, SEG 42.124, SEG 43.1215, SEG 

44.175, SEG 45.232, SEG 49.483 & 2357, SEG 55.29, 259 & 1975, SEG 58.150, 433 & 1915, SEG 60.172, 
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ἀγαθῇ τύχῃ. 

ἐπὶ ἄρχοντος Ἀρ(ρίου) Ἐπαφροδείτου, μηνὸς 

Ἐλαφηβολιῶνος ηʹ ἑσταμένου, ἀγορὰν 

συνήγαγεν πρώτως ὁ ἀποδειχθεὶς 

5 ἱερεὺς ὑπὸ Αὐρ(ηλίου) Νεικομάχου τοῦ ἀνθι- 

ερασαμένου ἔτη ιζʹ καὶ ἱερασαμένου 

ἔτη κγʹ καὶ παραχωρήσαντος ζῶντος 

εἰς κόσμον καὶ δόξαν τοῦ Βακχείου 

τῷ κρατίστῳ Κλα(υδίῳ) Ἡρώδῃ, ὑφ’ οὗ ἀνθιερεὺς 

10 ἀποδειχθεὶς [ἀν]έγνω δόγματα τῶν 

ἱερασαμένων Χρυσίππου καὶ Διονυσίου, 

καὶ ἐπαινέσαντος τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ ἀρ- 

χιβάχχου καὶ τοῦ προστάτου ἐξ(εβόησαν)· "τούτοις 

ἀεὶ χρώμεθα", "καλῶς ὁ ἱερεύς", "ἀνάκτησαι 

15 [τ]ὰ δόγματα· σοὶ πρέπει", "εὐστάθειαν τῷ 

Βακχείῳ καὶ εὐκοσμίαν", "ἐν στήλῃ τὰ δό- 

γματα" "ἐπερώτα". ὁ ἱερεὺς εἶπεν· ἐπεὶ καὶ 

ἐμοὶ καὶ τοῖς συνιερεῦσί μο[υ] καὶ ὑ- 

μεῖν πᾶσιν ἀρέσκει, ὡς ἀξιοῦτ̣ε ἐπε- 

20 ρωτήσομεν. καὶ ἐπερώτησεν ὁ πρό- 

εδρος Ῥοῦφος Ἀφροδεισίου· ὅτῳ δοκεῖ 

κύρια εἶναι τὰ ἀνεγνωσμένα δόγμα- 

τα καὶ ἐν στήλῃ ἀναγραφῆναι, ἀράτω 

τὴν χεῖρα. πάντες ἐπῆραν. ἐξ(εβόησαν)· "πολλοῖς 

25 ἔτεσι τὸν κράτιστον ἱερέα Ἡρώδην"  

"νῦν εὐτυχεῖς, νῦν πάντων πρῶτοι 

τῶν Βακχείων", "καλῶς ὁ ἀνθιερεύς", "ἡ στή- 

λη γενέστω". ὁ ἀνθιερεὺς εἶπε· ἔσται ἡ  

στήλη ἐπὶ τοῦ κείονος, καὶ ἀναγραφή- 

30 σονται· εὐτονήσουσι γὰρ οἱ προεστῶ- 

τες τοῦ μηδὲν αὐτῶν λυθῆναι. 

31a  vacat 

μηδενὶ ἐξέστω ἰόβακχον εἶναι, ἐὰν μὴ 

πρῶτον ἀπογράψηται παρὰ τῷ ἱερεῖ 

τὴν νενομισμένην ἀπογραφὴν καὶ 

35 δοκιμασθῇ ὑπὸ τῶν ἰοβάκχων ψή- 

φῳ, εἰ ἄξιος φαίνοιτο καὶ ἐπιτήδειος 

τῷ Βακχείῳ. ἔστω δὲ τὸ ἰσηλύσιον 

τῷ μὴ ἀπὸ πατρὸς (δην.) νʹ καὶ σπονδή. 

ὁμοίως καὶ οἱ ἀπὸ πατρὸς ἀπογραφέ- 

40 σθωσαν ἐπὶ (δην.) κεʹ διδόντες ἡμιφόριον 

μέχρις ὅτου πρὸς γυναῖκας ὦσιν. 

συνίτωσαν δὲ οἱ ἰόβακχοι τάς τε ἐνά- 

τας καὶ τὰς ἀμφιετηρίδας καὶ Βακχεῖ- 

α καὶ εἴ τις πρόσκαιρος ἑορτὴ τοῦ θεοῦ, 

45 ἕκαστος ἢ λέγων ἢ ποιῶν ἢ φιλοτει- 

μούμενος, καταβάλλων μηνιαίαν 

τὴν ὁρισθεῖσαν εἰς τὸν οἶνον φοράν· 

63 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Μαρτίου – μέσα 

Απριλίου. 

Στο όνομα της αγαθής τύχης 

Όταν άρχοντας ήταν ο Αρ. Επαφρόδειτος την 

8η του μήνα Ελαφηβολιώνα63, συγκάλεσε 

συνέλευση για πρώτη φορά ο ιερέας που 

υποδείχθηκε από τον Αυρ. Νεικόμαχο, ο 

οποίος διετέλεσε ανθιερεύς για 17 χρόνια και 

ιερεύς για 23 χρόνια και παραιτήθηκε εν ζωή, 

χάριν της καλής φήμης και της δόξας του 

σωματείου (Βακχείου), υπέρ του Κλα. Ηρώδη 

από τον οποίον αφού τοποθετήθηκε 

ανθιερεύς διάβασε τις αποφάσεις των τέως 

ιερέων Χρυσίππου και Διονυσίου και αφού ο 

ιερεύς και ο αρχίβακχος και ο προστάτης 

συμφώνησαν, (όλοι) φώναξαν «Θα τα 

χρησιμοποιούμε πάντοτε», «Μπράβο στον 

ιερέα», «επανέφερε τους νόμους, σου 

ταιριάζει», «σταθερότητα και τάξη στο 

σωματείο», «να γραφτούν σε στήλη οι 

αποφάσεις», «Θέσε το ερώτημα». Ο ιερέας 

είπε: «Επειδή και σε μένα και στους συνιερείς 

μου και σε όλους σας αρέσει, θα θέσω το 

ερώτημα, όπως ζητάτε». Και ο πρόεδρος 

Ρούφος γιος του Αφροδείσιου έθεσε το 

ερώτημα «Όποιος νομίζει ότι οι αποφάσεις 

που διαβάστηκαν πρέπει να έχουν ισχύ και 

να γραφτούν σε στήλη να σηκώσει το χέρι». 

Και όλοι σήκωσαν. Φώναξαν: «Εις πολλά έτη 

ένδοξε ιερέα Ηρώδη» «τώρα είμαστε 

καλότυχοι, τώρα είμαστε το πρώτο 

σωματείο», «Μπράβο στον ανθιερέα», «Να 

γίνει η στήλη». Ο ανθιερέας είπε: «Η στήλη 

θα τοποθετηθεί πάνω σε μια κολώνα και θα 

γραφτεί η απόφαση, για την τήρηση τους θα 

φροντίζουν οι επικεφαλής». (κενός στίχος) 

Κανείς δεν επιτρέπεται να θεωρείται 

ἰόβακχος, εάν δεν υποβάλλει στον ιερέα την 

καθιερωμένη αίτηση και δεν εγκριθεί ύστερα 

από ψηφοφορία από τους (υπόλοιπους) 

ἰοβάκχους, εάν είναι άξιος και κατάλληλος 

για το σωματείο (Βακχεῖον). Το τέλος 

εγγραφής (ἰσηλύσιον) ανέρχεται στο ποσό 

των 50 δηναρίων και μία σπονδή για αυτούς 

που ο πατέρας τους δεν είναι μέλος. 

Παρομοίως, αυτοί που ο πατέρας τους είναι 

μέλος να εγγράφονται καταβάλλοντας 25 

δηνάρια – δηλ. το ήμισυ του κανονικού- μέχρι 

την ενηλικίωση. Οι ἰόβακχοι θα 

συγκεντρώνονται την ένατη μέρα κάθε μήνα 

(ἐνάται), κατά τον ετήσιο εορτασμό 

(ἀμφιετηρίδαι), τις ημέρες (αφιερωμένες) στον 

Βάκχο (Βακχεῖα) και σε όποιο άλλο έκτακτο 

εορτασμό του θεού. Κάθε μέλος θα μιλά ή θα 

ενεργεί ή θα δείχνει ζήλο για το σωματείο και 

θα καταβάλλει την καθορισμένη μηνιαία  
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ἐὰν δὲ μὴ πληροῖ, εἰργέσθω τῆς στιβά- 

δος64, καὶ εὐτονείτωσαν οἱ τῷ ψηφίσμα- 

50 τι ἐνγεγραμμένοι, χωρὶς ἢ ἀποδημίας 

ἢ πένθους ἢ νόσου ἢ <εἰ> σφόδρα ἀνανκαῖός 

τις ἦν ὁ προσδεχθησόμενος ἰς τὴν στιβά- 

δα, κρεινάντων τῶν ἱερέων. ἐὰν δὲ ἰοβάκ- 

χου ἀδελφὸς ἰσέρχηται ψήφῳ δοκιμασθείς, 

55 διδότω (δην) νʹ· ἐὰν δὲ ἱερὸς παῖς ἐξωτικὸς καθεσ- 

θεὶς ἀναλώσῃ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τὸ Βακχεῖον, 

ἔστω μετὰ τοῦ πατρὸς ἰόβακχος ἐπὶ μιᾷ 

σπονδῇ τοῦ πατρός. vv τῷ δὲ ἀπογραψαμένῳ 

καὶ ψηφοφορηθέντι διδότω ὁ ἱερεὺς ἐπισ- 

60 τολὴν ὅτι ἐστὶν ἰόβακχος, ἐὰν πρῶτον 

δοῖ τῷ ἱερεῖ τὸ ἰσηλύσιον, ἐνγραφομένου 

τῇ ἐπιστολῇ τὰ χωρήσαντα εἰς τόδε τι. 

οὐδενὶ δὲ ἐξέσται ἐν τῇ στιβάδι οὔτε ᾆσαι 

οὔτε θορυβῆσαι οὔτε κροτῆσαι, μετὰ δὲ 

65 πάσης εὐκοσμίας καὶ ἡσυχίας τοὺς μερισ- 

μοὺς λέγειν καὶ ποιεῖν, προστάσσοντος 

τοῦ ἱερέως ἢ τοῦ ἀρχιβάκχου. vvvv μηδενὶ 

ἐξέστω τῶν ἰοβάκχων τῶν μὴ συντελε- 

σάντων εἴς τε τὰς ἐνάτας καὶ ἀμφιετηρί- 

70 δας εἰσέρχεσθαι ἰς τὴν στιβάδα μέχρις ἂν 

δοῦναι αὐτὸν ἢ ἰσέρχεσθαι. vvv μάχης δὲ 

ἐπικριθῇ αὐτῷ ὑπὸ τῶν ἱερέων ἢ ἀπο- 

ἐάν τις ἄρξηται ἢ εὑρεθῇ τις ἀκοσμῶν ἢ 

ἐπ’ ἀλλοτρίαν κλισίαν ἐρχόμενος ἢ ὑβρί- 

75 ζων ἢ λοιδορῶν τινα, ὁ μὲν λοιδορη- 

θεὶς ἢ ὑβρισθεὶς παραστανέτω δύο ἐκ 

τῶν ἰοβάκχων ἐνόρκους, ὅτι ἤκου- 

σαν ὑβριζόμενον ἢ λοιδορούμενον, 

καὶ ὁ ὑβρίσας ἢ λοιδορήσας ἀποτιν[νύ]- 

80 τω τῷ κοινῷ λεπτοῦ δρ(αχμὰς) κεʹ, ἢ ὁ αἴτιος 

γενόμενος τῆς μάχης ἀποτιννύτω 

τὰς αὐτὰς δρ(αχμὰς) κεʹ, ἢ μὴ συνίτωσαν ἰς τοὺς 

ἰοβάκχους μέχρις ἂν ἀποδῶσιν. 

ἐὰν δέ τις ἄχρι πληγῶν ἔλθῃ, ἀπογραφέστω 

85 ὁ πληγεὶς πρὸς τὸν ἱερέα ἢ τὸν ἀνθιερέα, 

ὁ δὲ ἐπάνανκες ἀγορὰν ἀγέτω, καὶ ψή- 

φῳ οἱ ἰόβακχοι κρεινέτωσαν προηγου- 

μένου τοῦ ἱερέως, καὶ προστειμάσθω 

πρὸς χρόνον μὴ εἰσελθεῖν ὅσον ἂν δό- 

90 ξῃ καὶ ἀργυρίου μέχρι (δην.) κεʹ. v ἔστω δὲ 

τὰ αὐτὰ ἐπιτείμια καὶ τῷ δαρέντι καὶ 

μὴ ἐπεξελθόντι παρὰ τῷ ἱερεῖ ἢ τῷ 

ἀρχιβάκχῳ, ἀλλὰ δημοσίᾳ ἐνκαλέσαν- 

τι. v ἐπιτείμια δὲ ἔστω τὰ αὐτὰ τῷ εὐκόσ- 

95 μῳ μὴ ἐκβαλόντι τοὺς μαχομένους. 

64 Για τη σημασία του όρου στιβάς βλ. Jaccottet, A.-Fr. 

(2011) “Integrierte Andersartigkeit: Die Rolle der 

dionysischen Vereinen” στον τόμο: Schlesier, R. (ed) A 

εισφορά σε κρασί. Εάν δεν το κάνει, 

απαγορεύεται να συμμετέχει στις 

συγκεντρώσεις (στιβάς). Και οι αναφερόμενοι 

στο ψήφισμα (αξιωματούχοι) να φροντίζουν 

για την εφαρμογή του, εκτός περιπτώσεων 

αποδημίας, πένθους, ασθένειας ή εάν είναι 

αναγκαία η παρουσία του στη συγκέντρωση, 

μετά από απόφαση του ιερέα. Εάν αδελφός 

ἰοβάκχου επιθυμεί να εγγραφεί στο σωματείο, 

αφού εγκριθεί με ψηφοφορία, να καταβάλλει 

50 δηνάρια. Εάν αμύητο αγόρι που υπηρετεί 

τον θεό καταβάλλει τα απαιτούμενα στους 

θεούς και στο σωματείο, να θεωρείται μαζί με 

τον πατέρα του μέλος, με τον όρο ο πατέρας 

του να τελέσει μία σπονδή. § Ο ιερέας να δίνει 

επιστολή σε αυτούς που ζήτησαν και 

εγκρίθηκε η αίτηση (εγγραφής) τους ύστερα 

από ψηφοφορία ότι είναι ἰόβακχος, εφόσον 

καταβάλλει πρώτα το τέλος εγγραφής στον 

ιερέα, ο οποίος θα αναφέρει στην επιστολή 

τις καταβολές και τον σκοπό τους. Σε 

κανέναν δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια 

της συγκέντρωσης ούτε να τραγουδά, ούτε να 

θορυβεί ούτε να χτυπά τα πόδια ή τα χέρια 

του, αλλά με τάξη και ησυχία να λένε και να 

τελούν το τμήμα που τους αναλογεί, όταν το 

επιτάσσει ο ιερέας ή ο αρχιβάκχος. § Δεν 

επιτρέπεται σε κανένα από τα μέλη που δεν 

κατέβαλε την εισφορά για τον εορτασμό της 

ενάτης ημέρας ή για τους ετήσιους 

εορτασμούς να εισέρχεται στη συγκέντρωση, 

πριν αποφασίσει ο ιερέας εάν πρέπει να 

καταβάλλει ή να του επιτρέψει την παρουσία. 

§ Εάν κάποιος αρχίσει να βιαιοπραγεί ή να

συμπεριφέρεται με μη κόσμιο τρόπο ή να 

κάθεται σε θέση άλλου ή να εξυβρίζει ή να 

κατασυκοφαντεί, τότε το θύμα της εξύβρισης 

ή της κατασυκοφάντησης να εμφανίζει δύο 

μέλη του σωματείου τα οποία ενόρκως θα 

δηλώσουν ότι άκουσαν να εξυβρίζεται ή να 

κατασυκοφαντείται (το θύμα) και ο δράστης 

να καταβάλλει στο ταμείο του σωματείου 25 

δραχμές, επίσης ο υπαίτιος βιαιοπραγίας θα 

καταβάλλει το ίδιο ποσό των 25 δραχμών, 

αλλιώς δεν θα συμμετέχει στις 

συγκεντρώσεις των ἰοβάκχων μέχρι να 

πληρώσει. Εάν φτάσει στο σημείο να επιφέρει 

τραυματισμό, το θύμα να υποβάλλει γραπτή 

προσφυγή στον ιερέα ή τον ανθιερέα και ο 

τελευταίος να είναι υποχρεωμένος να 

συγκαλέσει την συνέλευση των μελών υπό 

την προεδρία του και τα μέλη να 

αποφασίσουν, ύστερα από ψηφοφορία, να  

different god? Dionysos and ancient 

polytheism, 413-31, Berlin. 
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εἰ δέ τις τῶν ἰοβάκχων εἰδὼς ἐπὶ τοῦ- 

το ἀγορὰν ὀφείλουσαν ἀχθῆναι μὴ ἀ- 

παντήσῃ, ἀποτεισάτω τῷ κοινῷ λε- 

πτοῦ δρ(αχμὰς) νʹ. ἐὰν δὲ ἀπειθῆι πρασσόμε- 

100 νος, ἐξέστω τῷ ταμίᾳ κωλῦσαι αὐτὸν 

τῆς εἰσόδου τῆς εἰς τὸ Βακχεῖον μέ- 

χρις ἂν ἀποδοῖ. vvvv ἐὰν δέ τις τῶν 

εἰσερχομένων τὸ ἰσηλύσιον μὴ 

διδοῖ τῷ ἱερεῖ ἢ τῷ ἀνθιερεῖ, εἰργέσ- 

105 θω τῆς ἑστιάσεως μέχρις ἂν ἀπο- 

δοῖ, καὶ πρασσέσθω ὅτῳ ἂν τρόπῳ 

ὁ ἱερεὺς κελεύσῃ. vv μηδεὶς δ’ ἔπος 

φωνείτω μὴ ἐπιτρέψαντος τοῦ ἱε- 

ρέως ἢ τοῦ ἀνθιερέως ἢ ὑπεύθυνος 

110 ἔστω τῷ κοινῶι λεπτοῦ δρ(αχμῶν) λʹ. 

ὁ ἱερεὺς δὲ ἐπιτελείτω τὰς ἐθίμους 

λιτουργίας στιβάδος καὶ ἀμφιετη- 

ρίδος εὐπρεπῶς καὶ τιθέτω τὴν 

τῶν καταγωγίων σπονδὴν στι- 

115 βάδι μίαν καὶ θεολογίαν, ἣν ἤρ- 

ξατο ἐκ φιλοτειμίας ποιεῖν ὁ ἱε- 

ρασάμενος Νεικόμαχος. vv ὁ δὲ ἀρχί- 

βακχος θυέτω τὴν θυσίαν τῷ 

θεῷ καὶ τὴν σπονδὴν τιθέτω 

120 κατὰ δεκάτην τοῦ Ἐλαφηβολι- 

ῶνος μηνός. vv μερῶν δὲ γεινομέ- 

νων αἰρέτω ἱερεύς, ἀνθιερεύς, 

ἀρχίβακχος, ταμίας, βουκολικός, 

Διόνυσος, Κόρη, Παλαίμων, Ἀφρο- 

125 δείτη, Πρωτεύρυθμος. τὰ δὲ ὀνό- 

ματα αὐτῶν συνκληρούσθω 

πᾶσι. vv ὃς δ’ ἂν τῶν ἰοβάκχων λάχῃ κλῆ- 

ρον ἢ τειμὴν ἢ τάξιν, τιθέτω τοῖς ἰο- 

βάκχοις σπονδὴν ἀξίαν τῆς τάξεως, 

130 γάμων, γεννήσεως, Χοῶν, ἐφηβείας, 

πολειτείας, ῥαβδοφορίας, βουλείας, ἀ- 

θλοθεσίας, Πανέλληνος, γερουσίας, 

θεσμοθεσίας, ἀρχῆς ἧσδηποτεοῦν, 

συνθυσίας, εἰρηναρχίας, ἱερονείκου, 

135 καὶ εἴ τίς τι ἐπὶ τὸ κρεῖσσον ἰόβακχος ὢν 

τύχοιτο. v εὔκοσμος δὲ κληρούσθω ἢ καθισ- 

τάσθω ὑπὸ τοῦ ἱερέως, ἐπιφέρων τῷ ἀκοσ- 

μοῦντι ἢ θορυβοῦντι τὸν θύρσον τοῦ θε- 

οῦ. vv ᾧ δὲ ἂν παρατεθῇ ὁ θύρσος, ἐπικρεί- 

140 ναντος τοῦ ἱερέως ἢ τοῦ ἀρχιβάκχου 

ἐξερχέσθω τοῦ ἑστιατορείου. v ἐὰν δὲ ἀ- 

πειθῇ, αἰρέτωσαν αὐτὸν ἔξω τοῦ πυλῶ- 

νος οἱ κατασταθησόμενοι ὑπὸ τῶν 

65 Χοές ονομαζόταν η δεύτερη μέρα της γιορτής των 

Ἀνθεστηρίων, η οποία γιορταζόταν τον μήνα 

Ἀνθεστηριῶνα (τέλη Φεβρουαρίου), προς τιμήν του 

επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις 

εκδηλώσεις για όσο χρονικό διάστημα κριθεί 

αναγκαίο και χρηματικό πρόστιμο μέχρι 25 

δηνάρια. § Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και 

στο θύμα που δεν απευθύνθηκε στον ιερέα ή 

στον αρχιβάκχο, αλλά προσέφυγε σε δημόσια 

αρχή. § Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και στον 

εὔκοσμο ο οποίος δεν απομάκρυνε τους 

βιαιοπραγούντες. Εάν κάποιο μέλος, ενώ 

γνωρίζει για τη σύγκληση της απαιτούμενης 

συνέλευσης, δεν παραστεί να πληρώνει στο 

ταμείο του σωματείου 50 δραχμές. Εάν δεν 

συμμορφωθεί, ο ταμίας να του απαγορεύει τη 

συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σωματείου 

μέχρι να πληρώσει. § Εάν κάποιο μέλος δεν 

πληρώσει το τέλος εγγραφής στον ιερέα ή 

στον ανθιερέα, να μην συμμετέχει στα δείπνα 

μέχρι να το καταβάλλει και να εξαναγκαστεί 

να πληρώσει με όποιον τρόπο διατάξει ο 

ιερέας. § Κανείς να μην απαγγέλει ύμνο εάν 

δεν το επιτρέψει ο ιερέας ή ο ανθιερέας, 

αλλιώς να πληρώνει στο ταμείο του 

σωματείου 30 δραχμές. Ο ιερέας θα τελεί τις 

καθιερωμένες τελετές κατά τη συγκέντρωση  

και τον ετήσιο εορτασμό αξιοπρεπώς. Να 

τελεί μία σπονδή κατά τη συγκέντρωση για  

τον εορτασμό των Καταγωγίων και να 
απαγγέλλει λόγο για τον θεό (θεολογία), 

συνήθεια την οποία ξεκίνησε ο τέως ιερέας 

Νικόμαχος λόγω του ζήλου του. § Ο 

αρχιβάκχος να τελεί την θυσία προς τιμήν 

του θεού και την σπονδή την δέκατη (μέρα) 

(του μήνα) Ελαφηβολιώνα. Αφού χωριστούν 
οι μερίδες του θυσιασμένου ζώου, να 

μοιράζονται στον ιερέα, ανθιερέα, αρχιβάκχο, 

ταμία, βουκολικό, Διόνυσο, Κόρη, Παλαίμων, 

Ἀφροδίτη, Πρωτεύρυθμο. Αυτοί που θα 

υποδυθούν τους ρόλους να κληρώνονται από 

το σύνολο των μελών. § Σε όποιο από τα μέλη 

τύχει κληρονομιά, ή του αποδοθούν τιμές ή 

αναλάβει κάποιο αξίωμα, να τελεί για τα 

μέλη σπονδή ανάλογη με το γεγονός – γάμος, 

γέννηση, Χοές65, ενηλικίωση, απονομή 

πολιτείας, ανάληψη αξιώματος ραβδούχου, 

εκλογή στη Βουλή, προεδρία σε αγώνες,  

θεού Διόνυσου. Βλ. Parker, R. (2005) 

Polytheism and society at Athens, 

Oxford. 
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ἱερέων ἵπποι, καὶ ἔστω ὑπεύθυνος 

145 τοῖς περὶ τῶν μαχομένων προστεί- 

μοις. vv ταμίαν δὲ αἱρείσθωσαν οἱ ἰόβακ- 

χοι ψήφῳ εἰς διετίαν, καὶ παραλαμβα- 

νέτω πρὸς ἀναγραφὴν τὰ τοῦ Βακχεί- 

ου πάντα, καὶ παραδώσει ὁμοίως τῷ 

150 μετ’ αὐτὸν ἐσομένῳ ταμίᾳ. παρεχέτω 

δὲ οἴκοθεν τὸ θερμόλυχνον τάς τε ἐ- 

νάτας καὶ ἀμφιετηρίδα καὶ στιβάδα, 

καὶ ὅσαι ἔθιμοι τοῦ θεοῦ ἡμέραι καὶ 

τὰς ἀπὸ κλήρων ἢ τειμῶν ἢ τάξε- 

155 ων ἡμέρας. vv αἱρείσθω δὲ γραμμα- 

τέα, ἐὰν βούληται, τῷ ἰδίῳ κινδύνῳ, 

συνκεχωρήσθω δὲ αὐτῷ ἡ ταμιευ- 

τικὴ σπονδὴ καὶ ἔστω ἀνείσφορος 

τὴν διετίαν. vv ἐὰν δέ τις τελευτή- 

160 σῃ ἰόβακχος, γεινέσθω στέφανος αὐ- 

τῷ μέχ<ρ>ι (δην.) εʹ, καὶ τοῖς ἐπιταφήσασι τι- 

θέσθω οἴνου κεράμιον ἕν, ὁ δὲ μὴ ἐπιταφήσας  

εἰργέσθω τοῦ οἴνου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Το Πανελλήνιον ήταν ένα σώμα που ιδρύθηκε από τον 

αυτοκράτορα Αδριανό το 131/2 μ.Χ. και λειτούργησε από 

το 137 έως τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. Αποτελείτο από 

αντιπροσώπους πόλεων των επαρχιών της Ασίας, Αχαϊας, 

Θράκης και Κρήτης-Κυρηναϊκής, οι οποίες είλκυαν την 

καταγωγή τους από πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας 

(κυρίως Αθήνα και Σπάρτη), εκλεγομένων από τα πιο 

εύπορα κοινωνικά στρώματα. Το σώμα αυτό είχε 

εκλογή στο Πανελλήνιον66, εκλογή σε 

γερουσία, εκλογή ως θεσμοθέτης, εκλογή σε 

οποιοδήποτε αξίωμα, ορισμός ως συμμετόχου 

στην τέλεση θυσιών, ως επικεφαλής 

“αστυνομίας”, ή νικητής σε ιερούς αγώνες και 

ό,τι άλλο καλύτερο τύχει σε μέλος του 

σωματείου. § Ο εὔκοσμος να κληρώνεται ή να 

ορίζεται από τον ιερέα και να σημαδεύει με 

την ράβδο του θεού (θύρσος) αυτόν που 

συμπεριφέρεται απρεπώς ή θορυβεί. § Όποιος 

σημαδευτεί, μετά από απόφαση του ιερέα ή 

του αρχιβάκχου να εξέρχεται από τον χώρο 

εστίασης. § Εάν δεν συμμορφώνεται, να τον 

απομακρύνουν βιαίως έξω από την πόρτα οι 

ἵπποι που ορίζονται από τον ιερέα και να 

οφείλει τα ίδια πρόστιμα όπως οι 

βιαιοπραγούντες. § Τα μέλη του σωματείου 

να εκλέγουν ταμία, ύστερα από ψηφοφορία, 

κάθε διετία. Ο εκλεγμένος να παραλαμβάνει 

όλη την περιουσία του σωματείου για  

καταγραφή και να την παραδίνει ομοίως στον 

διάδοχο του. Θα παρέχει με δικά του χρήματα 

το λάδι για τα λυχνάρια κατά τον εορτασμό 

της ένατης μέρας, κατά τον ετήσιο εορτασμό, 

τις συγκεντρώσεις, τις συνήθεις μέρες του 

θεού και τους εορτασμούς για κληρονομιά, 

απονομή τιμών ή ορισμό σε αξίωμα. § Να 

επιλέγει ο ταμίας, με δική του ευθύνη και 

εφόσον το επιθυμεί, γραμματέα. Να 

παραχωρείται στον ταμία η ταμιευτική 

σπονδή και να εξαιρείται από την καταβολή 

εισφορών για μια διετία. § Εάν κάποιο μέλος 

πεθάνει, στεφάνι αξίας έως 5 δηνάρια (να 

δίνεται) και μια κανάτα κρασί να διατίθεται 

σε αυτούς που παρίστανται στην εκφορά. 

Όποιο μέλος απουσιάζει να μην έχει μερίδιο 

στο κρασί. 

λατρευτική δραστηριότητα (θεό 

Αδριανό και θεά Δήμητρα) και εμμέσως 

συνέβαλε στην κοινωνική και 

οικονομική αναγάννηση της επαρχίας 

της Αχαϊας. Βλ. Oliver, J. H. (1970) 

Marcus Aurelius: aspects of civic and 

cultural policy in the East, Princeton. 



53 

29. Κανονισμός ανωνύμου σωματείου ἐρανιστῶν

[εἰς (;)] μνήμην φθιμένοις καὶ ἀλλήλους ἀν- 

     [έθηκ]αν 

………………………………………………… 

24 ἄρχων μὲν Ταύρ̣ισκος, ἀτὰρ μὴν Μου̣- 

25  νιχιὼν ἦν, 

ὀκτ[ω]καιδεκάτῃ δ’ ἔρανον σύναγον 

  φίλοι ἄνδρες 

καὶ κοινῇ βουλῇ θεσμὸν φιλίης ὑπέ- 

    γραψαν. 

…………………………………………………. 

30  νόμος ἐρανιστῶν. 

[μη]δενὶ ἐξέστω ἰσι̣[έν]αι ἰ̣ς̣ τὴν σεμνοτάτ̣ην 

σύνοδον τῶν ἐρανιστῶν πρ̣ὶ̣ν ἂν δοκι- 

μασθῇ εἴ ἐστι ἁ[γν]ὸς καὶ εὐσεβὴς καὶ ἀγ̣- 

α[θ]ός·̣ δοκιμα[ζέ]τω δὲ ὁ προστάτης [καὶ] 

35 [ὁ] ἀρχιεραν̣ισ̣τὴς καὶ ὁ γ[ρ]αμματεὺς κα[ὶ] 

[οἱ] ταμίαι καὶ σύνδικοι· ἔστωσαν δὲ ο[ὗ]- 

[τ]οι κληρωτοὶ κατὰ ἔ[το]ς χωρὶς πρ〚ισπρ〛οστάτ[ου] 

ὁμολείτωρ δὲ ἔ〚ι〛στω δ[ιὰ] βίου αὐτο[ῦ] 

ὁ ἐπὶ ἡρώου καταλιφθείς· αὐξανέτω δ[ὲ] 

40 ὁ ἔρανος ἐπι φιλοτει̣μίαις· εἰ δέ τις ̣μά- 

χας ἢ θορύβ̣ους κεινῶν φαίνοιτο, 

ἐκβαλλέσθω τοῦ ἐράνου ζημιού- 

μενος 〚ε〛 Ἀττ[ι]καῖς κεʹ ἢ πληγαῖς αἰκ〚αικ〛ιζό- 

μενος ταῖς διπλαῖς πέ〚τ〛ρα κρίσεως. 

Τόπος εύρεσης: Εντοπίστηκε εντοιχισμένη σε εκκλησία στο Λιόπεσι, σημ. Παιανία. 

Σήμερα θεωρείται χαμένη. 

Χρονολογία: ἄρχων Ταυρίσκος, δεύτερο μισό 2ου αι. μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: CIG i 126. IG iii 23 [Lüders, O. (1873) Die dionysischen Künstler, 151 αρ. 1, Berlin. 

Foucart, P. (1873) Les associations religieuses chez les Grecs. Eranes, thiases, orgeons, 202 αρ. 20, 

Paris]. Serta Harteliana, 231-5, Wien 1896. [LGS ii 47. Michel, Ch. (1912) Recueil d’inscriptions grecques. 

Supplément, αρ. 1563, Paris]. IG ii2 1369 [LSCG 53. GRA I 229, αρ. 49. ΕΚΕΙΕΔ 46 (2016) 58 αρ. 9. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/3585 ].  

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A50, Leipzig. SEG 25.175, 

SEG 29.139, SEG 31.122, SEG 44.255, SEG 45.2351, SEG 55.29 & 1975, SEG 58.150, SEG 60.1940. Bull. 

Ep. 1980 αρ. 223. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/308  

Μεταφράσεις: GRA I 230-1 αρ. 49, AGRW Sourcebook αρ. 8 & http://philipharland.com/greco-

roman-associations/8-regulations-of-a-club-on-admission-and-discipline/ (αγγλική). ΕΚΕΙΕΔ 46 

(2016) 58 αρ. 9 (ελληνική) 

https://epigraphy.packhum.org/text/3585
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/308
http://philipharland.com/greco-roman-associations/8-regulations-of-a-club-on-admission-and-discipline/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/8-regulations-of-a-club-on-admission-and-discipline/
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Αφιερώθηκε στη μνήμη των τεθνεώτων και στους υπόλοιπους. … Όταν άρχοντας ήταν ο 

Ταυρίσκος την δεκάτη ογδόη του μήνα (25) Μουνιχιώνα67, φίλοι άνδρες ίδρυσαν σωματείο 

(ἔρανος) και ομοφώνως κατέστρωσαν θεσμό φιλίας. …. (30) Νόμος των μελών του σωματείου 

(ἐρανιστῶν). Κανείς δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο πιο σεβάσμιο σωματείο των ἐρανιστῶν πριν 

εξεταστεί και αποδειχθεί ότι είναι ακέραιος και ευσεβής και αγαθός. Να διεξάγει την εξέταση ο 

προστάτης και (35) ο ἀρχιερανιστὴς και ο γραμματέας και οι ταμίες και οι σύνδικοι. Αυτοί να 

επιλέγονται με κλήρωση κάθε χρόνο εκτός από τον προστάτη. Το αξίωμα του ὁμολείτωρα68 να 

ασκεί ισοβίως αυτός που έχει επιφορτιστεί με την φροντίδα του ηρώου. Το σωματείο θα (40) 

μεγαλουργήσει χάρη στις εθελούσιες συνδρομές και προσφορές. Αν κάποιος αποδειχθεί ότι 

βιαιοπραγεί ή δημιουργεί αναστάτωση, θα αποβάλλεται από το σωματείο, πληρώνοντας 

πρόστιμο 25 αττικές δραχμές ή με διπλό αριθμό ραβδισμών χωρίς περαιτέρω κρίση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 Αντιστοιχεί στην περίοδο μέσα Απριλίου – μέσα Μαΐου. 
68 Βλ. Fedalto, S. (1994) “Λητῆρες ἱεροὶ στεφανοφόροι e la saga si Atamante” RIL 128, 359-77 (= SEG 

45.2351). 
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30. Αφιέρωση στον Χρύσιππο με κατάλογο μελών(;) 

 

Μαρμάρινη στήλη με ακρωτήρια. Στο τύμπανο δύο ομόκεντροι κύκλοι 

 

   τοῦ | ἐρά- 

   νου κ|τίστην 

   ἐπόησ|α[ν] ἐνόν- 

τες ἅπαντες Χρύσιππον πα- 

5 τέρα ἐν τελέαις θυσίαις· 

κτίστης Χρύσιππος 

Συμφέρουσα 

Εἰσίδοτος   τα(μίας) 

— — — 

 

Όλοι μαζί, αφού συγκεντρώθηκαν (και τέλεσαν) πλήρεις θυσίες, ανήγειραν τον ανδριάντα του 

ιδρυτή του εράνου (5) πατέρα Χρυσίππου. Ιδρυτής Χρύσιππος, Συμφέρουσα, Ισίδοτος ταμίας --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τόπος εύρεσης: Μαρκόπουλο-Κερατέα (σημερ.) 

Χρονολογία: 2ος αι. μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: AM 67 (1942) 31 αρ. 30 [PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/236388 ] 

Αναφορές: Bull. Ep. 1952 αρ. 54. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/299 

https://epigraphy.packhum.org/text/236388
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/299
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31. Θέση στο θέατρο του Διονύσου  

 

 

λιθοκ<ό>πων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τόπος εύρεσης: Αθήνα, Θέατρο του Διονύσου, cuneus primus αριστερά σειρά XI 

Χρονολογία: 2ος -3ος αι. μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: IG iii 307. IG ii2 5087 [PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/7392 ]. IG ii3 (4) 

(3) 2017. 

Αναφορές: Bull. Ep. 1950 αρ. 109. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/286 

https://epigraphy.packhum.org/text/7392
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/286
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32. Αφιέρωση και κατάλογος αξιωματούχων και μελών σωματείου 
 

Μαρμάρινη βάση με κυμάτιο και από επάνω βάση ιωνικού στύλου. 

 

οἱ περὶ τὸν ἐπώνυμον Ἀριστόβουλον 

Κολαινίδι. 

    ἀγαθῇ      τύχῃ 

ἐπώνυμος Ἀριστόβουλος 

5 Ἀριστόβουλος ν(εώτερος) 

ἱερεὺς Πρεῖμος 

Γλαύκη εἱέρια 

Παπία ΙΠΠΟΧϹ ? 

․․․․ ε[ἱ]έρεια 

10 Ἐπα[φ]ρόδειτος /// 

․․6․․․οτευ /// /// 

[Ἀθ]ήναιος 

․․․δοτος 

․․․․εια 

15 Πετρεύς 

Μάτρων 

Ἀγαθήμερος 

Εὐφράντα 

Θεόφατος 

20 Εὐτύχη[ς] 

Εὔπορος /// 

Φαυστεῖν[α] 

Συμφέρων. 

εὐτυχείτω ὁ χαράξας 

25 Ἄρωγος λείτωρ. 

 

Αυτοί που συγκεντρώνονται γύρω από τον επώνυμο Αριστόβουλο (αφιερώνουν) στην (Άρτεμι) 

Κολαινίδα. Στο όνομα της Αγαθής τύχης. Επώνυμος ο Αριστόβουλος. (5) Αριστόβουλος ο 

νεώτερος. Ιερέας ο Πρίμος. Ιέρεια η Γλαύκη. Παπία(ς) ἵππος (;). --- ιέρεια. (10) Ἐπαφρόδειτος, --- 

οτευ---, Ἀθήναιος, --- δοτος, --- εια, (15) Πετρεύς, Μάτρων, Ἀγαθήμερος, Εὐφράντα, Θεόφατος, (20) 

Τόπος εύρεσης: Αττική, Καλύβια Κουβαρά στην εκκλησία του αγ. Πέτρου (αρχ. Μυρρινούς) 

Χρονολογία: 2ος -3ος αι. μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: IG ii2 4817 [Aρχ. Εφ. 144 (2005) 51 αρ. E7. Bultrighini, Ilaria (2015) Demi attici della 

paralia, 245, Lanciano. PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/7115 ]. IG ii3 (4) (2) 1103. 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A60, Leipzig. Aρχ. Εφ. 

1938, 19. MDAI (A) 67 (1942) 164 αρ. 342b. SEG 40.205, SEG 41.340, SEG 45.2351, SEG 55.2106. Bull. 

Ep. 1948 αρ. 64. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/343 

https://epigraphy.packhum.org/text/7115
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/343
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Εὐτύχης, Εὔπορος, Φαυστεῖνα, Συμφέρων. Ας είναι ευτυχής αυτός που χάραξε (την στήλη). (25) 

Λείτωρ69 ο Άρωγος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
69 Βλ. Fedalto, S. (1994) “Λητῆρες ἱεροὶ στεφανοφόροι e la saga si Atamante” RIL 128, 359-77 (= SEG 

45.2351). 
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33. Κατάλογος των ἱερειῶν και των ὀργεώνων της Βελήλας 

 

Στήλη με κεφαλή εφήβου στην κορυφή. 

 
πλευρά A πρόσθια όψη 

 

ἀγαθῇ (φύλλο) τύχῃ 

ἐπὶ ἄρχοντος Κλαυδίου 

Φωκᾶ Μαραθωνίου · ὁ · ὑ- 

μνητὴς τῆς Εὐπορίας θε̣- 

5 ᾶς Βελήλας καὶ τῶν περὶ 

αὐτὴν θεῶν Πόπλιος Ͻ 

Φυλάσιος τειμήσας τοὺ[ς] 

ὀργεώνας καὶ ἀνκωνο- 

φόρους καὶ τὰς ἱερείας ἀν[έ]- 

10 γραψεν (φύλλο) ἱερεὺς διὰ βίου 

Ἔρως Σμαράγδου Ἀραφήνιο[ς] 

ἱέρεια ἡ περιρ[ά]πτρια Νεικο- 

στράτη Ἐπικτήτου ἐξ Ἀχ[αρ]- 

νέων (φύλλο) πατὴρ ὀργεω[νι]- 

15 κῆς συνόδου Εὔπορο[ς Ͻ] 

Πειραιεύς (φύλλο) ἵππος Χρυσ[έ]- 

ρως, ἐπιθέτης Μηνόφι- 

λος Ͻ Μελιτεύς. ὀργεῶναι 

Ἑρμέρως Ἀσμένου. Γαργή(ττιος) 

20 Ἀγήσανδρος Φίλωνος Δαιδα(λιδῶν) 

Νεικηφόρος Μηνοδώρου Σουνι(εὺς) 

Κάλλιστος Εὐπόρου· Τρινε(μεεὺς) 

Δαμιανὸς Δαμᾶ Ἀχαρνεύς 

Εὐφρόσυνος Φίλωνος Δαιδαλιδ(ῶν) 

25 Παιδέρως Ἔρωτος Ἀραφήνιο[ς] 

Πρειμιγένης Ͻ Γαργήττιος 

Ὑάκινθος | Εὐτυχίδου ν|ε 

Μηνόφιλ|ος Ͻ Μελιτε(ὺς) 

Τόπος εύρεσης: Πειραιάς (ΕΑΜ Γλυπτά 1629) 

Χρονολογία: ἄρχων Κλ. Φωκᾶς Μαραθώνιος, 196/7-205/6 μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Ἀθήναιον 5 (1876) 426 (APMA 1, 69 αρ. 340). IG iii Add. σελ. 519, 11.1280α. IG ii2 

2361 [Syll3 1111. GRA I 257, αρ. 52. PHI: https://epigraphy.packhum.org/text/4597 ] 

Αναφορές: Neue Jahrbucher 145 (1892) 22. Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, 

αρ. A7, Leipzig. Ἑλληνικὰ 1 (1928) 238. Byrne, S. (2003) Roman citizens of Athens, 536, Brussels 

(χρονολογία). SEG 19.224, SEG 55.29 & 265, SEG 62.27. Bull. Ep. 1961 αρ. 264, Bull. Ep. 1987 αρ. 573. 

CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/240  

Μεταφράσεις: GRA I 259-60, αρ. 52 & http://philipharland.com/greco-roman-associations/list-of-

the-sacrificing-associates-of-the-goddess-belela-200-211-ce/ (αγγλική). 

https://epigraphy.packhum.org/text/4597
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/240
http://philipharland.com/greco-roman-associations/list-of-the-sacrificing-associates-of-the-goddess-belela-200-211-ce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/list-of-the-sacrificing-associates-of-the-goddess-belela-200-211-ce/
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28a     membrum (27-31) 

29 Πρεῖμος |  Καλλίστου 

30 Διονύσιο|ς Ͻ Εὐπυρίδη[ς] 

Βάκχις Εὐτυ|χίδου 

Ἐπαφρόδειτος Μειλήσιος 

Ζώσιμος Ͻ 

Εὐφραντᾶς (φύλλο) Εὐτυχίδου 

35 Διονύσιος, Θεόκοσμος 

Εὐτυχᾶς Ͻ 

36a         vac. 

 

πλευρά B δεξιά 

 

37 ἱέρειαι αἱ πρὸς ἐνι- 

αυτὸν ἀναλώματα 

ποιήσασαι μεγάλα· 

40 Ἀπολλωνία Ζωσίμου 

   ἐκ Βησαιέων 

Εὐφροσύνη Φίλωνος 

   ἐκ Δαιδαλιδῶν 

Μαρθείνη Κορνηλιανο[ῦ] 

45    ἐξ Οἴου 

Ἀρέσκουσα Κίττου 

   ἐξ Αἰθαλιδῶν 

Νείκη Ἀττικοῦ ἐκ Παι- 

   ανιέων 

50 Γλύκη Ἑρμέρωτος 

   ἐκ Γαργηττίων 

Κορνηλία Κλεονείκη 

   ἐκ Μαραθωνίων 

Νεικομὼ Μαρκιανοῦ 

55    ἐκ Παιανιέων 

Ὑψίστη Φίλωνος 

   ἐκ Δαιδαλιδῶν 

Γλυκέρα Ἀθηναίου 

   ἐκ Λαμπτρέων 

60 ἱερασαμένη τὸ · βʹ · 

ἐπὶ ταῖς αὐταῖς φιλοτειμ(ίαις) 

Εὔπλοια Εὐπορίστου 

   ἐξ Ἀθμονέων 

Ζωσάριον Ῥόδωνος 

65    ἐξ Στειριέων 

Μεσσία Δημητρία Κογνί- 

του ἐκ Πρασιέων 

ἱέρεια Ὀραίας διὰ βίου 

Τυχαρὼ Φίλωνος 

70    ἐκ Δαιδαλιδῶν 

στεφανηφόρος 
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Ματρώνα 

ἱέρεια Ἀφροδείτης 

Νείκη Μηνοφίλου 

75    ἐκ Μελιτέων (φύλλο) 

ἱέρεια Συρίας θεοῦ 

Ἑρμαίς Εὐτύχους 

      vac. 

 

Στο όνομα της Αγαθής τύχης. Όταν άρχοντας ήταν ο Κλαύδιος Φωκάς από τον Μαραθώνα, ο 

ὑμνητὴς της θεάς Ευπορίας (5) Βελήλας και των περί αυτήν θεών Πόπλιος γιος του Πόπλιου από 

την Φυλή70, αφού απένειμε τιμές κατέγραψε τους ὀργεῶνες και τους ἀνκωνοφόρους και τις ιέρειες. 

(10) Ισόβιος ιερέας ο Έρωτας γιος του Σμαράγδου από την Αραφήνα71, ιέρεια υπεύθυνη για την 

αμφίεση της θεάς (περιρράπτρια) η Νεικοστράτη θυγατέρα του Επικτήτου από τις Αχαρνές72, 

πατέρας του σωματείου των οργεώνων (15) ο Εύπορος από τον Πειραιά, ίππος ο Χρυσέρως, 

επιθέτης ο Μηνόφιλος γιος του Μηνόφιλου από την Μελίτη, οργεώνες: Ερμέρως γιός του 

Ασμένου από τον Γαργηττό73, (20) Αγήσανδρος γιός του Φίλωνα από τους Δαιδαλίδες74, 

Νεικηφόρος γιός του Μηνοδώρου από το Σούνιο75, Κάλλιστος γιος του Ευπόρου από την 

Τρινέμεια76, Δαμιανὸς γιος του Δαμά από τις Ἀχαρνές77, Ευφρόσυνος γιος του Φίλωνα από τους 

Δαιδαλίδες78, (25) Παιδέρως γιος του Έρωτος από την Ἀραφήνα79, Πρειμιγένης γιος του 

Πρειμιγένη από τον Γαργηττό80, Υάκινθος γιός του Ευτυχίδου νεώτερος, Μηνόφιλος γιος του 

Μηνόφιλου από την Μελίτη81, Πρείμος γιος του Καλλίστου, (30) Διονύσιος γιος του Διονυσίου από 

τους Ευπυρίδες82, Βάκχις γιος του Ευτυχίδου, Επαφρόδειτος από την Μίλητο, Ζώσιμος γιος του 

Ζωσίμου, Ευφραντάς γιος του Ευτυχίδου, (35) Διονύσιος, Θεόκοσμος, Ευτυχάς γιος του Ευτυχά. 

Ιέρειες οι οποίες ξόδεψαν επιπλέον μεγάλα ποσά: (40) Απολλωνία θυγατέρα του Ζωσίμου από 

την Βήσα83, Ευφροσύνη θυγατέρα του Φίλωνος από τους Δαιδαλίδες84, Μαρθείνη θυγατέρα του 

Κορνηλιανού (45) από το Οίον85, Αρέσκουσα θυγατέρα του Κίττου από τους Αιθαλίδες86, Νείκη 

θυγατέρα του Αττικού από την Παιανία87, (50) Γλύκη θυγατέρα του Ερμέρωτος από τον 

Γαργηττό88, Κορνηλία Κλεονείκη από τον Μαραθώνα89, Νεικομώ θυγατέρα του Μαρκιανού (55) 

 
70 Ath. Onom. s.v. (49). 
71 Ath. Onom. s.v. (4). Αθηναϊκός δήμος δυτικά της σημερινής Ραφήνας. 
72 Ath. Onom. s.v. (18). 
73 Ath. Onom. s.v. (2). Αθηναϊκός δήμος στη σημερινή τοποθεσία Γέρακας; 
74 Ath. Onom. s.v. (1). Αθηναϊκός δήμος βόρεια του δήμου της Αλωπεκής (σημερινό Κατσιπόδι). 
75 Ath. Onom. s.v. (16). 
76 Ath. Onom. s.v. (12). Αθηναϊκός δήμος στον σημερινό Κοκκιναρά;  
77 Ath. Onom. s.v. (1). 
78 Ath. Onom. s.v. (21). 
79 Ath. Onom. s.v. (5). 
80 Ath. Onom. s.v. (5). 
81 Ath. Onom. s.v. (33). 
82 Ath. Onom. s.v. (352). Αθηναϊκός δήμος στο σημερινό Καματερό. 
83 Ath. Onom. s.v. (10). Αθηναϊκός δήμος στη σημερινή τοποθεσία Συντέρινα. 
84 Ath. Onom. s.v. (11). 
85 Ath. Onom. s.v. (1). 
86 Ath. Onom. s.v. (2). Αθηναϊκός δήμος στη σημερινή τοποθεσία του Τατοϊου. 
87 Ath. Onom. s.v. (7). 
88 Ath. Onom. s.v. (7). 
89 Ath. Onom. s.v. (3). 
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από την Παιανία90, Υψίστη θυγατέρα του Φίλωνος από τους Δαιδαλίδες91, Γλυκέρα θυγατέρα του 

Αθηναίου από τις Λαμπτρές92 (60) ιέρεια για δεύτερη φορά με τις ίδιες εισφορές, Εύπλοια 

θυγατέρα του Ευπορίστου από το Αθμόνον93, Ζωσάριον θυγατέρα του Ρόδωνος (65) από την 

Στείρια94, Μεσσία Δημητρία θυγατέρα του Κογνίτου από την Πρασιά95, ισόβια ιέρεια της Οραίας, 

Τυχαρώ θυγατέρα του Φίλωνος (70) από τους Δαιδαλίδες96, στεφανηφόρος η Ματρώνα, ιέρεια 

Αφροδείτης η Νείκη θυγατέρα του Μηνοφίλου (75) από την Μελίτη97, ιέρεια Συρίας θεοῦ η Ερμαΐς 

θυγατέρα του Ευτύχη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
90 Ath. Onom. s.v. (1). 
91 Ath. Onom. s.v. (1). 
92 Ath. Onom. s.v. (13). 
93 Ath. Onom. s.v. (2). Αθηναϊκός δήμος στο σημερινό Μαρούσι. 
94 Ath. Onom. s.v. (7). Αθηναϊκός δήμος δυτικά του Πόρτο Ράφτη. 
95 Ath. Onom. s.v. (15). 
96 Ath. Onom. s.v. (1). 
97 Ath. Onom. s.v. (5). 
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34. Αναγραφή απόφασης από τους Παιανιστές του Μουνιχίου Ασκληπιού 

 

Μαρμάρινη πλάκα σπασμένη στο κάτω μέρος. 

 

ἀγαθῇ τύχῃ. 

ἐπὶ ἄρχοντος Διονυσίου τοῦ 

Διονυσίου Ἀχαρνέως 

οἱ Παιανισταὶ τοῦ Μουνιχί- 

5 ου Ἀσκληπιοῦ ἐντυχόντες 

τῷ κρατίστῳ λογιστῇ τῆς λαμπροτάτης 

Ἀθηναίων πόλεως Γαίῳ Λικιννίῳ Τηλε- 

μάχῳ, καθὼς αὐτὸς ὁ θεὸς ἐχρημάτισε διὰ 

Αὐρ Εἰσιδώρου τ[οῦ ἱερέως], ὑπετάξαμεν 

10 [τὴν ὑπὸ τοῦ κρατίστου λογιστοῦ δοθεῖσαν] 

[ἀπόκρισιν· — — —] 

 
Στο όνομα της Αγαθής τύχης. Όταν άρχοντας ήταν ο Διονύσιος γιος του Διονυσίου από τις 

Αχαρνές, οι Παιανιστές98 του Μουνιχίου (5) Ασκληπιού, αφού συνάντησαν τον κραταιό 

επιμελητή των οικονομικών της λαμπράς πόλης των Αθηνών Γάιο Λικίνιο Τηλέμαχο99, σύμφωνα 

με όσα ο θεός αποφάσισε μέσω του ιερέα Αυρ. Ισιδώρου, καταγράψαμε (10) την απάντηση που 

έδωσε ο κραταιός επιμελητής των οικονομικών ---  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
98 Οι παιανισταί ήταν ομάδες ατόμων που τραγουδούσαν σε ορισμένες περιστάσεις τον παιάνα του θεού, βλ. 

Riethmüller, J. (2005) Asklepios. Heiligtümer und Kulte, Heidelberg. Παρόμοιες ομάδες μαρτυρούνται στην 

Ρώμη, IGUR i 77 = IG xiv 1084 (146 μ.Χ.) και IGUR i 35 = IG xiv 1059 (αρχές 3ου αι. μ.Χ.). 
99 Ath. Onom. s.v. (4). 

Τόπος εύρεσης: Πειραιάς 

Χρονολογία: ἄρχων Διονύσιος Διονυσίου Ἀχαρνεὺς, 211/2 μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: BCH 14 (1890) 649 αρ. 2. IG ii2 2963 [Syll3 1110. PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/5220 ]. IG ii3 (4) (1) 663. 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A54, Leipzig. Käppel, L. 

(1992) Paian. Studien zur Geschichte einer Gattung, 341 αρ. 121, Berlin. Byrne, S. (2003) Roman citizens of 

Athens, 537, Brussels (χρονολογία). Riethmüller, J. (2005) Asklepios. Heiligtümer und Kulte, II 25 αρ. 

10, Heidelberg. SEG 54.14, SEG 55.29, SEG 59.263. Bull. Ep. 1938 αρ. 98. CAP: 

http://ancientassociations.ku.dk/assoc/359  

Μεταφράσεις: AIO - https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII2/2963 

https://epigraphy.packhum.org/text/5220
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/359
https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII2/2963
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35. Απόφαση σωματείου ὀργεώνων(;) για την αναγραφή των μελών  

 

Τμήμα μαρμάρινου στύλου. 

 
ἄρχοντος Ἁρπαλια[νοῦ μηνὸς — — ιῶ]- 

νος τετράδι ἱσταμ[ένου· δόγμα (;) ὀργε]- 

ώνων τῶν περὶ τὴν Σ[— — — — ἔδο]- 

ξεν κοινῆι γνώμηι πά[ντων(;) — — — —] 

5 [․ω]ν τὰ μὲν ὀνόματα ․․․ν[— — — — ἀ]- 

[να]γράψαι ἐνχαράξαν[τα — — — — — —] 

[— ἐκ] τῶν καταλιπο[μένων(;) — — — —] 

 

Όταν άρχοντας ήταν ο Αρπαλιανός, την τετάρτη ημέρα του μήνα [---]ιωνα [---] απόφαση(;) των 

ὀργεώνων των συγκεντρωμένων γύρω από την Σ[---] αποφάσισαν ομόφωνα [---] τα ονόματα να 

καταγράψουν, χαράσσοντας [---] από τα κεφάλαια που έχουν κληροδοτήσει (;) [---]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τόπος εύρεσης: Αθήνα; (ΕΜ 8113) 

Χρονολογία: ἄρχων Ἁρπαλιανός, αρχές 3ου αι. μ.Χ. 

Δημοσιεύσεις: Ἐφ. Ἀρχ. 1905, 251 αρ. 16. IG ii2 1351 [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/3567 ] 

Αναφορές: Poland, F. (1909) Geschichte des griechischen Vereinswesens, αρ. A6D, Leipzig. Byrne, S. 

(2003) Roman citizens of Athens, 522, Brussels (χρονολογία). SEG 41.104, SEG 46.2363, SEG 55.29. Bull. 

Ep. 1994 αρ. 315. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/237  

Μεταφράσεις: http://philipharland.com/greco-roman-associations/decree-frag-by-sacrificing-

associates-regarding-inscribing-names-170-ce/ (αγγλική) 

https://epigraphy.packhum.org/text/3567
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/237
http://philipharland.com/greco-roman-associations/decree-frag-by-sacrificing-associates-regarding-inscribing-names-170-ce/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/decree-frag-by-sacrificing-associates-regarding-inscribing-names-170-ce/
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36. ‘Ορος χώρου ταφής Παιανιστῶν  
 

Στύλος που βρέθηκε σε ανασκαφή επί της Ιεράς Οδού. 

 

 τέμενος Παιανιστῶν τῶν 

        ὑπὸ τὸν τί- 

        τλον. 

 

(Αυτό είναι) το τέμενος των Παιανιστών που βρίσκονται κάτω από το μνημείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος εύρεσης: Ελευσίνα 

Χρονολογία: Αυτοκρατορική περίοδος 

Δημοσιεύσεις: SEG 32.232 (= AD 30 (1975) [1983] B, 42) [PHI: 

https://epigraphy.packhum.org/text/293479 ]. 

Αναφορές: SEG 37.188. CAP: http://ancientassociations.ku.dk/assoc/328 

https://epigraphy.packhum.org/text/293479
http://ancientassociations.ku.dk/assoc/328



